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

31 maart 1967.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnmnend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkltticlende conchtsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Ba
yart en De Bruyn. 

2e KAMER. - 3 april 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. DrENSTPLIOHTZAKEN. 

VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ OM DE HER
ZIENING VAN DE BESLISSING VAN DE 
HOGE MILITIERAAD WORDT GEVRAAGD. 
- VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN YOOR

ZIENING VORJYIT. 

Is geen voo1·ziening in cassatie het ve1'zoek
sclwift waa1'b~j een clienstplichtige ve1'
zoekt om de he1'ziening van cle beslissing 
van de Hoge Militiemacl (1). 

(REMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 december 1966 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat eiser geen schending 
van de wet inroept en zich ertoe beperkt 
aan te vragen dat zijn geval opnieuw in 
feite onderzocht zou worden ; 

Dat zulk verzoekschrift geen voorzie
ning in cassatie uitmaakt ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift. 

3 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Ridder 
de Schaetzen. - Gelijlcluiclencle concl~tsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is in dezelfde bewoor
dingen een arrest gewezen inzake Car
mans, op de voorziening ingesteld tegen 
een beslissing van de Hoge Militieraad 
van 20 december 1966. 

(1) Cass., 14 maart 1966 (Bttll. en PAsw., 
1966, I, 903). 

ze KAMER.- 3 april 1967. 

1° WEGVERKEER. - INHALEN. 
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DE
CEMBER 1958, ARTIKEL 21-2, LETTER b. 
- VERPLIOHTING OM, ALVORENS LINKS 
IN TE HALEN, ZICH lfAMELIJK ERVAN 
TE VERGEWISSEN DAT GEEN BESTUUR
DER DIE VOLGT REEDS EEN INHAAL

MANEUVER BEGONNEN HEEFT. 

2° WEGVERKEER. - INHALEN. -
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 10 DE

CEMBER 1958, ARTIKEL 21-2, LETTER b. 
- VERPLIOHTING OM ALVORENS LINKS 
IN TE HALEN, ZIOH ERVAN TE VERGE
WISSEN DAT GEEN BESTUURDER DIE 
VOLGT REEDS EEN INHAALMANEUVER 

BEGONNEN HEEFT. - 0MV ANG VAN 
DEZE VERPLIOHTING. 

1° AlvoTens links in te haZen moet ellce 
best~tunle1· zich e1·van veTgewissen clat 
het mane~tveT zoncle1· gevaa1· lean wonlen 
~•itgevoe1·cl en namel~jlc clat geen best~t~t1'
cle1' clie hem volgt 1·eecls een inlwalmaneu
ve1' begonnen heeft (2). (W egverkeers
reglement van 10 december 1958 
art. 21-2, b, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 30 april 1963, art. 8.) 

2° De ve1·plichting voo1· cle best~ttwcle1' clie 
links een ancle1· voe1·tuig inhaalt zich 
BTvan te ve1·gewissen clat geen best~•~wcle1· 
die hem volgt 1·eecls een inhaalmaneuveT 
begonnen heeft, impliceeTt cle ve1·plich
ting 1·elcening te hmtclen met de stand 
op cle 1·ij baan en met cle snelheid van 
cle best~tuTdeT clie volgt (3). 

(VLAMINCK EN VERBURGH, T. CLYBOUW.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 oktober 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 

(2) Raadpl. cass., 14 oktober 1963 (Bull. en 
PASIO., 1964, I, 150). 

Over het begrip van « bestuurder die volgt ,, 
raadplege men cass., 4 februari 1966 (ibid., 
1966, I, 716). 

(3) Raadpl. cass., 20 juli 1966 (Bttll. eu 
PAsiC., 1966, I, 1407). 
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partijen, niet veroordeeld worden in kos
ten van de strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de bm·ger
ljjke rechtsvorderingen die door de eisers 
tegen verweerder zijn ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk \Vet
hoek, II, 154, 155, 189 en 2ll van het 
Wetboek van strafvordering, 19, 21 en 22 
van het Wegverkeersreglement (km~i~"lk
lijk besluit van 8 april 1954 gewrJzrgd 
door koninklijk besluit van 30 aprrl 1963, 
artikelen 6, 8 en 9) en van het artikel 97 
van de Grondwet, cloonlat het bestreden 
arrest, om te beslissen dat het ongeval 
volledig toe te schrijven is aan de fout 
van etser, verweerder als verdachte vrij 
te spreken en de rechter bijgevolg onbe
voegd te verklaren on"! kem~is te nomen 
van de vorderingen van de ersers als bm·
gerlijke partijen, enerzijds afleidt uit een 
geheel, samengesteld uit de localisatie ~an 
de schade op de autowagen, de verklarmg 
van eiser en de getuigenis van Dubuy 
dat eiser " zijn verkeersverplichtingen 
niet naleefde toen hij een inhalingsbewe
ging uitvoerde zonder rekening te houden 
met de snelheid en de plaats ingenomen 
op de rijbaan door een achterligg~r (d.~ 
autobus van verweerder) aan wre hrJ 
plots do weg afsneed " en anderzijds er 
l;Jijvoegt dat " do snelheJd gevoerd door 
de verdachte (bier verweorder) geen oor
zakelijk verband houdt met het ongeval " 
om reden dat oiser " inderdaad met doze 
snelheid moest rekening houden vooraleer 
zijn ~nhalingsbeweging aan te vangen "' 
teJ'WiJ l, eeJ'8te oncle?·cleel, mt het proces
verbaal n" 2499 van de pohtre van 
Knokke del. I augustus 1965 die de ver
ldaring van eiser verva~, en uit het 
proces-verbaal van de zrttmg van de 
Correctionele Rechtbank te Brugge del. 
29 januari 1966 waar doze verklaring .. on
der eed bevestigd wordt, geenszms bhJkt, 
zoals door het bestreden arrest wordt 
voorgehonden, " clat Vla~~in?k )tha~s ei
ser) toegeeft dat toen hrJ z~J_n mhalmgs
beweging zou aanvangen, hrJ de a~rtobus 
achteraan zag naderen maar gezren de 
grate afstand hij er stellig van overtuigd 
was dat hij nog tijd genoeg had om m te 
halon en terug rechts op de baan te ko
men " maar erin het volgencle wordt ver
melcl : "Op zeker ogenblik ... haalde ik 
een lichte gele vrachtwagen .in ... ; op het
zelfde ogenblik zag ik dat er achter mij 

een autobus naderde, maar gezien de 
grote afstand enz. "; dat door het op
dagen van de achterligger te situeren 
vooraleer de inhalingsbeweging werd 
aangevangen of to en zij zou aangevangen 
worden in plaats van gedurende de mha
l.ingsbeweging zelf, het bestreden arrest 
de bewijskracht van de bovenvermelde 
processen-verbaal en yan de orin ver
vatte verldaring van erser heeft mrskend 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
II, 154, 155, 189 en 2ll van hot Wetback 
van strafvordering) ; tweede oncle?·deel, 
door eiser te verwijten « zijn verkeers
verplichtingen " niet te .hebben nage
leefd zonder deze te precrseren en zon
der dat in het verkeersreglement te 
vinden is onder andere dat een inha
lingsbeweging onderworflen . is aan de 
in de bovenvennelde motrvermg gestelde 
voorwaarden, het bestreden arrest niet 
naar rechte is gemotiveerd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) en de 
bepalingen over do aquiliaanse ver~nt
woordelijkheid in 't algemeen (artrke
len 1382 en 1383 van het Bmgerlijk Wet
book) en over het inhalen in het verkeers
reglement in 't bijzonder heeft geschon
den (artikelen 19, 21 en 22 van het Weg
verkeersreglement van 8 aprrl 1954, ge
wijzigd door het koninldijk besluit van 
30 april 1963, artikelen 6, 8 en 9); derde 
ondenleel, de eisers, in hun v66r de rechter 
in boger beroep regelmatig genomen 
conclusie gewaD' maakten - om de 
verantwo'ordelijl~heid van .~ret ongeval 
aan verweerder toe te schi'lJVCn - van 
de " respectieve snelheid van beide voer
tuigen ,, namelijk, aan de hand . van 
de verklaringen van aile getm~~:en, 
" traag " voor de autowagen va~ erser 
en " eon schrikwekkende snelherd " of 
"razende snelheid "voor de autobus van 
verweerder; dat hot bestreden arrest, 
door " de snelheid " van verweerder te 
weerhouden als zonder oorzakelijk ver
band zijnde met bet ongeval, zoncler ze 
in zichzelf noch bij vergelijking te carac
teriseren, de motivering van de conclusies 
van de eisers zonder passend antwoord 
hoeft gelaten en bijgevolg artikel 97 van 
de Grondwet heeft geschonden : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit bet in het middel 
bedoeld proces-verbaal blijkt dat eiser 
niet alleen het volgende verldaarde : '' op 
zeker ogenblik ... haaldo ik een lichte 
gele vrachtwagen in, die voor ~j reed 
en merkelijk van snelherd vermmderde ; 
op hetzelfde ogenblik zag ik dat er achter 
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mij een autobus naderde, maar gezien 
de grote afstand ... >> doch, ter verduide
lijking, er bijvoegde : " gezien de grote 
afstand was ik er stellig van overtuigd, 
en zo was het, dat ik tijd genoeg had 
om in te halen en terug rechts op de baan 
te komen; ik deed mijn linkerrichtings
aanwijzer werken, reed naar het midden 
van de baan om zoals gezegd in te ha
len ... >>; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen dat eiser toegeeft dat, toen hij 
zijn inhaalbeweging zou aanvangen, hij 
de autobus achteraan zag naderen, aan 
gezegde verklaringen geen met hem be
woordingen onverenigbare 11itleg gegeven 
heeft, en derhalve de bewijskracht van 
de akten die ze inhouden niet heeft ge
schonden; 

Dat d{t onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel 

Overwegende dat artikel 21-2, b, van 
het verlm~rsreglement aan de bestuurder 
oplegt, alvorens in te halen, er zich van 
te vergewissen dat het maneuver zonder 
gevaar kan uitgevoerd worden en inzon
derheid dat geen enkel, bestum·der die 
hem volgt reeds een inhaalmaneuver 
begonnen heeft ; 

Overwegende dat de vaststelling van 
het arrest dat eiser, vooraleer zijn inhaal
m.aneuver aan te vangen, geen rekening 
gehouden heeft met de snelheid en de 
plaats van de achterligger op de rijbaan 
en dat hij plots aan deze laatste de weg 
afsrieed, onderstelt dat. de bestuurder die 
hem volgde reeds een inhaalmaneuver 
begonnen had; 

Dat het arrest derhalve wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat eiser zijn verkeers
verplichtingen niet heeft nageleefd en dat 
hij aansprakelijk is voor het ongeval ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het derde onderdeel 

Overwegende dat de cisers in hun 
conclnsie deden gelden dat het ongeval 
te wijten was aan de overdrevcn sneHJ.Cid 
van verweerder ; 

Overwegende dat het arrest die con
clusie passend beantwoordt door erop 
te wijzen dat de door verweerder ge
voerde sneHJ.Cid geen oorzakelijk verband 
houdt met het ongeval omdat eiser met 
deze snelheid moest rekening houden 
vooraleer zijn inhaalmaneuver te begin
nen; 

CASSA'l'IE, 1967. - 30 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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

3 april 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1•slaggever, Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkluiclenrie conclusie, 
H. Co lard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Dassesse en Van Ryn. 

2e KAMER. - 3 april 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZA,KEN. - STRAFVORDERING.- SCHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE

DIGING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP 

UITSPRAAK HEEFT GEDAAN NIETTEGEN
STAANDE EEN VRAAG OM UITSTEL. -

BEWERING NIET GESTAAFD DOOR DE 

PROCESSTUKKEN. - MIDDEL DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID
DEL HIERUIT AFGELEID DAT DE EERSTE 

RECHTER GEEN ANTWOORD HEEFT VER

STREKT OP DE VOOR HEM GENOMEN 
CCNCLUSIE. - MIDDEL DAT NIET VOOR 
HET EERST A,AN HET HOF KAN ·wORDEN 

VOORGEDRAGEN. 

l 0 M.ist feitelijke g?'ondslag het middel 
hienlit afgeleid, dat de 1·echter in hoge1' 
beTOe1J uitspmak !weft gedaan niettegen
staande een V?'aag om ~iitstel teneincle 
het clossie1· te kunnen maclplegen, tenv~jl 
~lit geen p?'ocesstulc, wam·o1J het H of 
acht ve1·mag te slaan, blijlct dat een V?'aag 
om uitstel v66r of tijdens rle terechtzitting 
geformuleenl wenl ( l). 

2° Kan niet voo1· het eerst aan he.t Hof 
worden vo01'geclTagen het midclel afgele/d 
him·uit, rlat cle eerste rechte1· geen ant
woonl -!weft verst1·ekt op de voo1· hem 
genomen conclusie (2). 

(1) Cass., 23 juni 1958 (Bull. en PAsiO., 
1958, I, 1191); raadpl. cass., 15 juni 1964 
(ibid., 1964, I, 1108). 

(2) Cass., 16 maart 1964 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 763). 
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(SABBE, T. VERHAEGHE DE NAEYER 

EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste 1-rliddel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de ver
dediging, doonlat het arrest uitspraak 
gedaan heeft, niettegenstaande de vraag 
van eiser strekkende tot het bekomen 
van een uitstel van de zaak, om het dos
sier in te zien : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser een vraag tot uitstel, hetzij v66r 
de terechtzitting, hetzij in de loop ervan 
geformuleerd heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doonlat hot arrest eiser uit 
hoofde van uitgifte van drie checks zon
der dekking veroordeelt, te1·wijl hot von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Brugge de verweermiddelen van eiser 
aangehaald in een regelmatig neergelegd 
geschrift niet beantwoordt : 

Overwegende dat hot middel hieruit 
afgeleid dat de eerste rechter niet heeft 
geantwoord op de conclusie die v66r 
hem werd genon<en, niet voor de eerste 
maal v66r hot Hof mag worden voor
gesteld; 

Dat het nliddel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door ver
weerders tegen eiser ingestelde burger
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

3 april 1967. - 2 8 kamer. - VooJ·
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve?"slaggeve?', H. Ger-

niers. - Gel~jkluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. Pleite?', 
H. Schepens (van de balie te Brugge). 

28 KAMER. - 3 april 1967, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD 0111 EEN OASSATIE

BEROEP IN TE STELLEN. - STRAF
ZAKEN. - BuRGERLIJKE REOHTSVOR

DERING. - VOORZIENING IN OASSATIE 

VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING GEWEZEN OP DE BUR

GERLIJKE REOHTSVORDERING, vVELKE 

DOOR EEN ANDERE BURGERLIJKE PAR
TIJ INGESTELD IS TEGEN DE BE

KLAAGDE-VERWEERDER. - GEEN GE
DING HANGENDE TUSSEN DIE BURGER

LIJKE PARTIJEN. - NIET ONTVANKE

LIJK OASSATIEBEROEP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
VRIJSPRAAK. - 0MSTANDIGE OONOLU

SIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
DuBBELZINNIG ANTWOORD. - NrnT 

J\fET REDENEN OJVIKLEDE BESLISSING. 

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebemep 
dom· een btwge?'lijke pm·tij ingesteld 
tegen een ande1·e bw·ge?"lijke pm·tij waar
rnede zij geen gecling hangende had voo1· 
de feitenrechter en te wie?' voo?"clele de 
best?·eden beslissing geen enkele vemo7'
deling ten laste van de eisende ]Xtrtij 
ttitspreekt ( 1). 

2° Is niet ?'egelrnatig met ?'eclenen ornkleed 
de beslissing die, in ham· antwooTd 
op cle conclttsie van de bu1·gerlijke pctTtij 
die zich op wel bepaalcle feiten be1·oept 
orn de aanspmkelijkheid van beklaagcle 
te bew~jzen, in het onzekere laat of cleze 
feiten al clan niet bewezen zijn, clan wel 
of zij, bewezen zijnde, geen fout uit
rnaken die de oorzaak van het ongeval 
ts geweest (2). 

(OALLANDT, T. ROBYN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 28 oktober 1957 (Bull. en PA
sro., 1958, I, 190); verg. cass., 8 oktober 
1965 en 9 mei 1966 (ibid., 1966, I, 181 en 
1136) en 6 februari 1967, sttp?'a, biz. 692. 

(2) Oass., 16 mei 1966 (Bttll. en PASIO., 
1966, I, 1171) en 6 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1278); 27 september 1966, supra, biz. 128. 
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arrest, op ll oktober 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen " al de beschikkingen van 
het arrest op burgerlijk gebied"; 

Dat de voorziening slechts ontvanke
lijk is in zover zij gericht is tegen de be
slissing over de door eiser tegen verweer
der ingestelde burgerlijke vordering, en 
niet in zover zij gericht is tegen de beslis
sing over de door een andere partij tegen 
verweerder ingestelde burgerlijke verde
ring; 

Over het middei afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 259 van het algemeen reglement voor 
de arbeidsbescherming, cloonlat het be
streden arrest, na betichte te hebben 
vrijgesproken van de betichting aaa eiser 
onvrijwillige slagen en verwonctingen te 
hebben toegebracht, de strafrechter on
bevoegd heeft verklaard OlTJ. over de vor
dering van eiser uitspraak te doen, om 
reden dat het bewijs niet werd bijge
bracht dat een fout of onvoorzichtigheid 
vanwege de beklaagde aan de grondslag 
lag van het ongeval, dat meer bepaald 
niet met de vereiste zekerheid vaststond 
dat de beklaagde, in strijd met de ont
vangen onderrichtingen, een werk bevo
len of toegelaten had, waarvan hij wist 
of weten moest dat de uitvoering voor 
eiser enig gevaar kon opleveren, te?·wijl 
deze beschouwing geen afdoend antwoord 
uitmaakt, zoals vereist door artikel 97 
van de Grondwet, op de conclusie door 
eiser v66r het hof van beroep genomen, 
waarin deze liet gelden : 1° dat nit de 
verklaring van Pil bleek dat op de palen 
niet m.ocht worden geklauterd zolang 
gezegde Pil dam·toe het bevel niet had 
gegeven na de stroom. te hebben onder
broken, 2o dat nit de verklaring van 
V erschaete bleek dat deze aan betichte 
het bevel had gegeven te wachten tot 
Pil ter plaatse was om de werken op de 
palen te beginnen, en dat niettemin be
tichte op eigen initiatief de werken op 
de palen deed uitvoeren, 3° dat nit de 
verklaringen van betichte zelf bleek dat 
hij aan eiser bevel gaf een steunijzer op 
een elektriciteitspaal te monteren en dat 
hij naliet de veiligheidstestdraad over 
de draden te werpen omdat hij dacht 
dat de stromn. afgesneden was, 4° dat 
betichte naliet alvorens zijn bevelen te 
geven, zich ervan te vergewissen dat de 
uitvoering ervan niet schadelijk was voor 
personen of voor zaken en 5° dat betichte 
de voorschriften van artikel 259 van het 

algemeen reglement voor de arbeids
bescherming niet in acht had genomen : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep de in het middel 
aangehaalde verklaringen en omstandig
heden inriep om de aansprakelijkheid van 
verweerder voor het ongeval aan te to
nen; dat het bestreden arrest deze stel
ling verwerpt door op de in het middel 
overgenomen redenen te stecmen ; 

Overwegende dat het arrest aldus in 
hot onzekere laat of het heeft willen be
slissen dat het bewijs van de door eiser 
ingeroepen omstandigheden niet geleverd 
was, dan wel of, zelfs indien die omstan
digheden bewezen waren, het bewijs niet 
werd geleverd dat zij aan de grondslag 
liggen van het ongeval ; 

Dat deze onzekerheid in de motivering 
het Hof niet toelaat zijn controle nit te 
oefenen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de door eiser tegen ver
weerder ingestelde burgerlijke vordering 
en over de kosten ervan; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

3 april 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?'; H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
H. Wauters. - Gelijklt~iclencle conchtsie, 
H. Co lard, advocaat-generaal. 

ze KAl\'I:ER. - 3 april 1967, 

1° WEGVERKEER.- VERKEERSONGE
VAL. - VERMOEDELIJKE DADER DIE 
TEKENEN VAN DRONKENSOHAP OF IN
TOXIOATIE DOOR ALCOHOL VERTOONT. 
- WEIGERING ZONDER WETTIGE RED EN 
EEN BLOEDPROEF TE LATEN VERRIOH
TEN. - TOEPASBAAR MAXIJ\~Ul\~ VAN 
DE GELDBOETE, 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- 0NW'ETTELIJKE GELDBOETE. 
- GEHELE VERNIETIGING. 

1° De ve?'11weclelijlce clade?' van een ve?·kem·s
ongeval, clie tekenen van intoxicatie door 
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alcohol of d?'onkenschap ve1·toont en zon
der wettige ?'eden weige?'t een bloedp?·oef 
te laten ve1·richten, mag, bij afwezigheid 
van he?'lwling, niet wm·den gestraft met 
een geldboete van mee1' dan 100 jTanlc. 
(Wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
en bijgewerkt bij de wet van 15 april 
1958, art. 2-3 en 4bis.) 

2° De ve1·nietiging wegens omvettelijkheid 
van de wegens een misd1·ijj ~~itgesprolcen 
geldboete tegelijk met het verval van het 
?'echt tot bestu1·en, voo?'zien bij ct?'t-i .. 
Jcel 2-7 van de wet van 1 attg~tsttts 1899, 
gewijzigd en bijgeweTkt bij de wet van 
15 ap1·~l 1958, st?'elct zich ttit tot de gehele 
we{Jens dit misd?·ijf ttitgesp?·olcen ve?·oo?'
deling ( l). 

(TULPIN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bostreden 
vonnis, op 20 oktober 1966 in hager 
beroep gewezen door de Corroctionelo 
Recht bank te Brugge; 

Over het middel am.btshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 4bis, lid 2, 
van de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en van de 
reglernenten op de politie van het ver
voer, gewijzigd door de wet van 15 april 
1958 : 

Overwegende dat artikel 4bis, lid 2, 
van voonnelde wet bepaalt : « Hij die 
zonder wettige reden weigert de bloed
proef te laten verrichten wordt gestraft 
met de in artikel 2-3 en 2-7, § 2, 2°, 
bepaalde straffen " ; dat artikel 2-3 een 
gevangenisstraf van acht dagen tot een 
m.aand en een geldboete van 26 frank 
tot 100 frank, of een van die straffen 
voorziet, en dat artikel 2-7, § 2, 2°, een 
verval van het recht een voertuig te be
sturen voorziet voor een duur van ten 
m.inste acht dagen en ten hoogste zes 
m.aanden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt tot een geldboete van 
200 frank, met verval van het recht een 
voertuig te besturen voor een duur van 
een maand, om, telastlegging B, zonder 
wettige reden geweigerd te hebben de 
bloedproef te laten verrichten, wanneer 
in zijnen hoofde indicii'm van dronken
schap of intoxicatie voorhanden waren ; 

(1) Cass,, 25 januari en 6 februari 1967, 
S1tpra, biz. 645 en 681. 

Overwegende dat de uitgesproken 
geldboete van 200 frank aldus het door 
de wet bepaalde rnaxim.um overschrijdt; 

Overwegende dat het verval van het 
recht een voertuig te besturen een be
standdeel is van de straf; dat de onwette
lijkheid van de uitgesproken geldboete de 
gehele straf treft ; 

En overwegende, wat betreft de ver
oordeling uitgesproken uit hoofde van 
de telastlegging A, dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvonnen werden nagelee±cl en 
:tat do beslissing overeenkom.stig de wet 
IS; 

Om. die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het eiser veroordeelt 
uit hoofde van de telastlegging B tot 
eon geldboete van 200 frank en tot het 
verval van hot recht een voertuig te 
besturen voor eon duur van een 1naand, 
en in zover hot uitspraak doet over de 
kosten ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
n1.elding zal gmnaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de helft van de 
kosten ; laat do overige kosten ten lasto 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Gent, zetelende in hager beroep. 

3 april 1967. - 2e kam.er. - Voo?'
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waarne
m.end voorzitter.- Ve?'slaggeve?', H. Ger
niers. - Gelijlcl~tidende conclttsie, H. Co
lard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 3 april 1967, 

1° CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZA
KEN, - MID DEL DAT EEN TEGEN
STRI.TDIGHEID IN DE REDENEN AAN
VOERT. - REDENEN WAARIN GEEN 
TEGENSTRI.TDIGHEID SCHUILT. -MID
DEL DAT FEITELI.TKE GRONDSLAG MIST. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE. -
STRAFZAKEN.- DEFINITIEVE VEROOR
DELING OP DE STRAFVORDERING EN 
NIET DEFINITIEVE OP DE BURGERLI.TKE 
RECHTSVORDERING. - VoORZIENING 
VAN BEKLAAGDE TEGEN BEIDE BESLIS
SINGEN. - BEKLAAGDE DIE AFSTAND 
DOET VAN ZI.TN VOORZIENING TEGEN 
DE TWEEDE BESLISSING. - DOOR DE 
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HURGERLIJKE PARTIJ :NEERGELEGDE 

MEMORIE. - 0NTVANKELIJKE MEMO· 

RIE. -KosTEN. 

1° Feitel1(jke gronclslag mist het miclclel clat 
aanvoe1·t clat e1' in de 1·eclenen een tegen
St1'ijcligheicl schuilt die de best1'eden be
slissing niet be vat ( 1). 

2° H' annee1· de belclaagcle, die clefinitief 
op de stmjvo1·cle1'ing en biJ' voo1Taacl op 
de btwge1'lij lee Techtsvo1'Cle1'ing wonlt 
ve1·oonleelcl, tegen beicle beslissingen een 
cassatievoo1'ziening instelt, is, zelfs inclien 
hij afstand cloet van z~jn voo1·ziening 
tegen cle tweecle beslissing, cle btwge1'
lij lee pa1·tij ontvanlcelij 7c om een nwnw1·ie 
van cmtwoonl op cle vom·ziening nem· te 
leggen; zo cleze wonlt vMwo1·pen, vctllen 
cle kosten van cle memo1'ie ten laste van 
eise1· (2). 

(NEIRYNOK, T. LANDSBOND DER OHR1S

TELIJKE MUTUALITEITEN EN CLAEYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 december 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

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

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de veroordeling wegens de 
telastlegging A ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
ee1•ste onde1'cleel, cloo1·clat het bestreden 
arrest eerst beslist dat eiser "niets had 
gezien " en verder aanneemt " dat hij 
en ook zijn mederij dende Suttels heiden 
een rood Iicht zagen ,, wat tegenstrijdig 
is ; tweede oncle1·cleel, cloo1'clat het arrest 
eerst beslist dat het slachtoffer met zijn 
scooter op de gelijkgrondse berm aan
gereden werd, en verder de verklaring 
van getuige Suttels aanneemt, volgens 
welke eiser op het uiterste rechter ge
deelte van het asfalt reed, wat evenzeer 
tegenstrijdig is; en cloorclat deze tegen-

(1) Oass., 26 september 1966 en 9 februari 
1967, sup1·a, blz. 120 en 729. 

(2) Oass., 31 oktober 1966, SUJn·a, blz. :303. 

strijdigheden en dubbelzinnigheden het 
Hof niet toelaten zijn controle uit te 
oefenen en met een gebrek aan motivering 
gelijkstaan : 

"\Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer het arrest 
beslist dat eiser "niets had gezien ,, het 
daardoor niet bedoelt dst eiser geen rood 
licht had gezien, maar enkel dat eiser 
niets had gezien van hetgeen twee andere, 
per auto rijdende getuigen duidelijk had
den waargenomen, namelijk dat het 
slachtoffer met zijn scooter, buiten de 
baan, op de gelijkgrondse berm v66r 
het huis nr 28 stilstond; 

V•T at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat, zo hot arrest de 
verklaring van getuige Suttels vermeldt, 
volgens welke eiser op het Ttiterste rechter 
gedeelte van het asfalt reed, hot evenwel 
die verklaring niet beamnt, vermits het 
uitdruld,elijk vaststelt dat het slacht
offer, buiten de baan, op de gelijkgrondse 
bern< stilstond op 't ogenblik van de 
aanrijding en dat uit de sehets van de 
rijkswacht blijkt dat op dit ogenblik het 
voertuig van eiser " te paard , reed op 
de rechterrand van de baan ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschn)
ven rechtsvonnen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van de Lanclsbond der chris
telijke mutualiteiten : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van Norbert Claeys : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening ; 

En overwegende dat, indien de voor
ziening ware ingewilligd geweest, de 
vernietiging van de beslissing over de 
strafvordering de vernietiging van de 
niet definitieve beslissing over de verde
ring van de burgerlijke partij Norbert 
Claeys zou medegebracht hebben, zodat 
de door die partij neergelegde memorie 
ontvankelijk is ; 
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Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing over de bm'gerlijke 
vordering van Norbert Claeys; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; veroor
deelt eiser in de kosten, daarin begrepen 
die van de memorie neergelegd door 
Norbert Claeys. 

3 april 1967. - 2e kamer. - Vool'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ver·slaggever·, 
H. Naulaerts.- Gel~jkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter·s, 
HH. De Meester en Belpaire (van de 
balie bij het Hof van beroep te Gent), 
en Simont. 

2e KAl\1ER. - 3 april 1967, 

ARBEIDSONGEVAL. - UrTVOERING 
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOl\1ST. -
BEGRIP.- 0NDERSOHEID TUSSEN HET 
ARBEIDSONGEVAL EN HET OP DE WEG 
NAAR EN VAN HET vVERK OVERK0l\1EN 
ONGEVAL. 

Uit cle omstancligheicl clat het ongeval, 
waar·van een wer·knemer· het slachto tfer· 
is, plaatshad ter·wijl hij door zijn wer·k
gever· naar· cle plactts van het wer·k wenl 
ver·voercl, maar· toen hij zich niet onder 
het gezag, cle leicling en het toezicht van 
cle wer·kgever· bevoncl, mag de rechter 
wettelijlc afleiclen clat het ongeval niet 
over·komen is in cle loop van cle ttitvoering 
van cle arbeiclsover·eenlcomst en geen 
ar·beiclsongeval is cloch een ongeval over
lcomen op de weg naar· en van het 
wer·k (1). (Gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, art. I, lid 1 en 6.) 

(il'IAES EN PERSONENVENNOOTSOHAP l\UTIT 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN 

LAERE, T. LEA VEROA,UTEREN, WEDUvVE 
DE OAUWER, EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 oktober 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 27 februari 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 665); 19 juni 1959 (ibid., 
1959, I, 1073) en 9 januari 1964 (ibid., 1964, 
I, 480), 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing over de burger
Iijke rechtsvorderingen die door de ver
weerders zijn ingesteld ; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
Iijke rechtsvorderingen die ingesteld zijn 
door : l 0 Maria De Wilde, als voogdes 
en wettige beheerster van de minder
jarigen Jean Cap en Francky Cap, 
2° Maria Kegels, weduwe Van Bogaert : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben afstand te doen van hun voor
ziening; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
Iijke rechtsvorderingen die door de ove
rige verweerders zijn ingesteld : 

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleid, het eerste, nit de schending van 
de artikelen I en 19 van de wetten op 
de vergoeding van de schade, spruitende 
uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, voormeld artikel 19 gewij
zigd door artikel 10, 1°, van de wet van 
10 juli 1951 en door het enig artikel van 
de wet van ll juni 1964, van de artike
len I en 2 van de besluitwet van 13 de
cem.ber 1945 betreffende de vergoeding 
van de schade, spruitende nit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, en 97 van de Grondwet, doO?'
dat het b,estreden arrest beslist heeft dat 
al de vorderingen van de burgerlijke 
partijen ontvankelijk zijn, op de grand 
dat het vervoer niet als een integrerend 
deel van de uitvoering van het arbeids
contract kan worden aangezien, clit zoncler 
evenwel te antwoonlen op het verweer 
van de conclusie, namens de eisers v66r 
het hof van beroep regelmatig genomen, 
waardoor de eisers hebben bctoogd 
dat het ongeval, ofschoon materieel op 
de weg van en naar het werk gebem'd, 
nochtans plaatsgreep in de loop van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
en aldus als een arbeidsongeval diende 
beschouwd te worden, en ter staving van 
deze stelling hebben aangevoerd dat de 
fuma Van Laere verplicht was het ver
voer te leveren en de werkliedcn het 
rccht hadden de uitvoering ervan te 
eisen als deel uitmakendc van de bezol
diging die hun toekomt ingevolge het 
arbeidscontract, daar dit voordeel dan 
toch een n1eerwaarde van betaling be
heist, en dat in deze bijzondere mnstan
digheden het vervoer van haar werk
lieden door de firma Van Laere een inte
grerend deel van de arbeidsovereenkomst 



uitmaakte ; het tweecle, nit de schending 
van artikel I van de wet van I 0 maart 
I900 op de arbeidsovereenkomst, van 
de artikelen I en I9 van de wetten op de 
vergoeding van de schade, spruitende uit 
de arbeidsongevallen, gecoordineerd bij 
het koninklijk besluit van 28 september 
I93l, voormeld artikel 19 gewijzigd door 
artikel IO, I 0 , van de wet van IO juli 
I95I en door het enig artikel van de wet 
van II j1-mi I964, van de artikelen I en 2 
van de besluitwet van I3 december I945 
betreffende de vergoeding van de schade, 
spruitende nit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, en 
97 van de Grondwet, cloonlat het bestre
den arrest beslist heeft dat het vervoer 
van haar werklieden door de firma Van 
Laere niet als cen integrerend deel van 
de uitvoering van het arbeidscontract 
kan vvorden beschouwd en derhalve dat 
al de vorderingen van de burgerlijke 
partijen ontvankelijk zijn, om de rede
nen " dat er geen gronden zijn om aan te 
nemen dat de werkgever bij het ongeval 
over enig toezicht, al weze het virtueel, 
over de betrokken werknemers beschikte, 
en dat zij tijdens de rit in geen enkel 
opzicht onder het gezag of de leiding van 
de werkgever waren maar aileen facul
tatief en naar eige~l vrije wil gebruik 
hebben gemaakt van een voorcleel clat 
hun werd geboden in verband met een 
bewezen dienst die met het eigenlijke 
werk niets gemeen heeft en waarvan 
zij slechts konclen genieten tijdens een 
periode die de aanvang van de eigenlijke 
werkprestaties voorafging en zelfs niet 
tijclens een tijdelijke schorsing van hun 
verplichtingen ,, teTwijl, enerzijds, het 
tegenstrij dig is aan to nemen clat het 
vervoer van zijn werklieden door de 
werkgever een voordeel is in verband 
m.et een bewezen dienst, en claarna te 
verklaren dat clit voordeel met het eigen
lijke werk niets gemeen heeft, ander
zijds, het verkeerd is het begrip van de 
arbeiclsovereenkomst te beperken tot de 
plaats en de tijd van de uitvoering van 
het work, en de beslissing die op deze 
tegenstrijclige of verkeerde gronden rust 
niet regelmatig met redenen omkleed is : 

Overwegencle dat het arrest erop wijst 
dat op " de clag van het ongeval de ver
voerde arbeiders de werf waar zij te 
werk gesteld werden nog niet hadden 
bereikt; dat zij . voor de dum· van de 
reis niet werden betaald, dat het hun 
vrijstond al clan niet gebruik te maken 
van het ter beschikking gestelde vervoer
middel en eventueel in de loop van de 
reis de camionet te verlaten om met 
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eigen middelen de werf op het vastge
stelde uur te bereiken " ; 

Dat de rechter uit deze vaststellingen 
wettelijk heeft kunnen afteiden dat op 
het ogenblik van het ongeval de be
doelde werknemers zich niet onder het 
toezicht, al weze het virtueel, van de 
werkgever bevonden en dat zij tijdens 
de rit in geen enkel opzicht onder hot 
gezag of de leiding van de werkgever 
waren, dat, derhalve, het ongeval zich 
niet tijdens de mtvoering van de arbeids
overeenkomst heeft voorgedaan en geen 
werkongeval was; 

Dat het arrest aldus de in het eerste 
middel bedoelde conclusie passend beant
woordt en zijn beslissing niet uitsluitend 
st.eunt op plaats- en tijdsomstandigheclen 
van de uitvoering van het werk maar ook 
op het feit dat de reis per auto niet ver
plicht was en dat de werklieden niet 
werden betaald voor de duur ervan ; 

Overwegende dat, in zover het tweede 
middel een tegenstrijdigheid in de mo
tieven van hot arrest aanhaalt, het clien
aangaande niet ontvankelijk is daar bet 
een overbodige beschouwing van het 
arrest becritiseert ; 

Dat de middelen niet kunnen aange
nOinen worden ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvorcleringen die ingesteld zijn 
door : I 0 Maria De Wilde, als voogdes 
en wettelijke beheerster van de minder
jarigen Jean Cap en Francky Cap, 
2° Maria Kegels, weduwe Van Bogaert ; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige ; veroorcleelt de eisers in de kosten. 

3 april I967. - 2e kamer. - VooT
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne
mencl voorzitter.- Ve1·slaggeveT, Ridder 
de Schaetzen. - Gelijlcluiclencle concl~tsie, 
H. Colarcl, advocaat-generaal.- Pleite1', 
H. DeBruyn. 

28 KAMER.- 3 apri11967. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - MIDDEL DAT EEN GEMIS AAN 

ANTWOORD OP EEN VERWEERMIDDEL 
INROEPT. - PASSEND ANTWOORD. -

MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

F eitelij lee g1·onclslag mist het miclclel clat 
cle Techte1' ve1·wijt geen antwoorcl te lwbben 
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verstrekt op een veJ'WeeJ·middel, wanneer 
dit in de best1·eden beslissing passend 
is beantwoord ( 1). 

(SOHOUPPE, T. CASTILLON,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewozen ; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de sohen
ding van artikel 97 van de Grondwet en, 
voor zoveel als no dig, van de artikelen 491 
en 505 van het Strafwetboek, doonlat het 
bestreden arrest eiser veroordeelt wegens 
de betichting B te zijnen laste gelegd, 
dit is, een vrachtwagen Daf, verkocht 
door de naamloze vennootschap Etablis
sements Schoenaerts en Reval onder 
voorbehoud van eigendom aan de twee 
eerste betichten, vader en zoon Troye
kens, geheeld te hebben, alhoewel hij in 
zijn conclusie ontkende ooit de werke
lijke verhouding tussen de eerste twee 
betichten, vader en zoon Troyekens, en 
gezegde naanlloze vennootschap gekend 
te hebben, en dus onwetend was gebleven 
van dit voorbehoud van eigendom, on 
die veroordeling op geen enkel controleer
baar element steunt waaruit zou blij
ken dat hij, in strijd met wat eiser aan
voerde, kennis zou hebben gehad van 
de factuur van verkoop die dat voor
behoud van eigendom vermeldde, tenvijl 
ook de motivering van bet arrest behept 
is met tegenstrijdigheid, minstens met 
dubbelzinnigheid, vermits het arrest 
insgelijks aanneemt dat eiser onvoor
zichtig is geweest door niet onmiddellijk 
inzage to netnon van die verkoopsfaotuur, 
wat veronderstelt dat hij die factuur 
met de vermelding die erop sto11d niet 
ingezien heeft, hetgeen zijn kwade trouw 
uitsluit, kwade trouw die aileen bewezen 
zou zijn geweest indien eisor werkelijk 
van die fact,uur had kennis gekregen : 

Overwegende dat het arrest crop wijst : 
1 o dat eiser, als valnnan, zich eraan nloest 
verwachten dat een vrachtwagen van 
grote waarde niet volledig zou afbetaald 
zijn en het eigendomsrecht ten voordele 
van een financieringsmaatschappij zou 

(1) Cass., 31 oktober 1966, supra, biz. 289. 

voorbehouden zijn; 2° dat op de factuur 
van aankoop door Petrus Troyekens te 
lezen staat dat de aankoop het voorwerp 
uitmaakt van een financiering; 3° dat 
vader en zoon Troyekens verklaarden 
dat eiser zich zou bezig houden met de 
verdere afbetalingen met betrekking tot 
de wagen ; 4° dat de kwade trouw van 
eiser blijkt nit zijn verklaring en dat 
om consequent te zijn met zijn eigen 
stelling hij op zijn hoede moest zijn en 
onmiddellijk inzage nemen van de fak
tuur met vermelding van de financie
ring; 

Overwegende dat hot arrest nit doze 
elementen kon a:fleiden dat eiser op de 
hoogte was van het voorbehoud van 
eigendom toen hij de wagen van Troye
kens aankocht, zelfs indien hij van de 
factum' van aankoop geen kennis had ; 

Dat hot arrest alzo, zonder tegenstrij
digheid of dubbelzinnigheid, de in het 
middel bedoelcle conclusie passend beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvornlen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet IS; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de tegen 
eiser · ingestelde burgerlijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

3 april 1967. - 28 lmmer. - VooJ'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeJ·slaggeveJ', Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkhticlende conclusie, 
H. Colard, aclvocaat-generaal.- Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Van Heeke. 

2e KAl'IIER.- 3 april 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE VORDERING. - VEROORDE
LING. - VERWEER VAN BEKLAAGDE 
NIET PASSEND BEANTWOORD. - NrET 
MET REDENEN Ol'IIKLEDE BESLISSING. 

Is niet J'egelmatig met J•eclenen omkleecl 
de beslissing, waa1·bij beklaagde wonlt 
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veroo1·deeld tot het he1·stel van cle cloo1· 
cle b~wge1·Zij lee pm·tij aangevoe1·cle schacle 
wegens inkomstenvedies, zoncle1· passe'ncl 
te antwoo1·clen op cle conchisie van de 
beklaagcle, clie betoogcle clat cle b~wger
lij lee partij niet bewees noch dat zij 
dergelijk verlies had geleden, noch clat 
haa1' inlcomsten het in het cleslctmdigen
verslag ve1·melde bedmg oversclweden ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(VAN VAERENBERGH, T. PIATTI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 november 1966 door het 
Hof van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315 en 1382 van 
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
Grondwet, doonlat het bestreden arrest 
eiser, die op straf- en burgerlijk gebied 
aansprakelijk verklaard ·werd voor de 
schadelijke gevolgen van een verkeers
ongeval waarvan verweerder het slacht
offer geweest was, veroordeeld heeft om 
aan verweerder een schadevergoeding te 
betalen van 1.853.262 frank, en deze ver
oordeling gestennd heeft op het feit dat 
de n:1ateriele schade wegens tijdelijke 
werkonbekwaamheid van verweerder 
moest berekend worden op grond van de 
vermindering van zijn jaarlijkse beroeps
inkomsten die, bij gebrek aan vast
staande en overtnigende beoordelings
elementen, op 600.000 frank dienden ge
schat te worden, teTw~jl, eerste onclerdeel, 
eiser in zijn conclnsie staande gehonden 
had : 1° dat het niet bewezen was dat de 
tijdelijke werkonbekwaamheid een in
vloed zou gehad hebben op de inkon:lSten 
van verweerder, 2° dat verweerder het 
bewijs niet leverde van de belastingen 
die hij betaald had op zijn inkomsten 
en zelfs geen afschrift van zijn belasting
aangifte voorlegde, 3° in snbsidiaire orde 
dat alleszins nit het deslumclig verslag 
van de heer Pierard, bedrijfsrevisor, bleek 
dat de gemicldelde inkomsten van ver
weerder 348.674 frank per jaar beliepen 
en dat bijgevolg de gebeurlijke schade 
wegens tijclelijke werkonbekwaamheid op 
grand van een basisloon van 348.674 fr. 
en niet van 600.000 frank cliende bere-

(1) Oass., 21 maart 1066 (B~tll. en FABIO., 
1966, I, 928) ; raaclpl. cass., 28 november 
1966, S"]J1'CC, blz. 420. 

kcnd te worden, te1·wijl het bestreclen 
arrest cleze conclusie niet beantwoord 
heeft, ~n tenvijl, om regelmatig gemoti
veerd te zijn, de rechterlijke beslissingen 
al de door de partijen in regelmatig neer
gelegde conclusies ingeroepen middelen 
en excepties 1noeten beantwoorclen 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende clat, met betrekking tot 

de materiiile schacle wegens tijclelijke 
werkonbekwaamheicl, zowel de beweeg
redenen van het bestreclen arrest als die 
van het beroepen vonnis waarnaar het 
arrest verwijst, slechts het beclrag van 
de jaarlijkse inkomsten van verweercler, 
cloch niet het door hem werkelijk geleden 
verlies aan rnkmnsten, waarop de toege
kende vergoeclmg stmmt, beogen; 

Dat het arrest derhalve de conclusie 
niet passend beantwoorclt, waarbij eiser 
staancle hielcl dat verweerder in gebreke 
bleef te bewijzen clat de tijdelijke werk
onbekwaamheicl spruitend nit het ongeval 
een invloed zou gehacl hebben op zijn 
inkomsten; 

Dat bet eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig blijkt de andere onderdelen van 
het m.iddel te onderzoeken daar zij tot 
geen ruirnere vernietiging k1.m.nen a.an
leiding geven, vernietigt het bestreden 
arrest in zover het eiser veroordeelt mn 
aan verweerder een vergoeding van 
1.205.000 frank wegens tijdelijke werk
onbekwaan:lheid te betalen ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
·,veerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

3 april 1967. - 28 kamer. - Voo1'
zitteT, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1•, Ridder 
de Schaetzen. - Gelijlcluidende concl~csie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Struyc. 

28 KAMER. - 4 april 1967, 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING.- VERE

NIGING VAN GEJ\'IEENTEN IN DE VORM 

VAN EEN COOPERATIEV"E VENNOOT

SOHA,P. - AAN DE VENNOTEN TOEGE

KENDE INKOJ\fSTEN.- AAN DE NATIO-
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]'fALE ORISISBELASTING OJ'fDERWORPEN 

INKOMSTEN. 

De inlcornsten wellce toegelcend we1·den aan 
de vennoten doo1· een ve1·eniging van 
gemeenten opgericht in de vo1·rn van 
een coopemtieve vennootschap, z~jn aan 
de nationale cn:sisbelasting onclerwo1'
pen (I). (Gecoordineerde wetten betref
fende de nationale crisisbelasting, 
art. I en 3.) 

( OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP « vVEST

VLAAMSE ELEKTRIOITEITSMAATSOHAP
PIJ J>, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 oktober I965 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Over het 1niddel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, §§ I en 2, vooral § I, van de wetten 
op de nationale crisisbelasting, gecoordi
neerd bij besluit van de Regent van 
16 januari I948, dit is artikel 3 van de 
wet van I7 juni I938, van de artikelen I4, 
I8 on 25, § I, ID, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij besluit van de Regent van 
I5 januari I948, vooral van artikel I4, 
§ I, 2D en 3D, littera a, cloonlat het bestre
den arrest beslist dat de onderhavige 
inkom.sten dienen beschouwd te worden 
als inkomsten van belegde kapitalon, in 
de zin van artikel I4, § l, 3D, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffonde de 
inkomstenbelastingen, en doze laatste 
bepaling in de m.eest algemene zin client 
te worden opgevat, terwijl het ten deze 
mn inkmnsten gaat van oen intercon"l
munale vereniging, zoals bepaald bij de 
wet van I maart I922 op de vereniging 
van gerneenten tot nut van het algGineen, 
vereniging goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 22 juli I924, welke niet buiten 
haar statnten is gegaan - wat allos 
niot betwist wordt -, inkonlSten die 
werden uitgekeerd aan haar (niet wer
kende) leden, welke inkomsten uiteraard 
- bij ontstentenis van winstoogmerk -
geen inkomsten lnmnen zijn van kapita
len belegd in oen handels-, nijverheids
of landbouwzaak, op andere wijze geex-

(1) Cass., 25 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 670). 

ploiteerd dan door de vennootschappen 
bedoeld in artikel I4, § I, I D, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en met uitsluiting 
van de kapitalen aangewend, hetzij door 
de oxploitorenden zelf in hun persoon
lijke zaken, hetzij door werkende ven
noten in vennootschappen van personen, 
1naar wel inkomsten van titels, dit is 
aandelen of deelbewijzen uitgegeven door 
openbare inrichtingen of instellingen, 
zoals bedoeld bij artikel I4, § I, 2D, van 
de gecoordineerdo wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, zodat, waar arti
kel 3, § I, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting 
slechts verwijst naar de inkomsten be
doeld in artikel I4, § I, 3D, en niet 2o, 
de nationale crisisbelasting ten doze niet 
toepasselijk is, en tenvijl het tegenstrijdig 
is de inkomsten door een intercommunale 
vereniging uitgekeerd te beschouwen als 
door artikel 14, § I, 2D, bedoeld ten aan
zien van de Inobilienbelasting en door 
artikel I4, § I, 3D, littera a, ten aanzien 
van de nationale crisisbelasting : 

Overwegende dat, luidens artikel I van 
de op I6 januari I948 gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de nationale crisis
belasting, doze bijzondere belasting onder 
meer de inkomsten uit belegde kapitalen 
treft · 

Ov~rwegende dat de betwiste inkom
stan, hoewel zij tegen een verminderd 
aanslagprocent in de mobilienbelasting 
belastbaar zijn, inkomsten zijn uit be
legde kapitalen in de zin van de gocoordi
neerde wetten betreffende de nationale 
crisisbelasting; 

Overwegende dater geen tegenstrijdig
heid in gelegen is enerzijds, ten aanzien 
van de nationale crisisbelasting de in
kornsten van titels van een intercmnn>u
nale vereniging als aan die belasting 
onderworpen te beschouwen als inkom
sben van eon risico-dragend kapitaal, 
evenals de inkomsten van kapitalen die 
in handels-, nijverheids- of landbouw
zaken zijn belegd, en andorzijds, ten 
aanzien van de mobilienbelasting te er
kennen dat beide soorten van inkomsten 
hot voorwerp van verschillende catego
rieen uitmaken ; 

Overwegondo dat, nu het vaststaat dat 
de wetgever de inkomsten van titels van 
eon intercom.nnu1ale vereniging zoals 
eiseres aan de nationale crisisbelasting 
onclerworpen heeft, de vraag van belang 
ontbloot is of de gecoordineerde wetten 
betreffende do nationale crisisbelasting 
de litigieuze inkomsten hebben >villen 
treffen door een impliciete verwijzing 
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dienaangaande naar het 2°, evenals naar 
het 3° van artikel14, § 1, van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, eerder dan door een ruimere 
interpretatie, ten aanzien van de natio
nale crisisbelasting, van de tennen van 
het 3° van gezegd artikel 14, § 1, zodat 
bedoelde inkomsten eronder zouden be
grepen zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

4 april 1967. - 2e kamer, - Vo01'
zitte1' en Ve1'slaggeve1·, H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luiclencle conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1's, HH. Delafon
taine (van de balie te Kortrijk) en Van 
Leynseele. 

ze KAlVIER. - 4 april 1967, 

GEMEENTELIJKE EN PROVIN
OIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
GEJ\1EENTELIJKE BELASTING ALS INDI
RECTE BELASTING GEKW ALIFICEERD 
DOOR DE VERORDENING DIE ZE IN
VOERT.- BELASTING G;Ei'ND VOLGENS 
DE l\10DALITEITEN VASTGESTELD VOOR 
DE INVORDERING VAN DE DIRECTE 
BELASTINGEN.- WETTELIJKHEID. 

De clam· een gemeenteve1•onlening inge
voenle cli1'ecte belastingen lcunnen wette
lij lc wo1'clen ge~ncl volgens cle moclaliteiten 
vastgestelcl voo1' cle invonle1·ing van cle 
clirecte belastingen, hoewel cleze ve1'01'cle
ning ze OJ~j~tist als « inclirecte belastin
gen " lcwalificee?'t ( 1). 

(PATERNOSTRE EN BAYART, 
T. GElVIEENTE SINT-STEVENS-WOLUWE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 6 mei 1965 door de Bestendige 
Deputatie van de provinciale raad van 
Brabant gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 2, 3 van het belastingreglement 
van de gemeente Sint-Stevens-Woluwe 
van 5 november 1953, goedgekeurd door 
koninklijk besluit van 13 mei 1954, en 

(1) Raadpl. cass., 5 januari en 18 mei 1965 
(Bull. en PAsiC., 1965, I, 434 en 1005). 

139 van de gemeentewet, cloo?"dat het 
bestreden besluit beslist, in strijd met 
wat de eisers voorhielden, dat de ge
meente op wettelijke wijze en bij toepas
sing van bedoeld belastingreglement, in 
1962, 1963 en 1964 aanslagen mocht 
vestigen, die aan voormelde dienstjaren 
verbonden waren, en, waarvan de grand
slag per annui'teiten berekend werd, te1'
'Wijl, wanneer het, zoals ter zake, gaat 
om gebouwde eigendommen, artikel 2 
van het belastingreglement een belasting 
voorziet, die in eenmaal verschuldigd is 
op het ogenblik van de opening of van 
de heropening van de wegenis voor het 
openbaar verkeer, dit wil zeggen, volgens 
de vaststellingen van het besluit, op 
30 november 1958, derwijze dat, in strijd 
met wat het besluit beslist, de betwiste 
belasting niet mocht gevestigd worden 
voor de dienstjaren 1962 tot 1964, noch 
gevorderd worden na het verstnjken van 
de aanslagtermijnen van het dienstjaar 
1958 : 

Overwegende dat de gemeenteraad van 
Sint-Stevens-Woluwe op 5 november 
1953 een belastingreglement gestemd 
heeft waarvan artikel 1 luidt : « V oar elke 
openbare weg die, na goedkeuring van 
dit reglement en afkondiging ervan naar 
de eis van artikel 102 van de gemeente
wet, geheel of gedeeltelijk op kosten der 
gmneente getrokken, verlengd of ver
breed wordt, van boordstenen voorzien 
wordt, gekasseid of anders belegd wordt, 
van rio len of van verharde trottoirs voor
zien wordt, is aan de gemeente een ver
haalbelasting te betalen door de eigenaars 
van de goederen rakende aan de rooilijn 
van deze weg " ; 

Overwegende dat overeenkomstig arti
kel 2, de belasting indirect is en in een
maal te betalen voor de eigendommen 
die gebouwd zijn en afgesloten door een 
muur, een hekwerk of een haag, en dat 
zij direct en jaarlijks is voor de onge
bouwde eigendommen en niet afgesloten 
gronden; 

Overwegende dat artikel 3 bepaalt dat 
de indirecte belasting eisbaar wordt 
zodra de weg geopend of, na voltooiing 
van de werken, terug voor het open
baar verkeer toegankelijk verklaard 
wordt, wat geschiedt bij beslissing van 
het schepencollege ; dat overeenkomstig 
artikel 3bis, het de eigenaars, die de 
indirecte belasting te betalen hebben, 
op hun vraag, toegelaten is hun schuld 
te vereffenen in zoveel gelijke stortin
gen als de looptijd van de lening welke 
de gemeente moet afsluiten voor de 
bekostiging van het werk, en dit bij 
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hot einde van hot jaar ; dat, zo de ge
meente niet moot lenen, de aflossing over 
vijftien jaar verdeeld wordt en de eige
naars telkens de interest van hot niet 
afgelost kapitaal zullen te dragon hebben; 

Overwegende dat artikel 22 bepaalt 
dat elke niet gebouwde of niet door eon 
muur, eon hekwerk of eon haag afge
sloten grond onderworpen wordt aan de 
directe of jaarlijkse belasting, berekend 
zoals de indirecte belasting die zou ver
schuldigd zijn zo hot good gebouwd of 
afgesloten was, met inachtneming van 
de interest en de aflossing van hot door 
de gemeente voorgeschoten kapitaal, do 
duur van de belastingsheffh1g gelijk 
zijnde aan de looptijd van de door de 
gemeente afgesloten lening of, zo de 
gem.eente niet moot lenen, aan vijftien 
jaar; 

Overwegende, ten slotte, dat overeen
kOin.stig artikel 27 de belastingen zijn 
vastgesteld voor eon tijdverloop dat 
wettig aanvangt op 1 jannari 1954 en 
eindigt op 31 decem.ber 1958; 

Overwegende dat de litigieuze taksen 
betrekking hebben op wegeniswerken, die 
v66r 27 november 1958 uitgevoerd wor
den, welke datum door hot schepencollege 
vastgesteld werd voor de opening of de 
heropening van de weg voor het open bare 
verkeer; 

Overwegende dat de eisers niet betwis
ten dat cie aldus bepaalde belastingen, 
welke tot grondslag hebben, niot ge·iso
leerde of kortstondige foiten uitgaande 
van de belastingschuldigen, doch, volgens 
de constateringen van hot bostreden 
bosluit. eon uiteraard blijvende toostand, 
namelijk hot aanpalon van hot goed aan 
de weg vYaar de werken uitgovoerd wor
den, directe belastingen zijn; doch dat 
zij stollen dat, wijl ln.m. good gebouwd 
of afgesloten is, de bolasting ovoreen
komstig artikel 3 ineens had moeten 
geheven worden en dit ten laatste op 
31 maart 1959; 

Overwogcnde dat nit de samenlezing 
van de artikelen 3 en 22 van het belasting
reglement blijkt dat de te bctalen son1. 
op dezelfde basis wordt bepaalcl voor 
clegenen clio de directe belast,ing vcrsohul
cligd zijn als voor die welke de bij het 
reglement als indireote belasting gekwa
lificeercle belasting verschuldigcl zijn, 
doch dat voor clegenon die de directe be
lasting verschulcligd zijn, de bolasting
sohuld eisbaar bij hot openen van de weg 
voor he·b openbaar verkoer, zoi.tls arti
kel 3 dit bepaalt, ge!nd moot worden 
tijdens de duur van de door de gerncente 

aangegane lening of, bij ontstentenis 
van lening, gedm'ende vijftien jaar, door 
middel van annui:teiten berekend met 
inachtneming van de interest en van de 
aflossing van het door de gemeente tot 
uitvoering van de werken voorgeschoten 
kapitaal; 

Overwegende dat het reglement in zijn 
artikel 2 de betaling in eenmaal enkel 
heeft voorzien omdat het bij vergissing 
de belasting als " onrechtstreekse belas
ting "heeft gekwalificeercl; clat, derhalve, 
wijl het in de werkelijkheid om een eli
recto belasting gaat, de bestendige depu
tatie wettelijk heeft ktmnen beslissen dat 
de voor de directe belastingen bepaalde 
inningsmodaliteiten konden toegepast 
worden; 

Dat het middel niot kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat geen middel met betrekking 
tot de openbare ordc ambtshalve client 
opgeworpen te worden ; 

Om. die redonen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de kosten. 

4 april 1967. ~ 2e kamer. ~ Vom·
zitte1' en VeJ·slaggeve1', H. Neveu, raads
heer waarnemend voorzittor. ~ Gelijk
l1,ticlende conclusie, H. Depelchin; advo
oaat-generaaL ~ Pleite1·, H. Depret (van 
de balie bij het Hof van bcroep te Brus
sel). 

26 KAMER. ~ 4 april 1967. 

BEWIJ8. ~ BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 

-- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. ~ 
DIREOTE BELASTINGEN. ADVIES 

VAN DE FISCALE 00Jl'[JVIISSIE. ~ UrT

LEGGING DOOR HET HOF VAN BEROEP. 

~ MET DE BEWOORDINGEN VAN DIT 

ADVIES VERENIGBARE UITLEC+GINC+. ~ 

GEEN JHISKENNINC+ VAN DE BEWIJS

KRACHT VAN DE AKTEN. 

De bew,~jskntcht vctn de alcten wonlt niet 
•Jm:slcencl cloo7· het ctJTest van het ho f van 
be1'0ep clat van het acl·uies vctn de fi s
cctle. commissie een met cle bewoonlingen 
m·vcm vm·enigba1·e uitlegging geeft (1). 
(Burg. \Vetb., art. 1319 en 1322.) 

(1) Cass., 2 maa.rt 19135 (B-tdl. en PAsrc., 
1965, I, 1372); raadpL cass., 11 mei 1065 (ibicl., 
1065,. I, 967) en 18 oktober 1066, snp1'a, 
blz. 231. 
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(DIERIOK, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 55, §§ 1 en 3, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 1319 tot en met 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, cloonlat het bestreden 
arrest, om de redenen aangehaald in de 
beslissing van de directeur, aanneemt dat 
het advies van de :fiscale commissie ver
leend werd met inachtneming van de 
wettelijke pleegvormen en gemotiveerd 
is (en aldus niet enkel de waarde heeft 
van een eenvoudige beoordeling maar 
van een wettelijk vermoeden zcidat eiser 
door reclamatie geen belastingverminde
ring kan verkrijgen, tenzij hij hot bewijs 
van hot juist bedrag van zijn belastbare 
inkomsten bijbrengt) zowel ten aanzien 
van de verwerping van de boekhouding 
als ten aanzien van de raining van de 
vermnede inkom.sten, daar " de :fiscale 
connnissie, als motief voor de verwerping 
van de boekhouding van rekwirant, 
het vcrschil aanhaalt tussen de gegevens 
ingewonnen bij de 1nutualiteiten en de 
door rekwirant geboekte ontvangsten " 
en daar " in het advies vastgesteld wordt 
dat de cmrtmissie kennis genomen heeft 
van de gegevens van de mutualiteiten ; 
dat de commissie gestem1.d heeft op deze 
gegevens om de ontvangsten te ra1nen ; 
dat de cmn1nissie de gegevens dus wel 
onderzocht heeft en ze voldoende juist 
en betrouwbaar bevonden heeft voor de 
gedane raming ,, tenvijl, ee1'ste oncle1'Cleel, 
de :fiscale commissie in haar advies de 
boekhouding van eiser verwerpt wegens 
het verschil tussen " de door de taxatie
ambtenaar uitgewerkte bocijfering, op 
grond van de gegevens ingewonnen bij 
de verschillencle xnutualiteiten n, zodat 
het arrest, geen onclerscheid makend tus
sen de " gegevens " der 1nutualiteiten en 
de " nitgmverkte becijfering " door de 
taxatieambtenaar, do bewijskracht van 
het advies van de :fiscale commissie mis
kent (schending in het bijzonder van de 
artikelen 1319 tot en met 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek) ; tweede oncle1'
cleel, de fiscale com1nissie weliswaar ken
nis heeft genomen van de gegevens inge
zameld bij de verschillende mntualiteiten 
doch, in strijd met hetgeen het bestreden 

arrest aanneemt, niet op die " gegevens >> 

doch op de " uitgewerkte becijfering >> 

steunt om de ontvangsten te ramen, en 
dus, in strijd met hetgeen het arrest 
aanneemt, de " gegevens " niet heeft 
onderzocht en, bij gebreke van de nodige 
gegevens, codenummers van de verschil
lende mutualiteiten en " tarieven voor 
gezondheidszorgen" in het dossier, ook 
niet kon onderzoeken, zodat het arrest 
de bewijskracht van het advies van de 
:fiscale connnissie miskent (schending, in 
het bijzonder, van de artikelen 1319 
tot en met 1322 van het Burgerlijk Wet
bock) : 

Overwegende dat het advies van de 
fiscale commissie erop wijst dat deze 
" kennis heeft genomen van de gegevens 
verzameld bij de verschillende mntuali
teiten " en verder dat" de door de taxatie
ambtenaar uitgewerkte becijfering van de 
brnto-ontvangsten, op grond van de 
gegevens ingewonnen bij de verschillende 
mutualiteiten, wijzen op een aanzienlijk 
verschil met de in het dagboek opgeno
men ontvangsten ; dat dergelijk verschil 
op zichzelf volstaat om te besluiten dat 
de gegevens van het dagboek niet ktmnen 
dienen voor het vaststellen van de belast
bare baten"; 

Overwegende dat het arrest eraan toe
voegt dat "de fiscale commissie als mo
tief voor de verwerping van de boekhou
ding van beroeper, het verschil aanhaalt 
tussen de gegevens ingewonnen bij de 
mutualiteiten en de door beroeper ge
boekte ontvangsten ,, en verder dat " in 
het advies vastgesteld wordt dat de com
missie kennis genon1.en heeft van de 
gegevens van de mutualiteiten ; dat de 
comn1issie op deze gegevens gesteund 
heeft on1. de ontvangsten te ramen ; dat 
de comn1.issie de gegevens dus wel onder
zocht heeft en ze voldoende juist en 
betrouwbaar bevonden heeft voor de 
gedane raming " ; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel onderstelt, het arrest zo
doende het gezegde advies niet op een 
met zijn bewoordingen onverenigbare 
wijze uitlegt ; . 

Dat beide onderdelen van het m1ddel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 55, §§ 1 
en 3, van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkmc1.stenbelastingen, 1319 
tot en met 1322 van het Burgerl'jk Wet
hoek, en 97 van de Gronclwet, cloonlat 
het bestreclen arrest, 0111. het door eiser 
aangeboden tegenbewijs, namelijk dat 
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omtrent het gebruik door de taxatie
ambtenaar van gelijkaardige gegevens 
voor hetzelfde dienstjaar wel betwistingen 
zijn gerezen, als niet dienend te verwer
pen, aanneemt " dat de fiscale commissie 
aanhaalt dat soortgelijke -belastingplich
tigen de aanwending van de gegevens 
van de mutualiteiten voor de bepaling 
van hun ontvangsten niet betwist heb
ben ,, " dat deze beweegreden niet ver
valt door het feit dat enkele soortgelijke 
belastingplichtigen de aanwending van 
deze gegevens voor de raming van hun 
ontvangsten betwist hebben; dat in het 
advies overigens niet gezegd wordt dat 
geen enkel soortgelijke belastingplichtige 
zulke aanwending betwist heeft ,, teTwijl 
de fiscale commissie in haar advies in 
algemene zin vooropstelde en aannam 
" dat gelijkaardige gegevens voor he~
zelfde dienstjaar door de taxatieambte
naar op dezelfde wijze werden gebruikt 
voor de verificatie van de aangiften van 
soortgelijke schatplichtigen zonder dat 
hieromtrent betwistingen zijn gerezen ,, 
zodat het aangeboden bewijs welter zake 
dienend en afdoende was, en het door 
het bestreden arrest werd verworpen 
ingevolge een niet met de termen van 
het advies van de fiscale cmrunissie 
verenigbare interpretatie van bedoeld 
advies zodat de bewijskracht ervan werd 
miskend (schending, in het bijzonder, 
van de artikelen 1319 tot en met 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de fiscale commissie 
er op wijst dat " gelijkaardige gegevens 
(voortkomende van de mutualiteiten) ... 
door de taxatiemnbtenaar ... werden ge
bruikt voor de verificatie van de aan
giften van soortgelijke schatplichtigen, 
zonder dat hieromtrent betwistingen zijn 
gerezen "; 

Overwegende dat het arrest deze be
woordingen juist vermeldt ; 

Dat het, voor het overige, slechts wil 
overwegen dat, zelfs indien enk:ele schat
plichtigen een betwisting hadden opge-

(1) Over het punt dat het rechtscollege, 
waarbij een geschil aanhangig is, zelfs buiten 
de bij de artikelen 20 tot 24 van titel III 
van boek I van het Wetboek van koophandel, 
218, lid 3, en 842, lid 2, van het Burgerlijk 
W etboek bedoelde gevallen, het recht 'heeft 
aan een partij de overlegging te bevelen van 
een bescheid dat zij in haar bezit heeft en dat 
van aard is de rechter omtrent het geschil in 
te lichten, raadplege men cass., 16 mei 1956 
(Arr. Ve1'b1·., 1956, blz. 780) en 20 juni 1961 
(Bull. en PASIC., 1961, I, 1157); DE PAGE, 

worpen, zulks niet zou volstaan om de 
waarde van de gebruikte methode in 
twijfel te trekken, zodat het door eiser 
!Sedane aanbod van bewijs niet pertinent 
18; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
m.ist; 

(Het ove1·ige zonder belang.) 

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

4 april 1967. - 28 kamer. -- Voo?'
zitte?', H. Hallemans, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve?·slaggeve?', Ridder 
de Schaetzen. - Gelijklttidencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite?', H. Van Leynseele. 

1° KAMER. - 6 april 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLr.rrr;m ZA.KEN. 
- PARTI.T Dill VRAA,GT DAT A.AN DE 
TEGENPARTI.T BEVOLEN WORDT DAT ZI.T 
EEN ADMINISTRA,TIEF BESOHEID IN 
HAAR BEZIT ZOu OVERLEGGEN. 
REOHTER DIE DEZE EIS OM DUBBEL
ZINNIGE REDENEN AFWI.TST. - NIET 
REGELl\iATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

BeTust op dubbelzinnige 1·eclenen en is 
de?'lwlve niet 1·egelmatig met ?'edenen 
omkleed cle in bu1·gerlijlce zalcen gewezen 
beslissing, clie de eis waaTbif een pa1·tij 
vmagt dat aan cle tegenpm·tij bevolen 
wonlt dat zij een administmtief bescheicl 
in haa1· bezit zmt ove1'leggen, afwijst, op 
g1·oncl dat de eisende pa?'t~i geen bewijs 
levert van de feiten waa?'op haa?' eis is 
gestettnd en dat de doo1· ham· gevo?·denle 
oncle?'zoeksmaat?·egel niet lean WO?'aen 
bevolen ( 1). 

d. III, Complement, nr 729, A; BEUDANT, 
d. IX, nr 1175; GLASSON en TrssmR, d. II, 
biz. 686 en 687 ; men vergelijke artikel 871 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Doch de rechter zal dit recht met voorzich
tigheid gebruiken en zal het gelasten van de 
overlegging van het bescheid weigeren, wan
neer de partij die deze onderzoeksmaatregel 
vordert " geen het minste begin van bewijs " 
van haar eis !evert (cass. fr., 17 juni 1879, 
Si1•ey, 1881, I, 257; DE PAGE, zie sttpra). 
Ret wordt hem zelfs verboden de overlegging 
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(CANLER EN STOFFELS, 

T. GEMEENTE SINT-GILLIS EN ARNOUS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 oktober 1964 in laatste 
aanleg door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1316 en 1331 van het Burger
lijk Wetboek, doonlat het bestreden von
nis de rechtsvordering van de eiser tot 
vergoeding van de schade toegebracht aan 
de auto van eiseres, die 's nachts op de 
openbare weg reed en in een dwars over de 
rijbaan gelegen niet-verlichte of gesigna
leerde gleuf terechtkwam, niet gegrond 
verklaart om de reden dat eiseres de feite
lijke omstandigheden niet bewijst die, 
volgens haar, de schade aan haar wagen 
veroorzaakten, dat door de politie geen 
informatie werd ingesteld met betrekking 
tot de omstandigheden van het ongeval, 
dat eiseres z,ich op geen enkele getuigenis 
beroept, dat ze niet vraagt het bewijs 
door getuigenissen en vermoedens te 
mogen leveren van de door haar aange
voerde feiten en dat de onderzoeksmaat
regel die ze de rechtbank verzoekt te be
velen, namelijk de overlegging door 
verweerster van bepaalde administra
tieve bescheiden, niet kan worden bevo
len, te'l'wijl eiseres in haar regelmatig 
voor de rechtbank genomen conclusie 
aanvoerde dat de slechte staat van de 
weg op verzoek van haar zoon nadrukke
lijk werd vastgesteld in een verslag dat 
de agenten nr 4 en nr 80 van de politic 
van Sint-Gillis op de plaats van het onge
val hebben opgemaakt, dat dit verslag 
werd overgemaakt aan de diensten van 
de gemeente Sint-Gillis, dat dit stuk in 
het belang van een goede rechtsbedeling 
in de debatten moet worden gebracht, 
dat de gemeente Sint-Gillis zich hier
tegen verzet en dat de overlegging van 
het stuk 1noet worden bevolen, en te1·wijl 
de niet met redenen omklede verklaring 
dat deze onderzoeksmaatregel niet kan 
worden bevolen, de reden van deze be
slissing niet doet kennen, zodat de aileen 
op die verklaring gesteunde weigering 
om de genoemde onderzoeksmaatregel 

van bet bescheid te bevelen, wanneer dit door 
bet beroepsgeheim worclt gedekt of, uiteraarcl, 
ofwel geheim ofwel vertrouwelijk is (BEUDANT, 

zie supnt) of nog wanneer de over legging door 
de wet afhankelijk gesteld wordt van de mach-

te bevelen, niet regelmatig met redenen 
omkleed is : 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat de rechtsvordering strekt 
« tot het vergoeden van het nadeel dat 
eiseres geleden heeft ten gevolge van de 
schade toegebracht aan haar auto die 
's nachts op de openbare weg reed, op 
het grondgebied van de eerste gedaagde 
(thans verweerster), en in een diepe, 
niet-gesignaleerde gleuf terechtkwam ,, 
het vonnis vaststelt « dat op het tijdstip 
van de feiten verweerder op de plaats 
van het ongeval voor rekening en op 
verzoek van verweerster riool- en weg
werken uitvoerde " ; 

Overwegende dat, zonder inachtneming 
van het verzoek dat de eisers bij hun 
conclusie hebben ingediend en dat ertoe 
strekt door de rechtbank, in het belang 
van een goede rechtsbedeling en alvorens 
recht te doen, de overlegging door ver
weerster te horen bevelen van het verslag 
dat de agenten nr 4 en nr 80 van de 
politie van verweerster op de plaats van 
het ongeval hadden opgemaakt en waar
bij de slechte staat van de weg werd 
vastgesteld, het vonnis de rechtsvorde
ring niet gegrond verklaart ; 

Overwegende dat de rechter om aldus 
te beslissen hierop steunt dat eiseres de 
feitelijke omstandigheden niet bewijst 
die, volgens haar, de schade aan haar 
wagen veroorzaakten en " dat de onder
zoeksmaatregel die ze de rechtbank ver
zocht te bevelen, namelijk de overlegging 
door verweerster van bepaalde admi
nistratieve bescheiden, niet kan worden 
bevolen "; 

Overwegende dat deze gronden van 
het vonnis in het onzekere laten of de 
rechter het verzoek tot overlegging van 
het in het middel bedoelde politieverslag 
heeft verworpen omdat het de recht
banken niet behoort de overlegging van 
zodanig stuk te bevelen dan wel of hij 
heeft willen verklaren dat, wegens het 
ontbreken van enige door eiseres aan
gevoerde bewijsgrond, de over legging van 
het politieverslag ten deze voor het be
slechten van het geschil niet nodig was ; 

Dat deze dubbelzinnigheid in de moti
vering gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering en dat het vom1is dienten
gevolge artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

tiging van een overbeicl en deze macbtiging 
niet is gegeven ( Gerecbtskosten in strafzaken, 
art. 125; cass., 24 november 1964, Bull. en 
PASIC., 1965, I, 297). 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding za~ worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel. 

6 april 1967. - 1e kamer. - Voo?·
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve?·slaggeve1·, H. Perrichon. - Gel~jlc
ltticlencle conclttsie, H. R. Hayoit de Ter
micom·t, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. DeBruyn, Fally en Van Leynseele. 

1 e KAlYIER. - 6 april 1967. 

1° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. 0NBEPAALDE 
DUUR. - VERBREKING DOOR DE "WERK
GEVER ZONDER GEvVIOHTIGE REDEN OF 
ZONDER INAOHTNEJ\'IING VAN DE BIJ DE 
WET GESTELDE TERMIJNEN. - AAN DE 
WERKNEli'!ER VERSOHULDIGDE VERGOE
DING. VoORDELEN VERKREGEN 
KRAOHTENS DE 0\'EREENKOl\iST WAAR
BIJ EEN JAARLIJKSE DEELNEWUNG IN 
DE WINSTEN VAN HET VORIG JAAR 
BEGREPEN IS, - V ASTSTELLINC+ VAN 
HET BEDRAG VAN DIT VOORDEEL. 
BEVOEGDHEID VAN DE REOHTER. 

2° HUUR VAN WERK. - Huu.a VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOilfST 
VOOR BEDIENDEN.- GEOOORDINEERDE 
WETTEN VAN 20 ,TULI 1955, ARTI
KEL 12quctte1'. - DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE BEPALING. 

3° HUUR VAN WERK. - HUTJR VAN 
DIENSTEN. - ARBEJDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- GEOOORDINEERDE 
\VETTEN VAN 20 JULI 1955. - BERE
KENINGSWIJZE VAN DE \'ERANDERLIJKE 
VOORDELEN WELKE IN DE BEZOLDIC+ING 
ZIJN BEGREPEN. - ARTIKEL 35, LID 5, 
VAN BEDOELDE GEOOORDINEERDE WET
TEN. - DoElL EN DRAAC+WIJDTE VAN 
DEZE BEPALINC+. 

(1) Artikel 35, lid 5, van de gecoiirdineerde 
wetten van 20 juli 1955 is een bepaling, welke 
is overgenornen uit artikel 29, lid 2, van de wet 
van 7 augustus 1922, en uit de parlementaire 
voorbereidingen van cleze wet blijkt dat de 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - J\IIIDDEL DAT DE REOH
TER VERvVIJT EEN ARBEIDSOVEREEN
KOJYIST VOOR BEDIENDEN VERKEERD TE 
HEBBEN UITC+ELEC+D OF UIT DEZE 
OVEREENKOMST EEN VERPLIOHTING TE 
HEDEEN AFC+ELEID DIE ZE NIET OP
LEGDE. - MIDDEL DAT ALS GESOHON
DEN WETSBEPALINC+ ENKEL ARTIKEL 20 
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN BE
TREFFENDE HET ARBEIDSOONTRAOT 
VOOR BEDIENDEN AANDUIDT. - NIET 
ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

1° TY anneer de voonlelen, welke de bediencle 
lc?'achtens cle overeenlcomst voo1· een onbe
pctalcle cltttw !weft ve1·lcregen en die in 
aanme1·king dienen te komen voor de 
vaststelling vcm de vMgoeding, ve?·schttl
digcl b-cwhtens cwtilcel 20 vcm de gecoo?'
dineenle wetten bet1·e fjencle het bedienden
contntct, wegens verb1·eking van de over
eenlcomst doo1· cle wedcgeve1· zoncle1· ge
wichti.ge 1·eden of zoncle1· inachtneming 
van de bij cle wet gestelcle tm·mijnen, 
een jaarlijlcse cleelneming in de voonlelen 
vctn het vorige clienstjaar behelzen en cle 
opzeggingsterm~jn, die hctd moeten WD1'
clen toegelcencl, veJ"schillencle jaren be
clntagt, wonlt de vaststelling vcm het 
bech·ag van clit vemndeTlij k voonleel aan 
geen bijzondere wetsbepaling onde?'
worpen en mag clesgevallend dit bedmg 
clo01' cle 1'echter ncta1· billij lcheicl worden 
geschat. 

2° A1·tilcel 12quator van de gecoonlineenle 
wetten bet?·efjencle het becliendencontmct 
slaat enkel OJJ de be1·elceningswijze vctn de 
commissielonen, wellce actn de bediende 
ve1·schuldigd zijn in cle gevallen van 
arbeidsongeschiJctheicl, becloeld b1j de 
cwtilcelen 8 tot 10 van clezelfcle wetten. 
(vYot van 10 december 1962, art. 29.) 

3 ° A 1·tilcel 3 5, licl 5, van de gecoonlineenle 
wetten betTefjende het bediendencontmct 
vom·ziet een ue?·ekeningswi,ize van de 
venmclerlijlce voonlelen wellce in de be
zoldiging vctn de becliencle zijn beg?'e]Jen, 
cloch enlcel voo1· cle toepctssing van clit 
cwtikel 35, clit wil zeggen uitsluitencl om 
cle toepassingssfeer van cle oncle1·scheiden 
beJJCtlingen van cle gecoonlineenle wetten 
vast te leggen volgens de belangrijlcheicl 
van cle bezolcliging van de becliencle ( l). 

bewoorclingen « voor de toepassing van dit 
artikel " betekenen : om te beoorclclen of de 
bezoldiging van de becliende de bezolcliging 
welke wordt bepaald in artikel 29, lid 1 -
thans lid 1 van artikel 35 van de gecoiirdi-
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4o Is niet ontvankelijk in btwge1·lijlce 
zaken het middel, dat de 1·echte1' veTwijt 
de m·beidsoveTeenlcomst wellce de pa1·tijen 
ve1·bindt ve1·lcee1'd te hebben t•itgelegcl 
of e1' een ve1·plichting te hebben nit afge
leid wellce ze niet oplegcle, en als ge
schonclen wetsbepaling enkel a1'tikel 20 
van de gecoo1'dineercle wetten bet1·efjencle 
het beclienclencontmct aanclt•iclt ( l). (vVet 
van 25 februari 1925, art. 9.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OHARBON
NAGES DE TAl\HNES ll, T. DUPUIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeloid nit de 
schending van de artikelen 12qnate1', 15, 
20, 35, inzonderheid lid 3 en lid 5, van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 en gewijzigd bij 
de wet van 10 december 1962, hetwelk 
artikel 12qttatm· in bedoelde gecoordi
neerde wetten ingevoegd is bij artikel 29 
van de wet van 10 december 1962, het
welk artikel 15 met een laatste lid aan
gevuld is bij artikel 32 van de wet van 
10 december 1962 en hetwclk artikel 35 
in zijn derde lid gewijzigd is bij artikel 35 
van de bedoelde wet, do01·dat hot bestre
den arrest de vergoeding wegens opzeg
ging vaststelt welke verschuldigd is aan 
verweerder die op 30 september 1963 
ontslagen werd en wiens bezoldiging on
der meer eon aandeel van 1,5 t. h. in 
de brutowinst behelst die eiseres gedu
rendc het vorige dienstjaar gemaakt had 
en het deze vergoeding bepaalt op grond 
van het gemiddelde van de winsten van 
de jaren 1958 tot 1962, om de reden" dat 
gedaagde in hoger beroep (thans eiseres) 
terecht doet opmerken dat de vergoeding 
wegens opzegging berekend 1noet worden 
overeenkomstig het beginsel dat in arti
kel 20 van de gecoordineerde wetton uit
gedrukt wordt, dit is op grond van de 
<< lopende wedde " ; dat deze wettelijke 
bewoordingen nochtans niet letterlijk 
moeten worden opgevat, namelijk wan
neer sm=nige bestanddelen van de be-

neerde wetten - al dan niet overschrijdt 
en dientengevolge of de arbeiclsovereenkornst 
aan alle bepa.lingen van cleze wettcn is oncler
worpcn of enkel aan sornrnige ervan (Pasino
mie, 1922, blz. 349 en 352 ; men raadplege 
tevens THOUniSIN-SArNTENOY en ScHUELER, 

Le contnd 'cl'emploi, nr 22. In tegengestelcle 

zoldiging veranderen van het ene jaar 
tot het andere en gevaar lopen toevallig 
zeer beperkt, zelfs onbestaande te zijn, 
hetgeen aan de werkgcver de gelegenheid 
zou geven het ogenblik te kiezen dat 
voor hem het voordeligste is om een 
einde te stellen aan het bediendencon
tract ; dat eiser in hoger beroep (thans 
verweerder) ... recht had ... op 1,5 t. h. 
van de brutowinst van het vorige dienst
jaar; dat het bediendencontract in sep
tember 1963 werd verbroken en geen 
enkele winst in 1962 werd gemaakt (ter
wijl de winst in 1963 praktisch opnieuw 
dezelfde was als in 1961), waaruit blijkt 
dat natuurlijk niet hot bedrag zelf van 
dit deel van de verdiensten cc voor het 
lopende jaar " in aarn:n.erking moet ko
men, doch wel het beginsel van het recht 
op deze bezoldiging tenzij ze, gelot op 
het uitzonderlijk geval van 1962, ex 
aeqtw et bono dient te worden geschat ; 
dat dit wel degelijk het geval is vermits de 
pa.rtij << Charbonnages de Tamines " zelf 
in haar conclusie toegeeft dat een bedrag 
van 100.000 frank dit recht voor 1963 
kan en m.oet vertegenwoordigen (dus 
tegen 1,5 t. h. op de brutowinsten, hoc
wei die in 1962 in feite onbestaande wa
ren) ; dat zijnerzijds eiser in hager beroep 
vordert dat dit recht tot uitdrukking 
komt op het gemiddelde van de bruto
winsten van de laatste vijf jaren ; dat 
dit een juisterc wijze is om dit deel van 
de bezoldiging te schatten, daar ge
daagde in hoger beroep zelf toegeeft dat 
op die wijze moet te werk gegaan worden, 
dan een bedrag van 100.000 frank te 
nmnen dat op geen enkel nauwkeurig 
gegeven berust; dat het, volgens het 
systeem van eiser in hoger beroep, Du
puis, vanzelfsprekend slechts gaat om 
het opnern.en van dat deel van de be
zoldiging en daarbij zoveel mogelijk de 
werkelijkheid to benaderen, om het in 
een globale vergoeding in te sluiten, die 
750.000 frank bedraagt voor 1958, 
450.000 frank voor 1959, 450.000 frank 
voor 1960, 180.000 frank voor 1961, 

1.830.000 
0 frank voor 1962 ; hetzij 

5 
366.000 frank als jaarlijks gemiddelde ,, 
tenViJ'l, naar luid van artikel 20 van de 

zin beperkt OOLENS, Le cont?·at cl' emploi, 
nr 27, zich ertoe op te rnerken "qu'il y a un 
iilteret evident a donner le merne sens au 
terrne remuneration clans les clifferents arti
cles cle la loi »). 

(1) Vcrg. cass., 3 ap1•il 1962 (Bttll. en PA
src., 1962, I, 850). 
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gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, de vergoeding wegens 
opzegging gelijk is aan de lopende wedde, 
daarin begrepen de verdiensten verwor
ven krachtens de overeenkomst, overeen
stemmende hetzij met de duur van de 
opzeggingstermijn, hetzij met het nog 
te verlopen gedeelte van die termijn ; 
de lopende wedde, indien ze zoals in het 
onderhavig geval een aandeel in de winst 
van het vorige dienstjaar behelst, niet de 
gemiddelde bezoldiging van verscheidene 
jaren is, maar wei die welke werkelijk 
verschuldigd is op het ogenblik van het 
verbreken van het contract ; waaruit 
volgt dat de rechter niet kon weigeren 
het " deel van de verdienste " van het 
jaar 1963 in aanmerking te nemen en 
dat in ieder geval de lopende wedde, wan
neer ze een veranderlijke bezoldiging 
behelst, met betrekking tot deze laatste 
bepaald moet worden op grond van de 
bezoldiging welke de bediende gedurende 
het vorige jaar genoten heeft, nu derge
lijkc wijze van berekening is voorgeschre
ven bij de in onderling verband gebrachte 
artikelen 12qztate1', 15, 20 en 35 van de 
bedoelde wetten, waarin het begrip be
zoldiging of wedde hetzelfde is en de 
verdiensten van verscheidene jaren niet 
omvat : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 20 van de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, de 
vergoeding die betaald moet worden door 
de partij die de verbintenis verbreekt 
zonder gegronde reden of zonder de 
bepaalde termijnen in acht te nemen, 
gelijk is aan de lopende wedde overeen
stennnende hetzij m.et de duur van de 
opzeggingstermijn, hetzij met het nog 
te verlopen gedeelte van die termijn, en 
dat deze vergoeding wegens opzegging 
niet aileen de wedden behelst maar ook 
de verdiensten verworven lu·achtens de 
overeenkmnst ; 

Overwegende dat, wanneer de hezol
diging van de bediende, zoals in het on
derhavig geval, jaarlijks een aandeel in 
de winsten van het vorige dienstjaar 
behelst, geen enkele bepaling van de 
gecoordineerde wetten de rechtcr ertoe 
verplicht, wmmeer hij de vergoeding 
wegens verbreking van het contract be
rekent, dit veranderlijke dcel van de 
bezoldiging op de basissen te bepalen 
die vermeld worden hetzij in arti
kel 12quate1' hetzij in artikel 35, lid 5, 
van dezelfde gecoordineerde wetten ; 

Dat enerzijds artikel 12quate?· slechts 
de wijze betreft waarop hot commissie
loon berekend wordt dat aan de bediende 

verschuldigd is, in de gevallen van 
arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld bij 
de artikelen 8 tot 10 ; 

Dat anderzijds artikel 35, lid 5, uit
sluitend " voor de toepassing va1,1 dit 
artikel ,, dit is uitsluitend om de gr,enzen 
van het toepassingsgebied van de ver
scheidene bepalingen van de gecoordi
neerde wetten vast te leggen volgens de 
belangrijkheid van de bezoldiging van 
de bediende, de wijze bepaalt waarop de 
commissielonen en veranderlijke ver
diensten berekend worden waarmee, in 
deze bezoldiging, rekening moet worden 
gehouden; 

Overwegende dat het arrest, nate heb
ben vastgesteld dat verweerder jaarlijks 
recht had op 1,5 t. h. van de brutowinst 
van het vorige dienstjaar, hoven zijn 
eigenlijke wedde, het vakantiegeld en 
sommige gratificaties, dat de dum· van de 
opzegging vier jaar had moeten zijn en 
dat de jaarlijkse brutowinst van eiseres 
belangrijke schommelingen onderging, 
heeft kunnen beslissen, zonder de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen te 
schenden, dater grond was, in het onder
havig geval, om het deel van de bezoldi
ging van verweerder dat overeenstemt 
n1.et het percentage van de brutowinst 
ex aeqzto et bono te schatten op basis van 
het gemiddelde van de brutowinsten van 
eiseres gedurende de laatste vijf dienst
jaren; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20 van de bij ko
ninklijk besluit van 20 juli 1955 gecoordi
nem·de wetten betreffende het bedienden
contract, cloonlat het bestreden arrest 
erop wijst " dat de naamloze vennoot
schap " Charbonnages de Tamines " niet 
betwist dat ze al de belastingen op de 
verscheidene verdiensten, in specie of in 
natura, droeg die Dupuis bij haar ver
wierf ,, en eiseres veroordeelt om aan 
verweerder de belastingen terug te beta
len die hij zal moeten betalen op het 
bedrag dat hem als vergoeding wegens 
opzegging is toegekend, tenv~jl, indien 
die vergoeding, naar luid van het be
doelde artikel 20, weliswaar de verdien
sten behelst die krachtens de overeen
komst zijn verworven, hetgeen in het 
onderhavig geval mogelijk zou hebben 
gemaakt in de in aanmer king te nemen 
lopende wedde de daarop verschuldigde 
belastingen in te sluiten die eiseres ter 
outlasting van verweerder betaald had, 
deze bepaling de rechter nochtans niet 
machtigt de werkgever te veroordelen 
tot de terugbetaling van de belasting 
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die de ontslagen bediende verschuldigd 
is op de eigenlijke vergoeding wegens 
opzegging : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres zich ertoe verbonden had « al 
de belastingen op de verscheidene ver
diensten, in specie of in natura ,, van 
verweerder te dragen, en hieruit afteidt 
"dat het op haar (eiseres) rust de belas
tingen op de vergoeding wegens opzegging 
te dragen "; 

Dat, zelfs in de onderstelling dat deze 
uitlegging van de overeenkomst tussen 
partijen verkeerd is of dat het hof van 
beroep uit de overeenkomst een verbin
tenis heeft afgeleid die ze niet oplegde, 
de aldus begane onwettelijkheid geen 
schending zou uitmaken van artikel 20 
van de op 20 juli 1955 gecoi:irdineerde 
wetten, hetwelk de enige wetsbepaling is 
die in het middel wordt aangeduid ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
nin.g ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

6 april 1967. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
VeTslaggevM·, H. Perrichon. - Gelijk
lniclencle conclnsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Fally en VanRyn. 

1 e RAMER. - 6 april 1967, 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-

LIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL DAT ZONDER 
BELA,NG IS WE GENS DE BESLISSING VAN 
HET HoF OVER EEN A,NDER MIDDEL. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

N iet ontvankelij k is het miclclel clat zoncleT 
belang is voo1· eise1· wegens de beslissing 
van het Hof ove1' een ancle1· miclclel van 
cle voo1·ziening ( 1). 

(LEFERE, VEREFFENA,AR VAN DE FEITE
LIJKE VERENIGING « PI,A,ATSELIJKE AF
DELING VAN DE BELGISOHE SOOIALIS
TISOHE PARTIJ TE HOUTHEM ll, T. DOO

LAEGHE EN OHRISTIAENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 21 mei 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 1064); 2 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1103). 

arrest, op 17 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest, na in 
zijn n1.otivering te hebben verklaard dat 
de leden van de feitelijke vereniging, 
plaatselijke afdeling van de Belgische 
Socialistische Partij te Houthem, al 
vormden zij de meerderheid, de ontbin
ding van de afdeling niet konden beslissen 
en dat aan het bestaan van de genoemde 
afdeling geen einde werd gemaakt, in zijn 
beschikkend gedeelte het beroepen von
nis bevestigt in zover het de rechtsvorde
ring ontvankelijk heeft verklaard die 
eiser als vereffenaar van de feitelijke 
vereniging « Section du Parti socialiste 
belge de Houthem " had ingesteld en 
voor recht heeft gezegd dat de door de 
algemene vergadering van 27 januari 
1961 van deze afdeling genomen beslis
singen geldig zijn met uitzondering van 
die betreffende de verdeling van het 
gemeenschappelijk vermogen, welke aldus 
geldig erkende beslissingen, onder meer 
de ontbinding van de afdeling en de aan
stelling van eiser als vereffenaar, om
vatten, tenvijl het tegenstrijdig is tegelijk 
te beslissen dat de genoemde afdeling 
niet geldig was kunnen ontbonden wor
den, dat ze geldig door de algemene ver
gadering werd ontbonden en dat eiser 
geldig tot vereffenaar ervan was be
nomnd : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de rechtsvordering die eiser « als 
vereffenaar van de feitelijke vereniging, 
plaatselijke afdeling van de Belgische 
Socialistische Partij te Houthem ,, had 
ingesteld, door de eerste rechter ont
vankelijk verklaard werd ; dat deze " alle 
beslissingen geldig heeft verklaard die 
de algemene vergadering van de leden 
van de plaatselijke afdeling van de Bel
gische Socialistische Partij te Houthem 
op 27 januari 1961 had genomen met 
betrekking tot de ontbinding van de fei
telijke vereniging en de aanstelling van 
Jlilr Lefere, eiser, als vereffenaar van de 
vereniging, met uitzondering van die 
betreffende de verdeling van het gemeen
schappelijk kapitaal bij gelijke delen 
onder de leden van de vereniging " ; 

Dat het arrest vervolgens vaststelt 
" dat de eisers in hager beroep (thans de 
verweerders) tegen de eerste rechter als 
grief aanvoeren dat hij de beslissing tot 
ontbinding van de feitelijke vereniging 
heeft geldig verklaard " ; 

Overwegende dat blijkens het arrest 
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bet hof van beroep deze grief heeft aan
genmnen; 

Dat het arrest dienaangaande hierop 
stetmt dat de afdeling van de Belgische 
Socialistische Partij te Houthem geen 
van de Belgische Socialistische Partij 
onderscheiden vereniging vormt, dat 
derhalve sommige leden van deze afde
ling, " al vormden zij er de meerderheid 
van ,, de ontbinding niet 1nochten be
slissen en " dat aan het bestaan van de 
plaatselijke afdeling van de Belgische 
Socialistische Partij te Houthem geen 
einde werd genmakt " ; 

Overwegonde dat aldus blijkt dat, 
in strijd met hetgecn de eerste rechter 
had aangenomen, het hof van beroep 
beslist dat de beraadslagingen van de 
algemene vergadoring van de leden van 
de afdeling tot ontbinding en tot benoe
ming van een vereffenaar niet geldig 
waren en dat de reohtsvordoring van 
eiser, bijgevolg, niet ontvankelijk was ; 

Overwegende dat, ten aanzien van 
deze boslissing van het arrest, het be
sohikkend gedeelte ervan waarbij het 
oorspronkelijk hoger beroep van de ver
weerders " godeeltelijk gegrond " wordt 
verklaard en hot beroepsn vonnis "voor 
het overige " wordt bevostigd, geen tegen
strijdigheid inhoudt ; 

Dat immors blijkens de prooesakten 
hot hof van beroep, enerzijds, een andere 
door de verweerders, op hun hoofd
beroep, voor het hof gefonnuleorde aan
spraak heoft afgewezen en, anderzijds, 
om het door eiser ingesteld inoiclenteel 
hoger beroep te verwerpen, het beschik
kend gocleolte van het vonnis bevostigt 
waarbij wordt verklaard dat de beslissing 
van do algen1eno vergadering volgens 
welko het kapitaal van de afdeling nwest 
worden verdeeld onder haar leden niet 
geldig was; 

Dat hot middel feitelijke grondslag 
Inist; 

Over het tweede, hot dordo en het 
vierde 1niddel : 

Overwegende dat deze 1niddelen do 
regehnatigheid van de beslissing van 
het arrest niet weer tor sprake brengen 
volgens wolke eiser niet geldig als ver
effenaar word aangesteld ; 

Dat uit do vervverping van het eerste 
middAl, dat deze beslissing bestreed, volgt 
dat eiser niet meer doet blijken van onig 
belang mn het besohikkend godeelte van 
het arrest te bekritiseren dat bet voor
worp is van het tweede, het derdo en het 
vierde Tnicldel en betrekking heeft op de 
persoon aan wie eiser het vennogen zal 
ovorhandigen dat hij ten onrechte onder 

zich heeft ten gevolge van zijn aanstelling 
als vereffenaar ; 

Dat deze middelen bijgevolg niet ont
vankelijk zijn; 

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

6 april I967. - I 8 kamer. - Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslctggeve1·, H. Perrichon. - Gel~jk
l1ticlencle conclusie, H. R. Hayoit de Ter
lTlicourt, procureur-generaal. - Pleite.1·, 
H. Struye. 

I e KAMER. - 7 april 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRES'.rEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. 

- ARREST WAARBIJ' BESLIST WORDT 

DAT EISER EEN JHANEUVER IN DE ZIN 

VAN DE ARTIKELEN I7 EN l 7 bis VAN 

HET WEGVERKEERSREGLEJVIENT HEEFT 

UITGEVOERD. - BESLISSING GEGROND 

OP VASTSTELLINGEN BETREFFENDE DE 

PLAATSGESTELDHEID. - TEGENSTRIJ

DIGE VASTSTELLING. - NIET l\1ET RE

DENEN 01\'IKLEDE BESLISSING. 

A1·tilcel 97 vcm cle G1·onclwet wonlt geschon
clen door het cwrest, dat om te beslissen 
clctt eise1· een maneuvm· in de zin van de 
a1·tikelen 17 en 17bis van het wegve?'
kee?·sreglement heeft ttitgevoenl, geg1·oncl 
is op tegenstr~jclige vaststellingen betref
fencle cle plactts gestelclheicl (I). 

(GEUDENS EN BUYS, 

T. DAEMS EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middol afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I5, 16, I7, I7bis, 
25 van het algen1.een reglement op de 
politie van het wegverkeer, bijgeworkt 
krachtens artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 10 december 1958, I382, 
I383 van het Bmgerlijk vVetboek en 97 

(1) Raadpl. cass., 13 februari 1967, supm, 
blz. 738. 
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van de Grondwet, do01·dat het bestreden 
arrest geheel de aansprakelijkheid voor 
het ongeval aan de eerste eiser heeft 
toegeschreven, en beide eisers in solichtm 
tot schadevergoeding heeft veroordeeld 
op de gronden : " dat Geudens ( eerste 
eiser), toen hij rechts afsloeg, zijn weg 
niet meer normaal vervolgde maar een 
rijbeweging uitvoerde wellm de normale 
gang van het tegemoetkomend verkeer 
van de fietsers e~1 bromfietsers kon belet
ten of hinderen ; dat het oversteken door 
Geudens van het betonnen fietspad ... 
in de gekende omstandigheden een ma
neuver uitmaakt in de zin van de arti
kelen I 7 en I 7 bis van het reglement ; 
dat Geudens deze artikelen overtreden 
he eft ; ... dat de door Geudens uitgevoerde 
rijbewegin.g alleszins een burgerlijke font 
uitmaakt daar hij het recht geschonden 
heeft van een bestuurder die, rijdend op 
het verplicht rijwielpad van de Meule
mansstraat, zijn weg norm.aal vervolgde 
en aan deze aansluiting met de Processie
weg voor niemand de doorgang moest 
vrijlaten ,, tm·wijl de eisers in hun voor 
het hof van bsroep regelmatig genomen 
conclusie betoogden dat, op het kruis
punt, gevormd door d3 ontmoeting van 
de Meulen1ansstraat m.et de Processieweg, 
doze laatste weg de Meulemansstraat in 
rechte lijn verlengde in de door Geudens 
gevolgde richting, en zij daaruit afieidden 
dat Geudens, bij het inrijden van de 
Processieweg, niet naar rechts was afge
slagen maar zijn weg in rechte lijn had 
vervolgd en zich zodoende voordeed als 
een weggebruiker die regelmatig kwam. 
gereden rechts van het slachtoffer dat 
in de tegenovergesteldc richting op hot 
rijwielpad van de Meulemansstre,at reed, 
en tenvijl het arrest, hetwelk, door ver
wijzing naar de vaststellingen van de 
eerste rechter, als in feite juist erkent 
dat de Processieweg in rechte lijn de 
Meulmnansstraat verlengt die, op het 
kruispunt, een scherpe bocht naar links 
beschrijft in de richting welke Gaudens 
volgde, bijgevolg niet regelmatig heeft 
lnmnen bcslissen, zonder tegenstrijdig
heid, dat Geudens, bij het inrijden van 
de Processieweg, naar rcchts was afgesla
gen en zodoende een rijbeweging had 
uitgevoerd welke de normale gang van 
het tegmnoetkm11end verkeer VR,n de 
fietscrs en bromfietscrs kon bcletten of 
hinderen, en evenn1in R,R,n Geudens de 
verkeersvoorrang van de bestuurder, die 
op een kruispunt regelmatig rcchts van 
een a.ndere bestuurdcr komt gereden, 
wettelijk heeft kunnen ontzeggen : 

Overwegende dat nit de vaststellin-

gen van het arrest volgt : 1° dat de eerste 
eiser, bestuurder van een motorvoertuig, 
en het slachtoffer van het ongeval, be
stuurder van een rijwiel met hulpmotor, 
aanvankelijk als tegenliggers de Meule
mansstraat volgden, het slachtoffer ge
bruik makende van het verplicht rijwiel
pad dat, links in de door hem gevolgde 
richting, naast die rijbaan bestaat; 2° dat 
die eiser, gekomen aan de aansluiting 
van genoemde straat met de Processie
weg, die weg is opgereden en daartoe 
bedoeld rijwielpad, hetwelk overheen de 
aansluiting met de Processieweg verder 
in de Meulemansstraat doorloopt, heeft 
overgestoken en aldus het slachtoffer 
heeft aangereden ; 

Overwegende dat het arrest, om die 
eiser aansprakelijk te stellen voor het 
ongeval, deze cerst verwijt een 111aneuver, 
in de zin van de artikelen 17 en 17 bis 
van de VITegcode, te hebben uitgevoerd 
en daartoe steunt op de plaatsgesteld
heid; 

Dat, hoewel hot arrest vaststelt dat de 
Processieweg " recht uitloopt " in de 
Meulemansstraat, het eveneens vaststelt 
dat eiser " rechts afsloeg " om de Proces
sieweg op te rij den ; 

Dat het arrest aldus, om te beslissen 
dat eiser een 1naneuver heeft uitgevoerd, 
steunt op vaststellingen die, met betrck
king tot de plaatsgesteldheid, tegenstrij
dig zijn; 

Overwegende weliswaar dat het arrest 
vervolgens overweegt dat de door die 
eiser uitgevocrde " rijbeweging alleszins 
een burgerlijke font uitmaakt daar hij 
het recht geschonden heeft van ecn be
stuurder die, rijdend op het verplicht 
rijwielpad van de Meulemansstraat, zijn 
weg nonnaal vervolgde en aan deze aan
sluiting n1et de Processieweg aan niemand 
de doorgang 1noest vrijlaten "; 

Dat daaruit echter blijkt dat het arrest 
aan de aldus aangenomen hurgcrlijke 
fout als grondslag heeft gegeven een 
n1aneuver dat 1net inachtnmning van de 
hoger hedoelde tegenstrijdige vaststel
lingen wordt on1schreven; 

Ovcrwcgende dat het middel gegrond 
IS; 

Om die redenen, vernictigt het bestre
den arrest ; bevcelt da.t melding van clit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigdc heslissing; veroor
deelt de verweerdcrs in de kosten ; vcr
wijst cle' zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

7 april I967. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnmncnd 
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voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Gerniers. 
- GeliJkhtidende conchtsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. De 
Bruyn en Van Ryn. 

I e KAMER. - 7 april 1967. 

ID CASSATIEMIDDELEN.- Bu.RGER
LIJKE ZAKEN. - M.IDDEL DAT DE 
RECHTER VERWIJT GEEN ANTWOO.RD 
TE HEBBEN VE.RSTREKT OP EEN CON
CLUSIE OF HIEROP SLECHTS EEN DUB
BELZINNIG ANTWOORD TE HEBBEN GE
GEVEN.- RECHTER DIE PASSEND EN 
ONDUBBELZINNIG ANTWOORDT.- MID
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2D BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN.- 0VEREEN
KOMST VAN BELOFTE VAN INPANDGE
VING.- UITLEGGING DOOR DE FEITEN
RECHTER. - UITLEJGGING DIE HET 
ONDERSCHEID li1AAKT TUSSEN DE BE
LOFTE VAN INPANDGEVING EN DE 
OVEREENKOMST VAN INPANDGEVING. -· 
UrTLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
TERMEN VAN DE OVEREENKOMST. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT ERVAN. 

3D PAND. - 0VEREENKGn1ST VAN IN
PANDGEVING EN OVEREENKOMST VAN 
BELOFTE ,VAN INPANDGEVING. - 0N
DERSCHEID. 

I D Feitelijlce g1·onclslag mist het miclclel 
dat de 1·echteT venvijt geen antwoonl 
te hebben ve1·stTekt op een conclusie of 
h:ierop slechts een chtbbelzinnig antwoo1·cl 
te hebben gegeven, als de 1·echte1· de con
cl~tsie passencl en onclubbelzinnig heeft 
beantwoonl ( 1). 

2D De bewijslcTacht van een ove1·eenkomst 
van belofte van inpand(!eving wonlt niet 
miskencl dooT de 1·echte1' die beslist clat 
de1·gel~jke belofte niet a1.ttomatisch de 
inpanclgeving tot stand b1·engt, alzo 
e1'op w~jzende dat cle inpandgeving een 
01JeJ'eenlcomst is die van de belofte van 
inpanclgeving oncle1·scheiclen is, welke op 

(1) Cass., 24 juni 1966 {Bull. en PAsro., 
1966, I, 1369) en 26 september 1966, supm, 
biz. 115. 

(2) Cass., 7 februari 1967, stt1J1'a, biz. 712. 
(3) Raadpl. cass., 1 juni 1878 {Bull. en 

zichzelf aan alle ve1'eisten tot het ontstaan 
van zullce overeenlcomst moet voldoen, 
indien cleze uitlegging met de bewoo1'
clingen van cleze overeenlcomst van belofte 
1Jan inpanclgeving verenigbaar is (2). 

3D De ovenenlcomst waa1·b~i een sch~tlcle
naa1' zich ertoe ve1'binclt aan Z~Jn schuld
eise1' een panel te ve1·lenen is slechts een 
belofte van inpanclgeving, wellce, oncleJ'
scheiclen zijncle van de overeenlcomst van 
inpancl geving, deze laatste enkel bij de 
uitvoe1·ing eTvan cloet ontstaan (3). 

(VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT 
[STAAT CALIFORNIA] «BANK OF AME
RICA, NATIONAL TRUST AND SAVINGS 
ASSOCIATION l>, T. VENNOOTSOHA,P NAAR 
ZWITSERS RECHT « P.RODUKTEN HAN
DELS AKTIENGESELLSOHAFT ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest beslist 
dat eiseres over geen enkel pandrecht 
beschikt op het " part delivery order " 
van 24 april 1961, opgemaakt te Ham
burg door de firma Carl Beck & C0 met 
betrekking tot 2.062,5 long tons gerst, 
geladen in het s.s. Glenmore, voor een 
niet betwiste waarde van 82.151,77 Ame
rikaanse dollar, om de reden dat eiseres 
in gebreke blijft te bewijzen dat de schul
denaar Rocca-Cuvi akkoord ging met de 
inpandgeving van het " part delivery 
order », te1·wijl, ee1·ste onclenleel, het arrest 
de conclusie niet heeft beantwoord waar
bij eiseres aanvoerde « dat de toestem
ming van de debiteur Rocca-Cuvi in de 
inpandgeving van het " part delivery 
order " door alle middelen kan worden 
bewezen, eenvoudige vermoedens inbe
grepen, daar het over een handelszaak 
gaat ; dat de debiteur er geen enkele baat 
bij had zich tegen deze ruiling te ver
zetten daar de firma Topfer geen grotere 
hoeveelheid gerst zou ontvangen dan ze 
gekocht had en het pand van concluante 

PAsro., 1878, I, 279); cass. Frankr., 18 mei 
1898 {Dall. per., 1890, I, 481); zie DE PAGE, 
d. VI, biz. 999, nr 1013; Rep. pmt. d1·. belge, 
yo Nantissement, biz. 411, inz. nrs 11 en 185, 
en DALLOZ, Rep. d1·. civil, d. II, yo Gage, ur 36. 
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op dezelfde hoeveelheid goederen van 
dezelfde aard zou slaan ; dat het zeker 
is dat concluante nooit aangenomen zou 
hebben zich van het cognossement .per 
s.s. Minima, dat haar in pand was gege
ven, te ontdoen zo het « part delivery 
order " haar niet in ruil was gegeven ; 
dat deze onnvisseling geen enkele schade 
berokkende aan de schuldeisers van 
Rocca-Cuvi; dat appellants (thans ver
weerster) dit zelfs niet aanvoert; dat 
deze verschillende elementen reeds toe
laten te vermoeden dat de debiteur ak
koord ging met de inpandgeving van het 
« part delivery order n "• waaruit volgt 
dat het arrest niet regelmatig met redenen 
omkleed is; tweede onde1·deel, in zover het 
arrest de bovengenoemde middelen van 
eiseres impliciet zou hebben afgewezen, 
het niettemin in het onzekere laat of 
het die middelen ter zij de he eft geschoven 
mndat, in strijd met de stelling van eise
res, de schuldenaar Rocca-Cuvi er belang 
bij had zich te verzetten tegen de ruiling 
van de documenten en de inpandgeving 
van het « part delivery order "• daar deze 
operatie aan de schuldeisers van de schul
denaar Rocca-Cuvi een nadeel berok
kende en eiseres aanvaard had zich van 
het cognossement per s.s. Minima te 
ontdoen, zelfs ingeval het « part delivery 
order " op goederen vervoerd per s.s. 
Glenmore haar niet in pand gegeven 
werd, zodat de feitelijke elementen waar
uit eiseres het bev.rijs door vermoedens 
wilde afleiden van de toestemming van 
de schuldenaar in de inpandgeving onjuist 
waren, ofwel omdat deze onderscheiden 
feiten juist waren maar zij geenszins de 
toesten1.ming van de schuldenaar in de 
inpandgeving deden vermoeden, zoals 
eiseres beweerde, zodat de 1notivering 
van de rechter dubbelzinnig is en het 
toetsen van het bestreden dispositief aan 
de wettelijkheid onmogelijk maakt : 

Overwegende dat het arrest, tegenover 
de door eiseres ingeroepen vermoedens, 
waaruit zij afleidde dat de firma Rocca
Cuvi in de inpandgeving van het " part 
delivery order " toegesten1.d had, andere 
elementen in het licht stelt en vaststelt, 
namelijk op grond van de overgelegde 
bescheiden, dat het bewijs niet wordt 
geleverd dat genoemde firma haar toe
stemming gegeven had in het tot stand 
brengen of in de overdracht van enig 
pandrecht en }let uit niets blijkt dat het 
ovennaken van het « part delivery order " 
met enige andere bedoeling gepaard ging 
dan een derde in de gelegenheid te stellen 
de koopwaar te lossen, in afwachting van 
een eventuele koper; dat de rechter de 

conclusie van eiseres passend ·beant
woordt en op ondubbelzinnige wijze be
slist dat de door deze ingeroepen ver
moedens niet opwegen tegen de andere 
door hem in aanmerking genomen ele
menten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1108, 1134, 1136, 1138, 
1141, 1142, 1143, 1144, 1317' 1319, 1320, 
1322, 2071, 2072, 2073, 2076 en 2084 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van 
de wet van 5 mei 1872 op het pand, die 
titel VI van boek I van het W etboek van 
koophandel vormt, doordat het bestreden 
arrest beslist dat eiseres niet beschikt 
over enig pandrecht op het « part delivery 
order" van 24 april 1961, opgemaakt 
te Hamburg door de firma Carl Beck 
& C0 met betrekking tot 2.062,5 long 
tons gerst, geladen in het s.s. Glenn1.ore, 
voor een niet betwiste waarde van 
82.151,77 Amerikaanse dollar, om de 
reden dat eiseres in gebreke blijft te be
wijzen dat de schuldenaar Rocca-Cuvi 
akkoord ging met de inpandgeving van 
het « part delivery order "• n1.aar van 
de andere kant aanneemt dat op 12 sep
tember 1960 tussen eiseres en de schul
dmmar Rocca-Cuvi een overeenkomst, 
« general pledge agreement " genaamd, 
is tot stand gekomen « welke slechts als 
een algmnene belofte van pand kan gel
den "• waardoor de schuldenaar Rocca
Cnvi zich ertoe verbonden heeft « aan 
de Bank in pand te geven alle geldsom
men en alle goederen die heden aan de 
Bank werden toevertrouwd of in bewa
ring werden gegeven alsook alle goederen 
en geldsommen die haar vroeger werden 
gegeven of in de toekomst zullen gegeven 
worden en in haar bezit, bewaring of 
bewaking zullen komen gedcu·ende deze 
overeenkmnst, op mn het even welke 
manier en voor mn het even welke reden 
en on1. het even of deze somn1.en of goe
deren deel uitmaken van een algemene 
of een bijzondere rekening, of in bewa
ring zijn bij of onder de bewaking zijn 
van de Bank of op om het even welke 
manier in haar bezit zijn n, tenvijl, eerste 
ondenleel, de belofte van een pand de 
overeenkmnst is waardoor een schulde
naar zich ertoe verbindt aan zijn schuld
eiser een bepaalde zaak in pand te geven 
en bijgevolg de instemming van de schul
denaar met de inpandgeving van een of 
ander goed impliceert, terwijl de pand
overeenkomst zelve slechts tot stand 
komt door de overhandiging van het 
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pand aan de schuldeiser of de overeen
gekomen derde, waaruit volgt dat het 
tegonstrijdig is, onerzijds, to beslissen 
dat het niet bewezen is dat de schulde
naar Rocca-Cuvi ern-we, akkoord is ge
gaan het meergenoemde " part delivery 
order " ten voordele van eiseres in panel 
te geven, en anderzijds aan te nomen 
dat hij zich ertoe verbonden heeft haar 
elk good, hetwelk in het bezit van eiseros 
rnocht komen, in panel to geven, zodat 
het arrest niet regehnatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) ; tweede ondenleel, in zover het arrest 
zou beslist hebben dat de belofte van 
panel door de schuldenaar Rocca-Cuvi 
op 12 september 1960 gedaan geenszins 
zijn instemming impliceert orn naderhand 
aan eiseres alle gooderen welko in haar 
bozit n::tochten kmnen, waaronder het 
"part delivery order "• in panel te geven, 
het van het contract van 12 sept8lnber 
1960 een uitlegging geeft diC1 met deter
Inen ervan onverenigbaar is, de bewijs
kraoht ervan m.iskent, de beginselen die 
de belofte11 van contract, inzonderheid 
de beloften van panel, beheersen soh811dt, 
en de bin den de kracht van die beginsolen 
miskent (schending van alle in hot 1niddel 
aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het arrest aan het 
" general pledge agreement " het karakter 
niet ontkent van een algeinene belofte 
van panel; 

Overwogende dat hot beslist dat zulk
danige belofte niet automatisoh de in
panclgeving tot stand brengt ; dat het 
or aldus op wijst dat do inpandgeving 
eon overeenkomst is die van do belofte 
van inpandgeving onderscheiden is on 
die, op zioh zelf, aan al de veroisten tot 
het ontstaan van zulke ovcreonkmnst 
moot voldoen ; 

Overwogendo dat het niet tegenstrijdig 
is, enerzijcls, vast te stollen dat de finna 
Rocca-Cuvi toogestcmd had in de bolofte 
haar goederen, het " part delivery order " 
inbegrepon, in pand to gevon en, ander
zijds, na onderzoek van do foitelijke ole
menton van do zaak, or op te vvijzen dat 
het bewijs niet geleverd word dat gezegde 
fiTma toegostmnd had in een eigenlijke 
inpandgeving van meergenoemd " part 
delivery order " ; 

Dat hot middel niet kan aangenmnen 
worden; 

(Het ove1'ige zoncle1· belang.) 

Om die redonon, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eisores in de kosten. 

7 april 1967. - Je kamer. - Voo1·-

zitte1', R. Bolpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Gerniers. 
- Gelijlcluidende conchtsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont en Van Ryn. 

28 KAMER.- 10 april 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM.- DIENSTPLICHT.- VERZOEK

SOHRIFT WAARBIJ RET HoF WORDT 

VERZOOHT REKENING TE HOUDEN MET 

DE MOEILIJKE TOESTAND EN DE 

SLECHTE GEZONDHEID VAN DE MOEDER 

VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. - VER

ZOEKSCHRIFT DAT GEEN CASSATIEVOOR

ZIENING VORMT. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN Ol\f ZICH 

TE VOORZIEN. - DIENSTPLICHT. -

BESLISSING VAN DE HOGE J\IIILITIE

RAAD. - VOORZIENING IN HAAR EIGEN 

NAAJ\'I INGESTELD DOOR DE l\'IOEDER 

VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. 0NONT

VANKELIJKHEID. 

1 o Jlll actlct geen voo1·ziening in cassatie 'uit 
het ve1·zoeksch1'ijt, waarb·ij het Hof wo1·dt 
ve1·zocht 1·elcening te houclen met cle moei
l-ij lee toestancl en de slechte gezondheid 
van de moeclm· vwn cle dienstplichtige (I). 
(Dienstpliohtwetten, geooordineerd op 
30 april 1962, art. 50 on 51.) 

2o N iet ontvanlcelij 7c is cle vooJ•ziening 
tegen een beslissing vcm de Hoge Jl1ilitie-
1'ctctcl doo1· cle moecle1· van de dienst
plichtige in lwa1' wigen naam inge
steld (2). (Dienstplicht~vetten, geooordi
neerd op 30 april 1962, art. 51.) 

(WEDU'VE DENAEYER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bostrcden 
boslissing, op 9 deoeinber 1966 door de 
Hoge Militieraad gcwezen inzake Omer 
De Naeyor; 

(1) Oass., 18 ma.art 1063 (B,tll. en PAsrc., 
1063, I, 778); 29 juni 1964 (ibid., 1964, I, 
1156). 

(2) Oass., 18 maart 1063, in cle bovenstaancle 
noot aangehaalcl. 
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Overwegende dat de moeder van de 
dienstplichtige, bij aangetekende brief 
aan de griffie van het Hof van cassatie 
en betreffende de voonnelde beslissing, 
het Hof· verzookt rekening te houden met 
haar moeilijke toestand on lmar slechte 
gezondheid en de waarachtigheid van 
haar desbetreffende beweringen na te 
gaan; 

Overwegende dat dergelijk verzoek
schrift, dat trouwens niet uitgaat van 
de dienstplichtige of van een bijzonder 
gevolmachtigde, geen cassatievoorziening 
uitmaakt; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift. 

10 april 1967. - 28 kamer. - Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. Perrichon.- Gelijlcl~tidencle 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAJ\'IER.- 10 april 1967. 

DIENSTPLICHT.- UrTSTE;L EN VRIJ

LATING VAN DIENST OP ~fORELE GROND. 

- KOSTWINNER VAN DE FAMI:LIE. -

GEOUi\ffi;LEERD INKOMEN VAN DE VADER 

EN DE J\fOEDER DAT RET BIJ DE WET 

VASTGESTELD MAXIJ\1UM OVERSORRIJDT. 

- AANVRAAG OJ\1 UITSTEL OF VRIJI,A

TING DIE NIET KAN WORDEN INGEWIL

LIGD, ZELFS ZO DE AANVULLING JITET 

DE BEDRIJFSINKOMSTEN VAN DE 

DIENSTPLIOHTIGE ONONTBEERLIJK IS 

VOOR RET ONDERHOUD VAN DE F AMILIE. 

Een aanvraag om ttiistel, gegroncl op cwti
lcel 10, § 1, 1°, van cle gecoonlineenle 
dienstplichtwetten of een aanm·aag om 
m·~jlctting gegroncl op bedoelcl a1·tilcel 10, 
§ 1, 1°, en 01J a1·tilcel 12, § 1, 7°, vcm cle
zelfcle wetten lean niet wonlen ingewilligcl 
wannee1· het gecumttleenl inlcomen van 
cle vader en cle moecle?' het bij cle wet 
vastgestelcle maximttm ove?·schrijclt, zon
cler clat behoeft te worden oncle?'Zocht of 
cle aanmtlling met cle becl1·ijjsinkomsten 
van cle clienst1Jlichtige al clan niet mwnt
beerl~j k is voo?' het onclerhmtcl van cle 
familie ( 1). 

(1) Oass., 27 juni 1966 (Bnll. en PAsro., 
1066, I, 1371 ). \Vat betrcft het geval waarin 
het door de vader en de nweder aangegeven 
inkomen voortkomt nit de eigen activiteit 
van de dienstplichtige, raadpl. cass., 18 maart 

(JAUMIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 december 1966 gewezen 
door de hoge militieraad ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, § 1, 1°, 
en 12, § 1, 7°, van de op 30 april 1962 
gecoordineerde dienstplichtwetten, cloo1'
clat de bestreden beslissing, onder beves
tiging van de beroepen beslissing, eisers 
verzoekschrift om van dienstplioht op 
morele grond te worden vrijgelaten heeft 
verworpen op grond dat vaders en lnoe
ders samengevoegd netto-inkomen, be
staande in de opbrengst van hun land
bouwbedrijf, rneer bedraagt dan het 
wettelijk maximum en dat de dienst
plichtige niet kan beschouwd worden als 
kostwinner, aangezien hij door hen be
zoldigd is, zonder rekening te houden 
met het medisch getuigschrift blijkens 
hetwelk eisers vader, die landbouwer is, 
geen arbeid meer kan verrichten, noch 
met het feit dat zijn moeder, die zelfs 
verlamd is, de vader in het dagelijkse 
werk van het bedrijf niet kan vervangen, 
te1•wijl daaruit duidelijk bleek dat het 
ink01nen van de ouders van eiser, dat 
aileen uit hun landbouwbedrijf voort
vloeit, uitsluitend door de persoonlijke 
arbeid van eiser verdiend kon worden : 

Overwegende dat', om de dienstplich
tige als kostwinner te kunnen aanmer
ken, onder meor vereist is dat het sam.en
gevoegd inkomen van de ouders niet meer 
bedraagt dan het bij de wet bepaalde 
maxin~mn; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat bet samengevoegd 
inkmnen van de ouders, bestaande in de 
opbrengst van een landbouwbedrijf, meer 
bedraagt dan 45.000 frank, dit is meer 
dat het bij de wet bepaalde maximum ; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, nict blijkt dat eiser 
voor de hoge militieraad beweerd heeft 
dat dit inkomen uitsluitencl opgeleverd 
word door zijn persoonlijke arbeid ; 

Dat de hoge militieraad zijn beschik
king clerhalve wettelijk gerechtvaardigd 

1057 (A1T. TTerbr., 1957, blz. 592) en, op ver
wijziDg, beslissing van de hogo militieraacl 
van 26 april 1957 (Revue de l'adm,inistrcdion, 
1057, blz. 277). 
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heeft, zonder het ontbreken van de an
dere wettelijke voorwaarden te moeten 
vaststellen ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, hie1·uit afge
leid dat de bestreden beslissing niet ge
antwoord heeft op het middel dat eiser 
gegrond had op stukken uit het dossier, 
namelijk op een medisch getuigschrift 
blijkens hetwelk zijn vader onmogelijk 
enig werk verrichten kan, zodat het door 
hem aangegeven inkmnen slechts uit de 
arbeid van eiser kan voortvloeien : 

Overwegende dat het Tniddel, dat erop 
neerkomt aan de beslissing te verwijten 
niet met redenen omkleed te zijn, niet 
ontvankelijk is, omdat het de schending 
van artikel 97 van de Grondwet niet aan
voert; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·
slaggeveT, H. Trousse. - Gel~jkluidende 
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 10 april 1967. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT. - HoGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS vVAARBIJ DE 
VERVOLGINGEN TEGEN TWEE BEKLAAG
DEN ONTVANKELIJK WORDEN VER
KLAARD. - RECHTER IN HOGER BE
ROEP DIE DEZE BESLISSING JEGENS 
EEN BEKLAAGDE TE NIET DOET EN ZE 
JEGENS DE ANDERE BEVESTIGT. -
RECHTER IN HOGER BEROEP KAN TEN 
GRONDE GEEN UITSPRAAK DOEN. 

2° HOGER BEROEP, - STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT.- RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE KENNIS NEEMT 
VAN HOGERE BEROEPEN TEGEN TWEE 
INOIDENTELE VONNISSEN. - SAMEN
VOEGING VAN DE ZAKEN WEGENS 
ONSPLITSBAARHEID VAN SOMMIGE FEl
TEN EN SAMENHANG TUSSEN ANDERE 
FElTEN. - BEVESTIGING VAN HET 
EERSTE VONNIS INZAKE EEN BE
KLA,A,GDE EN NIETIGVERKLARING VAN 
HET TvVEEDE VONNIS INZA,KE DEZE 
BEKLAAGDE EN MEDEBEKLA,AGDEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ERTOE 
GEHOUDEN IS UITSPRAAK TE DOEN TEN 
GRONDE TEN AANZIEN VAN DE ONDER-

SCHEID EN FElTEN EN JEGENS DE ON
DERSCHEIDEN BEKLAAGDEN. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
-- !NCIDENTEEL VONNIS. -- HoGER 
BEROEP VA,N DE BURGERLIJKE PARTIJ 
ALLEEN. - VERNIETIGING. - BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING EN 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- WETTELIJKHEID. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - VERVOLGING VOOR HET 
STRAFGERECHT.- REGEL.-- UITZON
DERING. 

5° STRAFVORDERING. - INSTELLEN. 
-- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. -- 0NTVAN
KELIJKHEID. - VooRWAARDEN. 

6° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - RECHTSTREEKSE DAGVAAR
DING.- 0NTVANKELIJKHEID.- VoOR
WAARDE. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

7° l\1ISDRIJF. - RECHTSPERSOON. -
HANDELSVENNOOTSCHAP, DADERES VAN 
EEN JVIISDRIJF, - AANSPRAKELIJKHEID 
V A,N DE NATUURLIJKE PERSONEN DOOR 
WIER TOEDOEN DE VENNOOTSCHAP 
HEEFT GEHANDELD. 

1° De 1·echter in hager beroep, die kennis 
neemt van hogere be1·oepen tegen een 
vonnis dat zich eTtoe bepm·kt de veTvol
gingen tegen twee beklaagden ontvanke
lijk te ve1·kla1·en, en die deze beslissing je
gens een belclaagcle nietig verlclaa1't en ze 
bevestigt jegens cle andeTe, lean ove1' de 
g1·oncl va1i cle zaalc geen uitsp1·aalc 
cloen (1). (Wetb. van strafv., art. 215.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° De 1'echte1· in hogm· beroep, clie kennis 
neemt van hoge1·e be1·oepen tegen twee 
inciclentele vonnissen en, naclat hij cle 
samenvoeging van cle zalcen hacl bevolen 
wegens cle onsplitsbam·heicl van som
mige feiten en cle samenhang t1tssen 
andeTe feiten, het tweecle vonnis te niet 
cloet ten aanzien van oncle1·scheiclen be
klaagden, hoewel hij het ee1'ste vonnis 
inzake een cle?' beklaagclen bevestigt, moet 
omwille van cle eenheicl van de 1'echts
pleging ttitspraak cloen ovet• de g1·ond 
van cle zaak wat de onderscheiden be-

(1) Raadpl. cass., 21 juni 1965 (B1tll. en 
PAsiC., 1965, I, 1145); 4 april 1966 (ibid., 
1966, I, 1025) en 30 januari 1967, sup1·a, 
biz. 662. 
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klaagden bet1·ejt, niet alleen ten aanzien 
van de feiten die leiden tot het te niet 
doen van het tweecle vonnis cloch tevens 
ten aanzien van cle feiten wellce leiclen 
tot de bevestiging van het eerste von
nis (1). (Wetb. van strafv., art. 215.) 

3o De rechter in hoge1' be1·oep, die lcennis 
neemt van cle zaak cloo1· het enlcel hoge1' 
be1'oep van cle b1wge1·lij ke pa1·tij tegen 
een incidenteel vonnis, moet, zo hij het 
vonnis nietig ve1·klaa1't, uitsp1'aalc cloen 
ove1· cle g1·oncl van cle zaalc zowel ten 
aanzien van cle st1·ajvonle1'ing als ten 
aanzien van cle b1wge1'lijlce rechtsvonle-
1'ing (2). (Wet van 17 april1878, art. 4; 
Wetb. van strafv., art. 215.) 

4o N aa1' Zttid van wrtikel 4 van de wet van 
17 april1878, mag cle bu1·ge1'lijke 1'echts
voTde1·ing tegelijlce1·tijcl en voo1· dezelfcle 
1·echtm·s als de st1'afvonlering wonlen 
ingesteld; m·tikel 202, 2°, van het H' et
boek van st1'ajvo1'cle1·ing (a1'tilcel 7 van 
de wet van 1 mei 1849) wijlct van deze 
1'egel enlcel af als de 1·echte1· ove1· de g1'ond 
van de zaalc 1titsp1'aak heeft gedaan (3). 

5o De doo1· de bu1'ge1'lijlce pcwtij tegen de 
beklaagde gegeven 1'echtst1·eekse clagvaa1'
cling stelt cle st1·ajvonle1'ing in beweging 
ten aanzien van het miscl1·ij f waa1'op zij 
is geg1'oncl en maalct clit miscl1'~j f b~j het 
stmjge1·echt actnhangig, van 't ogenblik 
clat becloelcle clctgvaanl·ing ontvanlcelij k 
is, zelfs zo cle b1wge1'lijke 1'echtsvonle1·ing 
naclien niet geg1'oncl wonlt vm·klaanl ( 4). 
(vVetb. van strafv., art. 63, 145 en 182.) 

6° Is ontvanlcel~jk om cle bw·ge1·lijlce 1'echts
vonle1'ing in te stellen en onde1· nwe1· voo1· 
het stmjge1·echt 1·echtst1·eeks te clagvaanlen 
Mj clie bewem·t pe1·soonlijlc cloo1' het mis
clrijf, vooTWe1'p van cle st1·ajvonle1·ing, 
te z~in benacleelcl, clit wil zeggen hij die 
het bewijs leve1·t clat h~i cloo1· het miscl'l'ijf 
leon benacleelcl zijn; cle feitelijlce beoo1'
cleling van cleze voo1·waanle cloo1' cle fei
tmwechte1' is soevm·ein (5). (Wet ·van 
17 april 1878, art. 3; Wetb. van 
strafv., art. 63, 145 en 182.) 

7° TV annee1· een lwnclelsvennootschap een 
miscl1·~if heeft gepleegcl, bentst cle stmf-
1·echtel·ijke aanspmkelijkheid op cle na
tmwl~i lee pe1'sonen cloo1· wieT toecloen 
z1;i heeft gehanclelcl ( 6). 

(1) Zie cle noot onc1eraan vorige blac1zijc1e. 
(2) en (3) Cass., 22 april 1901 (Bull. en 

PASIC,, 1901, I, 200); 13 juli 1908 (ibid., 1908, 
I, 295); 12 april 1921 (ibid., 1921, I, 319) ; 

(CARPAY, T. PAUWELS EN PERSONENVEN

NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE

LIJKHEID « LES EDITIONS EXCELSIOR ll,) 

ARREST, 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199, 200, 201 
en 215 van het Wetboek van strafvorde
ring, welke artikelen 200 en 201 vervan
gen zijn bij artikel 6 van de wet van 
1 mei 1849, cloo1'clat het bestreden arrest, 
rechtdoende in de zaak nummer 953 W 
op de door eiser en andere partijen inge
stelde hogere beroepen, na het vonnis 
van 30 juni 1965 van de correctionele 
rechtbank te hebben bevestigd in de 
mate waarin deze de vervolgingen jegens 
eiser ontvankelijk had verklaard, ten 
grande beslist ten aanzien van laatstge
noemde door hem. te veroordelen tot 
vier geldboeten van 50 frank wegens 
weigering antwoorden op te nemen of 
wegens te late opnemingen en tot beta
ling van een frank aan ieder van de bur
gerlijke partijen als schadevergoeding, 
tm·wijl de rechter in hager beroep, die 
een tussenvonnis bevestigt, de zaak niet 
aan zich mag trekken en de kennisne
ming ten grande naar de rechter in eerste 
aanleg m.oet verwijzen : 

Overwegende enerzijds dat, door drie 
afzonderlijke rechtstreekse dagvaardin
gen, de verweerder Pauwels eerst, deze 
verweerder en de verwerende vennoot
schap daarna, en deze laatste tenslotte, 
voor de correctionele rechtbank vervol
gingen aanhangig hebben gemaakt tegen 
eiser, Douhaert, Welter en Lambrechts 
als leden van de raad van beheer mi. als 
leden van het bestuurscomite van de 
" Societe d'editions et de publicite des 
classes moyennes "• afgekort in "Edi
clan). "• wegens overtreding van artikel 5 
van de wet van 23 juni 1961, om. in het 
weekblad " La Voix de l'Union "• door 
laatstgenoemde vennootschap uitgege
ven, de antwoorden die de dagvaardende 
partijen op 1 april, 6 april, 30 april en 

-----------

raaclpl. cass., 20 juli 1963, redenen (ibid., 
1963, I, 1145) en noot 2. 

(4,) en (5) Cass., 28 januari 1963 (Bull. en 
PASIC., 1963, I, ()09) en noten 1 tot 3, 

(B) Cass., 20 september 1965 (Bt1ll. en 
PASIC., 19()(), I, 94); B en 20 maart 1967, 
sup7'a, blz. 839 en 900, 
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3 mei 1965 hebben gezonden, niet of te 
laat te hebben opgenomen, feiten waar
voor de burgerlijke partijen na toepassing 
van de strafwet een vergoeding vorder
den; 

Dat de correctionele rechtbank bij 
vonnis van 30 juni 1965 de zaken heeft 
samengevoegd, de vervolgingen ontvan
kolijk heeft verldaard tegen eiser en 
Douhaordt, doch niet ontvankelijk tegen 
vVelter on Lambrechts, on de zaak voor 
verdere behandeling heeft verdaagd, 
maar dat tegen deze beslissing hager 
beroep ingesteld werd door eiser en Dou
haerdt, ovenals door het openbaar Ini
nisterie tegen de vier beklaagden (zaak 
nr 953 vV van de notities van het parkot
generaal); 

Overwegonde anderzijds dat onder
tussen de verweerder Pauwels en de ver
werende vennootschap gozamenlijk bij 
een vierde exploot, rechtstreeks voor 
dezelfde rechtbank gedagvaard hebben : 
1° de eisor, Douhaerdt, Welter, Lmn
breohts en zos andere personen, als be
heerders van de vennootsohap "Edi
olam " ; 2° die vennootschap zelf wegens 
a) overtrading van artikol 299 van het 
Strafwetboek, b) overtreding van arti
kel 5 van de wet van 23 juni 1961, om in 
haar poriodiek de antwoorclen, gezonden 
op de in de vroegere dagvaardingen reeds 
aangeduidc data, niet of tc laat te hebben 
opgenomen, en de dagvaardende par
tijen zodoende de vergoeding voor htm 
sohade vorderden na toepassing van de 
bovengemelde strafbepalingen ; 

Dat de correctionele rechtbank, bij 
beslissing van 9 juli 1965, deze vierde 
zaak met de vorige samengevoegd heeft 
en, bij beslissing van 15 juli 1965, het 
geding heeft geschorst totdat het hof 
van beroep uit.spraak zou gedaan hebben 
op de hogere beroepen gericht tegen het 
vonnis van 30 juni 1965; 

Overwegende dat, nadat het hof van 
beroep, waarbij toen slechts dat laatste 
vonnis aanhangig was, beslist had de 
zaak nr 953 W te verdagen totdat het 
geschil in zijn geheel aan het hof onder
worpen werd, alle partijen v66r de oorrec
tionele rechtbank vrijwillig versohenen 
zijn en gepleit hebben in de vier zaken 
waarvan de samenvoeging op 9 juli 1965 
bevolen was ; 

Dat, bij vonnis van 12 oktober 1965, 
na erop gewezen te hebben dat de hogere 
beroepen, ingesteld tegen het vonnis van 
30 juni 1965, de eerste drie zaken hele
maal aan haar kennisneming onttrokken 
haddon, dat de beslissing tot samenvoe
ging van 9 juli 1965 geen reden van be-

staan had en dat de rechtbank pas zou 
kunnen rechtdoen nadat het hof van 
beroop de bij dit hof aanhangige zaken 
eventueel naar haar had verwezen, de 
correctionele rechtbank beslist heeft de 
hele procedure naar de proctn'eur des 
Konings te verwijzen, on1 te handelen 
zoa~s het naar recht behoort; 

Dat de burgerlijke partijen (thans ver
weersters) tegen dit vonnis hager beroep 
hebben ingesteld (zaak nr 1140 vV van 
de notities van het parket-generaal) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de feiten van de zaken 
n"8 953 Wen 1140 W samenhangend zijn 
en zegt dat zo moeten samengevoegd 
worden; 

Dat het hof van beroep, dat daarna de 
geldigheid van de hogere beroepen na
gaat binnen de grenzen van de beslissin
gen die door deze beroepen naar het hof 
overgebracht worden, 1° in de zaa.k 
nr 953 IV, het vonnis van 30 juni 1965 
bevestigt in zover hot de vervolgingen 
tegen eiser ontvangt, hot teniet doot in 
zovor het deze vervolgingon tegen Dou
haerdt ontvankelijk verklaart en het 
voor het ovorige bevestigt ; 2° in de zaak 
nr 1140 W, nate hebben vastgesteld dat 
de in de vierdo zaak ten laste van de 
gedaagden gelegde feiten van 'niet-op
neming en te late opneming " dezelfde 
zijn " als die ten laste van eiser, Dou
haerdt, Welter en Lambrechts gelegd 
in de bij het vonnis van 30 juni 1965 
'samengevoegde zaken, en na erop gewe
zen te hebben dat de eerste rechter gewis 
niet meer kennis kon nomen van de be
doelde feiten in zover ze ten laste waren 
gelegd van de vier laatstgenoemden, maar 
dat hij er kennis kon van nemen ten 
opzichte van de andere gedaagden, 
evenals hij ten opzichte van alle ge
daagden kennis kon nemen van de feiten 
van overtreding van artikel 299 van 
het Strafwetboek, daar deze niet dezelfde 
zijn als die waarop de bij vonnis van 
30 juni 1965 samengevoegde vervolgingen 
gegrond zijn, het vonnis van 12 oktober 
1965 teniet doet omdat het met betrek
king tot de vierde rechtstreekse dagvaar
ding geen uitspraak gedaan heeft over 
de ontvankelijkheid van de vervolgingen 
ingesteld tegen alle gedaagden wegens 
overtreding van artikel 299 van het 
Strafwetboek en tegen de andere gedaag
den dan de eiser, Douhaerdt, Welter en 
Lambrechts wegens overtreding van arti
kel 5 van de wet van 23 juni 1961; 

Overwegende dat het hof van beroep 
daarna beslist dat "in die omstandig
heden" de zaken nrs 953 Wen 1140 W 
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van de notities van het parket-generaal 
tot zijn kennisneming behoren en defini
tief uitspraak doet in beide zaken, hoe
wei het in de zaak nr 953 Whet beroepen 
vonnis bevestigd heeft jegens eiser die 
alleen in de zaak gebleven was ; 

Overwegende dat het zodoende geen 
van de in het middel vermelde wetsbepa
lingen schendt ; dat het hof van beroep 
immers kon en moest uitspraak doen ten 
grande, gelet op de eenheid van de rechts
pleging voortvloeiende uit de door het 
arrest vastgestelde onsplitsbaarheid en 
samenhang van de feiten die aanleiding 
gaven tot de inzake de eiser en de andere 
beklaagde uitgesproken wijziging van het 
vonnis van 12 oktober 1965, met de 
feiten naar aanleiding waarvan het von
nis van 30 juni 1965 jegens eiser werd 
bevestigd; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199, 202 en 
215 van het W etboek van strafvordering, 
welk artikel 202 vervangen is bij artikel 7 
van de wet van 1 mei 1849, cloordat, uit
spraak doende in de zaak nr 1140 W en 
kennis nen1.ende, op het hager bm'oep 
alleen van de venverende bm·gerlijke 
partijen, van het vonnis op 12 okt,ober 
1965 gewezen door de correctionele 
rechtbank die had geoordeeld dat ze haar 
rechtsmacht uitgeoefend had tot zover 
die reikt en de zaak naar de procurmu· 
des Konings verwezen had, het bestreden 
arrest eiser tot vier geldboeten van 
50 frank veroordeelt wegens overtreding 
van artikel 299 van het Strafwetboek, 
tenvijl de burgerlijke partij slechts be
voegd is om hager beroep in te stellen 
betreffende haar burgerlijke belangen, 
zodat, op haar beroep alleen, de rechter 
in boger beroep geen kennis kan nemen 
van de strafvordering, en de gebruik
making van het evocatierecht ten aan
zien van de burgerlijke rechtsvordering 
evenmin de strafvordering aanhangig 
kan maken bij de rechter in hager beroep 
en deze in dergelijk geval geen straf kan 
uitspreken tegen de beklaagde : 

Overwegende dat, na beslist te hebben 
dat de rechtbank bij haar vonnis van 
12 oktober 1965 - waartegen alleen de 
burgerlijke partijen (thans verweersters) 
hager beroep hadden ingesteld - ten 
onrechte geweigerd had kennis te nemen 
van de zaak waarop de vierde dagvaar
ding betrekking heeft, het arrest het be
doelde vonnis teniet doet en daarna uit
spraak doet over de ontvankelijkheid en 

de gegrondheid zo van de strafvordering 
als van de burgerlijke rechtsvordering; 

Overwegende dat het zodoende geen 
van de in het middel vermelde wetsbe
palingen schendt ; 

Dat de rechter in hager beroep immers 
krachtens artikel 215 van het Wetboek 
van strafvordering, wanneer hij de be
slissing ongeldig verklaart of teniet doet 
waarbij de eerste rechter geweigerd heeft 
recht te doen op de bij hem regelmatig 
aanhangig gemaakte strafvordering en 
de burgerlijke rechtsvordering, uitspraak 
moet doen over de zaak zelf in beide 
vorderingen ; dat die bepaling niet be
perkend is en geen onderscheid maakt 
naar gelang van de partij die het rechts
middel instelt ; dat de rechter in hager 
beroep die de beslissing van de eerste 
rechter ongeldig verklaart of teniet doet 
om een andere reden dan de onbevoegd
heid of de onwettelijkheid van diens 
kennisneming, weliswaar geen kennis 
n1.ag nomen van een geschil waarover de 
eerste rechter reeds een beslissing gewezen 
heeft die, bij ontstentm,is van hager be
roep ertegen, hmn niet wordt onder
worpen, rnaar dat hij daarentegen ver
plicht is zelfs alleen op het hoger beroep 
hetzij van het openbaar ministerie, hetzij 
van de burgerlijke partij, uitspraak te 
doen over de zaak zelf zowel ten aanzien 
van de strafvordering als van de burger
lijke rechtsvordering, die regelmatig aan
hangig waren gemaakt bij de eerste 
reehter en waarvau deze tegelijkertijd ge
weigerd heeft de gegrondheid te beoor
delen; 

Dat de burgerlijke rechtsvordering 
naar luid van artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 tegelijk en v66r dezelfde 
rechters kan worden vervolgd als de strat
vordering; dat artikel 202, 2°, van het 
Wetboek van strafvordering (artikel 7 
van de wet van 1 mei 1849) van de be
doelde regel slechts afwijkt wanneer de 
rechter over de zaak zelf beslist heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 299 van het 
Strafwetboek, 1, 5, 7 van de wet van 
23 juni 1961 betreffende het recht op 
antwoord, 2, 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvordering, 182 
van dit wetboek, 1382, 1383, 1384 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, cloo1·dat het bestreden arrest, 
rechtdoende in de zaak nr 1140 Wop de 
hogere beroepen ingesteld tegen het von
nis van 12 oktober 1965 van de correc
tionele rechtbank, straffen tegen eiser 



-958-

uitspreekt met toepassing van arti
kel 299 van het Strafwetboek en hem 
hoofdelijk veroordeelt samen met de 
cooperatieve vennootschap " Ediclam " 
tot het betalen van een vergoeding aan 
ieder van de verwerertde burgerlijke 
partijen; dat volgens de doorslaggevende 
redenen van die beslissingen de verwe
rende partijen ontvankelijk waren om 
rechtstreeks bij de strafrechter feiten 
aanhangig te maken die het hun moeilijk 
maakten de voor de bedoelde geschriften 
aansprakelijke personen op te sporen, dat 
de kosten van dergelijke opsporingen een 
schade opleveren die veroorzaakt is door 
de overtreding van artikel 299, en dat 
het feit dat de verwerende partijen msten 
dat de vennootschap " Ediclam " de uit
gever was van de periodiek " La Voix de 
l'Union "niet ter zake client voor de toe
passing van het bedoelde artikel 299, 
tenvijl het voldoende is de uitgever van 
de periodiek te kennen om een recht van 
antwoord uit te oefenen zowel als om_ de 
vergoeding voor de schade wegens niet
opneming v66r de strafrechter te vorde
ren, daar de bij de wet van 23 juni 1961 
bepaalde straffen tegen de uitgever inge
richt zijn; de burgerlijke partijen de 
naam en de woonplaats van de schrijver 
of van de drukker van de bedoelde arti
kelen niet hebben moeten opzoeken zodat 
ze geen schade hebben kunnen lijden we
gens het ontbreken van die gegevens ; 
zodat de burgerlijke partijen, bij ont
stentenis van schade, de bij artikel 299 
van het Strafwetboek strafbaar gestelde 
feiten niet op geldige wijze aanhangig 
hebben kunnen maken bij hot strafge
recht en derhalve de beslissing op de 
strafvordering evenals de beslissingen op 
de bm'gerlijke rechtsvorderingen niet 
wettelijk gerechtvaardigcl zijn : 

Overwegencle dat de rechtstreekse dag
vaarding van de burgerlijke partij aan de 
beklaagde de strafvordering betre:f'fende 
het rnisdrijf waarop ze gegrond is in gang 
brengt en dit misdrijf aanhangig maakt 
bij het strafgerecht, zodat bedoolde 
dagvaarding ontvankelijk is, zelfs indien 
de burgerlijke rechtsvordering later niet 
gegrond wordt verklaard ; 

Overwegende dat, orn_ ontvankelijk te 
zijn zich burgerlijk partij te stellen en 
inzonderheid om rechtstreeks te dag
vaarden, hij die optreedt 1noet lnmnen 
beweren, en dit volstaat, dat hij persoon
lijk benadeeld is door het misdrijf waarop 
de strafvordering betrekking heeft, dit 
wil zeggen dat hij moet laten blijken dat 
dit misdrijf hem schade heeft lnmnen 
berokkenen, over welke omstandigheid 

de rechter in feitelijke aanleg in feite en 
dus op soevereine wijze zal oordelen; 

Overwegende dat de verwerende par
tijen hlm rechtstreekse dagvaarding in 
de eerste plaats hebben gegrond op de 
overtreding van artikel 299 van hot 
Strafwetboek en ten bewijze van de 
schade waarvoor ze vergooding vorderden 
hebben aangevoerd dat in verschillende, 
nauwkem'ig opgegeven nummers van 
"La Voix de l'Union" de naam en de 
woonplaats van de schrijver of van de 
drukker niet juist vermeld waren en dat 
het ontbreken van die juiste vermelding 
het opsporen van de burgerrechtelijk en 
strafrechtelijk aansprakelijke auteurs zeer 
moeilijk l-:10eft gemaakt en aan ieder van 
de verwerende partijen een schade berok
kend heeft die op 5.000 frank kan worden 
geschat; 

Dat zij hun rechtstreekse dagvaarding 
ook hebbon gegrond op de overtreding 
van de wet van 23 jlmi 1961 betreffende 
het recht van antwoord, wegens weigering 
op te nemen of te late opneming van de 
antwoorden op artikelen die in de voor
melde nummers van " La Voix de 
l'Union " verschenen waren; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit de vermeldingen van de rechtstreekse 
dagvaarding wettelijk heeft lnmnen aflei
den " dat de burgerlijke partijen in de 
periodiek "La Voix de l'Union "vermeld 
waren en dus ontvankelijk waren om een 
vergoeding te eisen voor de schade die 
deze vermeldingen hun konden berok
kenen en om rechtstreeks bij de straf
rechter feiten aanhangig te maken die 
het hm1. moeilijk maakten de voor doze 
schacle aansprakelijke personen op te 
sporen, welke opsporing artikel 299 van 
het Strafwetboek juist tot doel heeft te 
vergemakkelijken " ; 

Overwegende dat voor de gedragingen 
van de rechtspersoon die een uitgave 
bezorgt, strafrechtelijk aansprakelijk zijn 
de natuurlijke personen door toedoen van 
wie de rechtspersoon optreedt ; dat het 
dus van weinig belang is in dat opzicht, 
zoals het arrest erop wijst, dat de ver
werende partijen geweten hebben dat 
"La Voix de l'Union" door de coope
ratieve vennootschap " Ediclam " uitge
geven werd; 

Waaruit volgt dat de rechter in hoger 
beroep ten gronde wettelijk heeft kunnen 
beslissen op de strafvordering en op de 
burgerlijke rechtsvordering tegen eiser 
gericht overeenkomstig artikel 299 van 
het Strafwetboek; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het stelt dat de overtreding van bedoeld 
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artikel geen schade heeft kunnen be
rokkenen aan de verwerende partijen, 
in strijd is met de soevereine vaststellin
gen van het arrest ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

En overwegende, wat de beslissingen 
over de strafvordering betreft, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat die beslissingen overeen
komstig de wet zijn ; 

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

IO april I967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - GelijlclU'idende 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Philips en 
Fally. 

2e KAMER.- 10 april 1967. 

I 0 OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
WORDT AANGEVOERD. - GEEN NAUW
KEURIGHEID. - NIET ONTVANKELIJK 
l\UDDEL. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL OPLEGT.- SOEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

3° VOORZIENING IN OASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - SCHADE 
DIE ONDERSCHEIDEN ELEMENTEN OM
VAT. - BESLISSING DIE UITSPRAAK 
DOET OVER EEN ELEMENT VAN DE 
SCHADE EN VOOR HET OVERIGE EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. -
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

I 0 N iet ontvanlcelij lc is het middel dat een 
geb1·elc aan antwoo1·d op de conclttsie 
aanvoert, zonde1' vermelding van de 
eisen, ve1·we1·en of excepties waa1·op 
geen antwo01'd is ve1'St1·elct (I). 

2° In strafzalcen, wannee1· de wet geen 
bijzoncler bewijsmicldel oplegt, beo01'
deelt de 1'echte1· soeve1·ein in feite de 
bewijslcracht van de onde1·scheiden hem 
overgelegde elementen (2). 

3° Is niet ontvanlcelij lc, in st1·afzalcen, de 
v661· cle eindbeslissing ingestelde voo?'
ziening tegen een beslissing die, zonde1· 
ove1• een bevoegdheidsgeschil 1·echt te 
doen, slechts uitsp1·aalc doet ove1• een 
element van cle schade en, voo1· het ove-
1'ige, een onde1·zoelcsmaatregel beveelt (3). 
(Wetb. van strafv., art. 4I6.) 

(GEENS, T. DE SMECHT, FRANCQ EN LE
CLERCQ; FRANCQ, T. GEENS EN LE
CLERCQ.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 augustus I966 in hoger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Bergen ; 

I. Op de voorziening van Geens : 

I 0 In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 v!w de Grondwet, 
cloonlat, ee1·ste onclenleel, het bestreden 
vonnis op de conclusie van de beklaagde 
niet antwoordt wanneer het zich ertoe 
beperkt naar de redenen van de eerste 
rechter te verwijzen; tweede onde1·deel, het 
bestreden vonnis steunt op de getuige
nissen van De Sn<edt en van Srnouse, 
te1·wijl aan de hand van de objectieve 
gegevens van het dossier deze getuige
nissen te verwerpen zijn, daar weliswaar 
uit de verklaring van die twee getuigen 
voortvloeit dat de voetganger (thans 
eiser) van het trottoir is gestapt op 
het ogenblik dat het voertuig van De 
Smecht zich op twee meter afstand be
vend, maar deze bewering tegengespro
ken wordt door het feit dat de voetganger 
niet geraakt werd; en De Smecht, die 
erk,ent tegen 40 km per uur te hebben 
gereden, niet op twee meter zou kunnen 
gestopt hebben en de voetganger niet 
de tijd zou gehad hebben om over te 
steken : · 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het middel niet zegt 

(1) Cass., 5 december 1066, st<pm, blz. 447. 
(2) Cass., 3 januari 1066 (Bt<ll. en PAsrc., 

1966, I, 579). 
(3) Cass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 

1966, I, 1254). 



-960-

op welke eisen, verweren of excepties 
van eisers conclusio het bestreden vonnis 
niet geantwoord heeft wanneer het ver
wijst naar de gronden van de eerste 
rechter; 

Dat dit onderdeel van het middel der
halve niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft; 

Overwegende dat, behalve wanneer de 
wet een bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
wat hier niet het goval is, de rechter in 
feitelijke aanleg de respectieve bewijs
kracht van de aangevoerde gegevens op 
soevereine wijze beoordeelt ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

En overwegonde dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorm,en werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

2° In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen over de bur
gerlijke rechtsvorderingen die tegen de 
eisers ingesteld zijn : 

a) door Leclercq 
Overwegende dat eiser geen bijzonder 

middel aanvoert; 

b) door De Smecht en Francq : 

Overwegende dat het vonnis aan de 
verweerder De Smecht een definitieve 
vergoeding toekent voor een bestandcleel 
van de schade en voor het overige aan 
iedere verweerder een provisionele ver
goeding verleent en een onderzoeksm.aatc 
regel beveelt ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Ill/ et
boek van strafvordering en niet over een 
bevoegdheidsgeschil rechtdoet ; dat de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van Francq, 
burgerlijke partij : 

a) tegen de beslissing over haar verde
ring tegen Leclercq : 

Ovorwegende dat eiseres geen n'liddel 
tot staving van haar voorziening aan
voert; 

b) tegen de beslissing op haar verde
ring tegen Geens : 

Overwegende dat het vonnis aan eiseres 
slechts een provisionele vergoeding ver
leent en een onderzoeks1naatregel be
veelt ; dat die beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van het 

W etboek van strafvordering, en niet 
over een bevoegdheidsgeschil rechtdoet ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

Om di.e redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve?', H. De Bersaques. - Gelijk
l~ticlencle concl~tsie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, Mrs Nadine 
J eanmart (van de balie te Bergen) en 
Simont. 

ze KAMER. - 10 april 1967. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBA,AL VAN 
DE TERECHTZITTING. VERSCHIL
LENDE TERECHTZITTINGEN. - 0PMA
KEN VAN EEN ENKEL PROCES-VERBAAL. 
- WETTELIJKHEID. 

2° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. - STRAFZAKEN. - PROCESSEN
VERBA,AL VAN VERHOOR VAN EEN GE
TUIGE. - BESLISSING DIE VAN DE 
VERKLARINGEN VAN DE GETUIGE EEN 
!VIET DE BEWOORDINGEN ERV AN ONVER
ENIGBARE UITLEGGING GEEFT. - Mrs
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DE PROOESSEN-VERBAAL. 

1° H7 annee?' het vonnisge1·echt ve?'schillencle 
te1·echtzittingen ctan cle 1·echtspleging en 
aan het vonnis van een st1·ajzaalc lweft 
gew?jcl, behoeven e1· niet nooclzalcelijk 
voo?' ellce te1·echtzitting onclm·scheiclen 
p1'0cessen-ve?·baal te wonlen opge
maalct (1). (Wet van 1 mei 1849, 
art. 10.) 

2° De bewijslcracht van de p?'ocessen-ve?'
bctal van ve?·hoo?' van een getnige wo1·clt 
mislcencl clo01· de beslissing clie van cle 
in de p?'ocessen-ve?·baal opgetelcencle 
ve1·lclaringen een met de bewoonlingen 
ervan onve1·enigba1·e ititlegging geeft (2). 
(Burg. vVetb., art. 1319 en 1320.) 

(1) Oass., 23 december 1946 (Bull. en PA
src., 1946, I, 483) en noot 1, blz. 440 ; raaclpl. 
cass., 2 september 1948 (ibid., 1948, I, 483) 
en 18 januari 1960 (ibi,z., 1960, I, 566). 

(2) Oass., 23 september 1963 (Bttll. en PA
src., 1964, I, 77) ; verg. cass., 7 november 
1966, supra, blz. 335. 
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(BODSON, T. MESTREZ.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 september 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te V erviers ; 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering die ingesteld is 

1 a tegen verweerder : 
Overwegende dat eiser niet bevoegd 

is om zich in cassatie te voorzien tegen 
de beslissing waarbij een medebeklaagde 
wordt vrijgesproken; 

2° tegen eiser : 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 155, 176, 190, 
211, 215 van het Wetboek van straf
vordering, 96, 97 van de Grondwet, 10 
van de wet van 1 mei 1849 en 7 van de 
wet van 20 april 1810 betreffende de 
rechterlijke organisatie en de rechtsbede
ling, doonlat het bestreden vonnis « het 
beroepen vonnis in al zijn strafrechtelijke 
en burgerlijke beschikkingen bevestigt », 
tenvijl voor de drie openbare terecht
zittingen (13 januari, 27 januari en 10 fe
bruari 1966), gedurende welke de getui
gen hw< verklaringen onder ede hebben 
afgelegd, de partijen hun conclusie gena
men hebben en gehoord zijn in hun ver
klaringen en middelen, evenals het open
baar ministerie in zijn vordering en het 
vonnis uitgesproken is, slechts een zit
tingsblad werd opgemaakt, een enkel 
blad waarop verslag wordt gegeven, op 
de voor- en keerzijde, van drie wei onder
scheiden proeessen-verbaal, n<et alleen 
de handtekeningen van de voorzitter en 
de griffier onder de vermeldingen be
treffende de laatste terechtzitting van 
10 februari 1966; tenvijl de in de arti
kelen 155, 189 en 211 van het vVetboek 
van strafvordering vermelde aanteke
ningen op straffe van nietigheid door de 
voorzitter en de griffier ondertekencl moe
ten worden; en terw~il bij de behandeling 
en de debatten van een zelfde zaak gedu
rende verschillende tereehtzittingen een 
afzonderlijk proces-verbaal van iedere 
terechtzitting moet worden opgemaakt; 
waaruit volgt dat de processen-verbaal 
van de terechtzittingen van de politie
rechtbank van 13 en 27 jammri 1966 
nietig zijn; dat ze de bij de wet vereiste 
handtekeningen niet dragen en dus geen 
authentiek karakter hebben ; dat niet op 
authentieke wijze bewezen is dat d~ be-

CASSATIE, 1967. - 31 

handeling van de zaak voor de eerste 
rechter steeds heeft plaatsgehad in open
bare terechtzitting en voor de magistraat 
die het vonnis heeft uitgesproken; dat 
de behandeling voor de politierecht.bank 
derhalve nietig.is ; dat het door die recht
bank gewezen vonnis zelf nietig is omdat 
het ingevolge een nietige behandeling 
is uitgesproken, en dat het bestreden 
vonnis, dat zich uitdrukkelijk beroept 
op de gronden van de eerste rechter 
en diens beslissing eenvoudig bevestigt, 
eveneens nietig is wegens overneming 
van de nietigheid waardoor de beslissing 
van de eerste rechter is aangetast (mis
kenning van alle in het middel aange
haalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, luidens artikel 10 
van de wet van 1 mei 1849, de in de 
artikelen 155 en 189 van het Wetboek 
van strafvordering vermelde aanteke
ningen in de vorm van een proces-verbaal 
gesteld en door de voorzitter en de griffier 
ondertekend worden ; 

Overwegende dat deze laatste forma
liteit, voorgeschreven om aan het proces
verbaal authenticiteit te verlenen, welis
waar een substantiele formaliteit is, maar 
dat noch uit de bewoordingen noch uit 
het doel van die wetsbepaling blijkt dat 
van de aantekeningen betreffende ver
schillende terechtzittingen noodzakelijk 
afzonderlijke processen-verbaal moeten 
worden opgemaakt ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzittingen van de politie
rechtbank van 13 en 27 januari en 10 fe
bruari 1966, gedurende welke de zaak 
behancleld en berecht is, zoals het opge
steld is een onsplitsbaar geheel vormt en 
dat het proces-verbaal regelmatig onder
tekend is door de voorzitter en door de 
griffier; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1318, 
1319, 1320, 1321, 1322 van het Burgerlijk 
IV"etboek, 154, 155, 189, 2ll van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, cloonlat de bestreden beslis
sing verklaart « dat in overeenstenuning 
met de vverkelijkheid moet worden geacht 
de lezing van de ooggetuige Manguette 
die gedurende het v66ronderzoek en als 
getuige onder ede op de terechtzitting 
heeft verklaard dat hij v66r zich de door 
Mestrez bestunrde scooter heeft zien 
slippen ten gevolge van een plots uit
wijken waartoe het inhaalmaneuver van 
de tegenligger Bodson hem genoodzaakt 
had », te1·wijl de getuige Manguette noch 
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tijdens het vooronderzoek, noch tijdens 
de behandeling ter terechtzitting Bodson, 
eiser tot cassatie, heeft gei:dentificeerd 
als degene die het verkeersongeval ver
oorzaakte, waaruit volgt dat het vonnis 
van de verklaring van Manguette een 
uitlegging gegeven heeft die onverenig
baar is met haar bewoordingen, en dus 
haar bewijskracht miskend heeft (schen
ding van de in het middel aangehaalde 
bepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn beslissing hierop grondt « dat in 
overeenstemming met de werkelijkheid 
moet worden geacht de lezing van de 
ooggetuige Manguette die gedurende het 
v66ronderzoek en als getuige onder ede 
op de terechtzitting verklaard heeft dat 
hij v66r zich de door Mestrez bestumde 
scooter heeft zien slippen ten gevolge 
van een plots uitwijken waartoe het 
inhaalmaneuver van de tegenligger Bod
son hem genoodzaakt had " ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de getuige Manguette noch 
tijdens het v66ronderzoek noch tijdens 
de behandeling ter terechtzitting de eiser 
Bodson heeft gei:dentificeerd als degene 
die het bedoelde ongeval veroorzaakte ; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
van de verklaringen van Manguette een 
uitlegging gegeven heeft die onverenig
baar is met hun bewoordingen, dat het 
bijgevolg de bewijskracht van die getuige
nissen miskend heeft en derhalve de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
onder bevestiging van het beroepen von
nis, zich ertoe beperkt aan verweerder een 
provisionele vergoeding toe te kennen 
en een deskundigenonderzoek te bevelen ; 
dat het niet over een bevoegdheidsgeschil 
beslist en geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering ; 

Dat de voorziening, in zover ze gericht 
wordt tegen die beslissing, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende evenwel dat de vernie
tiging, op eisers voorziening, van de be
slissing op de strafvordering die tegen 
hem is ingesteld, de vernietiging mee
brengt van de niet-definitieve beslissing, 
gewezen op de bmgerlijke rechtsvorde-

ring van verweerder tegen eiser, hoewel 
de voorziening, door deze laatste tegen 
die beslissing ingesteld, thans niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat om het tweede middel te 
onderzoeken, dat geen ruimere vernieti
ging of geen cassatie zonder verwijzing 
zou kunnen meebrengen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zover het 
verweerder Mestrez vrijspreekt van de 
telastlegging ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Recht bank te Luik, rechtdoende in hoger 
beroep. 

10 april 1967. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. de vVaersegger. - Gelijk
h~idencle conclusie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleite1•, H. Simont. 

2e KAMER.- 10 april 1967. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRA,FZAKEN. - 0NDERZOEK VAN EEN 
ZAAK DOOR DE REOHTER IN HOGER BE
ROEP. - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. ~ 0NONT
VANKELIJKHEID. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
-BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERING.
BEKLAAC+DE EN BURGERREOHTELIJK 
AANSPRA,KELIJKE PARTIJ, DIE TOT 
SOHADEVERGOEDINC+ ZIJN VEROOR
DEELD, NIET APPELLANTEN.- REOH
TER IN HOGER BEROEP DIE DE VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ AF
WIJST. - 0NWETTELIJKHEID. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. -BURC+ERLIJKE REOHTS
VORDERINC+. - VoNNIS WAARTEGEN 
HOGER BEROEP VERNIETIC+D OMDAT DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP KENNIS 
HEEFT GENOMEN VAN EEN ZAAK DIE 
NIET BIJ HEM AANHANGIC+ WAS GE
l\1AAKT. - CASSATIE ZONDER VERWIJ
ZINC+. 
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1 o De 1'echte1· in hager be1·oep is tot het 
anderzoek van een st1•ajzaak ove1·gegaan 
wanneer Ve1•slag is uitgebracht daa1' een 
der 1·echters, hei openbaar ministerie in 
zijn vorderingen en de pa1·tijen in hun 
pleidooien zijn gehaord (1). (Wetb. van 
strafv., art. 209, 210 en 211.) 

2o Het miridel dat het Haf m·toe zou ve1'
plichten feitelijke gegevens te onde1·zoeken 
is een middel wam·in feiten en 1·echt 
ve1·mengd zijn en dat dientengevolge niet 
antvankelijk is (2). (Grondwet, art. 95.) 

3o Bij geb1·eke van hagm· be1·oep van be
klaagde en van de burgm·1·echtelijk aan
spmkelijke pa1·tij, veraonleeld tot schade
ve1·goecling jegens de b~wgerlijke pa1·tij, 
lain de 1·echter in hager be1·oep cle vanle-
1'ing van de burgerlijke pa1·tij niet af
wijzen (3). (Wetb. van strafv., art. 202; 
wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

4o vVannee1· een vonnis, gewezen op hager 
be1·oep, ve1·nietigd w01·clt in zovm· cle 1'ech
ter in hager be1·oep kennis heeft genamen 
van een bu1·ge1·lijke vonlering clie b~j 
hem niet aanhangig was gemaakt, wordt 
de ve1•nietiging zande1· ve1·wijzing uitge
sproken (4). 

(A. BOLLINGH EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « CINTRA ,, T. RITROVATO EN 

PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « LOUR

TIEl>,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 september 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
~echtbank te Hoei; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissingen over de vor
dering van het openbaar ministerie : 

a) tegen ~itrovato, beklaagde, en de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Lourtie ,, burgerrechte
lijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om zich in cassatie te voorzien tegen 

(1) Raaclpl. cass., 18 oktober 1848 (B~tll. 
en PAsiC., 1948, I, 571); 9 maart 1953 (ibid., 
1953, I, 526); 5 september 1957, in zake 
Frangolet, reclenen (ibid., 1957, I, 1379); 
17 april 1961, reclenen (ibid., 1961, I, 879). 

(2) Oass., 31 oktober 1966, supra, blz. 290. 

de beslissing op de vordering, ingesteld 
door het openbaar ministerie tegen een 
medebeklaagde en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij ; 

Dat de voorzieningen niet ontvanke
lijk zijn; 

b) tegen de eisers onderscheidenlijk als 
beklaagde en als burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, da01·dat, om onder meer te beslissen 
dat de telastlegging E tegen de be
klaagde, thans eiser, bewezen is gebleven 
en dat de eerste rechter ze naar behoren 
bestraft heeft, het bestreden vonnis zich 
'ertoe beperkt het onderzoek in te roepen 
dat gedaan werd voor de in hoger beroep 
uitspraak doende rechtbank, te1·wijl er 
buiten het verslag van een van de rech
ters geen onderzoek op de terechtzitting 
is geweest : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de openbare terechtzitting van 
16 september 1966 en uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis, :i1iet aileen 
blijkt dat rechter Debruge verslag heeft 
uitgebracht, maar ook dat het openbaar 
ministerie gehoord werd in zijn vordering 
en dat d9 partijen, onder andere de ei
sers, vertegenwoordigd door Mr Dehin, 
advocaat-pleitbezorger, gehoord werden 
in hem pleidooien ; 

Dat hieruit volgt dat de zaak regel
matig behandeld werd en dat bet middel 
niet kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 en 25-2, 
b en d, van het wegverkeersbesluit, doo1'
dat het bestreden vonnis het beginsel 
miskent van de voorrang, door degene 
die een maneuver uitvoert verschuldigd 
aan de weggebruiker die op het kruis
pmtt regehnatig inhaalt, daar de zijwegen 
voorrang verschuldigd zijn : 

Overwegende dat bij het onderzoek 
van het middel, feitelijke gegevens zou
den moeten worden nagegaan, zodat in 
het middel feiten en recht vermengd 
zijn; dat het derhalve niet ontvankelijk 
is; 

(3) Oass., 27 februari 1961 (Bull. en PAsrc., 
1961, I, 707); verg. cass., 17 mei 1965 (ibid., 
1965, I, 1001). 

(4) Oass., 7 november 1966, supra, 
blz. 323. 

De beslissing op cle burgerlijke rechtsvorcle
ring hacl geen bijzonclere kosten veroorzaakt. 
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Overwegendo dat de substantiiile of op 
straffe van nietigheid voorgeschroven 
rechtsvol'lnen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissingen over de 
bnrgerlijke rechtsvorderingen die inge
steld zijn : 

a) door de personenvonnootschap n1.ot 
beperkte aansprakelijkhoid " Lourtie " 
tegen de eisers : 

Overwegonde dat de eisers geen bijzon
der middel voordragen ; 

b) door de naamloze vennootschap 
" Cintra " tegen Ritrovato en de ver
werende porsonenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid " Lmutie " : 

Over hot middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 203, inzonderheid 
lid 4, en 2ll van het Wetboek van straf
vordering, dom·dat het bestreden vonnis 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
kennis te nomen van het zich bLU'gerlijke 
partij stollen van de naamloze vennoot
schap " Cintra ,, ten .laste waarvan het 
de kosten van beide gedii1gen laat, te?'
toijl verweerster, de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
" Lourtie ,, zich ertoe beperkt heeft, als 
burgerlijke partij, tegenboroep in te stol
len tegen de eisers, en terwijl, bij ont
stentenis van hoger beroep door de be
klaagde Ritrovato en door de burger
rechtelijk aansprakelijke vennootschap 
" Lourtie " als zodanig, de rechtbank van 
eerste aanleg geen kennis n1.ocht nen1.en 
van de burgerlijke rechtsvordering door 
eiseres ingesteld tegen de verweerders, 
waarop de eerste rechter definitief uit
spraak had gedaan door aan eiseres een 
schadevergoeding toe te kennon ten laste 
van de verweerders : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de politierechtbank de mede
beklaagden Ritrovato en Bollingh tot 
een straf heeft veroordeeld, ieder van 
hen voor de holft aansprakelijk heoft 
gesteld voor het ongeval on de verwe
rende en eisende vennootschappen onder
scheidenlijk voor de eerste en voor de 
tweede burgerrechtelijk aansprakelijk 
heeft verklaard, waarna ze aan iedere van 
die vennootschappen op htm bm·gerlijke 
rechtsvorderingen de helft van de schade
vergoeding heeft toegekend, die door hen 
gevorderd werd als vergoeding voor htm 
schade; dat, op die wijze rechtdoende 
op de bm·gerlijke rechtsvordering, door de 
eisende vennootschap ingesteld tegen de 

medebeldaagde Ritrovato en de voor 
hem bm·gerrechtelijk aansprakelijke per
sonenvennootschap n1.et beperkte aan
sprakelijkheid " Lourtie ,, het beroopen 
vonnis deze laatste hoofdelijk voroordeeld 
had tot het betalen aan eiseres van een 
schadevergoeding van 7.938 frank en in 
de kosten; 

Dat geen hoger beroep word ingesteld 
door do beklaagcl.e Ritrovato of door de 
vennootschap " Lotu·tie ,, thans verweer
ster, als burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij; 

Dat in hoger beroep de advocaat, die 
tevens die beklaagde en de voor hem 
bm·gerrechtelijk aansprakelijke vennoot
schap vertegenwoordigde, op de terecht
zitting slechts verklaard heeft " tegen
beroep in te stollen in namn van de bur
gerlijke partij, de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Lour
tie"; 

Dat aldns blijkt dat weliswaar hot 
bestreden vonnis, op het hoger beroep 
van het op::mbaar ministorie, Ritrovato 
wettelijk heeft kunnen vrijspreken in 
strafrechtelijk opzicht en even wettelijk, 
op het tegenberoep ingesteld door de 
verwerende vennootschap, de eisers hoof
delijk heeft kunnen veroordelen om de 
gehele schade van die vennootschap te 
vergoeden, 1naar dat de rechtbank de 
beslissing, door de eerste rechter gewezen 
op de bm·gerlijke rochtsvordering van 
eiseres, niet heeft kunnen veranderen 
zonder de grenzen to buiten to gaan van 
de overbrengende kracht van de bij 
haar aanhangige hogere beroepen, met 
name van het tegenberoep van de ver
weerster burgerlijke partij, en zonder 
de kracht van gewijsde te miskennen 
van de bedoelde beslissing waartegen de 
verweerders goon rechtsmiddel haddon 
ingesteld ; 

Dat het middel dus gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
op de burgerlijke rochtsvordering, door 
de namnloze vennootschap " Cintra " in
gesteld tegen Ritrovato en de personen
vennootschap 1net beparkte aansprake
lijkheid " Lom·tio ,, e11 eiseres in de kosten 
van beide gedingon veroordeelt; ver
werpt 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 eiser Bollingh in de kosten 
van zijn voorziening ; veroordeelt eiseres 
in de helft van de kosten van haar voor
ziening en de verweerders in de overige 
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belft van die kosten ; zegt dat or geen 
grond is tot verwijzing. 

10 april 1967. - 2 8 kamer. - Voo?'
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Perriehon. - Gelijlclt<idencle 
conclHsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal.- Pleitm·s, HH. Dehin (van de 
balie te Hoei) en Simont. 

2° KAlVIER.- 10 april 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- TOEKOlVISTIGE 
SCHADE. - VEROORDELING VAN DE 
BEROKKENAAR VAN DE SCHADE TOT 
BETALING VAN EEN KAPITAAL. - AF
TREK VAN DE INTERESTEN. 

De rechte1' clie te?" ve?'goeding van een toe
lcomstige schacle, de be1'0klcenaw· van 
cleze schacle ve1·ooTcleelt tot cle onmiclclel
lijlce betaling van een lcapitaal moet 
van het becl1·ag, waw·op h~i cle schacle 
mamt, de ht<iclige waanle ajt1·elclcen van 
cle inte1·esten overeenstemmencle met cle 
tijclspanne clie loopt vanaf cle clattMn van 
toelcenning van het lcapitaal tot op cle 
datum, waarop cle schacle zal WO?'clm~ Ve?'
wezenl·~jlct (1). (Burg. \Vetb., art. 1382 
811 1383.) 

(HANSOUL EN DELLIS, 
T. DALElVIAN EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1966 gewezen door 
het Militair Gerechtshof; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing over de straf
vordering : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkorn.stig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing over de bur-

(1) Cass., 14 september 1964 (Bull. en PA· 
SIC., 1965, I, 38). 

gerlijke rechtsvorder:ingen die tegen de 
eisers zijn ingesteld : 

1° door Motte, Monique San tens in 
persoonlijke naam en qualitate qua be
treffende de morele schade, Lebeau, 
Philippart, Beuze, Biefnot, Adelson in 
persoonlijke naam en als beheerder van 
de gemeenschap Biefnot-Beuze, de per
sonenvennootschap n'let beperkte aan
sprakelijkheid « O.V.A.E.JVI. ,, de maat
schappij naar Engels recht « Eagle Star 
Insurance Company Limited,, Laleman 
in porsoonlijke naam en qttalitate qtta 
betreffende de morele schade : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
voordragen ; 

2o door Laleman qualitate qua betref
fende de materiele schade : 

Over het midde1 afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
hot Burgerlijk Wetboek, cloonlat het be
streden arrest de eisers hoofdelijk veroor
deeld heeft om aan de hmgerlijke partij 
Laleman, qualitate qua, onder meer hot 
bedrag van 450.000 frank dit is 150.000 fr. 
voor ieder van de drie kinderen, plus de 
gerechtelijke interesten en de kosten, te 
betalen en uitsluitond hierop steunt 
dat, gelot op de maatschappelijke stand 
van de bedoelde minderjarige ki:nderen, 
onderscheidenlijk vier jaar, drie jaar en 
elf maanden oud op het ogenblik van 
het ongeval, dit is op ll oktober 1965, en 
gelet op het feit dat het onderwijs meer 
en meer na achttien jaar voortgezet 
wordt, alsmede op hun dienstplicht, aan
gonon'len moest worden dat hm'l moeder, 
met het oog op doze omstandigheden, 
een gedeelte van haar middelen van be
staan, voortkomend nit haar beroeps
activiteit, zou hebben afgenomen om in 
hun onderhoud te voorzien tot zij meer
derjarig waren, welke afgenomen bedrag 
op 50.000 frank por jaar en per kind kan 
worden geschat, gedurendy drie jaar, dit 
is globaal 450.000 frank, te1·wijl, om het 
beclrag van het kapitaal te bepalen tot 
botaling waarvan het de eisers veroor
deelde als vergoeding voor de schade die 
de kinderen zouden lijden wegens het 
verlies, na hun achttiende jaar, van de 
bedragen die hem moeder aan hun onder
bond zou hebben besteed, het arrest de 
regel in acht moest nemen volgens welke, 
bij het becijferen van de vergoeding be
stemd o1n reeds nu de schade te vergoe
den die uit de toekomstige gevolgen van 
een sohadelijk feit voortvloeit, rekening 
moot worden gehouden met de interest 
waarmee het toegekende kapitaal nor-
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maal aangroeit vanaf het ogenblik waar
op de uitkering geacht wordt te zijn ge
daan tot op het ogenblik dat, bij ont
stentenis van deze uitkering, de te ver
goeden schade werkelijk teweeggebracht 
zou worden, en te1·wijl, door niet, over
eenkomstig bedoelde regel, de vergoeding 
te hebben bepaald die voor ieder van de 
kinderen gedurende de periode van hun 
achttien jaar tot hun meerderjarigheid 
aan het bedrag van 150.000 frank zal 
beantwoorden en door dientengevolge 
de eisers te veroordelen zonder rekening 
te houden met de interest waarmee het 
bedoelde bedrag aangroeit vanaf zijn 
toekenning, het arrest aan de verweerster 
qualitate qtta het voordeel toegekend heeft 
van de huidige waarde van deze interest 
waarmee het bedrag n,ormaal zal aan. 
groeien gedurende achttien jaar ongeveer, 
ofschoon, volgens de vaststellingen van 
het arrest, geen enkele te vergoeden 
schade het toekennen van een dergelijke 
winst rechtvaardigt : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
hoofdelijk veroordeelt om aan verweer
ster, als voogdes van de drie minderjarige 
kinderen van Viviane Depoorter, slacht
offer van het ongeval, die onderscheiden
lijk vier jaar, drie jaar en elf rnaanden 
oud zijn, een jaarlijkse vergoeding van 
50.000 frank per kind te betalen gedu
rende drie jaar, namelijk vanaf lnm 
achttiende tot hun eenentwintigste jaar ; 

Dat die veroordeling hierop gegrond 
is cc dat, gelet op de maatschappelijke 
stand van de bedoelde minderjarige kin
deren en gelet op het feit dat het onder
wijs meer en meer na achttien jaar voort
gezet wordt, alsmede op hun dienstplicht, 
aangenomen moet worden dat hlm moe
der, met het oog op deze omstandigheden, 
een gedeelte van haar middelen van be
staan, voortkomend uit haar beroeps
activiteit, zou hebben afgenomen om in 
hun onderhoud te voorzien tot zij meer
derjarig waren " ; 

Overwegende dat, om het bedrag van 
het kapitaal te bepalen tot betaling 
waarvan het de eisers veroordeelt als 
vergoeding voor de aldus door de minder
jarige kinderen geleden schade wegens 
het overlijden van het slachtoffer, het 
arrest de regel in acht moest ne1nen 
volgens welke, hij het becijferen van 
de vergoeding bestemd om reeds nu 
de schade te vergoeden die uit de toe
komstige gevolgen van een schadelijk 
feit voortvloeit, rekening moet worden 
gehouden n1et de interest waarmee het 
toegekende kapitaal normaal aangroeit 
vanaf het ogenblik waarop de uitkering 

geacht wordt te zijn gedaan tot op het 
ogenblik dat, bij ontstentenis van deze 
uitkering, de te vergoeden schade werke
lijk teweeggebracht zou worden; 

Overwegende dat, door de vergoeding 
die vanaf het achttiende jaar van ieder 
der minderjarige kinderen 150.000 frank 
zal bedragen niet overeenkomstig deze 
regel bepaald te hebben en door dienten
gevolge de eisers te veroordelen tot de 
onmiddellijke betaling van dit kapitaal, 
zonder rekening te houden met de inte
rest waarmee het bedoelde bedrag aan
groeit vanaf zijn toekem1ing, het arrest 
aan verweerster qualitate qua het voor
deel toegekend heeft van de huidige 
waarde van deze interest waarmee het 
bedrag normaal zal aangroeien tot op de 
dag dat ieder van de minderjarige kin
deren achttien jaar zal geworden zijn, 
terwijl, volgens de vaststellingen van 
het arrest, geen enkele te vergoeden 
schade het toekennen van een derge
lijke winst rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

3° door de verweerster Monique San
tens, in persoonlijke naam, betreffende 
de materiele schade : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wet boek, cloonlat het bestreden arrest 
de eisers hoofdelijk veroordeeld heeft 
om aan de burgerlijke partij Santens, 
die in persoonlijke naam optreedt, onder 
meer 200.000 frank, plus de gerechte
lijke interest en de kosten, te betalen 
en uitsluitend hierop steunt dat, met 
inachtneming van de waarschijnlijke 
levensduur van haar man, slachtoffer van 
het bedoelde ongeval, de burgerlijke 
partij een naar billijkheid op 200.000 fr. 
te schatten bedrag dient te worden toe
gekend, dat haar aandeel vormt van 
de inkomsten uit arbeid die haar man 
op de pensioengerechtigde leeftijd, dit 
is vijfenzestig jaar, zou hebben gena
ten, te1"tvijl het aan de hand van die 
motivering niet mogelijk is uit te rna
ken in hoeverre de rechters de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek wettelijk hebben toegepast, en met 
name in hoeverre ze de regel hebben in 
acht genomen volgens welke, bij het 
becijferen van de vergoeding bestemd 
om reeds nu de schade te vergoeden die 
uit de toekomstige gevolgen van een 
schadelijk feit voortvloeit, dit is, in het 
onderhavig geval, het verlies door de 
bnrgerlijke partij van haar aandeel van 
de inkomsten uit arbeid die haar man 
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na vijfenzestig jaar zou hebben genoten, 
rekening moet worden gehouden met de 
interest waarmee het toegekende kapi
taal normaal aangroeit vanaf het ogen
blik waarop de uitkering geacht wordt 
te zijn gedaan tot op het ogenblik dat, 
bij ontstentenis van deze uitkering, de 
te vergoeden schade werkelijk teweeg
gebracht zou worden, en te1·wijl deze 
onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van 
de motivering onverenigbaar is met de 
vereisten van artikel 97 van de Grand
wet : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
hoofdelijk veroordeelt om aan verweer
ster Monique Santens, weduwe van het 
op negenentwintigjarige leeftijd over
leden slachtoffer Pol Capiau, een bedrag 
van 200.000 frank te betalen als het aan
deel van de burgerlijke partij van .de 
inkomsten uit arbeid die haar man zou 
hebben genoten nadat hij de pensioen
gerechtigde leeftijd, dit is vijfenzestig 
jaar, zou hebben bereikt; 

Overwegende dat het arrest, dat de 
vergoeding die op het einde van de be
roepsactiviteit van het slachtoffer, dit is 
op vijfenzestigjarige leeftijd, een kapitaal 
van 200.000 frank zal vormen, niet over
eenkomstig de hierboven omschreven 
regel bepaald heeft en dat dientengevolge 
de eisers veroordeelt tot de onmiddellijke 
betaling van dit kapitaal, zonder reke
ning te houden met de interest waarmee 
het bedoelde bedrag aangroeit vanaf zijn 
toekenning, aan verweerster de winst 
toegekend heeft van de huidige waarde 
van die interest waarmee het bedrag 
gedurende zesendertig jaar nonnaal zal 
aangroeien, hoewel volgens de vaststel
lingen van het arrest geen enkele te ver
goeden schade het toekennen van een 
dergelijke winst rechtvaardigt ; 

Dat het arrest aldus de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ge
schonden heeft, zodat het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de eisers hoofde
lijk veroordeelt om aan Marguerite Lale
man, voogdes van de drie minderjarige 
kinderen van wijlen Viviane Depoorter, 
een vergoeding wegens materiele schade 
te storten en aan Monique Santens, die 
in persoonlijke naam optreedt, een ver
goeding die haar aan deel vormt van de 
ir1komsten uit arbeid die haar man zou 
hebben genoten na de pensioengerech
tigde leeftijd en in zover het die vergoe
dingen onderscheidenlijk op 450.000 fr. 
en 200.000 frank vaststelt, zonder reke-

ning te houden met de huidige waardo 
van de interest die deze bedragen nor
maal opleveren ; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; veroordeelt 
de eisers in acht tiende van de kosten en 
iedere van de verweersters, Marguerite 
Laleman, qualitate qua, en Monique San
tens, in een tiende van de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
anders samengestelde Militair Gerechts
hof. 

10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. De Bersaques. - Gelifk
luidende conclttsie, H. Paul Maha~x, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Bayart. 

2e KAMER.- 10 april 1967. 

WEGVERKEER. - VLUOHTMISDRIJF. 
- BESLISSING ~'AARBIJ WORDT VAST
GESTELD DAT BEKLAAGDE WIST DAT 

HIJ EEN ONGEV AL HAD VEROORZAAKT 
EN DAT RIJ WEGGEREDEN IS ZONDER 
ZIJN IDENTITEIT OP TE GEVEN. -BE
SLISSING DIE DAARUIT AFLEIDT DAT 

BEKLAAGDE DE VLUOHT NAM OM ZIOR 
AAN DE DIENSTIGE V ASTSTELLINGEN TE 

ONTTREKKEN. - V ASTSTELLING VAN 
RET OPZETTELIJK ELEMENT VAN RET 
l\USDRIJF. 

De 1•echte1• die vaststelt, dat de beklaagde 
wist dat hij een ongeval had ve1·oo1·zaakt 
en dat hij wegge1·eden is zonder zijn 
identiteit op te geven, na de vom·tttigen 
te hebben onderzocht en te hebben ge
spTOken met de ande1·e bestuu1·der, leidt 
wettelijlc m·uit af dat de belclaagde de 
vlucht heeft genomen om zich te onttrelc
lcen aan de dienstige vaststellingen en 
stelt aldus het bestaan vast van het opzet
telijlc element, beoogcl bij a1·tilcel 2-2 
van de wet van 1 attgustus 1899 (1). 

(LEMAIRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 oktober 1966 in hoger be-

(1) Verg. cass., 25 februari 1963 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 707) en 25 januari 1967, supra, 
blz. 641. 
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roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2-2 van de wet 
van 1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd 
is bij die van 15 april 1958, en 97 van 
de Grondwet, cloonlat het bestreden von
nis eisers veroordeling wegens vlucht
misdrijf hierop grondt « dat de beklaagde 
wist dat hij een ongeval veroorzaakt 
had, nit zijn wagen is gestapt, de schade 
aan de voertuigen he::lft nagegaan, met 
de bestuurder wiens wagen aangereden 
en beschadigd werd gesproken heeft, 
waarna hij weggereden is zonder zijn 
identiteit op te geven noch zijn aanspra
kelijkheid te erkennen ,, teTwijl het von
nis door deze redenen niet de aanwezig
heid bowijst van de opzettelijkheid die 
vereist is door de bewoordingen van arti
kel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899 
" om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken " ; en clooJ'dat het vonnis 
erop wijst " dat de telastlegging de vluoht 
genomen te hebben om. zich aan de dien
stige vaststellingen te onttrekken bewe
zen is " en " dat de beklaagde ten on
reohte ontslagen is van de vervolgingen 
die aan het slot van de dagvaarding zijn 
overgenomen ,, tm·wijl het vonnis met 
deze overwegingen de wettelijke, in arti
kel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899 
aangeduide rrmatstaven niet of onvol
doend"l of op dubbelzinnige wijze moti
veert : 

Overwegende dat het vonnis, dat 
stecmt op de in het middel vermelde 
gronden, en onder m.eer op hot feit dat 
eiser " wist dat hij een ongeval veroor
zaakt had " en niettemin " weggereden 
is zonder zijn identiteit op te geven ,, 
nit de aangeduide feitelijke gegevens 
a:fleidt dat eiser " de vlucht heeft gena
men om zich aan de dienstige vaststel
lingen te onttrekken " ; 

Overwegende derhalve dat hot vonnis 
ten laste van eiser vastgesteld heeft dat 
de in artikel 2-2 van de wet van 1 augus
tus 1899 vereiste opzettelijkheid aan
wezig was ; dat het zijn boslissing on
dubbelzinnig en op passende wijze met 
redenen mnkleed lweft ; 

Dat het rniddel niet kan worden aan
genomen; 

En ovorwegende dat de substantielo 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorn:ten werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkom.stig -de wet 
IS; 

O:tn die redenen, verworpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve~·, H. de Waersegger. - Gelijk
luidencle conclttsie, H. Paul Mahaux, 
advooaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 april 1967. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING 
VAN DE ZETEL.- VERSOHILLEND NAAR 
GELANG VAN RET PROOES-VERBAAL VAN 
DE TEREOHTZITTING EN VAN DE UIT
GIFTE VAN RET VONNIS. - VoNNIS 
NIETIG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VONNIS WAARTEGEN 
HOGER BEROEP DAT NIETIG IS. - BE
SLISSING VAN DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP WELKE DEZE NIETIGHEID OVER
NEEl\iT. - NIETIGHEID VAN DE BE
SLISSING OP HOGER BEROEP. 

3° CASSATIE. - OMVANC+. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGINC+ VAN DE BE
SLISSINC+ WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD. - REGELMA
TIGE VOORZIENING VAN DE BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 
- VERNIETIGINC+ WELKE LEIDT TOT 
DE VERNIETIGINC+ VAN RET BESOHIK
KEND GEDEELTE BETREFFENDE DEZE 
PARTIJ.- ZELFS ZO DE VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING WORDT UITGESPROKEN INGEVOLGE 
EEN AMBTSHALVE AANC+EVOERD MID
DEL. 

4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING, OP DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAC+DE, VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- BRENGT DE VERNIEJTIGING MEDE 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 
OP DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - NIETTEGENSTAANDE 
DE ONONTV ANKELIJKHEID VAN DE 
VOORZIENINC+ C+ERIOHT TEOEN DEZE 
LAATSTE BESLISSINO. ZELFS IN 
C+EVAL VAN AFSTAND VAN DIE VOOR
ZIENING. 

5° CASSATIE. - OMVANC+. - STRAF
ZAKEN. - BURC+ERLIJKE REOHTSVOR
DERINOEN. - VoORZIENINGEN GE
RIOHT TEGEN DE BESLISSINGEN GEWE
ZEN OP DE VORDERINGEN INGESTELD 
DOOR DE VOOR DE BEKLAAGDE BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
EN DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ, 
EISERES, TEGEN EEN l\'IEDEBEKLAAGDE 



- 969 

EN DE VOOR DEZE LAATSTE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ, 
EN TEGEN DE BESLISSINGEN GEWEZEN 
OP DE VORDERINGEN, INGESTELD DOOR 
DEZE VERWEERDERS EN DOOR EEN 
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ, MEDE

VERvVEERSTER, TEGEN BEKLAAGDE EN 
DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ, EISERS. - BE
SLISSINGEN GEGROND OP DEZELFDE 
ONWETTIGE REDEN. - CASSATIE VAN 
DE LAATSTE BESLISSINGEN.- BRENGT 
DE VERNIETIGING VAN DE EERSTE 
MEDE. 

1° T'Vannee1·, volgens de ve1·meldingen van 
het p1·oces-ve1·baal van te1·echtzitting eens
deels en volgens die van de uitgifte van 
het vonnis ande?"sdeels, de 1·echte1' die 
het vonnis heeft gewezen niet dezelfde is, 
moet dit vonnis wonlen te niet gedaan ( 1). 
(Wet van 20 april1810, art. 7; Grand
wet, art. 97.) 

2° Nietig is de beslissing van de 1·echtm· 
in hager beroep, die de nietigheid waa?'
doo1' · het be1·oepen vonnis is aangetast 
heeft oveTgenomen (2). 

3° T'Vannee1· de b~t1'ge1'1'echtelijle aanspm
leelijlee pm·t~j 1·egelmatig voo1·ziening 
heeft aangeteleend, b1·engt de ve1·nietiging 
van de veroonlelende beslissing ten aan
zien van belelctagde de vernietiging mede 
van het beschileleend gecleelte ten aanzien 
van deze pa1·tij, zelfs zo zij ~titgesp1·oleen 
is over een door het Hof ambtshalve 
aangevoenl middel (3). 

4° De ve1'1~ietiging, op de voo1·ziening van 
belelaagcle, van de beslissing op de stmf
vorde1·ing b?'engt de ve1·nietiging mede 
van cle niet de finitieve besl·issing 
op de vonle?"ing vcm de b~wge1·lijlee pa1·tij, 
die het gevolg ervan is, alhoewel de tegen 
de tweede beslissing ingestelde voorzie
ning thans niet ontvanlcel#le is, en zelfs 
zo belelaagde van deze voo1·ziening af
stand heeft gedaan (4). 

5° TV annee1· de belelcwgde, de voor hem b~w
ge1'1'echtelijle aanspraleelijlee pct1'tij en een 
b~wgeTlijlee partij 1'egelmcttig voo1·ziening 
hebben aangetekencl tegen de beslissingen 

(1) Cass., 5 december 1966, su.pm, blz. 444. 
(2) Cass., 7 november 1966, twee arresten, 

sttpm, blz. 331 en 333 ; raadpl. cass., 12 de
cember 1960, redenen (Bull. en PAsrc., 1961, 
I, 400). 

(3) Cass., 14 maart 1966 (Bttll. en PAsrc., 

wellee zijn gewezen op de voTde?'ingen 
ingesteld door de voo1• de belelaagde bur
ge?Techtelij le aanspmkelij lee pa1·tij en de 
bu1·ge1'lij lee pa1·tij tegen een meclebe
lelaagde en de voo1· hem burgerrechtel~jk 
aanspmleelij lee paTtij, en tegen de beslis
singen •wellee z~jn gewezen op de vo1·
de1·ingen ingesteld dooT de medebe
lelaagde, de vooT hem burge1·1·echtelijle 
aanspmlcelijlee pa?'t~j en een andeTe 
buTgeTlijlee pa1·tij tegen de belelaagde 
en de voo1· hern b~wge1·1·echtelijle aan
spmleelij lee paTt~j, en deze beslissingen 
geg1·ond zijn op dezelfde onwettige 1·eden, 
b1·engt de veTnietiging van de laatste 
beslissingen die van de ee1·ste mede (5J. 

(ANCIAUX, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
"BANQ.UE BORSU l> EN BORSU, T. LISIN, 
LAMI EN NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE J\'I:UTUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 oktober 1966 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

I. Op de voorziening ingesteld door 
.A.nciaux, beklaagde : 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering die tegen eiser -is ingesteld : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 7 van 
de wet van 20 april 1810 en 97 van de 
Grondwet : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 20 oktober 
1965 gedurende welke het beroepen von
nis werd uitgesproken, vaststelt dat dit 
vonnis gewezen is door de heer Piret, 
voorzitter, terwijl de uitgifte van het von
nis van 20 oktober 1965 vermeldt dat het 
bedoelde vormis uitgesproken is door 
de heer Leblanc, plaatsvervangend vrede
rechter ; dat, aan de andere kant, het 
proces-vcrbaal van de terechtzitting van 

1966, I, 908); verg. cass., 20 februari 1967, 
sttpm, biz. 775. 

(4) Cass., 13 maart 1967, s1tp1·a, blz. 870. 
(5) Verg. cass., 6 december 1965, 10 januari 

1966 en 14 februari 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 455, 604 en 766) en 6 maart 1967, 
sttpra, b1z. 849. 
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de politierechtbank van 8 september 
1965, gedurende welke de zaak behandeld 
en gepleit werd, de naam van de voorzit
ter vermeldt in een niet goedgekeurde 
overschrijving; dat deze venneldingen 
waarvan de ene onregelmatig en de an
dere tegenstrijdig zijn, het Hof in de 
onmogelijkheid stellen de regelmatigheid 
van de samenstelling van de rechtbank 
na te gaan en inzonderheid of de rechter 
die het vonnis heeft uitgesproken, wel 
degelijk degene is die aanwezig was bij 
de behandeling van de zaak ; 

Overwegende dat de regels betreffende 
de samenstelling van de rechtsmachten 
de openbare orde raken en dat de onmo
gelijkheid na te gaan of ze in acht zijn 
genomen de nietigheid meebrengt van 
de beslissingen van deze rechtsmachten; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, verre van op de nietigheid te wijzen 
waardoor de beroepen beslissing aldus 
aangetast was, de gronden ervan over
neemt en haar beschikkend gedeelte 
bevestigt, zodat de nietigheid van die 
beslissing op het bedoelde vonnis over
gaat; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering die tegen eiser is 
ingesteld door de burgerlijke partijen 
Lisin en het Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten : 

Overwegende dat eiser, bij een op de 
griffie ontvangen alde, verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening, op 
grand alleen dat de bestreden beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvor
dering; dat die afstand niet gelijkstaat 
met een berusting ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld, de vernietiging 
meebrengt van de niet-definitieve beslis
sing op de vordering van de burgerlijke 
partij en, welke beslissing het gevolg is 
van de eerste ; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Banque Borsu, als partij 
die voor de eiser Anciaux burgerrechte
lijk aansprakelijk is : 

Overwegende dat eiseres, bij een op de 
griffie ontvangen akte, verklaard heeft 
afstand te doen van haar voorziening 
tegen de verweerster Lisin en het Na
tionaal Verbond van Socialistische Mu
tualiteiten, daar de bestreden beslissing 
geen eindbeslissing is; 

Overwegende dat eiseres zich regel
matig in cassatie voorzien heeft tegen 
de beslissing op de vordering van het· 
openbaar ministerie, zod{tt de vernieti
ging van de tegen de eiser Anciaux ge
wezen beslissingen de vernietiging mee
brengt van de beschikkende gedeelten 
waarbij eiseres burgerrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de tegen 
haar aangestelde uitgesproken strafrech
telijke en burgerlijke veroordelingen en 
waarbij ze om die redenen hoofdelijk 
met deze laatste veroordeeld wordt; 

III. Op de voorziening van de naam
loze vmmootschap Bangue Borsu en 
Frangoise Borsu, burgerlijke partijen, 
tegen de verweerders Lisin en Lami : 

Overwegende dat de beslissingen op 
de vorderingen gericht tegen de eiser 
Anciaux en tegen de eiseres " Banque 
Borsu » en de beslissingen op de vorde
ringen van de eiseressen, waartegen deze 
laatsten zich regelmatig in cassatie voor
zien hebben, aangetast zijn door dezelfde 
onwettelijkheid; dat de vernietiging van 
de eerste de vernietiging van de tweede 
meebrengt; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat om te antwoorden op 
eisers middelen, die niet tot vernietiging 
zonder verwijzing strekken, vernietigt 
het bestreden vonnis, in zover het recht
gedaan heeft op de strafvorderingen en 
de bLU'gerlijke rechtsvorderingen, inge
steld tegen de eisers Anciaux, beklaagde, 
en de naam.loz9 vennootschap Banque 
Borsu, burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, evenals op de vorderingen die 
door deze laatste en door Frangoise 
Borsu, burgerlijke partijen, zijn ingesteld 
tegen de verweerders Lisin en Lami ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt de verweerders in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zetelende in hager beroep. 

10 april 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Trousse. - Gelijkluidencle 
conclusie, H. Panl Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Demeur en 
Fally. 
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28 KAMER.- 10 april 1967. 

1° STRAFVORDERING. - TE NIET 
GAAN DOOR DE BETALING VAN EEN SOM 
GELD.- STORTING VAN DE DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE V ASTGESTELDE 
SOM, BINNEN DE BEPAALDE TERMIJN. 
- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING VERVALLEN DOOR DE 
BETALING VAN EEN SOM GELD.- VER
OORDELEND VONNIS. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° In de bij Mtikel 166 van het Wetboek 
van st1·ajvonle1·ing bedoelcle gevallen ver
valt de stmfvorde1·ing met de sto1·ting 
binnen de vastgestelcle te1·mijn van de 
do01· het openbaa1· ministe1·ie vastge
stelde sam geld ( 1). 

2° Op de voorziening van de p1'0CUTeU1'
gene1 aal op bevel van de .LVI iniste1· van 
justitie, ve1·nietigt het Hof, zonde1· ve1'
w~jzing, het vonnis dat een veroonleling 
~titsp1·eekt wegens een feit ten aanzien 
van hetwelk de stmfvo1·de1'ing ve1·vallen 
was door de betrtling van een sam geld, 
gedacm in cle bij a1·tikel 166 van het 
vV etboek van stmfvo1·de1'ing vastgestelcle 
voo1'wam·clen (2). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, INZAKE GREGOR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 23 januari 1967, Bestmu· 
van de wetgeving, nr 130.836/86/AP j 
Pourv., uitd.rukkelijk bevel heeft gegeven 
bij het Hof overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van strafvordering 
aangifte te doen van het vonnis dat op 
7 juni 1966 door de Politierechtbank te 
Brussel bij verstek is gewezen en waarbij 

(1) en (2) Cass., 17 januari 1966 (Bttll. en 
PASIC., 1966, I, 642). 

Ilja Gregor, op 19 maart 1913 te Praag 
(Tsjechoslowakije) geboren, tot een geld
boete van 35 frank is veroordeeld wegens 
overtreding van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer. 

" Deze in kracht van gewijsde gegane 
veroordeling werd uitgesproken, hoewel 
Gregor gevolg had gegeven aan het 
verzoek dat de officier van het openbaar 
ministerie tot hem gericht had overeen
komstig artikel 166 van het Wetboek 
van strafvordering en het vastgestelde 
bedrag aan de ontvanger van de geld
boeten te Brussel binnen de gestelde ter
mijn had doen toekomen, zodat ten
gevolge van die betaling de strafvorde
ring vervallen was. 

>> Het aangegeven vonnis, dat deson
danks de beklaagde veroordeeld heeft, 
heeft de voormelde wetsbepaling ge
schonden. 

>> Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve het bedoelde vonnis van de 
politierechtbank te Brussel te vernietigen, 
te bevelen dat van zijn arrest rrielding zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing en te zeggen dat er 
geen grand is tot verwijzing. 

>> Brussel, 25 januari 1967. 
>> Voor de procureur-generaal, 

" De advocaat-generaal, 
>> (get.) Paul Mahaux >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aannen1ing van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt het voormelde vonnis van 7 juni 
1966; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gema,akt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen grand is tot verwijzing. 

10 april 1967. - 28 kamer. - Voo1'
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1·, H. Perrichon.- Gelijkl~ticlencle 
concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 11 april 1967, 

(TWEE ARRESTEN.) 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTINQ. - BURGERLIJKE 
VENNOOTSOHAP IN DE VORM VAN EEN 
NAAMLOZE VENN'OOTSOHAP. - WINST
GEVENDE BEDRIJFSAOTIVITEIT WELKE 
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UITGEOEFEND WORDT OVEREENKOM

STIG RET MAATSCRAPPELIJK DOEL EN 

BEPERKT IS TOT RET BEREER VAN RAAR 
ONROERENDE EIGENDOJ\il\'I:EN. - EA

TEN VAN vVINSTGEVENDE BETREKKIN
GEN. 

De inlcomsten ve1·k1·egen door een b~wger
lijlce vennootschap, opge1·icht in cle vo?"Jn 
van een naamloze vennootschap, zijn 
baten becloelcl bij a1·tilcel 25, § 1, 3°, 
van de gecoorclineenle wetten betrefjencle 
de inlcomstenbelastingen, wannee1· cle 
becl?·ijfsactiviteit van cleze vennootschap, 
wellce uitgeoefencl wo?'Clt ove1·eenkomstig 
hcLa?' nwatschappeliJlc cloel, zich bepedct 
tot het belwer vcm lwa1· o?woe?·encle eigen
clommen. De vaststelling, clat cleze ven
nootschcLp enlcele g1·onclen gelcocht en 
ande1·e vedcocht !weft, zoncle?' valo?·i
satiewerlcen en zoncle1· weclerbelegging, 
en clat zij een hypothecaire lening heeft 
toegestaan en de interesten e1·van ont
vangen !weft, impliceert niet nooclzalce
l~jlc het bestaan van een handelsexploi
tatie in de zin van bedoelcl artilcel 25, 
§ 1, 1° (1). (Eerste en tweede geval.) 

Ee1·ste geval. 

(BURGERLIJKE VENNOOTSCRAP IN DE 
VORJVI VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT

SCRAP " SOCIETE IlVIl\'IOBILIERE DE WIL
RIJCK-AERTSELAER », T. BELGISCRE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCI:iim.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1349, 1353, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 
§ 1, 27, § 1, van de wetten betreffende de 
inkornstenbelastingmi, geco6rdineerd bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1, § I, van de wet van 12 maart 
1957 op de conjunctmu·taks en 1 van de 
wet van 3 juli 1956 (artikel 1 van het 
Wetboek van koophandel, boek I, ti
tel I), doo?'Clat het bestreden arrest, om 
te beslissen dat eiseres een handelsbedrijf 
is waarvan de baton moeten worden 

{1) Raadpl. cass., 9 en 23 september 1958 
(Bull. en PASIC., 1959, I, 21 en 83). 

gerangschikt onder die welke in artikel 25, 
§ 1, 1°, van de geco6rdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
doeld zijn en onderworpen aan de con
jmwtuurtaks, stecmt op de stelling dat 
eiseres gronden verkocht heeft en de 
hypothecaire interest van een door haar 
toegestane lening gei:nd heeft en dat 
zij zodoende conm1.erciele werkzaam
heden is blijven verrichten en haar 
oorspronkelijk hoofddoel beoogde dat 
bestond in de handel in onroerende goe
deren, te1·w~jl a) deze stelling niet de 
mogelijkheid biedt uit te nmken of ze 
wordt ingegeven door de overweging in 
rechte dat er een " handelsbedrijf " is in 
de zin van artikel 25, § 1, 1°, van de 
geco6rdineerde wetten betreffonde de 
inkomstenbelastingen zodra er, enerzijds, 
gronden worden verkocht en, anderzijds, 
een lening wordt toegekend, dan wel of 
de opstellers van het arrest in feite van 
oordeel zijn geweest dat in het onder
havige geval deze beide elementen vol
stonderi, zodat de motivering van het 
arrest dubbelzinnig is en het voor het 
Hof niet mogelijk maakt zijn toezicht 
op de wettelijkheid van het arrest nit 
te oefenen (schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 25, § 1, 1°, 
van de geco6rdineerde wetten en 1, 
§ 1, van do wet van 12 maart 1957 op 
de conjunctuurtaks); b) het feit gronden 
te hebben verkocht en hypothecaire into
reston te hebben gei:nd er geen geldig ver
moeden van is dat eiseres commerciele 
werkzaan1.heden is blijven verrichten, 
zodat het bestreden arrest aldus uit wel
bepaalde feiten gevolgtrekkingen heeft 
afgeleid clio niet kunnen worden gerecht
vaardigd en in gebreke blijft het bewijs 
te leveren van do noodzakelijke en be
wezen band die een wettelijk geldig ver
rnoeden kan vormen tusson het bestaan 
van beide aangevoerde feiten en het 
commercieel karakter van het bedrijf 
(schending van do artikelen 1315, 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek); 
c) deze stelling niet of dubbelzinnig en 
ontoereikend, wat gelijkstaat met het 
ontbreken van antwoord, de door eiseres 
bij conclusie voorgedragen argumentatie 
beantwoordt volgens welke 1° de aard 
zelf van de door haar gedano verrichtin
gen, te weten : de rechtmaking van wegen 
en hot wijzigen van een erfdienst.baar
heid, het karakter van een normaal 
onroerend beheer aantoonde en het spe
culatief karakter van eon handelsbedrijf 
uitsloot, 2° de verkoop van enkele gran
den zonder wederbelegging en vooral 
zonder valorisatiewerken overeenstemde 
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rnet de in artikellO, lid 4, van de statuten 
uitgedrukte wil van de vennoten om de 
kasmiddelen die voortkomen van de 
tegeldemaking van de activa tot kapitaal
verminderingen te gebruiken, zodat het 
arrest aldus bovendien de bewijskracht 
van die akte miskent (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
vennootschap opgericht in de vorm van 
een namnloze vennootschap, in haar con
clusie betoogde dat zij, met inachtne
ming van het maatschappelijk do,el zoals 
het omschreven is sinds de op 10 maart 
1955 in haar statuten aangebrachte wijzi
ging en van haar werkelijke activiteit 
gedurende het bedoelde dienstjaar, niet 
kan worden beschouwd als een nijver
heids-, handels, of landbouwbedrijf in de 
zin van artikel 25, § 1, 1°, van de gecoi.ir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en dat haar krachtens 
deze bepaling belaste inkomsten slechts 
konden worden begrepen onder die welke 
in artikel 25, § 1, 3°, van genoemde wetten 
bedoeld zijn omdat zij baten van een 
winstgevende betrekking zouden zijn in 
de zin van laatstgenoemde bepaling ; 
dat zij hieruit afieidde dat de bedoelde 
inkomsten slechts konden worden onder
worpen aan het voor dergelijke baten 
vastgestelde belastingstelsel waarbij on
der meer de toepassing van de buiten
gewone conjLmctuurtaks wordt uitge
sloten; 

Overwegende dat eiseres onder meer 
deed gelden dat haar vermogen praktisch 
aileen was samengesteld uit onroerende 
goederen door haar vennoten samen
gevoegd en dat haar doel en haar activi
teit zich tot het beheer van dit onroerend 
vermogen beperkten; dat door die goe
deren te beheren, zonder ze tot verkoop 
geschikt te maken en zonder te specu
leren, zij zich enkel als eigenares gedroeg ; 
dat uitzonderlijke verkopingen van goe
deren, buiten elk verkoopplan, zonder 
reclame en zonder wederbelegging geslo
ten, slechts hadd9n plaatsgehad op ver
zoek van de aankopers en dat de baten 
die zi.i doen blijken het rcsultaat waren 
van de 1nuntontwaarding ; 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiseres een bij artikel 25, 
§ 1, 10, van de gecoi.irdineerde wetten 
bedoeld handelsbedrijf was, hierop steLmt 
dat "verzoekster (thans eiseres) zich 
tijdens het bedoeld dienstjaar niet be
perkt heeft tot het innen van de huur-

gelden en inkomsten van haar porte
feuille, daar zij gronden heeft verkocht 
en hypothecaire interesten van een door 
haar toegestane lening heeft ge'ind ; dat 
verzoekster zodoende c01runerciele werk
zaamheden bleef verrichten en a.ldus 
haar oorspronkelijk hoofddoel beoogde 
dat bestond in de handel in omoerende 
goederen "; 

Overwegeude dat, zo het tot het wezen 
van elke, zelfs burgerlijke vennootschap 
behoort dat zij werd opgericht om een 
winstgevende bedrijfsactiviteit nit te 
oefenen, deze activiteit niet noodzakelijk 
een bij artikel 25, § 1, 1°, van voormelde 
gecoi.irdineerde wetten bedoeld bedrijf 
uitmaakt ; dat zo de bedrijfsactiviteit van 
een vennootschap niet de nijverheid, de 
handel of de landbouw tot voorwerp 
heeft, haar baten slechts krachtens arti
kel 25, § 1, 3°, van genoemde wetten be
lastbaar zijn ; dat zulks onder meer het 
geval is wanneer de overeenkomstig het 
maatschappelijk doel uitgeoefende maat
schappelijke activiteit beperkt is tot het 
beheer van de om·oerend9 eigendommen 
van de vemwotschap ; 

Overwegende dat de verkoop van on
roerende goederen en de inning van inte
resten van een hypothecaire lening niet 
noodzakelijk wijzen op het bestaan van 
een handelsbedrijf en niet insluiten dat 
de activiteit van eiseres niet beperkt is 
geweest tot het beheer van haar ver
mogen; 

Overwegende dat de redenen van het 
arrest in het onzekere laten of het hof 
van,beroep heeft gesteld dat de verkoop 
van gronden en de inning van interesten 
van een hypothecaire lening noodzake
lijk een handelsbedrijf voor een, zelfs 
burgerlijke, vennootschap uitmaken, dan 
wel of het heeft gesteld dat de gedurende 
het bedoeld dienstjaar gedane verrich
tingen in feite de kenmerken hadden 
van een « handel " in de gebruikelijke 
betekenis van dit woord, dit wil zeggen 
een omzet of een ruilen van als koop
waren beschouwde produkten van de 
natuur en de nijverheid; 

Overwegende dat de bekritiseerde mo
tivering dubbelzinnig en ontoereikend is 
en de conclusie van eiseres niet passend 
beantwoordt ; 

Dat het n1.iddel gegrond is ; 

01n die redenen, en zonder dat de an
dere middelen die geen ruimere cassatie 
zouden kLmnen medebrengen dienen 
onderzocht te worden, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in zover het, 
rechtdoende over het op de inkomsten 
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van eiseres toepasselijk belastingstelsel, 
beslist dat deze de inkomsten zijn van 
een handelsbedrijf die bedoeld zijn in 
artikel 25, § 1, 1°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen ; beveelt dat van het thans ge
wezen arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

ll april 1967. - 2e kamer. - Voor
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Perrichon.- Gelijkluiclencle 
conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Gause-Fromes (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

Ttueecle geval. 

(BURGERLIJKE VENNOOTSOHAP « SOCIETE 
IlVIMOBILIERE DE WILRYOK-AERTSE
LAER », T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1349, 1353, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 
§ 1, 27, § 1, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, en 1 van de wet van 3 juli 
1956 (artikel l van het vVetboek van 
koophandel, boek I, titel I), cloMclat het 
hof van beroep zijn overtuiging dat 
eiseres haar maatschappelijke activiteit 
niet heeft gewijzigd en dat het bewezen 
is dat zij in feite een commercieel doel 
heeft beoogd met het verhandelen en 
het ruilen van oriroerende bezittingen 
die op fiscaal gebied als " koopwaren " 
worden beschouwd en dat zij derhalve 
een handelsbedrijf was, steunt op de stel
ling dat uit de gegevens van het dossier 
volgt dat eiseres in de loop van het be
doeld dienstjaar gronden heeft aange
kocht en verkocht en dat zij eveneens 
een geldlening van 250.000 frank aan eon 

heer Van Keer heeft toegestaan, terwijl, 
eerste onclercleel, deze stelling niet de moge
lijkheid biedt uit te maken of ze wordt 
ingegeven door de overweging in rechte 
dat er een " handelsbedrijf » is in de zin 
van artikel 25, § 1, 1°, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen zodra er, enerzijds, gronden 
worden aangekocht en verkocht en, an
derzijds, een lening wordt toegestaan, 
dan wei of de opstellers van het arrest 
in feite van oordeel zijn geweest dat in 
het onderhavige geval deze beide ele
menten volstonden, zodat de motiveririg 
van het a:rrest dubbelzinnig is en het voor 
het Hof niet mogelijk maakt zijn toe
zicht op de wettelijkheid van het arrest 
uit te oefenen (schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 25, § 1, 1°, 
van de gecoordineerde wetten) ; tweecle 
onclenleel, het feit gronden te hebben 
aangekocht en verkocht en een lening 
te hebben toegestaan er geen geldig ver
moeden van is dat eiseres haar maat
schappelijke activiteit niet heeft gewij
zigd noch vooral dat zij een commercieel 
doel heeft beoogd met het verhandelen 
en het ruilen van onroerende bezittingen 
die op fiscaal gebied als · " koopwaren " 
worden beschouwd, zodat het arrest aldus 
uit welbepaalde feiten gevolgtrekkingen 
heeft afgeleid die niet kmmen worden 
gerechtvaardigd en het bewijs niet leve
ren van do noodzakelijke band, die een 
wettelijk geldig vermoeden kan vor
nlen, tussen het bestaan van beide aan
gevoerde feiten en het commercieel ka
rakter van het bedrijf (schending van de 
artikelen 1315, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); clenle onclenleel, 
deze stelling niet of dubbelzinnig en 
ontoereikend, wat gelijkstaat met het 
ontbreken van antwoord, de door eiseres 
bij conclusie voorgedragen argumentatie 
beantwoordt volgens welke 1° de aard 
zelf van de door haar gedane verrich
tingen, te weten : de verkoop ten gevolge 
van onteigening en het wijzigen van een 
erfdienstbaarheid, het karakter van een 
nonnaal onroerend beheer aantoonde 
en het speculatief karakter van een han
delsbedrijf uitsloot, 2° de verkoop van 
enkele gronden zonder wederbelegging 
en vooral zonder valorisatiewerken over
eenstcmde met de in artikel 10, lid 4, 
van de statuten uitgedrukte wil van de 
vennoten om de kasmiddelen die voort
konlen van de tegeldemaking van de 
activa tot kapitaalverminderingen te ge
bruiken, zodat het arrest aldus bovendien 
de bewijskracht van die alde miskent 
(schending van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
vennootschap opgericht in de vorm van 
een naamloze vennootschap, in haar con
clusie betoogde dat zij, met inachtne
ming van het maatschappelijk doel zoals 
het omschreven is sinds de op 10 maart 
1955 in haar statuten aangebrachte wijzi
ging en van haar werkelijke activiteit 
gedtu•ende het bedoelde dienstjaar, niet 
kan worden beschouwd als een nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijf in 
de zin van artikel 25, § l, lD, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en dat haar krach
tens deze bepaling belaste inkomsten 
slechts konden worden begrepen onder 
die welke in artikel 25, § l, 3D, van ge
noemde wetten bedoeld zijn omdat zij 
baten van een winstgevende betrekking 
zouden zijn in de zin van laatstgenoemde 
bepaling; 

Overwegende dat eiseres onder meer 
deed gelden dat haar vermogen praktisch 
alleen was samengesteld uit onroerende 
goederen door haar vennoten samenge
voegd en dat haar doel en haar activiteit 
zich tot he1; beheer van dit onroerend 
vermogen beperkten ; dat door die goe
deren te beheren, zonder ze tot verkoop 
geschikt te maken en zonder te specu
leren, zij zich enkel als eigenares gedroeg ; 
dat uitzonderlijke verkopingen van goe
deren, buiten elk verkoopplan, zonder 
reclame en zonder wederbelegging geslo
ten, slechts hadden plaatsgehad op ver
zoek van de aankopers en dat de baten 
die zij doen blijken het resultaat waren 
van de mtmtontwaarding ; dat beide 
aankopen eiseres waren opgelegd, de 
ene door de gemeente Aartselaar wegens 
het recht maken van ·wegen en de andere 
omdat hij betrekking had op de wijziging 
van een erfdienstbaarheid; . 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiseres een bij artikel 25, 
§ l, lD, van de gecoordineerde wetten 
bedoeld handelsbedrijfwas, hierop stetmt 
dat eiseres zich tevergeefs beroept op 
de wij ziging van artikel 3 van haar sta
tuten, wijziging die in strijd is met de 
feiten aangezien de maatschappelijke 
bedrijvigheid van eiseres gedurende de 
bedoelde periode niet is veranderd ; dat 
het arrest er dienaangaande op wijst « dat 
verzoekster (thans eiseres) in de loop van 
het bedoelde dienstjaar gTonden heeft 
aangekocht en verkocht en dat zij even
eens een geldlening van 250.000 frank 

aan een heer _Va:n Keer heeft toege
staan »; 

Overwegende dat, zo het tot het wezen 
van elke, zelfs biD·gerlijke, vennootschap 
behoort dat zij werd opgericht om een 
winstgevende bedrijfsactiviteit uit te 
?efenen, deze activiteit niet noodzakelijk 
een bij artikel 25, § l, 1°, van voormelde 
gecoordineerde wetten bedoeld bedrijf 
uitmaakt; dat zo de bedrijfsactiviteit van 
een vennootschap niet de nijverheid, de 
handel of de landbouw tot voorwerp 
heeft, haar baten slechts krachtens arti
kel 25, § l, 3D, van genoemde wetten be
lastbaar zijn; dat zulks onder meer het 
geval is wanneer de overeenkomstig het 
maatschappelijk doel uitgeoefende maat
schappelijke activiteit beperkt is tot het 
beheer van de onroerende eigendommen 
van de vennootschap ; 

Overwegende dat noch de enige aan
kopen en verkopingen waarvan het arrest 
melding maakt met verwijzing naar de 
procedurestukken, noch het toestaan 
van een geldlening en het innen van de 
interest ervan, noodzakelijk wijzen op 
het bestaan van een handelsbedrijf of 
insluiten dat de activiteit van eiseres 
P,e perken van het beheer van haar ver
mogen heeft overschreden ; 

Overwegende dat de redenen van het 
arrest in het onzekere laten of het hof 
van beroep heeft gesteld dat de verrich
tingen waarop het inzonderheid acht 
slaat noodzakelijk een handelsbedrijf 
voor een, zelfs burgerlijke, vennootschap 
uitmaken, dan wel of het heeft gesteld 
dat de gedurende het bedoelde dienstjaar 
gedane verrichtingen in feite de kenmer
ken hadden van een « handel n in de 
gebruikelijke betekenis van dit woord, 
dit wil zeggen een omzet of een ruilen 
van als koopwaren beschouwde produk
ten van de natuur en de nijverheid; 

Overwegende dat de bekritiseerde 
motivering dubbelzinnig en ontoereikend 
is en de conclusie van eiseres niet passend 
beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat het 
eerste middel, dat geen ruimere cassatie 
zou ktu1.nen meebrengen, dient onder
zocht te worden, vernietigt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het, recht
doende over het op de inkomsten van 
eiseres toepasselijk belastingstelsel, be
slist dat deze de inkomsten zijn van een 
handelsbedrijf, die bedoeld zijn in arti
kel 25, § l, lD, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen ; beveelt dat van het thans gewe-
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zen arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

11 april 1967. - 2 8 kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Legros. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Gause-Fromes (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

28 KAMER. - 11 april 1967. 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN. 
- WEDERAANKOOP VAN HET AANDEEL 
VAN EEN WERKEND VENNOOT VAN EEN 
OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP DOOR 

DEZE VENNOOTSOHAP. - AANSLAG IN 
DE MOBILIENBELASTING TEN KOHIERE 
GEBRAOHT TEN NAME VAN DE VENNOOT
SOHAP. - AANSLAG TE NIET GEDAAN 
OJVI EEN ANDERE REDEN DAN DE FOR· 

OLUSIE. - NIEUWE AANSLAG IN DE 
BEDRIJFSBELASTING EN DE AANVUL
LENDE PERSONELE BELASTING TEN 
KOHIERE GEBRAOHT TEN NAME VAN 
DE VENNOOT. - REOLAMATIE VER· 

WORPEN.- HoF VAN BEROEP IVAARBIJ 
HET BEROEP VAN DE VENNOOT AAN· 
HANGIG IS. - SUBSIDIAIRE AANSLAG 
IN DEZELFDE BELASTINGEN. - AAN • 
SLAGEN DIE ALLE OP DEZELFDE BELAS· 
TINGELEMENTEN BERUSTEN. - VER· 
NIETIGING DOOR HET HOF VAN BEROEP 
VAN DE NIEU\VE AANSLAG OJVI EEN 
ANDERE REDEN DAN DE .FOROLUSIE. 

VVETTELIJKE GELDIGVERKLARING 
VAN DE SUBSIDIAIRE AANSLAG. 

2° INKOMSTE:r-..""BELASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE 
VERDELING VAN HET JVIAATSOHAPPE· 
LIJK VERMOGEN VAN EEl'< ANDERE VEN
NOOTSOHAP DAN OP AANDELEN, DIE 
DE REOHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT, OF 
VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP JVIET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. 
SOMMEN DIE VERLEEND OF TOEGEKEND 
ZIJN AAN \VERKENDE VENNOTEN. -
Sol\1MJTIN DIE \VETTELIJK AAN DE BE
DRIJFSBELASTING ZIJN ONDERWORPEN. 
- SOMJVIEN DIE TEVENS AAN DE AAN· 

VULLENDE PERSONELE BELASTING ZIJN 
ONDERWORPEN. 

1° vVannee1·, ten gevolge van de wedeman
Jcoop van het aancleel van een werkend 
vennoot van een coopeTatieve vennoot
schap cloo1· cleze vennootschap, een aan
slag in cle mobilienbelasting, ten name 
van de vennootschap geveBtigd, nietig 
ve1·klaanl is om een andere 1·eclen clan 
cle forclusie en de aclmin·istmtie regel
matig een nieuwe aanslag in de be
cl1·ijfsbelasting en de aanmtllencle pe1'
sonele belasting !weft ten kohie1·e ge
b1·acht ten name van cle vennoot, clie na 
ve1·we1·ping van zijn 1'eclamatie een be-
1'oep heeft aangetekencl voo1' het hof van 
beroep, lean clat hof, bij de nietigverlcla-
1'ing van de nieuwe aanslag 1vegens een 
ancle1·e 1·eclen clan de fo1·clusie, de subsi
cliai1'e ctanslag zowel in de aanvullencle 
pe1·sonele belasting als in cle beclTij fsbe
lasting, welke hem oveTgelegd worclt en 
ten name van cle vennoot is gevestigcl op 
clezelfcle belastingelementen als cle twee 
vo1·ige aanslagen, geldig ve1·kla1·en (1). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74bis.) 

2o De geldsommen die, ten gevolge van de 
volledige of gedeeltelijke veTdeling van 
het maatschappelijk veTmogen van een 
ancle1•e vennootschap dan op aandelen, 
clie de 1'echtspersoonlijkheid bezit, of 
van een pe1·sonenvennootschap met be
pe1·kte aanspTakel~jlcheicl, toegelcend of 
vedeencl woTden, zijn in cle mate bepaalcl 
bij artilcel 15, § 2, van de gecoonlineenle 
wetten betTetfencle cle inlcomstenbelas
tingen onclerwo1·pen aan de beclriy'fs
belasting en tevens aan de aanmtllencle 
pe1·sonele belasting (2). (C+ecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 15, § 2, 25, § 1, 1°, 27, 
§ 1, 35, § 4, en 42.) 

(P:i'.ANOKE, T. BELGISQHE STAAT, 
1\IINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOI~ ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1967, s>tpra, 
blz. 854. 

(2) Cass., 20 september 1966 en 7 maart 
1967, s>tpra, l>lz. 76 en 854. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 74 en 74bis van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het beslnit van de Regent 
van 15 jannari 1948, clo01·clat het bestre
den arrest beslist dat de bedoelde aan
slagen in de bedrijfsbelasting en in de 
aanvullende persone1e belasting die ge
vestigd zijn ten laste van eiser bij navor
dering van rechten over de dienst.jaren 
1955 en 1956 in 1960 geldig ten kohiere 
zijn gebracht overeenkomstig arti
kel 7 4bis van de gecoiirdineerde wet ten, 
tengevolge van de nietigverklaring bij 
arrest van het hof van beroep van 26 no
vember 1959 van aanslagen in de mobi
lienbelasting en in de nationale crisis
belasting die op dezelfde clementon ten 
laste van de coiiperatieve vennootschap 
"Valkeniers-Natie "werden gevestigd, en 
dool'clat het bestreden arrest beslist dat 
de bedoelde aanslagen derhalve moeten 
worden nietig verklaard, niet wegens 
verval, maar omdat ze verkeerdelijk op 
de dienstjaren 1955 en 1956 in plaats 
van op het dienstjaar 1954 betrekking 
haddon en het, dientengevolge, subsi
diaire aanslagen geldig en nitvoerbaar 
verklaart die over het dienstjaar 1964 
bij navordering van rechten van 1954 
zowel in de aanvullende personele belas
ting als in de bedrijfsbelasting worden 
gevestigd, te1·wijl, wanneer de adminis
tratis heeft nagelaten een bepaald inko
men binnen de door artikel 7 4 van de 
gecoiirdineerde wetten bepaalde termij
nen in de aanvnllende personele belasting 
aan te slagen, de nietigverklaring van 
aanslagen in de mobilienbelasting en in 
de nationale crisisbelasting die op dit 
inkomen worden gevestigd en de ver
vanging ervan door de bedrijfsbelasting, 
de administratis niet in de mogelijkheid 
stellen haar vergissing inzake aanvullende 
personele belasting te herstellen en deze 
belasting, bniten de termijnen van arti
kel 7 4 van de gecoiirdineerde wet ten, 
voor de oerste maal ten kohiere te bren
gen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het arrest en nit de processtnkken 
volgt dat eiser werkende vennoot was 
van de ooiiperatieve vennootsohap "Val
keniers-Natie " waaraan hij in 1953 zijn 
aandeel afstond ; 

Overwegende dat de administratis in 
1956 op het batig vereffeningssaldo aan
slagen in de mobilienbelasting en in de 
nationale orisisbelasting ten laste van de 
genoemde vennootschap vestigde ; 

Overwegende dat, nadat de reclama
ties van de vennootschap worden ver
worpen, het hof van beroep, op beroep 
ingesteld tegen de beslissing van de direc
tenr, doze aanslagon bij arrest van 25 no
vember 1959 nietig verklaarde op grond 
van de hoedanigheid van werkende vei:l
noot van eiser ; 

Overwegende dat de administratis in 
1960, bij toepassing van het in het middel 
vermeld artikel 74bis van de geooiirdi
neerde wetten, aanslagen in de bedrijfs
belasting en in de aanvullende personele 
belasting ten laste van eiser vestigde; 

Overwegende dat de aanslagen die 
zowel ten laste van de vennootschap 
"Valkeniers-Natie" als van eiser worden 
gevestigd, betrekking hebben op dezelfde 
belastingelementen ; 

Overwegende dat, om de geldigheid 
van de nienwe aanslag alsmede van de 
snbsidiaire aanslag in de aanvnllende 
personele belasting te bestrijden, het 
middel stennt op het feit dat, zo de door 
het arrest geldig verklaarde bedrijfs
belasting regelmatig in plaats van de in 
de zin van artikel 7 4bis nietig verklaarde 
mobilienbelasting is kunnen gevestigd 
worden, zij doze laatste vervangt, daar 
zij ook een cednlaire belasting is, daaren
tegen de aanslag in de aanvnllende per
sonele belasting die eveneens door het 
arrest geldig word verklaard een snp
plementaire en nieuwe aanslag is die 
ondanks het verval is vastgesteld, aan
gezien laatstgenoemde belasting, " glo
baal en personeel "• in aard verschilt van 
de cedulaire belasting die oorspronkelijk 
ten laste van de vennootschap ten ko
hiere gebraoht word; 

Overwegende dat dit onderscheid geen 
enkele stenn vindt in de wet en niet 
overeen te brengen is met het doel dat 
de wetgever nastreeft ; dat zowel in het 
geval voorgeschreven door het eerste lid 
van artikel 7 4bis van een nienwe aanslag 
door de administratis vastgesteld na de 
nietigverklaring var< een aanslag door 
de directem· of door he.t hof van beroep 
om een andere reden dan het verval, a.ls 
in het geval, voorgeschreven door lid 2 
van hetzelfde artikel, van een snbsidiaire 
aanslag van ambtswege door de admi
nistratis voorgesteld en geldig verklaard 
door het hof van beroep waarbij beroep 
is aangetekend, artikel 74bis als draag
wijdte heeft de administratis in de mogo
lijkheid te stollen op geldige wijze de 
belastingplichtige aan te slaan wegens 
de door hem wetteli[k versohnldigde 
belastingen op grond van dezelfde bolas-
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tingelementen of op een gedeelte ervan, 
zelfs wanneer de voor het vaststellen 
van de aanslag gestelde termijn reeds 
verstreken is ; 

Oveiwegende dat het arrest aldns de 
aanslag in de aanvuilende personele be
lasting die snbsidiair door de administra
tie is voorgesteld, wettelijk bekrachtigt, 
aangezien deze belastihg wettelijk ver
schuldigd was op het ogenblik van het 
ten kohiere brengen van de oorspronke
lijke aanslag, wegens de elementen die 
tot grondslag hebben gediend voor deze 
aanslag welke verkeerdelijk door de ad
ministratie is vastgesteld ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen I5, inzon
derheid § 2, 25, inzonderheid § I, 27, 
inzonderheid § l, 35, inzonderheid § 4, 
37 en 42 van de wetten betre:ffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het beslnit van de Regent van I5 januari 
I948, cloonlat het bestreden arrest beslist 
dat het bedoelcl batig vere:ffeningssaldo 
dat aan eiser werd toegekend ten gevolge 
van de gedeeltelijke verdeling in zijn 
voordeel van het vermogen van de coo
peratieve vennootschap "Valkeniers-Na
tie " een aan de aanvuilende personele 
belasting onderworpen inkomen is, op 
grond "dat artikel 42 van de gecoordi
neerde wetten aile bedrijfsinkomsten aan 
de aanvullende personeie belasting onder
werpt, behondens sommige in de tekst 
bedoelde uitzonderingen betre:ffende in
komsten die ten deze niet in aanmerking 
komen ; dat, gelet op de algemeenheid 
van de tekst van artikel 42, er moet wor
den aangenomen clat hij niet aileen naar 
artikel 25 Inaar eveneens naar de artike
len 27, § I, en 35, § 4, verwijst en aldns 
op algemene wijze betrekking heeft op 
al hetgeen aan de bedrijfsbelasting onder
worpen is, dit wil zeggen aile voort
brengselen van de arbeid, de eventnele 
aan werkende vennoten toegekende ba
tige vere:ffeningssaldo's (artikel35, § 4), de 
activaverm.eerderingen nit meerwaard3n 
(artikel 25, § I) en ook de belastbare stof 
die voortvloeit uit de toepassing van 
artikel I5, § 2, wanneer zij, zoals ten deze, 
aan de bedrijfsbelasting onderworpen is 
wegens de hoedanigheid van werkende 
vennoot van de rechthebbende en daar
door een in artikel 35, § 4, bedoeld be
drijfsinkomen wordt ,, te1·w~jl het batig 
vere:ffeningssaldo dat voortvloeit nit de 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen van de personenvennootschappen 
slechts belastbaar is krachtens artikeli5, 

§ 2, van de gecoordineerde wetten, slechts 
onderworpen is aan de mobilienbelasting 
of aan de bedrijfsbelasting en, aangezien 
het geen echt inkomen nit een roerend 
goed of een echt bedrijfsinkomen is, niet 
in de aanvuilende personele belasting 
belastbaar is : 

Overwegende dat artikel 15, § 2, van 
de bij het besluit van de Regent van 
I5 jannari I948 gecoordineerde wetten 
betre:ffende de inkomstenbelastingen tot 
doel heeft, en dit zowel voor person en
als voor kapitaalvennootschappen, de 
maat te bepalen waari:n de sommen, nit
gekeerd ingeval van verdeling van het 
maatschappelijk vermogen, als belast
bate inkomsten beschonwd worden, te 
weten de maat waarin deze sommen 
hoger zijn dan het werkelijk gestorte 
maatschappelijk kapitaal, dat nog terug
betaalbaar is en dat gerevaloriseerd 
wordt overeenkomstig de desbetre:ffende 
voorschriften van die bepaling ; 

Overwegende dat artikel 15, § 2, in se 
en binnen de daarin bepaalde perken, 
niet het karakter van bedrijfsinkomsten 
toekent aan de uitgekeerde sommen en 
in dezelfde maat niet de grondslag uit
maakt van de bedrijfsbelasting die be
doelde sommen mag tre:ffen ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 25, § I, I 0 , van bedoelde gecoordi
neerde wetten, onder de bedrijfsinkom
sten gerangschikt worden en als dusdanig 
in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn 
de winsten van om het even welke nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijven, 
met inbegrip van de winsten wegens de 
persoonlijke arbeid der deelgenoten in 
de bnrgerlijke of handelsvennootschap
pen welke een rechtspersoonlijkheid be
zitten, onderscheiden van die der deel
genoten; 

Overwegende eensdeels dat, daar de 
winsten van een nijverheids-, handels
of landbouwbedrijf niet aileen die zijn 
welke voortvloeien uit al de verrichtingen 
gedaan door zijn inrichtingen of door 
tussenkomst ervan, maar ook aile ver
meerderingen van om het even welke 
in dit bedrijf gestoken activa, met in be
grip van de vermeerderingen voort
vloeiend nit m.eerwaarden en minder
waarden, op de wijze bepaald in arti
kel 27, artikel I5, § 2, noch tot doel noch 
tot gevolg heeft sommc:m belastbaar te 
1naken waaraan de voornoemde artike
len 25 en 27 niet reeds het karakter van 
belastbare inkomsten toekennen ; 

Overwegende anderdeels dat aangezien 
artikel 35, § 4, van dezelfde wetten, 
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trouwens in overeenstemming met arti
kel 14, § 1, 3°, a, bepaalt dat in de ven
i)ootschappen andere dan op aandelen 
die de rechtspersoonlijkheid bezitten 
iedere vennoot afzonderlijk belastbaar is 
uit hoofde van de sommen die hem wor
den verleend of toegekend, hetzij in de 
bedrijfsbelasting, wanneer het werkende 
vennoten geldt, hetzij in de mobilien
belasting, in de overige gevallen, de aan 
de werkende vennoot in geval van gedeel
telijke verdeling van het maatschappelijk 
vermogen uitgekeerde sommen bedrijfs
inkomsten zijn van deze werkende ven
noot in de maat bepaald bij artikel 15, 
§ 2, waarin de uitkering van de activa 
leidt tot die van winsten van de vennoot
schap, welke de verdeling doet uitschijnen 
en aan deze vennoot toekent ; 

Overwegende dat dergelijke bedrijfs
inkomsten, ingevolge artikel 42, § 1, 
belastbaar zijn in de aanvullende per
sonele belasting waaraan de rechtheb
bende onderworpen is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

11 april 1967. - 2e kamer. - TToo?'
zitte?', H. van Be irs, voorzitter. ___.:___ TT e?'
slaggever, Baron Richard. - Gelijkltti
dende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. 

1e KAMER.- 13 april 1967. 

HUUR VAN GOEDEREN. -LAND
PAOHT. - VERLATING VAN DE LAND
BOUWEXPLOITATIE DOOR DE PACHTER. 
- RED EN TOT ONTBINDING VAN DE 
PAOHT. 

De sanctie van de rniskenning, doo1· de 
pachter, van de vm·bintenis rnet de be
bottwing niet op te houden bestaat in 
het ?'echt voo1· de vm·pachte?' de gm·echte
lijke ontbinding van de pacht te vor
deren (1). (Bmgerl. Wetb., art. 1766.) 

(1) Raadpl. cass., 9 maart 1956 (A1'1', Vm·br., 
1956, blz. 564); raadpl. tevens : Repm·toi1·e 
pratiq1te d1t d1·oit belge, Complement, v 0 Bail 
a Jenne, nr 59. 

(DE SAVER, T. FEROUMONT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1964 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Overwegende dat de rechtsvordering 
van verweerder strekte tot de ontbinding 
van een landpacht van een aan verweer
der toebehorende grond die een van de 
bestanddelen was van het voorheen door 
eiser geexploiteerde landbouwbedrijf; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1168, 1175,1176, 
1181, 1184, 1717, inzonderheid vierde 
en vijfde lid, 1741, 1766 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doonlat, ee1·ste ondenleel, aan de ene zijde, 
het bestreden vonnis, dat moest uit
spraak doen over de vordering tot ant
binding ten nadele van eiser, van een 
tussen partijen gesloten pacht betreffende 
een grond met een oppervlakte van 
achttien roeden die aan verweerder toebe
hoort, welke ontbinding volgens de stel
ling van deze laatste verantwoord is door 
de omstandigheid dat eiser geheel zijn 
landbouwexploitatie met inbegrip van 
het recht op de bedoelde pacht, zonder 
instemming van de verpachter, aan een 
derde had overgedragen, hoewel het 
vaststelt dat eiser de genoemde over
dracht slechts had toegestaan, inzonder
heid met betrekking tot het bedoelde 
perceel, « onder voorbehoud van de in
stemming van gedaagde in hoger beroep 
(thans verweerder) "• niettemin de vor
dering toewijst en zulks op grond, ener
zijds, dat verweerder in deze overdracht 
weigerde toe te stemn1en en, anderzijds, 
dat de zogenaamde overdracht van de 
pacht door eiser aan zijn zoon Henri 
Desaver « ten deze niet werkelijk blijkt "• 
tm·w~jl, l 0 vanaf het ogenblik dat in 
feite was vastgesteld dat, volgens de 
bedoeling van eiser, de overdracht door 
hem, aan een derde die geheel zijn 
landbouwbedrijf overn.am, van het recht 
op de bedoelde pacht slechts was ge
schied onder voorbehoud van de instem
ming van de verpachter, instennning 
welke niet was verkregen, dit eenvoudig 
voornemen om over te dragen, dat niet 
verwezenlijkt is, ten opzichte van de 
pachter geen tekortkoming aan zijn 
contractuele verplichtingen kon zijn en, 
bijgevolg, de ontbinding van de pacht 
te zijnen nadele n.iet kon rechtvaardigen 
tenzij in feite eveneens vaststond, het-
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geen de bestreden beslissing niet vast
stelt, dat eiser over de weigering van de 
verpacbter zou hebben heengostapt en 
het bedoelde perceel zou hebben laten be
bouwon door d3 derde aan wie hetland
bonwbedrijf (van eiser) was overgedra
gen, onderstelling die trouwans in strijd is 
met de vaststelling van de rechter volgons 
welke eiser een zekere W ery had belast 
mn voor zijn rekening somn1.ige land
bouwwerken op verschilbnde gronden, 
waarond3r het bedoelde perceel, te ver
richten (schending van al de in bet middel 
aangeduide bopalingan met uitzond3ring 
van artikel 97 van de Grondwet); 2° de 
eenvoudige vaststelling dat het niet bewe-

. zen is dat eiser d·o exploitatie van hot be
doeldc perccel aan een van zijn afstamme
lingen, t:m deze zijn zoon Henri Desaver, 
heeft overgedragen, evenn1.in als een oor
zaak tot ontbinding van de pacht kan 
worden beschouwd nude enige daaruit te 
maken gevolgtrekking er ten deze in be
staat dat eiser moet worden beschouwd 
alsof hij nooit heeft opgehouden persoon
lijk pachter van de verpachte grond te 
zijn (schending van de artikelen 1184, 
1717, 1741 en 1761 van het Burgerlijk 
Wet boek) ; cloonlctt, tweecle onclenleel, aan 
de andere zijde, in zover het vonnis z6 
wordt uitgelegd dat het, onder verwij
zing naar bepaalde motieven van de 
eerste rechter, ten laste van eiser als 
oorzaak tot ontbinding te zijnen nadele 
van de pacht in aanmerking heeft gena
men dat hij het bedoelde perceel hecft 
verwaarloosd, n1.et andere woorden met 
de bebouwing ervan heeft opgehouden, 
de bestreden beslissing tegenstrijdig is 
in haar motivering, aangezien de onder
stelling van het niet-bebouwen van het 
genoemde perceel door eiser onverenig
baar is met de vaststelling van de rechter 
in hoger beroep volgens welke eiser per
soonlijk een zekere W ery had belast om 
voor zijn rckening sommige landbouw
werken op verschillende gronden, waar
onder hot bedoelde pereeel, te verrichten 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Wat hot tweede onderdoel betreft : 

Overwegende dat verwoerder voor de 
rechtbank onder meer betoogde dat eiser 
de pacht, zonder zijn toestemming, aan 
een derde had overgedragen ; dat eiser 
als verweer aanvoerde dat de grond, 
voorwerp van de pacht, « door zijn zoon 
was bebouwd " ; 

Dat het bestreden vonnis dienaan
gaando vaststelt dat een attest " van 
22 april 1964 bewijst dat een zekere 

\Very werd belast mn landbouwworken 
op verschillende gronden, waaronder de 
grond van achttien roeden, te verrichten 
en zulks op verzoek van de eiser in hoger 
beroep Remi Desaver en niet van zijn 
zoon Antoine Desaver " ; 

Overwogende dat het vonnis zonder 
zichzolf tegon te spreken heeft kunnen 
verklaren, enerzijds, dat een derde op 
verzoek van eiser v66r 22 april 1964 
zekero werken heeft uitgevoerd en, an
derzijds, dat op het ogenblik dat het 
geding aanhangig werd gemaakt eiser 
de bedoelde grond niet meer bebouwde ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat nit artikel 1766 van 
het Burgerlijk vVetboek volgt dat de 
pachter niet mag ophouden met de be
bouwing en dat de sanctie van doze ver
plichting bestaat in het recht voor de 
verpachter om do gerechtelijke ontbin
ding van de pacht te vragen; 

Overwegende dat het vonnis, in strijd 
met hetgeen het middel onderstelt, zich 
niet beperkt erop te wijzen dat eiser zijn 
recht op de pacht aan een derde heeft 
overgedragen onder voorbehoud van 
de instemming van verweerder en dat 
deze geweigerd heeft in de overdracht 
toe te stemmen ; 

Dat het er bovendien op wijst dat 
« eiser in hoger beroep (thans eiser) 
op 30 december 1963 aan gedaagde 
in hoger beroep (thans verweerder) liet 
weten dat, aangezien hij zijn landbouw
bedrijf had overgedragen, hij van hem 

· een vergoeding vorderde voor de ver
betering van de grond (most en navette) " 
en, n:1et overn01ning van de redenen 
van de eerste rechter, dat « R01ni Desaver 
zijn bedrijfsactiviteit niet meer uitoe
fent" en dat, in december 1963, « hij 
zijn bedrijf hceft overgedragen " ; 

Overwegende dat de rechter, na aldus 
te hebben vastgesteld dat eiser had 
opgehouden m3t de bebouwing van de 
door hem gepachte grond, hieruit wette
lijk heeft kunnen afleiden dat de pachter 
was tekort gekomen aan zijn contrac
tuele verplichtingen en, met gebruik
making van zijn beoordelingsbevoegd
heid, hecft lnmnen beslissen dat dit feit 
d3 ontbinding van hot contract recht
vaardigde; 

Overwegende dat, al ware het juist 
dat noch het eenvoudig voornemen on1. 
het recht op de pacht aan een derde over 
te dragon noch de omstandigheid dat het 
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niet bewezen is dat eiser de exploitatie 
van het bedoelde perceel aan een van zijn 
afstmnmelingen had overgedragen, geen 
oorzaak tot ontbinding van de pacht 
zijn, dan nog zou het bestreden beschik-

. ken de gedeelte wettelijk verantwoord 
blijven door de andere vaststellingen van 
het vonnis; 

Dat hieruit volgt dat wegens het ont
breken van belang de in het eerste onder
deel van het m.iddel aangevoerde grieven 
niet ontvankelijk zijn; 

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

13 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter .. - Ve1·slaggeve1·, H. Po
let. - Gelijkhticlende conclttsie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fan
res en Fally. 

1e KAMER.- 13 april 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST). 

..BESTUUR. BESTUUR 

(BLJITEN 
0PENBAAR 
DAT EEN 

RECHTSVORDERING INSTELT « TEN 

EINDE ZIJN AANSPRAKELIJKHEID TE 
DEKKEN ll EN HIERBIJ DE UITVOERING 

VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING 

UITSTELT. - 0NWETTELIJKE DAAD. 

Begaat een onwettel~jke daad, het openbaar 
bestuttT clat een 1'echtsvo1·dm·ing instelt on
elm· het vooTwendsel " .zijn aansp1·akelijk
heid te deklcen " en hie1·clooT de ttitvoering 
van een dttidelij 7c bepaalcle wettelij lee 
ve1·plichting uitstelt ( 1). (Burger l. \Vetb., 
art. 1382.) 

(LITISCONSORTEN WYNANTS, T. BELGISCHE 

STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Hoewel de uitoefening van het recht 
om in rechte op te treden op zichzelf niet 
als een fout mag worden beschouwd kan het 
nochtans in geval van misbruik dit karakter 
krijgen, zowel wanneer nlen een vordering 
instelt als wanneer men zich tegen een vor
dering verdedigt : zie cass., 15 mei 1941 (BttZl. 
en PAsrc., 1941, I, 192), 8 oktober 1953 (A1'1', 

arrest, op 16 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 tot 1384 van 
het Bu.rgerlijk W etboek, 6 en 8 van de 
besluitwet van 17 januari 1945 betref
fende het sekwester der goederen van de 
personen aan wie ni.isdaden en wanbe
drijven tegen de uitwendige veiligheid 
van de Staat worden ten laste gelegcl 
(welk artikel 6 gewijzigcl is bij artikel 1 
van de besluitwet van 10 januari 1946 
en ·aangevuld bij artikel 4, § 5, van de 
wet van 20 maart 1954), 8 van de besluit
wet van 23 augustus 1944 betreffencle 
het sekwester van vijandelijke goederen, 
rechten en belangen, doonlat, hoewel het 
erkent dat de Dienst van het Sekwester 
op datum van het tweede bevel tot beta
ling, betekend op 8 maart 1946, krachtens 
de wetsbepalingen tot omschrijving van 
zijn taak verplicht was de schuldvorde
ring van de eisers te betalen, dat hij in 
staat was znlks te doen en dat zodanige 
betaling hem niet kon worden verweten, 
het bestreden arrest beslist dat het op 
2 april 1946 door de Dienst gedane verzet 
tegen het bevel tot betaling en het voort
zetten van deze ongegronde procedure 
niet als foutief moeten worden beschouwd 
ten opzichte van de eisers en, volgens 
de motivering van de beslissing, de Dienst 
niet mag worden verweten dat hij deze 
rechtsvordering heeft ingesteld omdat 
hij meende zijn aansprakelijkheid te 
moeten dekken en het roekeloos en ter
gend karakter van de rechtsvordering 
niet werd erkend, en doonlat het arrest, 
mn identieke redenen, ontkent dat er 
enig oorzakelijk verband bestaat tussen 
de handelingen van de Dienst en het 
nadeel door de eisers ge1eden met in de 
motivering te verklaren dat de bedoelde 
procedure nutteloos, maar niet foutief is, 
te1·wijl een overheidsorgaan dat, zonder 
ernstige redenen, nalaat de taak uit te 
voeren die hem wettelijk is opgedragen, 
noodzakelijk een font begaat, dit orgaan 
zelf de verplichtingen moet vaststellen 
die zijn taak impliceert en het, buiten 
het door het arrest niet in aanmerking 

TTm·br., 1954, blz. 78) en 29 november 1962 
(Bttll. en PASIC., 1963, I, 406) en noot. 

Raadpl. tevens : DE pAGE, Traite eUmen·· 
tai1·e de d1•oit civil belge, d. II, uitg. 1964, 
nr 941, blz. 936 en volg.; 80LUS en PERROT, 

D1·oit judiciai1·e p1·ive, 1961, il. I, nr 164, 
blz. 112 ; 0YR 0AMBIER, La censtt1'e de 
l' exces de 1JOUvoi1· pew le Conseil d'Etat, 
Brussel, 1956, kol. 68 en 69. 
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genomen geval van duistere wetsbepa
lingen, een fout begaat wanneer het de 
uitoefening van zijn taak opschort door 
een nutteloze procedm·e te beginnen met 
het enig doel hoe het ook zij zijn aan
sprakelijkheid te dekk:en, zodat het ar
rest het schuldbegrip en de grondslag 
van de aansprakelijkheid wegens oneigen
lijke misdrijven misk:ent : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de voogd van de toen minderjarige 
eisers, in de uitoefening van een vast
staand recht, op 8 maart 1946 een bevel 
tot betaling liet betekenen aan de Dienst 
van het Sekwester rnet betokening van de 
rechterlijke beslissingen die lllm schuld
vordering rechtvaardigden, en dat de 
Dienst tegen dit bevel verzet heeft ge
daan; 

Dat het vaststelt dat a) de Dienst op 
die datum onder het stelsel viel dat vast
gelegd is in artikel 1 van de besluitwet 
van 10 januari 1946, welke in afwijk:ing 
van artik:el 8 van de wet van 16 december 
1851 aan de gewone schuldvorderingen 
voorrang gaf op de vorderingen van de 
Staat, aangeduid door het hierboven 
aangehaald artik:el 1; b) dat de Dienst 
tussen 8 maart 1946 en 11 augustus 1947, 
datum waarop het bestaan van een be
voorrechte schuldvordering van de belas
tingontvanger te Vilvoorde hem ter k:en
nis werd gebracht, de mogelijkheid had 
met de fondsen die hij bezat " al de ge
wone schuldvorderingen " te betalen die 
hem betekend waren ofwaarvan hij op de 
hoogte was ; " dat die betaling hem niet 
had kcmnen verweten worden daar de 
Dienst van het Sekwester zodoende niets 
anders zou hebben gedaan dan de regel 
van de besluitwet van 10 januari 1946 
toe te passen " ; 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat de Dienst van het Sekwes
ter verkoos tegen het bevel van 8 maart 
1946 verzet te doen, welk: verzet respec
tievelijk verworpen werd door de recht
bank van eerste aanleg en door het hof 
van beroep, het arrest verklaart " dat de 
Dienst van het Sekwester niet mag wor
den verweten dat hij deze rechtsvorde
ring heeft ingesteld zelfs zonder sukses, 
omdat hij zodoende meende zijn aan
sprakelijkheid te moeten dekken " en 
verder " als gewis nutteloos, doch niet 
foutief " de verzetsprocedure bestempelt 
die door de Dienst ingesteld is en " die 
eerst op 23 november 1948 tot een einde 
is gekmnen, toen de Dienst van het 
Sekwester sedert lang betokening had 
gekregen van een bevoorrechte schuld
vordering van de Staat die het actief 

opslorpt<l " ; dat aan de Dienst van het 
Sekwester die betaling niet kon verweten 
worden daar hij zodoende slechts de regel 
van de besluitwet van 10 januari 1946 
zou toegepast hebben; 

Maar overwegende dat de Dienst van 
het Sekwester, krachtens het in het mid
del vermelde artikel 8 van de besluitwet 
van 23 augustus 1944, de plicht had, 
daar hij krachtens een lastgeving van de 
wet handelde, de verbintenissen van de 
onder sekwester gestelde tegenover de 
gewone schuldeisers te vervullen ; dat de 
Dienst van het Sekwester, openbare ad
ministratie, zijn wettelijke verplichtingen 
miskend heeft, toen hij geweigerd heeft, 
of ermee getalmd heeft, tussen 8 maart 
1946, datum van het bevel tot betaling, 
en 11 augustus 1947, datmn van de be
tokening van de bevoorrechte schuld
vordering, zijn duidelijk omschreven 
wettelijke opdracht tegenover de eisers 
uit te voeren, wanneer hij er de mogelijk
heid toe had, welke opdracht in de beta
ling bestaat jegens voormelde eisers van 
de schuld van de onder sekwester ge
stelde, die volgens het arrest zeker opeis
baar en vaststaand is, daar ze voort
vloeit uit een in kracht van gewijsde 
gegane rechterlijke beslissing; 

Overwegende dat het arrest, dat op 
grond van zijn vaststellingen de vorde
ring van de eisers tot schadevergoeding 
verwerpt omdat de Dienst van het 
Sekwester geen font begaan had door 
zijn verzet tegen het bevel tot betaling 
van 8 maart 1946, de in het middel ver
melde wetsbepalingen geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaak:t op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak: naar het Hof van beroep te Luik. 

13 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zittm·, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, Baron 
Richard. Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Philips en Simont. 

1 e KAlVIER. - 13 april 1967. 

1° BEWIJS.- VERlVIOEDENS.- ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL. - BESTAAN EN 
VERNIETIGING VAN DE HANDELSVER
BINTENIS. BEWIJS DOOR ALLE 
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RECHTSMIDDELEN TOEGELATEN, NAME
LIJK DOOR VERMOEDENS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
EIS WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE 
ANTWOORDEN OP EEN MIDDEL vVAAROP 
HIJ IS GEGROND. -NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1° H et bewij s van een handelsve1· bintenis 
of de ve1·nietiging ervan lean doo1· alle 
7·echtsmidclelen, met inbegrip van vm·
moedens, worden geleve1·d (1). (Bnrgerl. 
Wetb., art. 1341; wet van 15 december 
1872, art. 25.) (Impliciete oplossing.) 

2° Is niet met reclenen omlcleecl cle beslis
sing waa1•bij een eis wo1·dt afgewezen 
zoncle7" te antwoonlen op een micldel 
waaTop hij is geg1·oncl (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(JACOBS, T. JESPERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op ll mei 1965 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloo1·dat het bestreden arrest, dat 
moest bepalen welke de verplichtingen 
van eiser zijn wegens leveringen van 
znivelprodnkten die hem door verweerder 
werden gedaan, op de door deze laatste 
opgemaakte " leveringsbons " stennt, op 
grond dat die bons, hoewel niet door eiser 
getekend, het bewijs zijn tegelijk van 
de leveringen en van de erop vermelde 
voorschotten, dat ze aangenomen moeten 
worden zoals ze zijn en niet mogen voor 
een deel verworpen worden, en znlks 
des te meer daar eiser niet bewijst dat hij 
op een of ander ogenblik enig bezwaar 
zon hebben doen gelden wat de vermelde 
leveringen betreft, te1·wijl, eeTste onclm·
cleel, die redenen aileen niet de mogelijk
heid bieden te onderscheiden wat de 
rechter ertoe brengt de bewijskracht van 
de bedoelde stnkken, de zogenaamd0 
"leveringsbons "• zonder voorbehond te 
erkennen, het onder meer niet mogelijk 
is nit te maken of het hof van beroep die 

(1) Oass., 7 mei 1908 (Bull. en PAsrc., 1908, 
I, 174); 8 december 1936 (ibid., 1936, I, 444); 
12 september 1966, s1tpm, blz. 50. 

(2) Oass., 1 december 1966, sup1'a, blz. 430. 

bewijskracht op rechtsgronden of op 
feitelijke gegevens die eigen zijn. aan 
de zaak stennt, en deze dnbbelzinnigheid 
het niet mogelijk maakt toezicht uit te 
oefenen op de wettelijkheid van de be
slissing, zodat de rechter de verplichting 
zijn beslissing te motiveren niet is nage
komen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; tweecle oncle1·deel, die redenen, 
inzonderheid de verwijzing naar het ont
breken van enig bezwaar vanwege eiser, 
een passend antwoord zijn noch op het 
middel volgens hetwelk eiser aan de vor
dering tegenwierp dat de leveringsbons, 
om de leveringen te bewijzen, door hem 
als geadresseerde moesten getekend zijn, 
noch op het middel door eiser afgeleid 
nit de bijzondere aard van de handels
betrekkingen tussen partijen ingevolge 
hun verwantschap, uit de onvolledige 
boeking van de verrichtingen, uit hun 
wederzijdse leveringen en de daarnit 
voortvloeiende schuldvergelijkingen, zo
dat de rechter de verplichting niet is 
nagekomen zijn beslissing overeenkom
stig de wet te motiveren (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat de twee onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat het arrest, eiser en 
verweerder heiden handelaars zijnde, 
erop wijst dat de scheidsrechter-verslag
gever terecht rekening heeft gehonden 
met de stukken, " leveringsbons " ge
naamd, welke, hoewel niet door eiser 
getekend, een bewijs zijn tegelijk "van 
de leveringen en van de erop vermelde 
voorschotten "• aangenomen 1noeten wor
den zoals ze zijn en niet mogen voor een 
deel verworpen worden, en zulks des te 
meer daar eiser niet bewijst dat hij op 
een of ander ogenblik, voor het ontstaan 
van het geschil, enig bezwaar zon hebben 
doen gelden wat de vermelde leveringen 
betreft; 

Overwegende dat het arrest, nn het in 
handelszaken gebrnik maakt van feite
lijke vermoedens, zijn beslissing op an
dere gegevens gegrond heeft dan die 
welke eiser deed gelden tot staving van 
zijn verweer volgens hetwelk de leverings
bons de erop vermelde leveringen niet 
bewezen bij gebrek aan handtekening 
door da geadresseerde; dat het arrest, 
door dit verweer tegen te spreken, het 
derhalve passend beantwoord heeft; 

Overwegende dat de rechter, bij ont
stentenis van conclusie dienaangaande, 
niet verplicht was nader te bepalen dat 
hij zijn beslissing op rechtsgronden of 
op feitelijke gegevens, die eigen zijn aan 
de zaak, steunde ; 
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Overwegende dat geen van de onder
delen van het midd'll kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
1 schending van artikel 97 van de Grand

wet, doonlat het bestreden arrest, dat 
elke andere conclusie verwerpt en ver-
1daart dat enkel het oorspronkelijk hoger 
beroep gegrond is, zodoende de tegen
vordering van eiser tot betaling van het 
bedrag van 16.197 frank voor door hem
zelf aan verweerder gedane leveringen 
afwijst, zonder de gronden van die beslis
sing op te geven en inzonderheid zonder 
te antwoorden op het middel door eiser 
in zijn conclusie afgeleid uit de bij het 
dossier gevoegde facturen en uit het feit 
dat hun betaling niet bewezen is, zodat 
de rechter de verplichting niet is nage
komen zijn beslissing overeenkomstig de 
wet te motiveren : 

Overwegende dat geen enkele over
weging van het arrest op deze conclusie 
antwoordt; 

Overwegende dat hot middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch slechts in zover daarbij 
het incidenteel hoger beroep ongegrond 
wordt verldaard; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van do gedeeltelijk vernie
tigde boslissing ; veroordeelt eiser in de 
drie vierden van de kosten en verweerder 
in het overblijvende vierde ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

13 april 196~. - 1° kamer. - Voo1'
zitte1', H. J\!Ioriame, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, Baron 
Richard. Gelijkl~tidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Philips en Struye. 

1° KAJ\'IER.- 14 april 1967. 

1° WETTEN ENBESLUITEN.- WET. 
- 0PHEFFING. - GEVOLGEN VAN DE 
OPHEFFENDE WET. 

2° KINDERBIJSLAGEN. LooN-
TREKKENDEN. GECOORDINEERDE 
WETTEN VAN 19 DECEMBER 1939, AR
TIKEL 5. - GELIJKSTELLING VAN DE 
ZAAKVOERDERS VAN EEN ONDERNEMING 

MET DE KRACHTENS EEN CONTRACT 
VAN DIENSTVERHURING TE WERK GE
STELDE PERSONEN.- 0PHEFFING VAN 
DEZE BEPALING DOOR DE WET VAN 
13 AUGUSTUS 1962. - 0PHEFFING 
DIE GEEN EINDE l\'i:AAKT AAN DEZE 
GELIJKSTELLING VOOR DE PERIODE, 
DIE DE INWERKINGTREDING VAN DE 
OPHEFFENDE WET VOORAFGAAT. 

1° Zo een wet tot ophetfing van een wet 
onmiddellijk toepasselijk is op de toe
komstige gevolgen van de toestanden 
van v66r de inweTkingt'l·eding, vM·nie
tigt zij niet, behottdens st1·ijdige bepa
lingen, de mule1' de we1'lcing van de opge
heven wet de(initief tot stand gekomen 
gevolgen ( 1). 

2° De wet van 13 attgttstus 1962, waaTbij 
mtikel 5 van de gecoonlineerde wetten 
betre!Jencle de kinderbijslag voor loon
tJ•eklcenden, nam· lnicl waaTvan de zaak
vom·cle1'S van een oncle1·neming bij toe
passing van cleze gecoonlineenle wetten 
clienen te wo1·clen gelijkgestelcl met cle 
lcrachtens een cont1·act van clienstvM·hu-
1'ing te weTk gestelcle pe1·sonen, opgeheven 
wonlt, !weft niet tot gevolg een eincle te 
malcen aan cleze gelijkstelling voor cle 
pe1·iocle .van voo1· de inwe1•kingtrecling 
van cle ophe!Jencle wet. (Gecoordineerde 
wetten van 19 december 1939, art. 5; 
wet van 13 augustus 1962, art. l.) 

(BIJZONDERE VERREKENKAS VOOR GE
ZINSVERGOEDINGEN TEN BATE VAN RET 
PERSONEEL DER HOTELS-, SPIJS- EN 
DRANKHUIZEN, T. PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID «HOTEL DU PIGEON D'OR ».) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 jtmi 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van het Burger
lijk Wetboek, 1 en 2 van de wet van 
13 augustus 1962, houdende wijziging 
van de gecoordineerdo wetten betreffende 
de ki:nderbijslag voor loontrekkenden, en, 
voor zoveel als nodig, 5 en 6 van de door 

(1) Raadpl. cass., 21 september 1961 (Bttll. 
en PAsro., 1962, I, 88); 3 juni 1966 (ibid .• 
1966, I, 1258) en noot; 21 oktober 1966, 
sttpm, blz. 246. 
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bet koninklijk besluit van 19 december 
1939 gecoi.irdineerde wetten, doo?'dat bet 
vonnis, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, doch om eigen redenen, de verde
ring van eiseres ongegrond verklaart en 
haar in de kosten veroordeelt, op grond 
van de overwegingen dat « een nieuwe 
wet, behoudens uitdrukkelijke strijdige 
bepaling, · principieel onmiddellijk m<;>et 
toegepast worden zelfs op de toekomst1ge 
gevolgen van toestanden ontstaan onder 
het regime van de vroegere wet ... , (dat) 
een wet niet terugwerkend is door het 
enkele feit dat ze toepasselijk is op toe
komstige gevolgen van toestanden ont
staan onder het regi1ne van de vroegere 
wet; dat ze eenvoudig toepasselijk is op 
die toekomstige gevolgen omdat deze 
zich slechts voordoen onder het regime 
van de nieuwe wet, dat, door de nieuwe 
wet op die wijze nit te leggen, haar geen 
terugwerkende kracht wordt gegeven, 
maar integendeel het normaal toep~s
singsdomein van de nieuwe wet geeerbie
digd wordt ... , dat er dus van " verworven 
rechten » geen spraak kan zijn », te1'wijl 
de wetsbepaling waarop eiseres haar vor
dering had gegrond op 13 augustus 1962 
werd opgeheven, de gevorderde bijdra
gen betrekking hadden op een _Perwde 
tijdens welke de oude wetsbepalmg nog 
van toepassing was, en de ophefting van 
een wet, tenzij dit uitdrukkelijk door 
de wetgever werd bepaald, nwt tot 
gevolg kan hebben de definitief verwor
ven uitwerkingen van de opgeheven wet 
teniet te doen, zodat het vonnis, door op 
grond van voormelde overwegingen de 
vordering van eiseres ongegrond te ver
klaren, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, de vordering van eiseres 
afwijst, die er toe strekte bet~~ing te 
bekomen van achterstalhge bJ]dragen 
inzake kinderbijslag voor loontrekken
den, voor de periode van februari 1961 
tot en m.et augustus 1962; dat het vom1.1s 
op de redenen steunt dat artikel 5 van 
de bij koninklijk besluit van 19 decen1ber 
1939 gecoi.irdineerde wetten: op de kinder
bijslag waarop de vordermg ste\mt en 
luidens hetwelk de personen dw, als 
zaakvoerders, met het dagelijks beheer 
van eon vennootschap belast zijn, voor 
de toepassing van ds wet gelijkgestBld 
worden rnet dB krachtens cen contract 
van dienstverhuring te werk gestelde per
soncn, opgeheven werd door de wet va:~ 
13 augustus 1962 en dat d~ze wet, ?IJ 
ontstentenis van mtdrukkchjke stn]dige 

bepaling, principieel, onmiddellijk moot 
toegepast worden en derhalve ook op de 
toekomstige gevolgen van toestanden on
der het regime van de vroegere wetgeving 
ontstaan; 

Overwegende dat, nu de geeiste bij
dragon inzake kinderbijslag, betrekking 
hebben op een periode die aan het van 
kracht worden van de nieuwe wet, dit 
is aan 1 september 1962, voorafgaat, de 
starting of het verschuldigd zijn ervan 
niet als een " toekomstig gevolg » van 
een toestand van v66r de wet van 13 au
gustus 1962 kan beschouwd worden, doch 
integendeel eon definitief voltrokken 
gevolg uitmaakt van de tevoren geldende 
wetgeving; dat derhalve de nieuwe wet, 
bij ontstentenis van strijdige bapaling, 
op die bijdragen niet van toepassing is; 

Overwegende dat de niet terugwcr
kende kracht van de wet van 13 augustus 
1962, ten aanzien van de voltrokken 
gevolgen van de vroeger geldende wet
geving ten andere door de voorbereidende 
werken van gezegde wet bevestigd wordt ; 
dat in hot verslag van de co=issie voor 
de sociale voorzorg van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers eon verklaring 
van de Minister van sociale voorzorg ver
meld wordt, luidens welke de wet tien 
dagen na de afkondiging van kracht 
wordt, zonder verkregen recht noch 
" terugwerkende kracht » ; 

Dat de term.en « zonder verkregen 
recl1t » in hun normale betekenis moeten 
genomen worden en, gelet op de context, 
er slechts op wijzen dat, voor de periode 
vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet, 1nen zich niet meer kan beroepen 
op de bepalingen van de vroegere wet
geving die door de nieuwe wet werden 
opgeheven; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge, rechtdoende in hager 
beroep. 

14 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
Ve1'slctggeve1', H. Rutsaert. - Gel~jkltti
clencle conclusie, H. R. Hayoit do Termi
court, procurem·-generaal. - Pleite1·s, 
HR. VanRyn en Bayart. 
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18 KAMER.- 14 april 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT VAN EEN 
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING UITGAAT. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

F eitelij ke g1'Dnclslag mist het miclclel clat 
van een onjniste nitlegging van de be
st1·eclen beslissing nitgaat. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « TRANSINTER ,, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « USINES 
A 'L'UBES DE LA MEUSE>> EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP << PETROFINA >>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over beide middelen, afgeleid, het 
eeTBte, uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 1984, 1985 en 
1998 van het Burgerlijk vVetboek, cloo1·clat 
het arrest de vordering ontvankelijk en 
gegrond verldaart en eiseres veroordeelt 
tot terugbetaling aan verweerster "Usi
nes a tubes de la Meuse '' van 483.110 fr. 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten van beide aanleggen, zonder te 
antwoorden op het middel, door eiseres 
aangevoerd in haa.r voor het Hof van 
beroep te Brussel regelmatig genomen 
conclusie, luidens welke " op 25 septem
ber 1959, appellante (« Usines a tubes 
de la Meuse '') niet voor eigen rekening, 
maar voor rekening van de naamloze 
vennootschap " Petrofina ,, op de post
rekening van gei'ntimeerde (thans eiseres) 
een bedrag overschreef van 483.110 fr.; 
dat deze overschrijving geschiedde, zoals 
dit reeds v66r die datum was gebem·d, 
in opdracht van "Petronna ''; ... dat 
door het uitvoeren van deze opdracht 
aileen een rechtsverband is ontstaan 
tussen de opdrachtgeefster " Petrofina '' 
en ge'intimeerde; dat appellante, eenmaal 
haar opdracht vervuld, geen enkele 
rechtsgrond, zelfs geen rechtsverband kan 
inroepen ten einde voor zich zelf de terug
betaling te vragen van het door haar in 
opdracht van "Petronna "overgeschreven 
bedrag, en dat terecht de eerste rechter de 
oorspronkelijke eis onontvankelijk heeft 
verklaard in hoofde van appellante " ; 

het tweecle, uit de. schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1315, 1316, 
1341, 1348, 1349, 1353, 1984, 1985, 1998 
van het Burgerlijk W etboek, en 25 van 
boek I, titel IV, van het Wetboek van 
koophandel, cloonlat, zo er moet aangeno
men worden dat het arrest uitspraak doet 
over het bestaan van de opdracht, waar
op eiseres zich in haar conclusie beroept, 
dit wil zeggen de opdracht om te betalen, 
door verweerster " Petroilna " gegeven 
aan verweerster « Usines a tubes de la 
Meuse ,, het arrest impliciet beslist dat 
eiseres het bestaan van die opdracht niet 
bewijst en haar dienvolgens veroordeelt 
tot terugbetaling aan verweerster "Usi
nes a tubes de la Meuse, van 483.110 fr. 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten van beide aanleggen, en zulks op 
de grond dat "appellante (eerste ver
weerster) kwestieuze som (van 483.110 fr.) 
per overschrijving had laten geworden 
op 25 september 1959, met vermelding : 
"pour compte Petroilna "; ... dat, gelet 
op de handelsgebruiken, niet kan veron
dersteld worden dat voor een starting 
van 483.110 frank geen enkele schrifte
lijke opdracht vanwege de naamloze 
vennootschap " Petrofina " zou gegeven 
worden; ... dat overigens, tussen dezelfde 
partijen, reeds tweemaal, voor veel min
dere bedragen, uitdrukkelijk en schrifte
lijk aan appellante opdracht werd gege
ven namens de naamloze vennootschap 
" Petronna " om, voor haar rekening, 
zekere bedragen aan ge'intimeerde (thans 
eiseres) uit te keren ... ; ... dat het aan 
te nemen is (cfr. haar schrijven van 
22 december 1961, waarin gewag wordt 
gemaakt van een missing van hare ilnan
ciiile diensten), dat appellante "Usines 
, a tubes de la Meuse , zich vergist heeft, 
en, in functie daarvan, verkeerdelijk het 
bedrag van 483.110 frank op het krediet 
van ge'intimeerde overgeschreven heeft ; 
... dat zij zich op 11 jclii 1960 nog steeds 
in die verkeerde mening stond; ... dat 
slechts na haar tweede betaling van die
zelfde som van 483.110 frank aan de 
naamloze vem1.ootschap « Petro£na "• zij 
van de werkelijke toedracht bewust 
werd ... ,, terwijl het feit dat de rechter 
van oordeel was, rekening houdende met 
de handelsgebruiken en een voorheen 
gevolgde praktijk, dat de naamloze ven
nootschap " Petroilna " een schriftelijke 
opdracht aan de " Usines a tubes de la 
Meuse" moest geven, hen1. niet toeliet 
impliciet te eisen dat eiseres, die een 
derde was ten overstaan van de tussen 
de lastgever en de lasthebber bestaande 
handelsverbintenissen, daarvan het be-
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wijs door geschrift zou leveren, en de 
rechter niet aanduidt om welke reden 
eiseres verplicht was zulk scbriftelijk 
bewijs te leveren, aldus het Hof in de 
onmogelijkheid stellende zijn toezicht 
uit te oefenen : 

Overwegende dat het arrest, in ant
woord op de in het eerste middel aan
gehaalde conclusie van eiseres, niet alleen 
de in het tweede middel overgenomen 
gronden behelst, maar bovendien, na de 
woorden " pour compte Petrofina '' en 
v66r de woorden " dat, gelet op de han
delsgebruiken ... ,,, overweegt " dat appel
lante (thans eerste verweerster) aanvoert 
dat deze starting gebeurde ten gevolge 
van de verkeerde gedachte dat gei:nti
meerde (thans eiseres) van de vennoot
schap "Petrofina, '' ... mandaat had ont
vangen gezegde som voor haar te innen ; 
dat de vennootschap " Petrofina '' ten 
stelligste betwist zulk mandaat te hebben 
gegeven; dat noch gei:ntimeerde noch 
appellante zelfs enig begin van schrift.e
lijk bewijs nopens het best.aan van der
gelijk mandaat vanwege de vennoot
schap " Pet.rofina '' kunnen voorbren
gen ,,, en ook " dat. ter zake geen zwaar
wichtige noch overeenst.emmende ver
moedens voorhanden zijn waaruit. het 
bestaan van " een mandaat '' zou kunnen 
afgeleid worden " ; 

Overwegende dat uit het geheel en uit 
de samenhang van deze beschouwingen 
blijkt dat. het. arrest niet slechts elk man
daat. door tweede verweerst.er gegeven 
aan eiseres om het. kwestieuze bedrag 
voor haar rekening te innen, maar ook 
elk mandaat door tweede verweerster 
gegeven aan eerste verweerster om het. 
kwestieuze bedrag voor haar rekening 
te bet.alen, verwerpt ; 

Overwegende dat, meer bepaald, de 
termen " dat. ter zake geen zwaarwichtige 
noch overeenstem1nende vermoedens 
voorhanden zijn waaruit het bestaan 
van " een mandaat " zou kunnen afgeleid 
worden "• gezien hun algemeenheid en 
in verband gebracht met de erop vol
gende beschouwingen, niet alleen betrek
king hebben op een aan eiseres gegeven 
mandaat tot innen, maar ook op een aan 
eerste verweerster gegeven mandaat tot 
betalen; 

Dat immers bedoelde beschouwingen 
ofwel betrekking hebben op een opdracht 
voor een " starting "• dit is een aan eerste 
verweerster gegeven opdracht tot beta
len, of uitdrukkelijk slaan op vorige 
schriftelijk aan eerste verweerster gege
ven opdrachten tot betalen ; 

Overwegende dat, nu de beschouwing 
van het arrest luidens welke " ter zake 
geen zwaarwichtige noch overeenstem
mende vermoedens voorhanden zijn waar
uit bet bestaan van een mandaat zou 
kunnen afgeleid worden " ook betrekking 
heeft op een aan eerste verweerster gege
ven mandaat om te betalen, bet arrest, 
voor zulk mandaat, vanwege eiseres 
geenszins een bewijs door geschrift ver
eist, doch integendeel het bewijs door 
alle rechtsmiddelen in aanmerking neemt, 
maar beslist dat het niet geleverd wordt ; 

Dat beide middelen feitelijke grand
slag missen ; 

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

14 april 1967. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclttsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procurem·-generaal. - Pleite1·s, 
HR. Ansiaux, VanRyn en Simont. 

1e KAMER.- 14 april 1967. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PAOHT.- PAOHTPRIJS.- BEPERKING 
INGEVOERD DOOR DE WET VAN 26 JULI 
1952. - GOED DAT VERPAOHT WORDT 
ONDER UITZONDERLIJKE VOORWAAR
DEN. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PAOHT. - BEDING VAN DE PACHT
OVEREENKOMST DAT VOOR NIET BE
STAANDE WORDT GEHOUDEN KRACH
TENS ARTIKEL 1764te1' VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. - GEBIEDENDE 
BEPALING. - DOCH NIET VAN OPEN
BARE ORDE. - GEVOLG. 

3° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- LANDPACHT. -PACHTER DIE AAN 
DE VERHUURDER HET BEDRAG VAN 
SOMMIGE BELASTINGEN BETAALT TER 
UITVOERING VAN EEN BEDING VAN DE 
PACHT. - BEDING DAT VOOR NIET 
BESTAANDE WORDT GEHOUDEN KRACH
TENS ARTIKEL 17 64te1' VAN RET BuR
GERLIJK WETBOEK. - AFSTAND VAN 
DE PACHTER, WAT DEZE BETALING BE
TREFT, ZICH OP DE NIETIGHEID VAN HET 
BEDING TE BEROEPEN. 

1° De omstancligheid dat de in 1939 be
clongen pachtp1·ijs beneden de no1·male 
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lm~wwaanle van het go eel lag, volstaat 
niet om te beslissen clat ~lit oncle1· ~•it
zonclm·lijlce voonvact1'clen was vm'JJacht, 
in de betelcenis van cwtilcel 5 van de wet 
van 26 jnU 1952; de bewoonlingen 
" onrle1· ~titzoncle1'lijlce voo1·wccarrlen » be
telcenen in becloelcl. cwtilcel, clat een }Jacht
prij s die niet met de 1w1·male h~t1t1'
wctwrde ove1·eenste1nt mn een b~jzondere, 
clam• cle pcwt~i en in acht genomen 1·eclen 
is beclongen (I). 

2° A1·tikel 1761·ter van het Bzwgerlijlc Wet
boelc dat voor niet bestcca:ncle houclt de 
bedingen wan1·bij de pachte1· verplicht 
wonlt tot het betalen vctn beJJCtctlcle lasten 
is een gebieclencle bepctling doch geen 
bepaling uan openbccre onle; hiencit 
volgt clat de pachtm· die een ve1-richting 
heeft ttitgevoenl ove1·eenlcomstig clit be
cling, 1·egelmatig e1·van lean ct/zien zich 
te bemepen, wat cleze ve1Tichting bet1'ejt, 
op de nietigheicl vctn dit becling (2). 

3° OJxlat de JJachtm·, die te1· ~iitvom·ing van 
een becling van de pccchtove1·eenkomst 
dat cloo1· Ct1'tilcel 1764·ter van het Btwge1'
lijlc T'fletboelc vom· niet bestaancle wonlt 
gehmtclen, aan cle verlmttnlm· het beclrag 
van sommige belasth~gen heeft betactlcl, 
cloo1· cleze betaling ervan afgezien heeft, 
zich, wat cleze betreft, op cle nietigheid 
vwn het beding te be1·oepen, moet hij 
deze betaling verricht hebben met lcennis 
van de nietigheicl van het beding (3). 

(VAN DAMM:E, T. LAUWERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I7 maart I966 in hoger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te V eurne gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I, 3 en 5 van de wet van 
26 juli I952 tot beperking van de pacht
prijzen, gezegd artikel 3 gewijzigd door 
.artikel I van de wet van 20 januari I961, 
cloonlat het bestreden vonnis, na gecon
stateerd te hebben dat in 1939 het liti-

(1) Cass., 1 oktober 1965 (BttU. en PAsro., 
1965, I, 152) en de onder noten 1 en 2 aange
haaide verwijzingen. 

(2) Cass., 16 maart 1967, sttpnt, biz. 877 
en noot 1. 

(3) Raadpl. cass., 6 december 1956 (A1'1'. 

gieuze weide- en bouwland gelegen te 
Oudekapelle verpacht werd tegen de 
jaarlijkse prijs van 908 frank per hectare, 
beslist dat de normale huurwaarde in 
1939 op 1.250 frank per hectare moet 
bopaald worden, hetgeen voor de jaren 
1959-1962 tot een pachtprijs van 3.125 fr. 
per hectare leiclt, en niot tot 2.270 frank 
zeals de eisers stelden, zulks ten eerste 
orn de redenen vern'lelcl onder ct, b en c 
in het beroepen vonnis van 30 januari 
1964, van de vrederechter van het kanton 
Veurne, deze redenen zijnde :a) dat het 
beclrag van de pachtprijs vroeger zowel 
als nn, principieel afhangt van de werke
lijke .hoedanigheid van het verhum·de 
goecl, dat het een vaststaand feit is dat 
bijvoorbeeld voor een vett.e weide vaak 
het dubbel van de gewone pachtprijs 
wordt aangerekend, b) dat indien men in 
1939 pachtprijzen aantreft tussen 800 
en 900 frank, hot even waar is, dat 1nen 
voor bepaalde gronden, het dubbel van 
gezegcle pachtprijzen terngvindt en c) dat 
in 1939 in de gekende vooroorlogse sociale 
en economische omstandigheden de land
bouwlanclen zeer dikwijls beneden de 
norn'lale hulU'waard.e worden verpacht, en 
ten tweede om de reden dat aldus moet 
worden besloten dat het litigieuze goed 
in 1939 onder uitzonderlijke voorwaarden 
verpacht en gepacht werd, te1·wijl de 
pachtvoorwaarden welke voortspruiten 
nit de sociale en economische toestanden 
welke in het jaar 1939 bestonden niet 
beschouwd kunnen worden als uitzonder
lijke pachtvciorwaarden in de zin van 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1952, 
welke toelaten af te wijken van de voor
schriften van de artikelen 1 en 3 van 
gezegde wet, luidens welke de pachtprijs 
niet n'teer mag bedragen dan 2,5 maal 
do pacht van 1939, en het dienvolgens 
tegenstrijdig is uit beschouwingen van 
algmnene aard, en n'teer bepaald uit het 
feit, dat wegens de sociale en economische 
omstancligheden in 1939 de landbouw
gronden zeer dikwijls beneden de nor
n'lale huln·waarcle werden verpacht, af 
te leiden dat het litigieuze goed onder 
uitzonclerlijke voorwaarden verpacht 
werd, welke tegenstrijcligheicl in de moti
vering gclijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
nwtivering, en cloonlat het bestreden 

Ym·b1·., 1957, biz. 240) en de conclusie van 
het openbaar ministerie; BAETEMAN, in Revtte 
c1'itique de jtt?'isp1'ttdence belge, 1960, biz. 158 
en voig.; noot 3, in fine, onder cass., 16 maart 
1967, aangehaaid in de vorige noot. 
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vonnis, hoewel de eisers in hun tweede 
conclusie voor de rechtbank genmnen, 
aan boden te bewijzen door getuige : 
1o dat de in de pachtbrief van 1938 voor 
hot litigieuze goed bedongen pachtprijs 
de normale pachtprijs was van gronden 
van dezelfde ligging en kwaliteit, 2° dat 
de toenmalige verpachter de gewoonte 
niet had zeer voordelige pachtprijzen 
toe te staan, 3° dat de ten deze ver
pachte weide geen vctte wei de was die in 
1939 een dubbele pacht·waarde had en 
4o dat de bedoelde weide veeleer minder
waardig was, beslist dat het aangeboden 
getuigen bewijs volkomen overbodig is, 
tenvijl de beschouwingen van algemene 
aard~ welke door hot bestreden vonnis 
uit hot beroepen vonnis werden overge
nomen, en wclke niet in hot bijzonder 
de ten deze betwiste pachtprijs betroffen, 
geen rassend antwoord uitmaken in de 
zin van artikel 97 van de Grondwet op 
het aanbod van getuigen bewijs van de 
eisers, dat bepaald de ten deze betwiste 
pachtprijs beoogde : 

Overwegende dat, rechtdoende op de 
door de eisers ingestelde vordering, die 
onder meer tot tetugbetaling strekte van 
41.112 frank zogczegd te veel betaalde 
pachtgelden sedert 1959, hot bestreden 
vonnis beslist dat hot crop aankomt de 
normale pachtwaarde van 1939 te bepa
len en om de in het middel vermelde 
redenen oordeelt dat het litigieuze goed 
in 1939 onder uitzonderlijke voorwaarden 
verpacht word ; 

Overwegende dat het door artikel 5 
van de wet van 26 juli 1952 bedoelde 
" onder uitzonderlijke voorwaarden " ver
pachte goed datgene is wat, met inacht
neming van een bijzondere reden, tegen 
eon pachtprijs verhuurd werd die 11iet 
met de normale huurwaarde van hot 
goed overeenstemt ; 

Overwegende dat de eerste twee door 
het vonnis ingeroepen red en en, die on del' 
a en b in het middel worden weergegeven, 
er cnkel toe strekken aan te tonen dat 
de in 1939 betaalde pachtprijs niet met 
de normale huurwaarde overeenstemde; 
dat daaraan weliswaar onder littera c 
de beschmxwing word toegevoegd dat in 
1939, in de gekende vooroorlogse sociale 
en economische omstandigheden, de land
bouwlanden zeer dikwijls beneden de 
normale huurwaarde werden verpacht, 
dat de rechtbank echter niet constateert 
dat in het onderhavige geval de pacht
prijs met inachtneming van deze om
standigheden bepaald word ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelcn 1376 en 
1764tm· van het Burgerlijk vVetboek, dit 
laatste artikel ingevoerd door artikel 6 
van de wet van 7 juli 1951, en van de 
artikelen 1 en 3 van de wet van 26· juli 
1952 tot beperking van de pachtprijzen, 
gezegd artikel 3 gewijzigd door artikel 1 
van de wet van 20 januari 1961, dooTdat 
het bestreden vonnis, hoewel de verde
ring van de eisers, zoals blijkt uit de in
leidende dagvaarding en uit de cerste 
conclusie door de eisers voor de rechtbank 
genomen, er toe strekte terugbetaling te 
bekomon van 41.112 frank wegens te 
veel betaalde pachtprijzen en van 
11.048 frank wegens terugbetaling van 
niet verschuldigde belastingen, beslist 
dat de vordering omtrent do belastingen 
ongegrond is, daar de lasten niet terug
vorderbaar zijn wanneer zij vrijwillig 
gekweten worden door de pachter en 
daar artikel 1764te1' van hot Burgerlijk 
Wetboek alleen bepaalt dat do eigenaar 
geen reohtsvordering heeft tegen de 
pachter, te1·w~jl, nu voormeld arti
kel 1764te1' bepaalt dat de bedingen, 
wellm aan de paohter de belastingen of 
andere lasten opleggen die luachtens de 
wet door de verpachter verschuldigd zijn, 
voor niet bostaande worden gehouden, 
de pachter de aldus ten onrechte betaalde 
pachten mag terugvorderen op grand 
van artikel1376 van het Burgerlijk Wet
hoek, en te1"Wijl de terugvorderin gen, 
welke door de artikelen 1 en 3 van de 
wet van 26 juli 1952 ·worden toegelaten, 
tot voorwerp hebben al wat ten onrechte 
hoven de wettelijke pachtprijs word be
taald, onverschillig of dit te veel betaald 
door de partijen als " pachtprijs » of 
« terugbetaling van belastingen en las
ten '' word gekwalificeerd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten onrechte oordeelt dat artikel 1764te1' 
van hct Burgerlijk Vl7etboek, luidens 
hetwclk voor niet bestaande worden 
gehouden de bedingen waarbij de pachter 
verplicht wordt tot het dragen van belas
tingen die krachtens de wet door de ver
pachter verschuldigd zijn, slechts tot 
gevolg heeft dat de eigenaar over geen 
rechtsvordering tegen de pachter be
schikt; 

Overwegende dat degene die betaling 
ontvangen heeft ter uitvoering van een 
verbintenis, waarvan de wet verklaart 
dat zij voor niet-bestaande wordt gehou
den, tot. teruggave verplicht is, ten ware 
het, zoals in het onderhavige geval, om 
een wetsbepaling gaat die, hoewel gebie
dend, slechts private belangen beschermt 
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en de belanghebbende, na de uitvoering 
van de verbintenis, van de wettelijke 
bescherming zou hebben afgezien; 

Overwegende dat de rechtbank welis
waar verklaart dat de door de pachters 
betaalde belastingen vrijwillig gekweten 
werden, doch dat nit het vonnis niet kan 
uitgemaakt worden of de betaling ge
schiedde met kennis door de pachters 
van de nietigheid van de aangegane ver
bintenis; dat de rechter derhalve niet 
vaststelt dat de eisers, wat de door hen 
gedane betalingen betreft, ervan hebben 
afgezien zich op voormelde wettelijke 
bescherming te beroepen ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, " behalve in zover het beslist 
dat de coefficient 2,5 op het pachtgeld 
toepasselijk is " ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Ieper, rechtdoende in hager be-
roep. ' 

14 april 1967. - 1e kamer. - Voo?·· 
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve?·slaggever, H. Rutsaert. - Gel~jklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Bayart en Van Heeke. 

2e KAMER.- 17 april 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZA· 
KEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE REOHTER DE HERHALING ON· 
WETTELIJK HEEFT GERELEVEERD. -
STRAF DIE DE STRAF WEGENS EEN 
EERSTE MISDRIJF NIET OVERSOHRIJDT, 

GEEN VASTSTELLING WAARUIT 
BLIJKT DAT DE REOHTER DE STRAF 
HEEFT BEPAALD OP GROND VAN DE 
HERHALING. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

Niet ontvanlcelijk is het middel hie1·uit 
afgeleid dat de 1'echter de ve?·zwm·ende 
omstandigheid van de he?'lwling onwette
l~jk heeft gereleveenl, als de uitgespmken 
stmf niet zwaarde?' is dan die welke bij 
de wet is. vastgesteld voor een ee?·ste 
miscl?·ijf en uit geen vaststelling van 

de beslissing blijkt dat de rechter op 
grand van cle herhaling de strafmaat 
heeft bepaald (1). 

(DE WINNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 54, 55, 56 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet en van de rechten van de ver
dediging, cloordat het vonnis eiser veroor
deeld heeft om een inbreuk op de weg
code te hebben gepleegd in staat van 
herhaling (telastlegging 0) en rekening 
gehouden heeft met deze staat van her
haling om het bedrag van de straf te 
bepalen, zonder het bestaan van al de 
elementen van de herhaling vast te stol
len, terwijl deze elementen niet blijken 
uit de stukken van de rechtspleging : 

Overwegende, eensdeels, dat uit het 
vonnis niet blijkt dat de rechter rekening 
gehouden heeft met de verzwarende om
standigheid van herhaling om de straf 
te bepalen; 

Overwegende, anderdeels, dat de straf, 
uitgesproken wegens het onder de telast
legging 0 bepaalde feit, wettig gerecht
vaardigd is, ongeacht de verzwarende 
omstandigheid van her haling; 

Overwegende dat, in zover het middel 
aan de beslissing een overweging toekent 
die zij niet bevat, het feitelijke grondslag 
mist en dat het, voor het overige, niet 
ontvankelijk is, bij gemis aan belang; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

17 april 1967. - 2e kamer. - Voor-

(1) Oass., 27 juni 1955 (Bt<ll. en PASIO., 
1955, I, 1170); 25 oktober 1965 (ibid., 1966, 
I,. 262); raadpl. cass., 26 juni 1961 (ibid., 
1961, I, 1185); verg. cass., 24 september 1962 
(ibid., 1963, I, 116). 
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zitte1' en Ver·slaggever·, H. van Beirs, voor
zitter.- Gelijklttidende conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 17 april 1967, 

1° WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
HET RECHT TOT HET BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OF EEN LUCHTSCHIP OF 
TOT RET GELEIDEN VAN EEN RIJDIER. 
- ALS STRAF UITGESPROKEN.- GEEN 
VASTSTELLING VAN RET BESTAAN VAN 
EEN DER IN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 
1899, ARTIKEL 2-7, NEERGELEGDE OM· 
STANDIGHEDEN.- ONWETTELIJK UIT· 
GESPROKEN VERVAL. 

2° STRAF. - VERVAL VAN HET RECHT 
TOT RET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 
OF EEN LUCHTSCHIP OF TOT HET GELEI· 
DEN VAN EEN RIJDIER. - BESTAND· 
DEEL VAN,DE HOOFDSTRAF. 

3(). CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. -~VERNIETIGING VAN DE BE· 
SLISiliNG VAN VEROORDELING VAN DE 
1!EKLAAGDE.- BURGERLIJK AANSPRA· 
KELIJKE PARTIJ DIE GEEN VOORZIE· 
NING OF EEN ONREGELMATIGE VOOR
ZIENING HEEFT INGESTELD.- GEVOLG 
VAN DE VERNIETIGING TEN OPZIOHTE 
VAN DEZE PARTIJ. 

1° De str·af van ver·val van het r·echt tot het 
bestur·en van een voer·tuig of een lucht
schip of tot het geleiden van een r·ijdier, 
wegens een over·tr·eding van de politie 
op het wegver·keer of een verkeer·songeval, 
lean enkel wor·den ttitgespr·oken als het 
bestaan van een der in aTtikel 2-7 van 
de wet van 1 augustus .1899 bepaalcle 
voonvaanlen vastgestelcl woTdt ( 1). 

2° De st1'af van ver·val van het r·echt tot het 
bestu1'en van een vom·tuig of een ltwht
schip of tot het geleiclen van een r·~jclier, 
welke w01·dt gesteld in Mtikel 2-7 van 
de wet van 1 'augttsttts 1899, is geen van 

(1) Verg. cass., 21 juni 1954 (Bttll. en PA
src., 1954, I, 913). 

(2) Verg. cass., 4 januari 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 649) en 6 oktober 1958 (ibid., 
1959, I, 129). 
. (3) Cass., 26 september 1966, supra, 
blz. 109. • 

de hoofdstmf onclm·scheiden straf doch 
een bestanddeel er•van (2). 

3° Hl anneer· de beslissing van ve1·oonleling 
van de beklaagde op diens voorziening 
ve1·nietigd wonlt en de bur·ge1'lijk Han
spmkelijlce par·tij geen voor·ziening of 
een onr·egelmatige voor·ziening heeft inge
steld, ver·liest de beslissing, wam·biJ' deze 
pm·tij btwgm·lijk aanspmkelijlc wordt 
ver·klaard, haM bestaansr·eden (3). 

(POELil.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 november 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Mechelen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2-7 en 2-8 van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door 
dewetten van 1 augustus 1924, 16 decem
ber 1935, 27 mei 1957, 20 december 1957 
en 15 april 1958, doonlat het bestreden 
vonnis het verval gedurende een maand 
van het recht tot het besturen van een 
voertuig ten laste van eiser uitspreekt, 
zonder dat het aanwezig zijn blijkt of 
wordt vastgesteld van een van de om
standigheden welke1 volgens bedoelde ar
tikelen, de rechter toelaten zodanige 
maatregel te bevelen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser tot een geldboete veroordeelt we
gens overtreding van artikel 27-1 van 
de vVegcode en bovendien ten laste van 
eiser het verval uitspreekt, gedurende 
een maand, van het recht tot het besturen 
van een voertuig ; 

Overwegende dat deze laatste maat
regel als een straf wordt opgelegd ; dat 
immers het vonnis niet vaststelt dat 
eiser lichamelijk ongeschikt bevonden 
zou zijn tot het besturen van een voer
tuig; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het vonnis niet blijkt dat ten laste 
van eiser een van de ,omstandigli~den 
zou bewezen zijn welke, volgens arti
kel 2-7 van de wet van 1 augustus 1899, 
de rechter toelaten bij de veroordeling 
wegens overtreding van de politie van 
het vervoer, het verval van het recht 
tot het besturen van een voertuig als 
strafmaatregel uit te spreken ; 

Dat mitsdien de straf van verval van 
het recht tot het besturen van een voer-
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tuig ten deze onwettelijk werd uitge
sproken; 

Overwegende dat die maatregel eon 
bestanddeel van de hoofdstraf is en dat 
de onwettelijkheid ervan de onwettelijk
heid medebrengt van de veroordeling 
waarbij hij wordt uitgesproken ; 

Dat hot middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering uitspraak 
doet, vernietiging waaruit volgt dat de 
beslissing waarbij Albert Poels blll'ger
lijk aansprakelijk wordt verklaard voor 
eiser zonder voorwerp is; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vl:)rnietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Con·ec
tionele Rechtbank te Antwerpcn, zitting 
houdende in hoger beroep. 

17 april 1967.- 28 kamer.- Voor
zitter, H. va.n Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijlcluiclencle 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

28 KAl\mR. - 17 april 1967. 

1° CASSATIEJIIIIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REORTSVOR
DERING. - JliiiDDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE REORTER BEGANE FEITELIJKE 
VERGISSING. - VERGISSING ZONDER 
INVLOED OP DE WETTELIJKREID VAN 
HET BESOHIKKEND GEDEELTE.- MID
DEL ZONDER BELANG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRl\1. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ OF 
VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. - TER GRIFFIE VAN RET HOF 
VAN OASSATIE NEERGELEGDE JVIEJVIORIE. 
- N OODZAKELIJKHEID VAN DE TUSSEN
KOl\iST VAN EEN ADVOOAAT BIJ RET 
HoF VAN CASSATIE. 

1 ° I 8 niet ontvcmlcelij k b~j ge b1'elce van 
belanrf het miclclel dat awn cle rechter 
venuijt een feitelijlce vergissing te hebben 
begaan, zo cleze zoncle1· invloecl is op cle 
wettel~j lcheicl van het bestreclen bescMlc
kencl gecleelte (1). 

2 ° Is niet ontvanlcelij lc cle memo1·ie vctn cle 

b~wgeTlijlce pa1·tij of van cle burgerlijlc 
aanspmlcelijlce partij, eiseres in cassatie, 
nee1·gelegcl te1· gritfie van het Hof van 
cassatie zoncle1' de tussenlcomst van een 
aclvocaat bij clit Hof (2). (Wetb. van 
strafv., art. 425; wet van 20 juni 1953, 
art. 6, § 2.) 

(BUVENS EN NATIONAAL VERBOND VAN SO
CIALISTISCRE JVIUTUALITEITEN, T. REN
DRICKX EN NAAJVILOZE VENNOOTSORAP 
«UNION ET PHENIX ESPAGNOL ».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1966 door hot Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat betreft de voorziening van 
Emile Buvens, bUl'gerlijke partij : 

A. In zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de tegen verweerder inge
stelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser die niet veroor
deeld werd tot de kosten van bedoelde 
vordering, niet bevoegd is om zich tegen 
die beslissing te voorzien; dat de voor
~iening dienaangaande niet ontvankelijk 
IS; 

B. In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de door eiser ingcstelde 
burgerlijke vordering : 

Over het m.iddel afgeleid uit de mis
kenning van de bewijskracht van de 
procedurestukken, cloonlat het bestreden 
arrest beslist dat het uitwijkingsmaneu
ver van verweerder hem door het slippen 
van eiser opgedrongen werd, dat eiser 
zich gelukkig mag achten dat hij niet 
geraakt werd door de auto en dat de 
getuige Schils aan de rijkswacht ver
klaarde dat noch vervveorder noch eiser 
snel reden, terwijl uit de procedm·estuk
ken blijkt dat eiser niet de motorrijder 
was die geslipt is, n1.aar nevens verweer
der in diens auto gezeten was : 

Overwegende dat, zo het arrest bij 
vergissing eiser aanziet als de motorrijder 
wiens slippen eon hindernis uitmaakte 
welke door verweerder niet kon voorzien 

(1) Verg. cass., 5 jannari HJ57, sup1'a, 
biz. 538. 

(2) Oass., 27 juni 1955 (Bull. • en PAsrc., 
1955, I, 1383 ). 
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worden, zulks evenwel geen invloed kan 
hebben op het dispositiefhetwelk gerecht
vaardigd blijft door de niet bestrederi 
reden dat het slippen van de motorrijder 
een hindernis uitmaakte welke door ver
weerder niet kon worden voorzien, reden 
welke ten gevolge heeft dat noch de mo
torrijder noch de inzittenden van de auto, 
waaronder eiser, verweerder voor het 
gebeurde op grand van een overtreding 
van de strafwet aansprakelijk kunnen 
stellen; 

Dat derhalve het middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

II. Wat betreft de voorziening van het 
Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie zij gericht is; dat zij 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie welke door Emile Buvens 
ter griffie van het Hof werd neergelegd 
zonder de bijstand van een advocaat 
bij dit Hof, verwerpt de voorzieningen ; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

17 april 1967. - 2e lmmer. - v oor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vel'· 
slaggever, H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. De Ouyper (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 17 april 1967. 

WEGVERKEER. - SCHOUWING VAN 
MOTORVOERTUIGEN. - BESLUIT VAN 
DE REGENT VAN JO JUNI 1947. -
ScHOUWINGSBEWIJS. - IN GEBRUIK 
GENOMEN VOERTUIG DAT NA SCHOU· 
WING OP NAAM VAN EEN NIEUWE HOU· 
DER WORDT INGESCHREVEN. - GE
BRUIK OP DE OPENBARE WEG. - VER· 
PLICHTING RET VOERTUIG VAN RET 
SCHOUWINGSBEWIJS TE VOORZIEN. -
GRENZEN. 

H et aan de bepalingen van het besluit van 
de Regent van 10 juni 1947 onderworpen 
voertuig dat, na ingebruikneming, ter 
schouwing is geweest om op naam van 
een nieuwe houder te worden ingeschre-

OASSATIE, 1967. - 32 

ven, moet, ten einde opnieuw op de open
bare weg te worden geb1·uikt, enkel voor
zien zijn van een schouwingsbewijs dat 
dit gebruik toelaat, indien, gebruikt 
voor het bezoldigd vervoer van personen, 
het vijf jaar telt sinds het voor de eerste 
maal in het verkee1' is gebracht (1). 
(Besluit van de Regent van 10 juni 
1947, bijgewerkt krachtens artikel 22 
van het koninklijk besluit van 2 april 
1959, en onder meer gewijzigd bij de 
koninldijke besluiten van 15 oktober 
1964 en 17 juni 1965, artikelen 32 en 
33.) 

(CLERCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 oktober 1966 in hager 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Brugge ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 33 
(zoals het vervangen werd door artikel 1 
van het koninklijk besluit van 15 okto ber 
1964), 37 van het besluit van de Regent 
van 10 juni 1947, en 2-1 van de wet van 
1 augustus 1899 (artikel 3 van de wet 
van 15 april 1958) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiseres veroordeelt om op 7 augustus 
1965 op de openbare weg een onder toe
passing van het besluit van de Regent 
van 10 juni 1947 vallend voertuig gebe
zigd te hebben dat niet voorzien was van 
een schouwingsbewijs dat dit gebruik 
toeliet; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het door eiseres bestuurde voertuig 
voor het eerst in gebruik gesteld werd 
op 30 januari 1961 en op 2 juni 1965 
op naam van eiseres ingeschreven werd ; 

Overwegende dat luidens artikel 32 
van het besluit van de Regent van 10 juni 
1947, zoals het vervangen werd door arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
11 juni 1965, schouwingen welke aan
leiding geven tot de afgifte van een 
schouwi:ngsbewijs, moeten geschieden 
« b) elk jaar voor de motorvoertuigen 
die gebruikt worden voor het niet-bezol
digd vervoer van personen, van de datum 
af dat die voertuigen vijf jaar tellen 
sedert zij voor de eerste maal in het ver-

(1) Raadpl. cass., 28 mei 1962 (Bull. en 
PAsrc., 1962, I, 1107). 
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keer zijn gebracht; c) v66r de inschrijving 
op naam van een nieuwe houder, van 
elk oud motorvoertuig. Die schouwing 
moet geschieden op initiatief van de 
vroegere houder ... » ; 

Dat, luidens artikel 33 van. voormeld 
besluit van 10 juni 1947, zoals het ver
vangen werd door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1964, 
« geen aan technische controle onder
worpen voertuig mag op de open bare 
weg worden gebruikt tenzij voorzien 
van een schouwingsbewijs dat dit ge
bruik toelaat. Derhalve moet de vroegere 
houder het schouwingsbewijs uitgereikt 
naar aanleiding van de in artikel 32, 
c, voorgeschreven schouwing, afgeven 
aan de nieuwe houder van een motor
voertuig dat vijf jaar telt sedert het voor 
de eerste maal in het verkeer is gebracht. 
Het schouwingsbewijs moet worden ver
toond op elk verzoek ... " ; 

Overwegende dat uit de samenhang 
van de tekst van die bepalingen voort
vloeit dat de door de eerste zin van arti
kel 33 opgelegde verplichting, zelfs wan
neer het gaat om een voertuig dat over
gedragen werd, enkel van toepassing is 
wanneer dit voertuig vijf jaar telt sedert 
het voor de eerste maal in het verkeer 
is gebracht ; dat inderdaad de tegenover
gestelde stelling elke draagwijdte zou 
ontnemen aan de zin van dit artikel 
waarin gepreciseerd wordt dat het om 
een voertuig gaat dat vijf jaar telt sedert 
het in het verkeer werd gebracht; 

Dat het vonnis derhalve niet zonder 
schending van de in het middel aange
duide wetsbepalingen kon beslissen dat 
de tweede zin van artikel 33 « de alge
mene verplichting van << voorzien » zijn 
en cc vertonen '' van het schouwingsbewijs 
vervat in de eerste zin en in alinea 2 van 
dit artikel 33 niet opheft ten gunste van 
de houder van een reeds gebruikt auto
voertuig dat nog geen vijf jaar telt sedert 
de eerste ingebruikneming » ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt de Staat in de kosten; ver
wij st de zaak naar de Oorrectionele Recht
bank te Kortrijk, zetelende in hoger be
roep. 

17 april 1967.- 2e kamer.- Voo?·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?', H. Wauters. - Gelijkluidenae 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

28 KAMER. - 17 april 1967, 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT, ARTIKEL 2-3°. - RIJWIEL
PAD. - BEGRIP. 

Een gedeelte van ae openbare weg is enkel 
een ?'eglementai1· rijwielpaa wannee1· het 
als bestemcl voo?' het ve1·keer van fietsen 
en van ?'ijwielen met lmlpmotor aan
ged·uicl is aoor een speciaal verkeers
telcen, namelijlc door het geboclstelcen 53, 
dat slechts gelat op het gecleelte van cle 
openba?·e weg clat begrepen is tussen 
cle plaats waar het is aangeb1•acht en het 
volgencl kruispunt ( 1). (Verkeersregle
ment van 10 december 1958, art. 2-3°, 
53-1-b, 91, 97, 98 en 102, en bijlage 3, 
verkeersteken nr 53.) 

(JANSSEN, T. DOOKX.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 oktober 1966 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele 
Recht bank te Turnhout; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 12, 
53, 97, 98 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
6, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloonlat het bestreden vonnis, n.a 
verweerder te hebben vrijgesproken van 
de betichting onopzettelijk slagen en 
verwondingen aan eiser te hebben toege
bracht, de strafrechter onbevoegd heeft 
verklaard om uitspraak te doen over de 
vordering van eiser, dit alles om reden 
dat ten aanzien van de verantwoordelijk
heid van de aanrijding, het al dan niet 
aanwezig zijn van een reglm:nentair her
haald verkeersteken nummer 53 ter 
zake geen belang heeft, daar het pad in 
kwestie als dusdanig door de weggebrui
kers, inbegrepen partijen, als een fietspad 
erkend wordt, zodat in elk geval elk 
oorzakelijk verband met deze eventuele 
inbreuk ontbreekt, terwijl, overeenkom
stig artikel 6 van het Bmgerlijk W etboek, 
partijen niet geldig door hun erkenning 
konden afwijken van de bepalingen die 

(1) Oass., 13 april 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 863). 
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de openbare orde raken, en namelijk van 
de hager ingeroepen bepalingen van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 waar
uit eventueel kon voortvloeien dat ver
weerder een overtreding had begaan door 
zich niet te bevinden op de voorgeschre
ven plaats op de baan, terwijl dienvolgens 
de rechters hadden moeten onderzoeken 
of verweerder al of niet dergelijke over
treding had gepleegd, of deze overtreding 
al of niet in oorzakelijk verband stand 
met het ongeval, en of dienvolgens ver
weerder al of niet aan eiser schade bad 
toegebracht door onopzettelijke slagen en 
verwondingen zoals voorzien door de arti
kelen 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
Wetboek en 418 en 420 van het Strafwet
boek, en terwijl geen enkel verband te leg
gen is tussen de trouwens nietige jmi
dische daad van partijen, waardoor zij het 
pad in kwestie als een fietspad zouden er
kend hebben, en de louter feitelijke vraag 
of de eventuele overtreding door verweer
der gepleegd al of niet in oorzakelijk ver
band stand met het ongeval, zodat voor
melde bescbouwingen van het bestreden 
vonnis niet kunnen dienen als motivering 
van de beslissing, zoals vereist door arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder van de telastlegging van on
opzettelijke slagen of verwondingen vrij
spreekt, enerzijds, omdat «ten aanzien 
van de verantwoordelijkheid voor de aan
rijding, het al dan niet aanwezig zijn 
van een reglementair herhaald verkeers
teken nummer 53 ter zake geen belang 
heeft, daar het pad in kwestie als dus
danig door de weggebruikers, inbegrepen 
partijen, als een fietspad erkend wordt, 
zodat in elk geval elk oorzakelijk verband 
met deze eventuele inbreuk, ontbreekt », 
en anderzijds, omdat « de tegenstrijdige 
verklaringen van de partijen en de vast
stellingen van de verbalisant een twijfel 
laten bestaan nopens de juiste omstandig
heden van de aanrijding »; 

Dat aldus de tweede reden welke de 
vrijspraak staaft, door de rechter enkel 
ingeroepen wordt, omdat hij van oordeel 
is dat verweerder in ieder geval geen 
in brenk heeft gepleegd op de W egcode 
wegens zijn plaats op het gedeelte van 
de baan dat als rijwielpad « erkend » 
werd; 

Overwegende dat een gedeelte van de 
open bare weg reglementair een rijwielpad 
is slechts wanneer het aangeduid is als 
bestemd voor het verkeer van fietsen, 
aldan niet met hulpmotor, door speciale 
borden, namelijk door het gebodste
ken 53, dat slechts geldt op het gedeelte 

van de openbare weg dat begrepen is 
tussen de plaats waar het aangebracht 
is en het volgende kruispunt ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
weggebruikers of partijen een gedeelte 
van de openbare weg als rijwielpad « er
kennen >> niet van die aard is dat dit 
gedeelte van de openbare weg wettelijk 
als dusdanig kan worden beschouwd ; 

Dat hieruit volgt dat de rechter had 
moeten onderzoeken of het gedeelte van 
de openbare weg waarop eiser en ver
weerder in aanraking kwamen, reglemen
tair een rijwielpad was, en, in ontkennend 
geval, of de plaats van verweerder op dit 
gedeelte van de baan geen inbreuk op de 
W egcode uitmaakte in oorzakelijk ver
band met het ongeval ; 

Dat het vonnis derhalve niet wettelijk 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de bmgerlijke vorde
ring van eiser en over de kosten van die 
vordering ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen, zetelende in boger beroep. 

17 april 1967. - 2e kamer. - V oor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Wauters. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Bayart. 

2e KAMER.- 17 april 1967. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING VAN HET VONNISGEREOHT. 
- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDER
ZOEK. - MIDDEL DAT VREEMD IS AAN 
DE BEVOEGDHEID. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL BE
TREKKING HEEFT OP DE REOHTSPLE
GING VOOR DE EERSTE REOHTER. -
MIDDEL DAT VREEMD IS AAN DE BE
VOEGDHEID EN AAN DE REOHTER IN 



-996-

HOGER BEROEP NIET IS VOORGEDRA· 
GEN.- 0NONTVANKELIJKHEID. 

1o Is niet ontvankelijk, tot staving van een 
tegen de beslissing van het vonnisge1·echt 
ge1·ichte voo1·ziening, een middel dat 
vTeemd is aan de bevoegdheid en enlcel 
betTelcking heeft op het vooTbe?·eidend 
onde?·zoelc ( 1). 

2o Kan niet vooT het ee1·st aan het Hof wm·
den vooTgedmgen een middel dat VTeemd 
is aan de bevoegdheid en enlcel betTelc
lcing heeft op de ?'echtspleging voo1• de 
eeTste ?'echte?' ( 2). 

(VERSCHUREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat de onderzoeksrechter eiser met ge
tuige Camps en medebeklaagde Hermans 
niet heeft geconfronteerd en tot geen 
volledig onderzoek van de zaak is over
gegaan : 

Overwegende dat het middel, dat ai
leen het door de onderzoeksrechter ge
dane onderzoek critiseert en geen on• 
wettelijkheid inroept van de elementen 
waarop het arrest gegrond is, niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat getuige Camps een verklaring 
onder eed heeft gedaan voor de recht
bank, terwijl eiser tegen Camps uit dien 
hoofde een klacht wegens meineed heeft 
ingediend : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser een klacht tegen Camps wegens 
meineed heeft ingediend ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, hieTuit afgeleid 
dat getuige Camps strijdige verklaringen 
heeft gedaan, zoals blijkt uit een ver
klaring gedaan door Gaby Geudens op 

(1) Cass., 20 december 1965 (B1<ll. en PA
src., 1966, I, 553 ). 

(2) Cass., 20 maart 1967, supra, biz. 905. 

het politiecommissariaat te Turnhout, 
verklaring welke in het bezit is van eiser : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser een verklaring van Geudens voor 
de rechtbank of het hof van beroep 
voorgelegd of ingeroepen heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde en het vijfde middel, 
hieTuit afgeleid, het vierde, dat de procu
reur des konings bij de uiteenzetting der 
zaak verklaard heeft dat er een komplot 
is geweest, te1·wijl eiser niet op de hoogte 
van de inzichten van zijn medebeklaag
den was; het vijjde, dat de voorzitter van 
de rechtbank bij de uitspraak verklaard 
heeft dat de toegepaste straf van twee 
jaar de minimmn straf was, en dat er 
geen verzachtende omstandigheden aan
wezig waren, te1·wijl de minimumstraf 
lager is en te1·wijl de jeugdige leeftijd van 
eiser een verzachtende omstandigheid 
uitmaakt : 

Overwegende dat die middelen, die op 
de procedure voor de eerste rechter be
trekking hebben en de bevoegdheid niet 
aanbelangen, niet ingeroepen werden voor 
het hof van beroep ; dat zij derhalve niet 
ontvankelijk zijn ; 

Over het zesde middel, hieTuit afgeleid 
dat bij de verschijning van eiser voor het 
hof van beroep geen verklaring van zijn 
medebeklaagde Willems in het dossier 
berustte, hoewel Willems dan reeds aan
gehouden was : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser voor het hof van beroep gevraagd 
zou hebben dat Willems onderhoord zou 
worden of zijn verklaring bij het dossier 
gevoegd zou worden ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

17 april 1967. - 2e kamer.- VooT
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeve?', H. ·wauters. - Gelijlcluidende 
concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 
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2e KAMER. - 17 april 1967, 

lO HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VRIJSPREKEND VONNIS. -HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
ALLEEN. - VEROORDELING DOOR DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP OP DE 
STRAFVORDERING. - ONWETTELIJK
HEID. 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- HoGERE BEROEPEN VAN DE BE
KLAAGDE EN VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLEEN. - VERZWARING VAN 
DE DOOR DE EERSTE REOHTER UITGE· 
SPROKEN STRAF. - 0NWETTELIJKHEID. 

30 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE 
DE DOOR DE EERSTE REOHTER ZONDER 
UITSTEL UITGESPROKEN STRAF VER
HOOGT EN RET UITSTEL VERLEENT. -
VERZWARING VAN DE STRAF. 

40 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - 0ASSATIE 
VAN RET BESOHIKKEND GEDEELTE MET 
BETREKKING TOT DE STRAFVORDERING. 
- STREKT ZIOH NIET UIT TOT RET 
BESOHIKKEND GEDEELTE DAT OVER DE 
GROND VAN DE BURGERLIJKE REOHTS· 
VORDERING BESLIST. 

5o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0ASSATIE OMDAT DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP KENNIS 
GENOMEN HEEFT VAN DE STRAFVORDE
RING DIE BIJ HEM NIET AANHANGIG 
WAS EN DIE DEFINITIEF BEREOHT WAS. 
- 0ASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1 o Op het enkel hager bm·oep van de bu?·ger
lijke partij tegen het vonnis van vrij
spmak van de beklaagde, kan de r.echte1• 
in hoge1· be1•oep ten laste van dw be
klaagde geen ve1·oorcleling op de stmf
voTdering uitsp1·elcen (1). 

2o Op de hoge1·e be1·oepen van beklaagde 
en van de bu1·gerlijke pa1·tij alleen kan 

(1) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 481); 13 juni 1966 (ibid., 1966, I, 
1311) ; verg. cass., 5 december 1960 (A1~·. 

Vm·br., 1961, blz. 316), 
(2) Cass., 7 februari 1955 (A1·r. Verbr., 1955, 

blz. 451) en 12 december 1966, suwa, blz. 472; 
raadpl. cass., 13 april 1959 (ibid., 1959, 
blz. 615) en 8 november 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 314). 

de rechte1· in hoge1' beroep de door de 
ee1·ste 1·echter uitgesproken straf niet 
verzwaren (2). 

3o Wo1·dt er door het openbaar ministerie 
geen hager be1·oep ingesteld dan lean 
de 1'echte1' in hager be1•oep de dam· de 
eerste 1·echter uitgesproken straf niet 
verzwm·en, zelfs al verleent hij een uitstel 
dat doo1• de ee1·ste 1'echte1· niet was toege
staan (3). 

4° JiVanneer op de enkele voorziening van 
het openbaa1· ministe1'ie het hof het be
schiklcend gedeelte van een vonnis met 
bet1·elclcing tot de stmfvordeTing ve?·nie
tigt, st1·elct deze cassatie zich niet uit 
tot het beschikkend gedeelte dat ove1• de 
grand van de vordering van de bU1'(Je1'· 
lijke pa1·tij beslist (4). 

5° l'Vanneer een beslissing wordt vernietigd 
in zove1· de 1·echter in hoge1· be1·oep kennis 
heeft genomen van de strajvorde1·ing die 
bij hem niet aanhangig was en die defini
tief berecht was, wiJrdt de vernietiging 
zonde1• verwijzing uitgesp1·olcen ( 5). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE OUDE· 
NAARDE, T. KESTELEYN EN GOESSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Oudenaarde ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
verweerder Kesteleyn ingestelde straf
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5 en 7 van de wet 
van 1 mei 1849, dom·dat het bestreden 
vonnis, op hoger beroep van een be
klaagde, van een medebeklaagde en van 
een burgerlijke partij de toestand van de 
eerste beklaagde verzwaart, wat de tegen 
hem gerichte publieke vordering betreft, 
tenvijl enkel op hoger beroep van het 
openbaar ministerie de rechtbank de 

(3) Verg. cass., 30 november 1959 (Bull. 
en PAsrc., 1960, I, 389). 

(4) Cass., 26 april 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 892). 

(5) Cass., 18 januari 1965 (Bull, en PAsrc., 
1965, I, 481). 
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toestand van een beklaagde kan ver
zwaren : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd uit hoofde van : a) inbreuk op ar
tikel 12-1 en b) inbreuk op artikel 16-1 
van de W egcode ; 

Overwegende dat de eerste rechter 
verweerder slechts veroordeeld had tot 
een geldboete van 10 frank, gebracht 
op 200 frank of een vervangende gevan
genisstraf van twee dagen, uit hoofde 
van de telastlegging A, en hem uit hoofde 
van de telastlegging B vrijgesproken had ; 
dat aileen verweerder en de medever
dachte, tevens burgerlijke partij tegen 
verweerder, hoger beroep ingesteld had
den; 

Dat ofschoon het open baar ministerie 
tegen die beslissing geen beroep ingesteld 
had, het bestreden vonnis bedoelde straf 
op 20 frank gebracht heeft, verhoogd 
tot 400 frank, of een vervangende gevan
genisstraf van drie dagen met uitstel van 
een jaar, uit hoofde van de telastleggingen 
A en B samen; 

Overwegende dat het gewoon uitstel, 
bestanddeel van de straf waarmede het 
een ondeelbaar geheel vormt, tot gevolg 
heeft de veroordeling voorwaardelijk te 
maken, wat de eventualiteit dat zij uit
gevoerd wordt impliceert; dat mitsdien 
wanneer de rechtbank de door de eerste 
rechter besliste straf verhoogt en gewoon 
uitstel verleent, de uitgesproken straf 
desniettemin een verzwaarde straf blijft ; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis de toestand van verweerder 
Kesteleyn verzwaard heeft, en meteen 
artikel 7 van de wet van 1 mei 1849 ge
schonden heeft ; 

Dat bij afwezigheid van hoger beroep 
van het openbaar ministerie de straf
vordering wegens de telastlegging B bij 
de rechter in hoger beroep niet aanhangig 
was gemaakt ; 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de enkele voorziening van het openbaar 
ministerie, van de beslissing van veroor
deling gewezen over de tegen verweerder 
Kesteleyn ingestelde strafvordering, zich 
niet uitstrekt tot het dispositief beslis
sende over de grond van de vordering 
van de burgerlijke partij ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
verweerder Goessens ingestelde straf
vordering : 

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 bestre
den vonnis doch enkel in zover het, be
slissende over de tegen verweerder Fer
dinand Kesteleyn ingestelde strafvor
dering : 1° Kesteleyn uit hoof de van de 
telastlegging B veroordeelt; zegt dat er 
in dit opzicht geen termen zijn tot ver
wijzing; 2° tegen Kesteleyn een geld
boetestraf van 20 frank, verhoogd met 
190 opdecimes of een vervangende ge
vangenisstraf van drie dagen, met uitstel 
van een jaar uitspreekt, en hem tot het 
betalen van de helft van de kosten van 
eerste aanleg en van al de kosten van 
het hoger beroep veroordeelt; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Gent zete
lende in hoger beroep. 

17 april 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

28 KAMER. - 17 april 1967, 

1° CASSATIEMIDDELEN. ~ STRAF
ZAKEN.- ONNAUWKEURIG MIDDEL.-
0NONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MrDDEL AFGELEID UIT DE 
SOHENDING VAN EEN WETSBEPALING. 
- ZONDER NADERE BEPALING. 
NrET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN EEN ARREST WAAR
BIJ NIET ONTV ANKELIJK WORDT VER
KLAARD RET DOOR HEM INGESTELDE 
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS, 
DAT NIET ONTVANKELIJK VERKLAART 
ZIJN VERZET TEGEN EEN VERSTEKVON
NIS WAARBIJ HIJ WORDT VEROORDEELD 
TOT EEN GEVANGENISSTRAF MET ON
MIDDELLIJKE AANHOUDING, EN TEGEN 
EEN ARREST WAARBIJ EEN VERZOEK
SOHRIFT TOT VOORLOPIGE INVRIJHEID· 
STELLING WORDT VERWORPEN. - VER
WERPING VAN DE TEGEN RET EERSTE 
ARREST INGESTELDE VOORZIENING. -
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VOORZIENING TEGEN HET TWEEDE AR
REST ZONDER BESTAANSREDEN. 

1 o Is niet ontvankelijk het middel waarvan 
de onnattwketwigheid niet toelaat de 
aangehaalde onwettelijkheid te onde?'
zoeken (1). 

2o Is niet ontvankelijk wegens onnauw
keurigheid, het middel dat enkel aanvoe1·t 
dat de bestreden beslissing een aange
haalde wetsbepaling heeft geschonden, 
zonae?' aan te duiden waarin deze schen
ding bestaat (2). 

3o JiV anneer de beklaagde een voorziening 
heeft ingesteld tegen het a1·rest waa1·bij 
niet ontvankelijk wm·dt verklaard het 
door hem ingestelde hoge1• beroep tegen 
een vonnis dat niet ontvankelijk ver
klaart ziJn verzet tegen een vonnis waar
bij hij bij verstek wo1·dt veroonleeld tot 
een gevangenisstraf met onmiddellijke 
aanhouding, en tegen een a1·1·est dat, in 
dezelfde zaak, zijn ve?'Zoeksch?'ift tot 
voo1·lopige inV?·ijheidstelling .ve1·werpt, 
ve1•liest de tegen dit laatste a?'?'est ge
richte voorziening haa?' bestaans1·eden 
zo de tegen het ee1•ste arrest ingestelde 
voorziening ve?'WO?'pen wo1·dt ( 3). 

(vAN BOOM.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op de bestreden 
arresten door het Hof van beroep te 
Brussel op 21 januari en 2 februari 1967 
gewezen; 

I. Over de voorziening gericht tegen 
het arrest van 2 februari 1967 : 

Overwegende dat dit arrest onont
vankelijk verklaart het hoger beroep 
door eiser ingesteld tegen het vonnis 
waarbij zijn verzet tegen een vonnis bij 
verstek, dat hem tot een gevangenisstraf, 
met onmiddellijke aanhouding veroor
deelde, onontvankelijk verklaard werd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 636 ). 

(2) Cass., 21 maart 1965 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 932). 

(3) Verg. cass., 12 ap1·il 1965 (Bull. en PA
SIC., 1965, I, 857). 

rechterlijke en bestuurlijke fouten begaan 
door het hof van beroep : 

Overwegende dat de onnauwkeurigheid 
van het middel het Hof niet toelaat dit 
nader te onderzoeken; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, paragrafen 3, 
a, 3, b, en 3, d, van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onderte
kend op 4 november 1950 te Rome en 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 
1955 : 

Overwegende dat het middel niet ver
meldt hoe die bepalingen door het hof 
van beroep werden geschonden; dat het 
middel niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. Over de voorziening gericht tegen 
het arrest van 21 januari 1967 : 

Overwegende dat dit arrest de door 
eiser gevraagde voorlopige invrijheid
stelling heeft geweigerd ; 

Overwegende dat door het verwerpen 
van de tegen het arrest van 2 februari 
1967 gerichte voorziening, de beslissing 
van veroordeling kracht van gewijsde 
verkrijgt; 

Dat dienvolgens de hier onderzochte 
voorziening, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; 

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

17 april 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte?' en Ve1·slaggeve1', H. van Beirs, voor
zitter. - Gelijkluidende conclttsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 april 1967. 

10 HOF VAN ASSISEN.- ARREST VAN 
VERWIJZING.- VoORZIENING VAN DE 
BESCHULDIGDE v66R HET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN VAN TIEN VRIJE DAGEN 
NA DE BETEKENING VAN HET ARREST 
EN VAN DE BIJ ARTIKEL 296 VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING GE• 
STELDE TERMIJN VAN VIJF DAGEN.

DRAAGWIJDTE. 
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2° HOF VAN ASSISEN.- ARREST VAN 
VERWIJZING. - VooRZIENING VAN DE 
BESCRULDIGDE v66R RET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN VAN TIEN VRIJE DAGEN 
NA DE BETEKENING VAN RET ARREST 
EN VAN DE BIJ ARTIKEL 296 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING GE· 
STELDE TERMIJN VAN VIJF DAGEN. -
MIDDEL AFGELEID RIERUIT DAT RET 
VERVOLGDE FElT NIET DE BIJ RET AR
REST BEDOELDE l\USDAAD OPLEVERT 
DOOR EEN WANBEDRIJF.- NIET-ONT
VANKELIJKREID. 

1° De voor·ziening van de beschuldigde tegen 
het ar·rest van verwijzing naar· het hof 
van assisen, ingesteld v66r• het ve1·st?·ijken 
van de termijn van tien vr·ife dagen vanaf 
de betekening van het arrest en van de 
bij artilcel 296 van het W etboelc van 
stmfvordering gestelde termijn van vijf 
dagen, brengt v66r het Hof de schending 
van de wetten met betrelclcing tot de be
voegdheid evenals het onde1·zoelc van de 
bij artikel 299 van het W etboek van 
stmjv01·dering bedoelde nietigheden of 
die welke voortvloeien ttit de niet-naleving 
van ae wetten die een debat op tegen
spr·aak voo1· de learner van inbeschuldi
gingstelling voorsclwijven en het taal
geb?·uik aldaar· r·egelen (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc tot staving van een 
voorz1:ening door· de beschuldigde tegen 
het ar'?'est tot ver·wijzing naar· het hof 
van assisen, ingestelcl v66r· het ver·str·ijken 
van de termijn van tien v·rije dagen te 
?'ekenen van de betelcening van het ar·rest 
en van de bij a1·tikel 296 van het vVet
boelc van stmfvonler·ing gestelde termifn 
van vijf dagen, het middel afgeleid hier·
ttit dat het vervolgde feit de bij het be
streden arr·est bedoelde misdaad niet 
oplevert doch een wanbedrijf (2). 

(l\iYNCKE.) 

ARREST. 

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

(1) Cass., 30 juni 1947 (A1'1'. Ve1'b1·., 1947, 
biz. 230); 7 september 1953 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 965) en 10 oktober 1966, sup1'a, blz. 
186 ; hetzelfde geldt wanneer op de dag waarop 
de voorziening tegen het arrest van verwijzing 
regelmatig is ingesteld (d. w. z. binnen de 
10 dagen na de betekening van het arrest) de 

kamer van inbeschuldigingstelling, op 
8 februari 1967 gewezen, waardoor eiseres 
naar het hof van assisen van de pro
vincie Oost-Vlaanderen verwezen wordt ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat het arrest 
aan eiseres betekend werd noch dat, tot 
heden, werd overgegaan tot de onder
vraging bepaald bij artikel 293 van het 
Wetboek van strafvordering; 

Dat, dienvolgens, de voorziening inge
steld werd v66r het verstrijken zowel 
van de termijn van tien dagen bepaald 
bij artikel 373 van het Wetboek van 
strafvordering als van de termijn van 
vijf dagen bepaald bij de artikelen 296 
en 299 van dat wetboek ; 

Over het middel hie?·uit afgeleid dat 
het arrest eiseres verwijst wegens poging 
tot vergiftiging (inbreuk op de artike
len 51, 52 en 397 van het Strafwetboek) 
en niet wegens inbreuk op artikel 402 van 
het Strafwetboek, wat de bevoegdheid 
van de correctionele rechtbank zou mee
brengen : 

Overwegende dat het bestaan van vol
doende aanwijzingen van schuld aan
gaande de feiten die het voorwerp van 
het onderzoek uitmaken uitsluitend tot 
het oordeel van de kamer van inbeschul
digingstelling behoort ; dat het Hof 
slechts dient na te gaan of de beoogde 
feiten zoals zij in het arrest van verwij
zing zijn omschreven, overeenkomstig de 
wet een misdaad uitmaken ; 

Dat eiseres dus niet ontvankelijk is 
voor te houden dat de kamer van inbe
schuldigingstelling de door het onderzoek 
verzamelde feiten verkeerd beoordeeld 
heeft; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat de overige grieven 

door eiseres tegen het arrest gericht hierin 
bestaan eiseres niet gei:uterneerd te heb
ben, geen nieuw deskundig onderzoek 
bevolen te hebben, gesteund te hebben 
op een bekentenis van eiseres waarvan 
deze laatste beweert dat ze onrechtmatig 
verkregen werd, geweigerd te hebben een 
onderzoek te bevelen over de wijze waar
op die bekentenis verkregen werd, ge-

termijn van vijf dagen, bepaald bij artikel 299 
van het Wetboek van strafvordering, reeds 
verstreken is (cass., 3 mei 1948, Bull. en PA
src., 1948, I, 288 en noot). 

(2) Cass., 8 mei 1905 (Bull. en PASIO., 1905, 
I, 213); 28 maart 1949 (ibid., 1949, I, 246); 
raadpl. de noot 1 onder cass., 29 januari 1949 
(ibid., 1949, I, 72). 
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weigerd te hebben een onregelmatige 
psychiatrische expertise te weren, niet 
geantwoord te hebben op de conclusie 
van eiseres, de rechten van de verdedi
ging geschonden te hebben alsook de 
artikelen 1, 2 en 6 van de wet van 1 juli 
1964 tot bescherming van de maatschap
pij tegen de abnormalen, doordat eiseres 
door de deskundigen in feite niet in ob
servatie werd gesteld, dat de deskundigen 
het verslag van de door eiseres aange
stelde deskundige niet beantwoorden, dat 
het arrest de artikelen 222 en 225 van het 
Wetboek van strafvordering heeft ge
schonden doordat, eensdeels, ter terecht
zitting van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, de griffier geen voorlezing 
gaf van al de stukken van het geding en, 
anderdeels, de kamer van inbeschuldi
gingstelling niet onverwijld en zonder 
met iemand in betrekking te komen het 
arrest heeft uitgesproken, maar de uit
spraak gedurende zeven dagen heeft 
geschorst; 

Overwegende dat geen van deze mid
delen een schending van de wet of een 
nietigheid aanklaagt, waarvan het onder
zoek in de huidige staat van de zaak aan 
het Hof onderworpen is ; 

Dat geen dergelijke schending van de 
wet of nietigheid voorhanden is ; 

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

17 april 1967. - 2e kamer. - Voor·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Hallemans. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 18 april 1967, 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. - PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. 
- VENNOOTSCHAPPEN WELKE ONDER 
DE PERSONENVENNOOTSCHAPPEN VAL
LEN. 

2° VENNOOTSCHAPPEN. - PERSO
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. - 0VERDRACHT 
VAN DEELBEWIJZEN DOOR EEN VEN
NOOT. - RECHTSSTELSEL WAARAAN 
DEZE OVERDRACHT IS ONDERWORPEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. - ARTIKEL 15, § 2, VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.
GEEN VERSCHIL TUSSEN DE VENNOOT
SCHAPPEN «MET VAST KAPITAAL >>EN DE 
VENNOOTSCHAPPEN << MET VERANDER
LIJK KAPITAAL ». 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. VERDELING VAN RET 
MAATSCRAPPELIJK VERMOGEN. - RE
GEL VAN ARTIKEL 15, § 2, VAN DE GE
COORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN.- REGEL 
TOEPASSELIJK OP DE UITTREDENDE 
VENNOOT VAN DE COOPERATIEVE VEN
NOOTSCHAP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. - VERDELING VAN RET 
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. - RE
GEL VAN ARTIKEL 15, § 2, VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE INKOlVISTENBELASTINGEN.
REGEL TOEPASSELIJK OP DE VENNOOT 
VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID DIE 
UIT DE VENNOOTSCHAP UITTREEDT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MoBILIENBELASTING. - BEDRIJFSBE
LASTING. - VERDELING VAN RET 
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. - RE
GEL VAN ARTIKEL 15, § 2, VAN DE GE
COORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN. - REGEL 
TOEPASSELIJK OP DE VENNOOT VAN 
EEN PERSONENVENNOOTSCRAP lliET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKREID DIE UIT 
DE VENNOOTSCHAP UITTREEDT. - VER
MINDERING VAN RET KAPITAAL DIE IN 
DIT GEVAL SLECRTS HET GEVOLG IS 
VAN EEN LATERE BESLISSING VAN DE 
ALGEMENE VERGADERING. - 0MSTAN
DIGREID DIE ONVERSCRILLIG IS VOOR 
DE TOEPASSING VAN EVENBEDOELDE 
REGEL. 

1° De personenvennootschap met beper·Jcte 
aanspr-alcelijlcheid valt onder de perso
nenvennootschap voor de toepassing van 
de wetten betreffencle de directe belas
tingen (1). 

(1) VAN RYN, P1·incipes de d1·oit comme1·cial, 
d. II, nr 878; VAN HouTTE, T1·aite des socit!tes 
de personnes a 1'esponsabilite limitee, d. I, 
nr 52, blz. 75 en 76. 
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.2° De artikelen 125 tot 128 van de gecoih·di
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen onderwerpen de ove?·d1·acht 
van de aandelen door de vennoot van 
een pe?'sonenvennootschap met beperkte 
aanspralcelijkheid aan een eigen stelsel, 
dat verschilt van dat welke de wet voor 
de ove1'd1·acht van de aandelen in een 
naamloze vennootschctp voo?'schfij ft ( 1) . 

3° A1·tikel 15, § 2, van de gecoo?·dinee?·de 
wetten betretfende de inkomstenbelas
tingen maalct geen onde1·scheid, wat 
de toepassing van de mobilienbelasting 
of van cle bed?·ijfsbelasting betreft, tussen 
de vennootschappen " met vast lcapitaal " 
en de vennootschappen " met ve?'ande?'
lijlc lcapitaal "· 

4° De bij a?·tikel 15, § 2, van de gecoo?·di
neerde wetten bet1·efjende de inlcomsten
belastingen gestelde regel, tot vaststelling 
van het bedmg van de mobilienbelasting 
of van de bed1·ijfsbelasting, in geval 
van " verdeling van het maatschappelijlc 
vm·mogen, zelfs ten dele " is toepasselijk 
op de ttittreclencle vennoot van de coope?·a
tieve vennootschap, die de tegenwaanle 
van zijn aandeel in het maatschappelijlc 
ve1·mogen verk1·ijgt (2) en (3). 

5° De bij m·tilcel 15, § 2, van de gecoo?·di
nee?·de wetten bet1·efjende de inlcomsten
belastingen gestelcle 1·egel tot vaststelling 
van het bedrag van de mobilienbelas
ting of van de bed1·ijfsbelasting, in geval 
van "venleling van het rnaatschappel~jlc 
ve1·rnogen, zelfs ten dele "• is toepasselijk 
op het geval waarin de vennoot van een 
personenvennootschap met bepeTkte aan
spmlcelijlcheid, die uit de vennootschap 
uitt?'eedt zonde1• de ve?·etfening e1·van te 
vo1·clm·en en deswege, ingevolge een ovet·
eenkornst of een 1·egelmatige beslissing 
van de organen van de vennootschap, 
de teruggave van zijn inbreng bekornt, 
vermee1·clercl rnet de aangroei ervan en 
met zijn aancleel in de 1'eSe1'ves en de 
winsten (4). 

(1) Raadpl. ook L. enS. FREDERICQ, Hand
hoek van Belgisch Handels1•echt, d. II, nr 996, 
biz. 24. 

(2) Cass., 4 juni 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 1049) en 10 september 1963 (ibid., 
1964, I, 3fJ). 

(3) Zie daarentegen inzake naamloze ven
nootschappen, cass., 6 oktober 1959 (B1tll. en 
PAsrc., 1960, I, 160) en de conciusie van advo
caat-generaai P. MAHAUX, Rev. p1·at. soc. civ. 

6° vVannee1· de vennoot van een pe?·sonen
vennootschap met beperlcte aansp?·alce
lijlcheicl uit de vennootschap uittreeclt 
zonder de veretfening e1·van te vorcleren 
en ingevolge een ove?·eenlcornst of een 
regelrnatige beslissing van de o1·ganen 
van deze vennootschap de teruggave van 
zijn inbreng bekornt, ve?·meenlenl met 
de aang1·oei ervan en met zijn aandeel 
in de reserves en de winsten, is de orn
standigheid dat de ve1·minde?·ing van 
het lcapitaal in dit geval slechts het ge
volg is van een latm·e beslissing van de 
algemene ve1·gacle?·ing, onverschillig vom· 
de toepassing van de regel wellce a?·ti
lcel 15, § 2, stelt voor de vaststelling van 
het bedrag van de mobilienbelasting. 

(VAN TRICHT, WEDUWE F. HUTS, EN L. 
HUTS, T, BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het midde1 afge1eid uit de schen
ding van de artike1en 15, §§ 1 en 2, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe1as
tingen, gecoordineerd bij het bes1uit van 
de Regent van 15 januari 1948 (in htm 
tekst van v66r de wet van 20 november 
1962 houdende hervorming van de in
komstenbe1astingen), 116, 120, 122, 124, 
136, 72, 70, 70bis, 141, 142 van de wetten 
op de vennootschappen gecoordineerd 
bij het konink1ijk bes1uit van 30 novem
ber 1935, en 97 van de Grondwet, doo?·dat, 
in strijd met wat de eisers in hun con
c1usie v66r het hof van beroep staande 
hielden, het bestreden arrest, na vastge
ste1d te hebben dat " het vaststaat dat 
de rechtsvoorganger van verha1ers (thans 
eisers), Fernand Huts, in 1even vemloot 
was van de personenvennootschap met 
beperkte aansprake1ijkheid '' Gezworen 
Meters en W egers De Trouw " ; dat hij 

et cormn., 1960, biz. 67 ; zie tevens wat dezeifde 
materie betreft, cass., 6 december 1960 (Bull. 
en PAsrc., 1961, I, 375); FEYE, T1'aite de d1•oit 
fiscai des societes, d. II, nr 51bis; SCHREUDER, 
Les ·imp6ts su1· les 1'evenus, nr 78·; BouRs, La 
notion du 1'evenu taxable, nr 168. Toentertijd 
in tegengesteide zin VAN O~IESLAGHE, 

noot in Rev. crit. jur. belge, 1960, biz. 312. 
(4) Raadpl. cass., 3 november 1959 (Bull. 

en PAsrc., 1960, I, 253). 
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op 13 februari 1960 ontslag nam en zijn 
aandeel aan deze vennootschap verkocht 
voor de som van 600.000 frank» en dat 
de fiscus wegens deze « verkoop » ver
schillende belastingen in hoofde van 
wijlen Huts had geheven, deze belastin
gen als wettelijk en oordeelkundig be
schouwt om de reden dat de aan Huts 
betaalde prijs als een terugbetaling' aan 
de vennoot van de waarde van zijn aan
delen en als een gedeeltelijke verdeling 
van het maatschappelijk vermogen 
diende beschouwd te worden, belastbaar 
bij toepassing van artikel 15, § 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, en zulks bij toe
passing van de door het Hof van cassatie 
vastgestelde principes inzake samenwer
kende vennootschappen, tet·wijl, ee'/"ste 
onderdeel, de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid een vennoot
schap met << vast kapitaal » is en geen 
vennootschap met << veranderlijk kapi
taal », dat de akte waardoor een aandeel
houder van een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid zijn aan
deel aan de vennootschap verkoopt, een 
verkoop van de aan het aandeel verbon
den rechten uitmaakt, die niet verschilt 
van een verkoop die hij met een derde 
zou hebben afgesloten, en die niet belast
baar zou zijn ; terwijl, bijgevolg, deze 
verrichting ook als een aankoop moet 
beschouwd worden in hoofde van de 
vennootschap, die in huidig geval over 
een zuiver voorkoopsrecht over de aan
delen die de aandeelhouders wilden af
staan beschikte ; te1•wijl deze koop-ver
koop geen gedeeltelijke verdeling van het 
vennootschapspatrimonium uitmaakt, en 
derhalve niet aan artikel 15, § 1, noch 
aan artikel15, § 2, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen onderworpen is (schending van 
al de in het middel aangeduide beschik
kingen, behalve artikel 97 van de Grand
wet); te1·wijl, tweede ondeTdeel, in elk geval 
de motieven waarbij het arrest vaststelt 
dat wijlen Huts zijn aandeel in de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid << De Trouw >> aan deze 
vennootschap verkocht had en die waar
bij het beslist dat deze vennootschap en 
Huts een gedeeltelijke verdeling van het 
maatschappelijk vermogen bedongen, on
verenigbaar en tegenstrijdig zijn, vermits 
een enkele verrichting niet terzelfdertijd 
een koop-verkoop van aandelen en een 
verdeling van het maatschappelijk patri
lUonium kan uitmaken, hetgeen een 
schending uitmaakt van artikel 97 van 
de Grondwet : 

W at betreft het eerste onderdeel 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de rechtsvoorganger van 
de eisers zijn lidmaatschap in de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid << Gezworen Wegers en Meters 
De Trouw >> heeft opgezegd en de tegen
waarde van zijn deelbewijs heeft ont
vangen, zijnde het gerevaloriseerd kapi
taalsaandeel vermeerderd met de reserves 
en de meerwaarden, en dat dientenge
volge het maatschappelijk kapitaal even
redig werd verminderd ; 

Overwegende dat het arrest hieruit 
wettelijk kon afieiden dat zodanige ver
richting een gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk vermogen uitmaakt, 
waarvan de opbrengst in zover zij de 
overeenkomstig artikel 15, § 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen gerevaloriseerde in
breng te boven gaat, in de bedrijfsbelas
ting belastbaar is, overeenkomstig arti
kel 35, § 4, van dezelfde wetten, vermits 
de rechtsvoorganger van eiser een wer
kend vennoot was ; 

Overwegende immers dat de personen
vennootschappen met beperkte aanspra
kelijkheid, ten aanzien van de toepassing 
van de wetten betreffende de directe 
belastingen, gelijkgesteld worden met 
personenvennootschappen ; 

Overwegende dat de artikelen 125 tot 
128 van de gecoordineerde wetten be
treffende de handelsvennootschappen, 
wat betreft de afstand van deelbewijzen 
van de vennoten in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid, 
een eigen regeling invoeren, welke ver
schilt van die welke voor de afstand van 
aandelen in een naamloze vennootschap 
geldt; 

Overwegende dat artikel 15, § 2, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen geen onderscheid 
maakt tussen vennootschappen « met 
vast kapitaal >> en vennootschappen " met 
veranderlijk kapitaal >> ; 

Overwegende dat de algemene bewoor
dingen van het eerste lid van artilml 15, 
§ 2, << verdeling van het maatschappelijk 
vermogen, zelfs ten dele, tengevolge van 
liquidatie of om enige andere reden », niet 
enkel doelen op het geval waarin de uit
tredende vennoot de tegenwaarde van 
zijn aandeel in het maatschappelijk ver
mogen verkrijgt krachtens een stellig 
recht dat hij aan de wetten op de handels
vennootschappen ontleent, wat het geval 
is in de samenwerkende vennootschappen, 
met het gevolg dat de vermindering van 
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bedoeld vermogen het rechtstreeks gevolg 
is van de uittreding van de vennoot ; 

Dat zij ook van toepassing zijn wan
neer, zoals ten deze, een vennoot in een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid zich uit de vennootschap 
terugtrekt, zonder de vereffening ervan 
te vorderen, en deswege, ingevolge een 
overeenkomst of een regelmatige beslis
sing van de organen van de vennootschap, 
de teruggave van zijn inbreng bekomt, 
vermeerderd met de aangroei ervan en 
met zijn aandeel in de reserves en de 
winsten, om het even of de vermindering 
van het kapitaal in dit geval slechts het 
gevolg is van een latere beslissing van 
de algemene vergadering ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest, door 
eensdeels vast te stellen dat de rechts
voorganger van de eisers zijn deelbewijs 
in de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Gezworen ':V e
gers en Meters De Trouw )) aan die ven
nootschap heeft overgemaakt in de vorm 
van een verkoop, en anderdeels te be
slissen dat zodanige verrichting een ge
deeltelijke verdeling van het maatschap
pelijk vermogen uitmaakt, met generlei 
tegenstrijdigheid behept is; 

Overwegende dat het onderdeel feite
lijke grondslag mist ; 

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

18 april 1967. - 28 kamer. - Voor
zittM', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. Naulaerts.- Gelijklnidende 
conclnsie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

28 KAlliER.- 18 april 1967. 

1° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DrREOTE 
BELASTING. - BEGRIP. 

(I) Cass., 18 januari 1966 (B1tll. en PAsiC,, 
1966, I, 644). 

(2) Cass., 18 mei 1965 (B1tll. en PAsw., 
1965, I, 1005); raadpl. cass., 4 april 1967, 
supm, biz. 939. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - VEROR
DENING DIE AANDUIDT DAT DE BELAS
TING EEN INDIREOTE BELASTING IS.
BENAMING ZONDER BELANG VOOR DE 
JURIDISOHE AARD VAN DE BELASTING. 

go GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DrREOTE 
OF INDIREOTE AARD VAN DE BELASTIN
GEN.- BETALINGSMODALITEITEN VAN 
DE BELASTING. - MODALITEITEN ZON
DER BELANG VOOR DE JURIDISOHE AARD 
VAN DE BELASTING. 

4° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - TAxE 
OP DE RIOLERINGS- EN WEGENWERKEN 
TEN LASTE VAN DE AANPALENDE EIGE
NAARS. - DIREOTE BELASTING. 

l 0 Is een di1·ecte belasting de belasting 
die tot grondslag heeft niet alleenstaande 
of voorbijgaande en door de belasting
schuldige gestelde daden, doch een uiter
aanl du~wzame toestand (l). 

2° De bepaling « indirecte ,, wellce door 
de gemeenteverordening die de taxe in
voert, eraan wordt gegeven, ve?'leent op 
zichzelf daaman de bewuste hoedanig
lwid niet (2). 

go De betalingsmoclaliteiten van een ge
meentebelasting zijn niet doorslagge
vend voo1· het bepalen van het direct 
of indirect ka1·akte1· e1·van. 

4° Een gemeentetaxe op de wegen- en 
1'ioleringswe1·lcen ten laste van de aan
palende eigenaars van de openba1·e weg 
is een di1·ecte belasting (g). 

(NORRE, T. GEMEENTE 
SINT-STEVENS-WOLUWE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de besluiten 
van de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Brabant van 16 sep
tember 1965; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 8 van de Grondwet, door
dat eiser door de bestendige deputatie 

(3) Raadpl. cass., 24 april 1958 (Bttll, en 
PASIO., 1958, I, 942) en 19 februari 1959 (ibid., 
1959, I, 623). 
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tegen zijn wil wordt afgetrokken van de 
rechter die hem toegekend is door de 
artikelen 5 en 6 van de wet van 29 april 
1819, wanneer de bestendige deputatie 
zich bevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over de reclamaties door hem gericht 
tegen de als directe uitvoerbaar ver
klaarde belastingen, waarvan hij de wet
telijkheid betwistte, en wanneer zij als 
gronden van haar beslissing aangeeft dat 
de door de gemeente in haar reglement 
gebezigde benaming van de belasting 
« directe of indirecte ll geenszins het ka
rakter van de taxe bepaalt, dat het de 
overheid, die over de bezwaren uitspraak 
moet doen, behoort het werkelijk karak
ter van de taxe te bepalen en dat, zo de 
modaliteiten van de werkelijke belasting 
in acht genomen worden, de toepassing 
van het reglement regelmatig is, onge
acht de door de gemeente gegeven bena
ming: 

Overwegende dat door de bestreden 
besluiten de Bestendige Deputatie van 
Brabant de reclamaties heeft verworpen 
door eiser gericht tegen de aanslagen voor 
de dienstjaren 1961, 1962, 1963 en 1964 
door de gemeente Sint-Stevens-Woluwe 
te zijnen laste gevestigd krachtens het 
taxe-reglement. van 5 november 1963, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
13 mei 1954, waarbij een.taxe werd ge
vestigd ten laste van eigenaars van eigen
dommen, palend aan de open bare weg, 
waarop wegen- en rioleringswerken door 
de gemeente op haar kosten werden uit
gevoerd; 

Overwegende dat de bepaling « indi
recte n, welke door de gemeenteverorde
ning aan die taxe werd gegeven, op zich
zelf daaraan de bewuste hoedanigheid 
niet verleent; 

Overwegende dat de litigieuze taxes 
niet rusten op door de belastingplichtige 
verrichte afzonderlijke of voorbijgaande 
daden, doch, volgens de vaststelling van 
de bestreden besluiten, op een uiteraard 
duurzame toestand, te weten het aan 
elkaar palen van de eigendommen en de 
openbare weg waarop wegen- en riole
ringswerken uitgevoerd werden ; 

Overwegende dat dergelijke taxes di
recte belastingen zijn; dat de betalings
modaliteiten ervan niet doorslaggevend 
zijn bij de bepaling van het karakter van 
de belasting ; 

Dat eruit volgt dat de bestendige de
putatie de in het middel aangeduide be
paling niet geschonden heeft door, om 
zich bevoegd te verklaren, te steunen op 
de redenen welke eiser critiseert ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

En overwegende dat nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat geen middel de openbare orde 
aan belangend van ambtswege dient op
geworpen te worden ; 

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

18 april 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Neven. - Gelijkluiaende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 april 1967, 

1 o INKOMSTENBELASTINGE"N. 
A¥TREK VAN DE REEDS BELASTE BE

STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERl\'IIJDEN.- STELSEL INGE

VOERD DOOR DE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOl\'ISTENBELASTINGEN, GECOOR
DINEERD BIJ RET BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 15 JANUARI 1948. -
!NTERESTEN VAN HYPOTHECAIRE 
SCHULDVORDERINGEN OP IN BELGIE 
GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN. -
lNTERESTEN DIE l\'IOETEN WORDEN BE
SCHOUWD ALS REEDS AANGESLAGEN 
INKOl\'ISTEN, TEN BEDRAGE VAN HET 

KADASTRAAL INKOl\'IEN VAN DIE ON
ROERENDE GOEDEREN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERl\'IIJDEN. - lNTERESTEN 
VAN HYPOTHECAIRE SCHULDVORDERIN
GEN WELKE WORDEN BESCHOUWD ALS 
INKOMSTEN REEDS AANGESLAGEN TEN 
BELOPE VAN HET KADASTRAAL INKOl\'IEN 
VAN DE GEHYPOTHEKEERDE ONROE
RENDE GOEDEREN. - MAAT WAARIN 
DIE INKOl\'ISTEN VAN DE BELASTBARE 
INKOl\'ISTEN KUNNEN WORDEN AFGE· 
TROKKEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
A¥TREK VAN DE REEDS BELASTE BE

STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN • 
SLAG TE VERMIJDEN. - ARTIKEL 52, 
§ 5, LID 1, VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN • 
BELASTINGEN, GEWIJZIGD BIJ ARTI
KEL 1 VAN DE WET VAN 13 JULI 1959. 
- DRAAGWIJDTE. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE-
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STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERMIJDEN. - SOMMEN DIE 
IN DEPOSITO ZIJN AANGENOMEN OF 
ONTLEEND, BELEGD IN EEN BEPAALD 
ACTIVA-BESTANDDEEL, MET NAME RY
POTREOAIRE LENINGEN.- FINANOIEI.E 
LASTEN WELKE DRUKKEN OP DIT 
ACTIVA-BESTANDDEEL. - FINANOIELE 
LASTEN DIE IN VERBAND MET DIT AOTI
VA-BESTANDDEEL DIENEN TE WORDEN 
GEBRAORT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERMIJDEN. - ARTIKEL 52, 
§ 5, LID 1, VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. TOEPASSING VAN 
§ 4 VAN RETZELFDE ARTIKEL IN DE 
GEVALLEN WAARIN DE BELASTING
PLIORTIGE NIET BEWIJST DAT DE ONT
LEENDE OF IN DEPOSITO ONTV ANGEN 
SOMMEN IN EEN BEPAALD AOTIVA-BE
STANDDEEL WERDEN BELEGD. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERMIJDEN. - ARTIKEL 52, 
§ 5, LID l, VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - FINANOIELE LASTEN 
VAN DE ONTLENINGEN EN DEPOSITO'S. 
- LASTEN DIE GEAORT WORDEN RET 
GERELE AOTIEF VAN DE BELASTING
PLIORTIGE TE BEZWAREN EN SLEORTS 
IN VERBAND KOMEN MET EEN BEPAALD 
ACTIVA-BESTANDDEEL IN EVENREDIG
REID MET DE BELANGRIJKREID VAN DIT 
AOTIEF IN VERROUDING TOT RET GE
RELE AOTIEF VAN DE BELASTING
PLIORTIGE. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERMIJDEN. - REGEL VAN 
ARTIKEL 52, § 5, LID 3, VAN DE GE
OOORDINEERDE WETTEN.- REGEL DIE 
TOT DOEL REEFT EEN BEPAALD AOTIVA
BESTANDDEEL IN VERBAND TE BRENGEN 
MET DE FINANOIELE LASTEN DIE RET 
OONDITIONEREN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE AAN
SLAG TE VERMIJDEN. - ARTIKEL 52, 
§ 5, LID l EN 3, VAN DE GECOORDI· 
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEPALIN
GEN DIE EEN TOEPASSINGSMODALITEIT 
ZIJN VAN DE REGEL VOLGENS WELKE 
DE REEDS AANGESLAGEN INKOMSTEN 
SLEORTS KUNNEN WORDEN AFGETROK
KEN IN DE MATE WAARIN ZIJ IN RET 
BATIG SALDO VAN RET BOEKJAAR TERUG 
VOORKOMEN. 

1° E1· blijkt uit de samenlezing van de ar
tikelen 22 en 52, § 2, van de gecoordi
nee?·de wetten betretfende de inkomsten
belastingen, dat de inte?'esten van hy
pothecai?·e schuldvonleringen op in Bel
giii gelegen onroe?·ende goede1·en, onde1· 
het ?'egime van evengenoemde wetten 
gecoordineenl bij het besluit van de 
Regent van 15 janua1•i 1948, als ?'eeds 
aangeslagen inkomsten moesten be
schouwd wonlen ten beclrage van het 
kadastraal inkomen van die onroerende 
goede?·en. 

2o De reeds aangeslagen inkomsten opgele
verd door het deel van de interesten 
van hypothecai1•e schulclvorderingen, ten 
belope van het kadastmal inkomen van 
de gehypothekeerde mwoe?'ende goederen, 
mogen van de belaste inlcomsten slechts 
worden afgetrolclcen in zover deze reeds 
aangeslagen inlcomsten in het batig 
saldo van het beschouwd boek- of reke
ningjaa?' tentg voorlcomen, dit wil zeggen 
voor hun totaal bedrag voomf verminderd 
met de daa?'op dntlclcende financiiile las
ten en met een evenrecz.ig aandeel in de 
algemene beheerskosten. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 52, §§ 2 en 4.) 

3o Paragraaf 5, licl1, van m·tikel 52 van cle 
gecoo1•dineercle wetten bet?'effencle cle in
komstenbelastingen, gewijzigcl bij a?·ti
kel 1 van cle wet van 13 juli 1959, stelt, 
voo?' de toepassing van § 4, litte?'a a, van 
hetzelfcle artilcel, als ?'egel clat cle financiele 
lasten, ve?·bonclen aan cle sommen die cle 
belastingschulclige ontleencl of in deposito 
of ancle1·szins ontvangen heeft, in min
cle?·ing gebmcht wonlen van de ?'eeds 
aangeslagen inkomsten, clit wil zeggen 
ervan afget?·oklcen worden in cle mate 
ove?'eenstemmend met cle ve1•houcling tus
sen de waa1·de van cle bestanddelen die 
?'eecls aangeslagen zijn en lcrachtens § 3 
al clan niet aftrekbare inkomsten lcunnen 
opbrengen en de waarcle van de gezamen
lijke activabestancldelen. 

4o W anneer in deposito aangenomen of ont
leencle bed1·agen in een bepaalcl activa-
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bestanddeel wo1·den belegd dat al dan niet 
1·eeds aangeslagen inkomsten kan voort
brengen, ten deze hypothecai1·e leningen, 
moeten de financiele lasten ttitgemaakt 
door de interesten van de deposito's en 
de leningen en die betrekking hebben op 
dit activabestanddeel, in ve1·band wo1·den 
gebracht met dit bestanddeel, k!-achtens 
lid 3, van § 5, van a~·tikel 52 van de 
gecoih·dineenle wetten betreffende de in
komstenbelastingen. 

5° A1·tikel 52, § 5, licl 1, van de gecoih·di
nee1·de wetten bet1·efjende de inkomsten
belastingen d1·nkt een eqnatie nit die het 
bij § 4 van hetzelfde a1·tikel gestelde prin
cipe aanwendt in alle gevallen waarin 
de belastingplichtige niet bewijst dat de 
doo1• hem ontleende of in deposito aan
genomen sommen in een bepaald act1:va
bestanddeel wenlen belegd. 

6° Volgens artikel 52, § 5, lid 1, van de 
gecoo1·dineerde wetten bet1·efjende de 
inkomstenbelastingen worden de finan
ciele lasten van de ontleningen en deposi
to's, geacht het gehele actief van de belas
tingplichtige te bezwa1·en en met een be
paald activabestanddeel, dat, ?'eeds aan
geslagen, al dan niet aft1·ekba1·e inkom
sten opbrengt, slechts in ve1·band te 
komen in evenredigheid met de belang
?'ijkheid van dit actief in ve1•houding 
tot het gehele actief van de belasting
plichtige. 

7° Wannee1· a1·tikel 52, § 5, lid 3, van de 
gecoo1·dineerde wetten bet1·efjende de 
inkomstenbelastingen bepaalt dat, indien 
wm·dt aangetoond dat de sommen, die cle 
belastingplichtige ontleend of in deposito 
of ande1·szins ontvangen !weft, in een 
bepaalcl activa-bestanddeel wer·den be
legd, de financiele lasten in ve1·band 
wo1·den geb1•acht met dat activa-bestand
dee~, wm·dt daa~·bij beoogd clit bepaald 
actwa-bestanddeel en de financiele lasten 
die het conditione1·en in onde1·linge be
trekking te stellen. 

8° Lid 3 van § 5 van a1·tikel 52 van de 
gecoo1·dineerde wetten betretfende de 
inkomstenbelastingen is zoals lid 1 van 
dezelfde paragmaf een wijze van toepas
sing van de algemene in § 4 gestelde 
1•egel volgens welke de 1·eeds aangeslagen 
inkomsten slechts mogen worden afge
t?·oklcen in de mate waa1·in zij in het 
batig saldo van het boekjaar te~·ug voo?'
komen, dit wil zeggen voo1· hun totaal 
bedmg, voo1·af ve?·minde1·d met de « daa?'
op drukkende '' fi.nanciele lasten. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEJN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ANTWERPSE HYPOTHEEKKAS l>,) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het mid del afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet. en 52, inzonderheid § 5, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoiirdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 jan.uari 1948, zoals 
deze paragraaf werd gewijzigd bij arti
kel 1 van de wet van 13 juli 1959, doO?'dat 
het bestreden arrest de betwiste aansla
gen vernietigt in de mate waarin de 
financiele lasten van zekere passiva
bestanddelen, overeenstemmende met de 
hypothecaire schuldvorderingen van ver
weerster, alleen van de aftrekbare reeds 
be~ast~ inkomsten (zijnde de hypothe
cmre mteresten ten belope van het ka
d.astraal inkomen der gehypothekeerde 
mgendommen) werden afgetrokken en 
niet van de niet reeds belaste inkomsten 
~zijnde het excedent van de hypothecaire 
mteresten op het bedoelde kadastraal 
inkomen), terwijl, zo het vaststaat dat 
de in lid 1 van § 5 van voormeld arti
kel 52 bepaalde proportionele bereke
ningswijze van de financiele lasten door 
lid 3 van dezelfde paragraaf wordt prijs
gegeven en lid 3 ten deze toepasselijk is1 
dit laatste lid niet afwijkt van de prin
cipiele regel d!e in lid 1 is vooropgezet 
en welke geb1edt de financiele lasten, 
die overeenstemmen met de productieve 
activabestanddelen, uitsluitend in min
dering te brengen van de aftrekbare reeds 
aangeslagen inkomsten opgebracht door 
deze bestanddelen, en verbiedt die finan
ciele lasten aan te rekenen op de reeds 
aangeslagen maar niet bestendige inkom.
sten of op de niet reeds belaste inkom
sten, opgebracht door dezelfde bestand
delen ; terwijl het arrest enkel de afwij
king van lid 1 door lid 3 onder het oog
p~t van de proportionele berekenings
WlJZe van de financiele lasten motiveert, 
doch hiermede geenszins zijn besluit tot 
gedeeltelijke vernietiging van de betwiste 
aanslagen wegens een onjuiste toepassing 
van artikel 52, § 5, lid 3, heeft verant
woord of kunnen verantwoorden : 

Overwegende dat nit het bestreden 
arrest blijkt dat de verwerende vennoot
schap, door middel van de deposito's 
die haar worden toevertrouwd en van de. 
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opbrengst van de obligatieleningen die 
zij aangaat, hypothecaire leningen uit
geeft; dat zij, eensdeels, interesten op de 
deposito's en op de ontleningen betaalt 
en, anderdeels, de interesten van de 
hypothecaire leningen int ; dat de in teres
ten betaald op de deposito's en op de 
ontleningen financiiile lasten uitmaken 
die de inkomsten van de hypothecaire 
leningen bezwaren ; 

Overwegende dat uit de samenlezing 
van artikel 22 en van artikel 52, § 2, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen gecoi:irdineerd bij het besluit van 
de Regent van I5 januari I948 v66r de 
hervorming van 20 november I962, 
blijkt dat de interesten van de hypothe
caire schuldvorderingen op in Belgiii 
gelegen onroerende goederen als reeds 
aangeslagen inkomsten moesten be
schouwd worden ten bedrage van het 
kadastraal inkomen van die onroerende 
goederen; 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet critiseert in zover dit, voor de toe
passing van artikel 52 van de gecoordi
neerde wetten, dat ertoe strekte dubbele 
belasting van eenzelfde inkomen te ver
mijden, gesteund heeft op § 4 en op § 5, 
lid 3, van dit artikel ; doch dat eiser het 
hofvan beroep verwijt bevolen te hebben 
dat bedoeld lid 3 zal toegepast worden 
op een wijze die hij niet in overeenstem
ming acht met de wet; 

Overwegende dat volgens voorrneld 
§ 4, de reeds aangeslagen inkomsten, ten 
deze het gedeelte van de interesten van 
de hypothecaire schuldvorderingen ten 
belope van het kadastraal inkomen van 
de onroerende goederen, van de belast
bare inkomsten slechts mogen worden 
afgetrokken in de mate waarin zij in het 
batig saldo van het beschouwd hoek- of 
rekeningjaar terug voorkomen, dit wil 
zeggen voor haar totaal bedrag vooraf 
verminderd : a) met de daarop drukkende 
financiiile lasten, b) met haar evenredig 
aandeel in de algemene beheerskosten ... ; 

Overwegende dat voor de toepassing 
van § 4, letter a, § 5 van artikel 52 voor
noemd, gewijzigd bij artikel I van de 
wet van I3 juli I959, in lid I als regel 
stelt dat de financiele lasten, verbonden 
aan de sommen die de belastingplichtige 
ontleend of in deposito of anderszins 
ontvangen heeft, in mindering gebracht 
worden van de reeds aangeslagen inkom
sten in een mate overeenstemmend met 
de verhouding tussen de waarde van de 
bestanddelen die reeds aangeslagen en 
krachtens § 3 al dan niet aftrekbare in-

komsten kunnen opbrengen, en de waarde 
van de gezamenlijke activabestanddelen ; 

Overwegende dat deze proportionele 
regel van toepassing zou geweest zijn, 
indien, ten deze, niet was bewezen, zoals 
het arrest het vaststelt, dat de ontvangen 
of ontleende bedragen door verweerster 
gebruikt werden voor het uitgeven van 
hypothecaire leningen ; 

Overwegende dat, nu uit het arrest 
blijkt dat de door verweerster in deposito 
aangenomen of ontleende bedragen wer
den belegd in een bepaald activabestand
deel dat al dan niet reeds aangeslagen 
inkomsten kon opbrengen, ten deze hy
pothecaire leningen, de op dit bepaald 
activabestanddeel betrekking hebbende 
financiiile lasten ermede in verband moe
ten worden gebracht krachtens lid 3 van 
§ 5 van artikel 52; dat ten deze de finan
ciiile lasten, welke door de interesten 
van de deposito's en van de ontleningen 
worden opgeleverd, dus in verband moe
ten gebracht worden met het activa
bestanddeel dat uit de hypothecaire le
ningen bestaat ; 

Overwegende dat dit verband of dit 
in mindering brengen op twee verschil
lende wijzen kan opgevat worden : dat 
volgens de stelling van eiser de financiiile 
lasten geheel moeten afgetrokken worden 
van de reeds aangeslagen inkomsten, dit 
is van de door verweerster ontvangen 
interesten ten belope van het kadastraal 
inkomen van de onroerende goederen ; 
dat volgens de stelling van verweerster, 
waarbij het bestreden arrest zich heef1; 
aangesloten, de financiiile last en op de 
gezamenlijke interesten van de hypothe
caire leningen drukken en slechts van 
de reeds aangeslagen of daarmee gelijk
gestelde inkomsten km1nen . worden in 
mindering gebracht in de verhouding 
van dat reeds aangeslagen gedeelte van 
de interesten tot het geheel ervan ; 

Overwegende dat eiser zijn betoog 
grondt op een regel die hij uit artikel 52, 
§ 5, lid I, afleidt en waarvan het derde 
lid van dezelfde paragraaf niet zou heb
ben afgeweken; 

Overwegende dat, volg,,ns hem, die 
regel gebiedt de financiele lasten die 
overeenstemmen met de activabestand
delen welke reeds aangeslagen inkomsten 
kmmen opbrengen, uitsluitend in min
dering te brengen van de reeds aange
slagen en aftrekbare inkomsten, die door 
deze activabestanddelen worden opge
bracht, en verbiedt deze financiele lasten 
in mindering te brengen van de niet reeds 
aangeslagen inkomsten die door dezelfde 
activabestanddelen worden opgebracht ; 
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Overwegende dat lid 1 van § 5 van 
artikel 52 een equatie uitdrukt die het 
bij § 4 van hetzelfde artikel gestelde prin
cipe aanwendt in alle gevallen waarin de 
belastingplichtige niet bewijst dat de 
door hem ontleende of in deposito aan
genomen sommen in een bepaald activa
bestanddeel werden belegd; dat volgens 
die bepaling de financiele lasten van de 
ontleningen en van de deposito's geacht 
worden het gehele actief van de belas
tingplichtige te bezwaren en met een 
bepaald activabestanddeel dat reeds 
aangeslagen, al dan niet aftrekbare in
komsten opbrengt, slechts in verband te 
komen in evenredigheid met de belang
rijkheid van dit actief in verhouding tot 
het gehele actief van de belastingplich
tige; 

Overwegende dat wanneer lid 3 van 
§ 5 bepaalt dat, indien wordt aange
toond dat de sommen die de belasting
plichtige ontleend of in deposito of 
anderszins ontvangen heeft in een be
paald activabestanddeel werden belegd, 
de :financiele lasten in verband worden 
gebracht met dat activabestanddeel, 
daarbij beoogd wordt dit bepaald activa
bestanddeel en de :financiele lasten die 
het conditioneren in onderlinge betrek
king te stellen ; 

Overwegende dat het bepaalde activa
bestanddeel ten deze uit het bedrag van 
de hypothecaire leningen bestaat, zodat, 
krachtens de bepaling van lid 3, de :finan
ciele lasten op de inkomsten van de 
hypothecaire leningen drukken, zonder 
dat er een onderscheid moet worden ge
maakt tussen het gedeelte van deze in
komsten dat overeenstemt met het ka
dastraal inkomen van de gehypothe
keerde onroerende goederen en het ge
deelte dat het bedoelde kadastraal inko
men overschrijdt; 

Overwegende dat lid 3, zoals lid 1, een 
wijze van toepassing is van de algemene 
regel door § 4 voorgeschreven en volgens 
welke de reeds aangeslagen inkomsten 
slechts mogen worden afgetrokken in de 
mate waarin zij in het batig saldo van 
het boekjaar terug voorkomen, dit wil 
zeggen voor hem totaal bedrag, vooraf 
verminderd met de « daarop drukkende >> 

financiele lasten, wat grammaticaal bete
kent dat, om de aftrekbare reeds aan
geslagen inkomsten te bepalen, van de 
reeds aangeslagen inkomsten slechts het 
gedeelte van de financiele lasten dat 
erop betrekking heeft moet afgetrokken 
worden; 

Overwegende dat hieruit af te leiden 
valt dat ten deze de :financiele lasten 

verdeeld moeten worden tussen het ge
deelte van de hypothecaire interesten, 
dat beschouwd wordt als inkomsten die 
reeds aangeslagen zijn ten belope van 
het kadastraal inkomen van de gehy
pothekeerde onroerende goederen, en het 
gedeelte van die interesten dat het be
drag van het bedoelde kadastraal inko
men overschrijdt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

18 april 1967. - 2e kamer. - Voo1'· 
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Ne
ven. - Gelijkluidende conclusie, H. Gans
hof van der Meersch, eerste advocaat
generaal.- Pleiters, HH. Van Leynseele 
en DeBruyn. 

2e KAMER.- 18 april 1967, 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- Drn,ECTE BELASTINGEN.- BEWIJS· 
KRACHT VAl.__, DE AKTEN. - STATUTEN 
VAN EEN VERENIGING ZONDER WINST· 
OOGMERK. - AAREST DAT OP GROND 
VAN EXTRINSIEKE GEGEVENS BESLIST 
DAT IN DE STATUTEN VAN DEZE VERE· 
NIGING NIETS VAN AARD IS TE LATEN 
VERMOEDEN DAT ZIJ OPGERICHT IS MET 
RET DOEL HANDELSBEDRIJVIGHEDEN 
UIT TE OEFENEN. - INTERPRET A TIE 
MET DE TERMEN VAN DE STATUTEN 
VERENIGBAAR. - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- DIRECTE BELASTINGEN,- BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. - MIDDEL 
BEWERENDE DAT DE BESTREDEN BE· 
SLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN EEN 
BEPAALDE AKTE MISKENT. - BESLIS· 
SING WELKE NIET OP DEZE AKTE 
STEUNT. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- DIREOTE BELASTINGEN.- BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. - STATUTEN 
VAN EEN VERENIGING ZONDER WINST· 
OOGMERK. - BEZOLDIGING VAN EEN 
VENNOOT DIE IN DEZE VENNOOTSCHAP 
DE FUNCTIES VAN ADMINISTRATEUR EN 
VAN DIRECTEUR UITOEFENT.- BESLIS· 
SING VOLGENS WELKE DEZE VERGOE· 
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DING DE BEZOLDIGING VAN ZIJN BE
DRIJVIGHEID ALS DIREOTEUR IS. -
INTERPRETATIE VERENIGBAAR MET DE 
TERMEN VAN DE STATUTEN DER VERE· 
NIGING. - GEEN lVIISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT ERVAN. 

1° De bewijskracht van de statuten van 
een vereniging zoncle1· winstoogme1·k 
wo1·clt niet mislcencl clam· het ar1·est, dat, 
zonde1· van clie statuten een ~titlegging 
te geven die met cle termen e1•van onve~·e
nigbaa?' is, bij het beoonlelen van cle 
elementen van cle zctalc, beslist clat, wijl 
niets in cle statuten van cle ve~·eniging 
van die acwcl is clctt het laat ve?·oncle?·stel
len clat zij opge1·icht wercl met het cloel 
een hctndelsbed1•ijvigheid ttit te oefenen, 
cle ve1·eniging het vm·wezenl~jlcen van een 
onbaatz~tchtig cloel van ctlgemeen n~tt 
beoogcl heeft (1). 

2° Mist feitelijke gmndslctg hei middel 
bewe1·encle clctt de bestreclen beslissing de 
bewijskmcht van een bepaalcle akte mis
lcent, wctnnee?' de beslissing op cleze alcte 
niet steunt (2). 

3° De bewijslcracht van sommige bepalin
gen van cle statuten van een vereniging 
zonae?' winstoogme?·lc wonlt niet geschon
clen door cle rechter clie, steunencle op 
feitelij lee gegevens die hij soevm·ein be
oonleelt, beslist clat n~t door het cum~t
leren vctn cle functies van administ?·a
teur en van cli1·ecteur cle persoon met 
cleze clubbele hoedanigheicl belcleed niet 
onttmlclcen is aan het gezctg, het bestttur 
en het toezicht wellce de ?'aad van beheer, 
orgaan van cle vennootschap, collegiaal 
op die persoon uitoefent, met bet?·ekking 
tot zijn becl1·ijvigheicl van clirecteu?', cle 
hem toegekencle vergoeclingen cle bezolcli
ging van zijn becb·ijvigheicl als clirecte~w 
ttitmalcen, wannee1· cleze interp1·etatie van 
cle bepalingen vctn cle stat·uten met cle 
termen ervan niet onve1·enigbaar is (3). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. VERENIGING ZONDER WINST
OOGMERK « FIDUOIA ll EN DEPRET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 14 oktober 1966, sttp1·a, biz. 204; 
raadpl. cass., 1 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 1965, 
I, 1065). 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het gedeelte van het arrest met 
betrekking tot de vereniging zondei' 
winstoogmerk '' Fiducia ,, verweerster : 

Over het middel afgeleid uit de schell
ding van de artikelen 97, 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 1, 2 van de wet van 15 de
cember 1872 houdende de titels I tot IV 
van het vVetboek van koophandel, ge
wijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de 
wet van 3 j"Llii 1956, 25, § 1, en 31, § 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
cloorclat, na te hebben vastgesteld dat de 
vereniging zonder winstoogmerk « Fi
ducia " tot doel heeft « in naam en voor 
rekening van de leden en van de aan
geslotenen, al of een gedeelte van de 
formaliteiten te vervullen opgelegd door 
de fiscale wetten, bijvoorbeeld jaarlijkse 
aangifte van de inkomsten, indienen en 
verdedigen van de bezwaarschriften, 
houden der boekhouding, enz., alsmede 
al wat daarmede verband houdt of nuttig 
kan zijn tot het bereiken van het sociaal 
doel ,, dat, volgens artikel 25 van haar 
standregelen, de inkomsten van die vere
niging samengesteld worden door ge
beurlijke toelagen, giften en interest op 
geplaatste gelden, alsook door bijdragen 
betaald door de leden en aangeslotenen 
van de vereniging die hetzij op propor
tionele voet, hetzij forfaitair worden 
berekend en bestemd zijn tot het dekken 
van de administratiekosten van verweer
ster en dat de genaamden Depret en 
Dewit, respectievelijk beheerder-direc
teur en afgevaardigde-beheerder van de 
vereniging, de eerste op geringe wijze, 
de tweede op aanzienlijke wijze, toeken
ningen van verweerster ontvangen heb
ben als vergelding voor de diensten die 
zij aan de vereniging gepresteerd hebben, 
het bestreden arrest beslist dat verweer
ster niet in de bedrijfsbelasting belastbaar 
is daar « niets in haar standregelen van 
die aard is dat het laat veronderstellen 
dat zij opgericht werd met het doel han
delsbedrijvigheden uit te oefenen lijkende 
op deze gedreven door een fiduciaire " 
en dat << de administratie niet bewijst 
dat de juridische vorm aan de vereniging 
gegeven slechts een mom uitmaakt van 
aard om een zakenkantoor te verbergen ,, 

(2) Cass., 25 oktober en 12 december 1966, 
sup1·a, biz. 274 en 460. 

(3) Raadpl. cass., 16 februari 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 786). 
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en deze beslissing op de volgende motie
ven stetmt : het doel van de vereniging 
kan een algemeen nut dienen zoals het 
geval is voor de bedrijfsgroeperingen en 
de sociale secretariaten ; het bedrag 
der ge'inde bijdragen wijst niet op vereis
ten tegenover de aangeslotenen die de 
grenzen van het verwezenlijken van het 
onbaatzuchtig doel zouden overschrijden 
of een winstoogmerk aan het licht zouden 
brengen ; het is aan een vereniging 
zonder winstoogmerk niet verboden on
rechtstreeks stoffelijke voordelen aan 
haar leden te verlenen en bezoldigd per
soneel in haar dienst te hebben, indien 
de gepresteerde diensten en de beloning 
ervan nodig zijn tot het verwezenlijken 
van het onbaatzuchtig doel, en het is 
haar evenmin verboden deze werkzaam
heden aan haar leden toe te vertrouwen, 
terw~jl, ee1·ste onde1·deel, deze beslissing 
onverenigbaar is met de termen van de 
artikelen 1 en 25 van de aan het hof van 
beroep voorgelegde statuten van de vere
nig:in,g zonder winstoogmerk « Fiducia » 
en strijdig is met de niet betwiste vast
stellingen van de beslissing van 30 sep
tember 1959 van de directeur der belas
tingen (schending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en 
daarenboven in tegenspraak is met de 
eigen vaststellingen van het hof van 
beroep (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); tweede onderdeel, het ar
rest niet zonder de artikelen 1 en 2 
van de wet van 15 december 1872, ge
wijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de 
wet van 3 juli 1956, te schenden, het 
karakter van een onderneming van zaak
waarneming heeft kunnen ontzeggen aan 
een vereniging die, zoals de vereniging 
zonder winstoogmerk « Fiducia », haar 
diensten aanbiedt aan het publiek om, 
tegen beloning, bepaalde prestaties voor 
derden te verrichten ; derde onderdeel, 
krachtens de artikelen 25, § 1, en 31, 
§ 1, van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, de 
inkomsten van welkdanige handelsbe
drijvigheid of van een winstgevende be
trekking met handelskarakter, in hoof de 
van de genieter, aan de bech·ijfsbelasting 
onderhevig zijn en het arrest voormelde 
wetsbepalingen, alsmede artikel 112 van 
de Grondwet heeft geschonden door een 
niet wettelijk voorgeschreven vrijstelling 
te verlenen ten aanzien van de inkomsten 
die de vereniging zonder winstoogmerk 
<< Fiducia >> uit een dergelijke bedrijvig
heid heeft getrokken ; vier·de onderdeel, 
het arrest geen of alleszins een onvol
doend antwoord verstrekt op de con-

clusie van de Belgische Staat, in zover 
daarin werd betoogd dat de bedrijvigheid 
van verweerster een onderneming van 
zaakwaarneming is in de zin van artikel 2 
van de wet van 15 december 1872, ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 
3 juli 1956, en de daaruit voortspruitende 
in.komsten derhalve aan de bedrijfsbelas
ting onderhevig zijn (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); vijfde onder
deel, het eerste der motieven waarop 
het arrest zijn beslissing stetmt, namelijk 
dat << het doel van de vereniging zonder 
winstoogmerk << Fiducia » tot een alge
meen nut kan dienen zoals dat het geval 
is voor de bedrijfsgroeperingen en de 
sociale secretariaten », ten dele van louter 
conjectm·ele aard is en, voor het overige, 
een niet nader verantwoorde vergelijking 
inhoudt met verenigingen waarvoor even
min een wettelijke belastingvrijstelling 
is voorzien, zodat het motief in zijn ge
heel ondoeltreffend is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit de redenen van 
het arrest blijkt dat het hof van beroep, 
bij het beoordelen van de elementeJl van 
de zaak, in feite beslist dat verweerster, 
welke als vereniging zonder winstoog
merk werd opgericht, het verwezenlijken 
van een onbaatzuchtig doel van algemeen 
nut beoogd heeft ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat niets in de statuten van verweerster 
van die aard is dat het laat veronder
stellen dat zij opgericht werd met het 
doel een handelsbedrijvigheid uit te oe
fenen, en dat de administratie niet be
wijst dat de aan << Fiducia » gegeven 
jm·idische vorm slechts een mom uit
maakt om een zakenkantoor te verber
gen; 

Dat die vaststelling met de bewoor
dingen van de artikelen 1 en 5 van de 
statuten van de vereniging niet onvere
nigbaar is; 

Overwegende dat het arrest de be
woordingen van artikel 1, § 1, van be
doelde statuten overneemt en artikel 25 
ontleedt volgens hetwelk de inkomsten 
van verweerster samengesteld worden 
door : 1° de bijdragen die bestemd zijn 
tot het dekken van de administratiekos
ten, bijdragen waarvan het bedrag en 
de modaliteiten door een reglement van 
de beheerraad vastgesteld worden; 2° ge
beurlijke toelagen, giften en interest van 
belegde gelden en alle andere inkomsten, 
terwijl de vereniging nog een provisie 
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kan innen tot het dekken van de kosten 
van haar tussenkomst, provisie welke 
op de persoonlijke rekening van de !eden 
en aangeslotenen van de vereniging 
wordt gebracht ; 

Dat indien zodanige bepalingen in 
voorkomend geval voor de handelsbe
drijvigheid van een zakenkantoor kunnen 
gelden en zo de bij artikel 1 bepaalde 
bedrijvigheid kan uitgeoefend worden 
met het oog op de bezoldiging welke zij 
medebrengt, en aldus tot een winstoog
merk kan strekken, daaruit nochtans niet 
voortvloeit dat hem inlassing in de sta
tuten van de vereniging volstaat om de 
door de vereniging uitgeoefende bedrij
vigheden als daden van koophandel te 
doen uitschijnen en om aan bedoelde 
vereniging de hoedanigheid van hande
laarster te verlenen ; 

Overwegende dat het arrest zorgvuldig 
erop wijst, zonder dat hierdoor enige 
tegenstrijdigheid in de motieven ont
staat, enerzijds, dat niets in de door ver
weerster voorgelegde rekeningen aan
duidt dat de ge1nde fondsen_ tot een an
dere bestemming dan het dekken van de 
administratiekosten zouden aangewend 
zijn, en anderzijds, dat het bedrag van 
die inningen niet wijst op eisen tegenover 
de aangeslotenen die de perken van de 
verwezenlijking van het door de vereni
ging beoogd onbaatzuchtig doe! zouden 
overschrijden of een winstoogmerk aan 
het licht zouden brengen; 

Dat het arrest, daarenboven, door 
overwegingen waartegen het middel niet 
opkomt, de opwerping verwerpt welke de 
administratie wilde afleiden uit de om
standigheid dat verweerster reserves mag 
aanleggen, waarover zij in geval van 
ontbinding vrijelijk mag beschikken; 

Overwegende dat het arrest, dat geens
zins op de beslissing van de directeur 
steunt en aan die beslissing geen vast
stelling toeschrijft welke deze niet in
houdt, de bewijskracht ervan niet mis
kent; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel hierop stmmt dat verweerster 
haar diensten aan het publiek zou aan
bieden; 

Overwegende dat -die aanvoering geen 
steun vindt in de bestreden beslissing, 
noch in de procedurestukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat uit het antwoord 

op het eerste onderdeel van het middel 
blijkt, dat het arrest vaststelt dat de 
inkomsten van verweerster geen winsten 
van een handelsbedrijvigheid zijn, noch 
uit de opbrengsten van een winstgevende 
betrekking met een handelskarakter 
voortkomen ; dat het arrest daaruit wet
telijk heeft kunnen afleiden dat deze 
winsten, die niet behoren tot die welke 
bij artikel 25, § 1, van de gecoordineerde 
wetten vermeld worden, niet door de 
bedrijfsbelasting getroffen worden ; 

Over het vierde onderdeel : 

Overwegende dat het arrest, op de 
conclusie van eiser, volgens welke uit de 
statuten van verweerster blijkt dat zij 
geenszins een doe! van liefdadigheid, 
noch een hoger moreel doe!, lJoch een 
doe! van algemeen nut nastreeft, doch 
integendeel een exploitatie in stand houdt 
die eigen is aan een zakenkantoor, ant
woordt dat niets in de statuten laat 
veronderstellen dat de vereniging opge
richt werd met het doe! een handelsbe
drijvigheid uit te oefenen en nader be
paalt dat het doe! zoals dit uit de statuten 
blijkt tot algemeen nut kan dienen ; 

Overwegende dat het arrest, op de 
conclusie volgens welke de zakenkantoren 
bedoeld bij de wet van 15 december 1872, 
die zijn welke hun diensten aan het pu
bliek aanbieden om, tegen een salaris, 
de zaken van een derde te behartigen, 
antwoordt dat de administratie niet be
wijst dat de juridische vorm van vereni
ging zonder winstoogmerk, die aan ver
weerster gegeven werd, slechts een mom 
uitmaakt waardoor een zakenkantoor 
wordt verborgen waarvan de diensten 
aan het publiek worden aangeboden; 

Overwegende dat op de conclusie val
gens welke het uitoefenen van een han
delsbedrijf, dit is een bedrijf dat valt 
onder toepassing van de artikelen 1 tot 3 
van de wet van 15 december 1872, juris 
tantum wordt vermoed gepaard te gaan 
n1et een winstoogmerk, en op de conclusie 
volgens welke steeds belastbaar zijn de 
inkomsten van een vereniging zonder 
winstoogmerk waarvan de enige activi
teit bestaat in het uitvoeren van handels
verrichtingen of die uitsluitend uit winst
bejag handelt, het arrest antwoordt dat 
verweerster niet opgericht werd om een 
handelsbedrijvigheid te hebben en dat 
de vereniging enkel haar onbaatzuchtig 
doe! nastreeft ; 

Overwegende dat het arrest, op de 
conclusie volgens welke de juridische 
vorm van vereniging zonder winstoog
merk niet ipso facto de belastingvrijstel-
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ling van de rechtspersoon inhoudt en 
dat een dergelijke vereniging, zonder 
dit karakter te verliezen, bepaalde ver
richtingen kan stellen die medebrengen 
dat deze vereniging in de bedrijfsbelasting 
belastbaar wordt, antwoordt dat ver
weerster een onbaatzuchtig doel nastreeft 
en geen bedrijvigheid heeft welke door 
de bedrijfsbelasting getroffen winsten 
opbrengt; 

Over het vijfde onderdeel : 
Overwegende dat de gecritiseerde reden 

een gepast antwoord uitmaakt op de 
conclusie van eiser waarbij aangevoerd 
wordt dat de statnten van verweerster 
het uitoefenen van een bedrijvigheid 
met winstoogmerk impliceren ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan aangenomen worden ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het gedeelte van het arrest met 
betrekking tot verweerder Depret : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, 25 en 35, § 4, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, dooTdat het bestre
den arrest beslist dat, blijkens de om
standigheden van de zaak, Depret in 
dienst was van de vereniging zonder 
winstoogmerk « Fiducia " en dat de hem 
door deze laatste wegens zijn prestaties 
toegekende vergoedingen dienen te wor
den belast als bezoldigingen van een 
bediende op grond van artikel 25, § 1, 2°, 
van voormelde gecoordineerde wetten, 
en doo1·dat het arrest, om die beslissing 
te motiveren, verwijst naar zijn uitspraak 
ten aanzien van het beroep ingediend 
door de vereniging, terwijl, ee1·ste ondrw
deel, deze beslissing op het beroep van 
Depret onverenigbaar is met de niet 
bestreden vaststellingen van de beslissing 
van 19 oktober 1959, van de directeur 
van de belastingen volgens welke Depret, 
bij de stichting van de vereniging zonder 
winstoogmerk « Fiducia ,, tot lid van de 
beheerraad werd aangesteld en benoemd 
tot beheerder-directeur, noch met de 
artikelen 5, 9, 13, 17 en 32 van de aan 
het hof van beroep voorgelegde statuten 
van de vereniging, waaruit blijkt dat de 
bevoegdheden welke aan Depret in zijn 
hoedanigheid van beheerder werden toe
gekend, niet die zijn van een bediende 
maar wel die van een leidende personali
teit (schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van hetBurgerlijk Wetboek); tweede 

ondet·deel, de bezoldigingen door Depret 
genoten in hoedanigheid van beheerder
directeur van de vereniging « Fiducia " 
niet kunnen worden ingedeeld bij die 
bedoeld bij artikel 25, § l, 2°, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomsten belastingen, daar lid a van 
deze wetsbepaling het bestaan veronder
stelt van een band van ondergeschiktheid 
tussen de belastingplichtige en degene 
die zijn diensten gebruikt, wat ter zake 
niet het geval is, en lid b van dezelfde 
wetsbepaling enkel de bezoldigingen be
doelt van de beheerders, commissarissen, 
vereffenaars en andere personen die soort
gelijke ambten vervullen in vennoot
schappen op. aandelen en dus niet de 
bezoldigingen van de beheerder-directeur 
van een vereniging opgericht onder de 
vorm van een vereniging zonder winst
oogmerk; de1·de ondeTdeel, de verwijzing 
naar de uitspraak nopens het beroep 
ingediend door de vereniging « Fiducia " 
niet dienend is, vermits deze beslissing 
ten onrechte aan bedoelde vereniging 
het karakter van een handelsonderne
ming heeft ontzegd (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste en tweede onderdeel : 
Overwegende dat de beslissing volgens 

welke verweerder in dienst was van de 
vereniging zonder winstoogmerk « Fi
ducia ll en de hem door deze laatste toe
gekende vergoedingen als bezoldigingen 
van een bediende dienen beschouwd te 
worden niet onverenigbaar is met de 
vaststelling dat verweerder, die als lid 
van de beheerraad was verkozen, admi
nistrateur-directeur was benoemd, noch 
met de bepalingen van de statuten waar
naar het middel verwijst; 

Dat, volgens de statuten van de vere
niging, de beheerraad uit ten minste vijf 
leden bestaat, dat dit maatschappelijk 
orgaan inzonderheid bevoegd is om de 
directem· en de bedienden te benoemen, 
om de wedde en de bevoegdheden van 
die aangestelden te bepalen en dat het 
de beheerraad toegelaten is het dagelijks 
beheer aan een directeur op te dragen, 
zonder dat hem het verbod is opgelegd 
een van zijn leden tot die bediening te 
benoemen; 

Dat, door het cumuleren van de func
ties van administrateur en directeur, de 
persoon met deze dubbele hoedanigheid 
bekleed niet onttrokken is aan het gezag, 
het bestuur en het toezicht welke de be
heerraad, orgaan van de vmmootschap, 
collegiaal op die persoon uitoefent, met 
betrekking tot zijn bedrijvigheid van 
directeur of voor het uitoefenen waarvan 
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hij desgevallend een andere administra
teur benoemt ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
uit de elementen van de zaak wettelijk 
heeft kunnen afieiden dat de aan ver
weerder toegekende vergoedingen de 
bezoldiging van zijn bedrijvigheid als 
directeur uitmaakten ; 

Dat een dergelijke bezoldiging die is 
welke bepaald is bij artikel 25, § 1, 2°, 
a, van de gecoordineerde wetten ; 

Dat geen van die onderdelen van het 
mid del kan aangenomen worden; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel uitgaat van de· veronderstel
ling dat het bestreden arrest de tegenover 
de verweerster uitgesproken beslissing 
niet wettelijk verantwoord heeft ; 

Overwegende dat ingevolge het ver
werpen van de tegen die beslissing inge
stelde voorziening de in dit onderdeel 
van het middel opgeworpen grief zonder 
grond is; 

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

18 april I967. - 2e kamer. - Vom·
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Neveu. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1-s, HH. Van Leynseele en 
Bayart. 

Ie KA!VIER.- 21 april 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- BELAS· 
TIN'GPLIOHTIGE DIE GEDURENDE MEER 
DAN TWINTIG DAGEN EN ZONDER GE· 
GRONDE REDENEN NALAAT DE DOOR 
DE ADMINISTRATIE GEVRAAGDE OPHEL· 
DERINGEN BETREFFENDE ZIJN AAN • 
c+IFTE TE VERSTREKKEN.- WETTELIJK 
VAN AMBTSWEGE GEVESTIGDE AANSLAG. 

2° INKOMSTENBELASTIN GEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AAN· 
c+IFTE IN DE BELASTINGEN. - VRAAG 

(1) Cass., 15 januari 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 570) en 22 november 1966, supm, 
blz. 394. 

VAN DE ADMINISTRATIE OM OPHELDE· 
RINGEN. - GEBREK AAN ANTWOORD. 
- GEBREK AAN GEGRONDE REDENEN. 
- SOEVEREINE BEOORDELING IN FEITE 
DOOR DE REOHTER. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORT· 
GELIJKE BELASTINGSOHULDIGEN. 
FORF AITAIRE BELASTINGGRONDSLAGEN 
VASTGESTELD IN GEMEEN OVERLEG 
MET DE BELANGHEBBENDE BEDRIJFS· 
GROEPERINGEN.- BIJZONDER BEWIJS· 
MIDDEL DAT DE ADMINISTRATIE MAG 
TOEPASSEN BIJ GEBREKE VAN BEWIJS· 
KRAOHTIGE GEGEVENS. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORT· 
GELIJKE BELASTINGSOHULDIGEN. 
FORF AITAIRE BELASTINGGRONDSLAGEN 
VASTGESTELD IN GEMEEN OVERLEG MET 
DE BEDRIJFSGROEPERING VAN DE LAND· 
BOUWERS. - GRONDSLAGEN VASTGE· 
STELD MET INAOHTNEMING VAN DE 
GEMIDDELDE KWALITEIT VAN DE GRON· 
DEN VAN DE STREEK. 

5° INKOMSTENBELASTIN GEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG DOOR VERGELIJKING MET SOORT· 
GELIJKE BELASTINGSOHULDIGEN. 
FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VASTGE· 
STELD IN GEMEEN OVERLEG MET DE 
BELANGHEBBENDE BEDRIJFSGROEPE· 
RINGEN. - GRONDSLAGEN WAARVAN 
SLEOHTS RAN WORDEN AFGEZIEN ZO 
DE BELASTINGSOHULDIGE POSITIEVE 
EN OONTROLEERBARE GEGEVENS VOOR· 
BRENGT W AARUIT UITZONDERLIJKE EX· 
PLOITATIEOMSTANDIGHEDEN BLIJKEN. 

I 0 W anneer een belastingplichtige gedu-
1"ende meer dan twintig dagen en zoncler 
geg1·onde 1•edenen nalaat de gevraagde 
ophelderingen bet1·etfende zijn aangifte 
te ve1·strekken, mag de administratie 
van ambtswege de aanslag vestigen (1). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen van I5 januari 
I948, art. 55, § I, lid 3, en 56 [2].) 

2° De rechter beoo1·deelt soeverein in feite 
of de belastingplichtige gegronde redenen 
heeft om na te laten de door de admi-

(2) Thans Wetboek van de inkomstenbelas
tingen, artikelen 222, 224 en 256. 
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nistmtie gevraagde ophelde1·ingen be
tTefjende zijn aangifte te ve1·strekken (1). 

3a Bestaan eT geen bewijskrachtige gege
vens dan lean de administ1·atie de belast
baTe inkomsten van de belastingplichtige 
vaststellen, bij toepassing van het biJ'zon
de?· bij a1·tikel 28 van de gecoih·dinee1·de 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelastin
gen voo1·gesclu·even bewijsmiddel (2), 
dom· veTgelijking met de nm·male winsten 
van soo1·tgelijlce belastingschttldigen en 
vooml doo?' middel van de fo1·jaitai1·e 
belastingg1·ondslagen vastgesteld in ge
meen ove?'leg met de belanghebbende 
bed?·ijfsgToepe?·ingen (3). 

4o Bij de vaststelling van de fo1·/aitai1·e 
g1·ondslagen bedoeld bij a1·tilcel 28 van 
de gecooTdinee?·de wetten betTefjende de 
inlcomstenbelastingen, die moeten dienen 
tot het bepalen van de belastbaTe inkom
sten van de landbmtwe1·s, wm·dt Telcening 
gehouden met de gemiddelde kwaliteit 
van de g1•ond van de stTeek (4). 

5° Het hof van be1·oep lean enkel afwijlcen 
van de jo?·jaitai1·e g1·ondslagen die over
eenlcomstig artikel 28 van de gecoonli
nee?·de wetten betreffencle de inkomsten
belastingen (5) vastgesteld zijn in gemeen 
ove1·leg met de belanghebbende bed1·ijfs
g1·oepe1'ingen, ingeval de belastingschul
dige te?' bestrijding van de toepassing 
ervan positieve en cont1·olee1·bare gegevens 
vom·brengt waa1·uit ttitzondeTlijke exploi
tatieomstandigheden blijlcen (6). 

(GALLOO, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:EN.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55, voornamelijk § 1, en 56 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, dom·dat 
het bestreden arrest beslist dat de aan
slagen van eiser terecht van ambtswege 

(1) Raadpl. cass., 22 juni 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 1154). 

(2) en (5) Thans Wetboek van de inkom
stenbelastingen, artikel 248, § 1. 

gevestigd werden voor het dienstjaar 
1960 om de reden : « dat rekwestrant, 
(thans eiser) bij herhaalde vragen om in
lichtingen, verzocht werd de juiste zaai
verdeling van het jaar 1959 op te geven en 
een volledige winstafrekening op te rna
ken voor dit jaar, dat hij naliet desaan
gaande gegevens te verstrekken, zodat 
het bestuur genoodzaakt was de aanslag 
van ambtswege te vestigen bij toepassing 
van artikel 56 van voormelde wetten, dat 
rekwestrant de onmogelijkheid tegen
werpt de gevraagde inlichtingen te ver
strekken wegens de aard van zijn bedrijf 
en de gewoonte in dergelijke exploitatie 
forfaitaire barema's toe te passen; dat 
ieder belastingplichtige ertoe gehouden 
is zich in de mogelijkheid te stellen het 
juiste bedrag van zijn inkomsten aan te 
geven, en erover bewijskrachtige gege
vens te verstrekken, zoniet zich van 
ambtswege te zien belasten "• te1•wijl deze 
overwegingen de toevlucht tot de aanslag 
van ambtswege niet wettelijk rechtvaar
digen, daar de weigering de inlichtingen 
of de rechtvaardigingsstukken te geven 
aan de administratie, die ze vraagt, de 
aanslag van ambtswege niet toelaat wan
neer de belastingplichtige die inlichtingen 
en die stukken niet bezit, en het a joTtio1·i 
zo is wanneer het gaat, zoals ten deze, 
om een landbouwexploitatie die niet ge
houden is een boekhouding te houden 
noch de bescneiden die het voorwerp 
hadden gemaakt van de aan eiser gerichte 
vraag om inlichti:ngen : 

Overwegende dat, luidens artikel 55, 
§ 1, eerste lid, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, de belastingplichtige kan worden 
uitgenodigd mondelinge of schriftelijke 
uitleggingen te verschaffen ; 

Overwegende dat luidens lid 3 van 
diezelfde paragraaf, wanneer de belasting
plichtige, « behoudens wettige redenen "• 
gedurende meer dan twintig dagen nalaat 
de gevraagde ophelderingen te verstrek
ken, zijn aangifte als ongedaan wordt 
beschouwd en hij wordt aangeslagen 
overeenkomstig artikel 56, dit is door 
vestiging van ambtswege van de belas
ting, op grond van het vermoede bedrag 
van de belastbare inkomsten ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, aangezocht de juiste zaaiverde-

(3) en (4) Cass., 3 februari 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 711). 

(6) Cass., 3 februari 1966 (Bull. en PABIC., 
1966, I, 711). 
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ling voor het jaar 1959 op te geven en 
een volledige winstafrekening voor dit 
jaar op te maken, naliet desaangaande 
gegevens te verstrekken en dat hij als 
reden daartoe opgaf de beweerde onmo
gelijkheid om de gevraagde inlichtingen 
te verstrekken '' wegens de aard van zijn 
bedrijf en de gewoonte in dergelijke ex
ploitatie forfaitaire barema's toe te pas
sen>>; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat ieder belastingplichtige ertoe gehou
den is " zich in de mogelijkheid te stellen 
het juiste bedrag van zijn inkomsten aan 
te geven en erover bewijskrachtige gege
vens te verstrekken, zoniet zich van 
ambtswege te zien belasten >> ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
te kennen geeft dat het weigert de door 
eiser opgegeven reden te beschouwen als 
voor eiser een werkelijke onmogelijkheid 
uitmakend om de gevraagde inlichtingen 
te verstrekken en dienvolgens als een 
overeenkomstig artikel 55, § 1, lid 3, 
« wettige reden >> om ze niet te vcrstrek
ken; 

Overwegende dat het hof van beroep 
soeverein oordeelt of er voor de belas
tingplichtige " wettige redenen >> bestaan 
om de gevraagde ophelderingen niet te 
verstrekken ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat eiser geen wettige reden 
heeft doen gelden, aldus het verweer van 
eiser passend beantwoordt en de aan
slag van ambtswege wettelijk rechtvaar
digt; 

Overwegende dat het arrest eiser niet 
verwijt te hebben nagelaten een boek
houding of bepaalde boekhoudkundige 
bescheiden over te leggen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 28 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, doordat het bestreden 
arrest beslist dat de inkomsten van de 
landbouwexploitatie van eiser terecht 
bepaald werden op grond van de for
faitaire barema's door de administratie 
ingesteld voor de polderstreek, om de 
redenen : a) voor het dienstjaar 1956 : 
" dat de administratie gerechtigd was bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens toe
passing te maken van artikel 28 van de 
gecoordineerde wetten en het belastbaar 
inkomen te bepalen naar dezelfde forfai
taire barema's mits die te nemen die voor-

zien waren voor de streek van rekwes
trant; dat uit de circulaire van de Minis
ter van :financien, van 15 september 1956, 
blijkt dat voor het dienstjaar 1956 in 
het gebied van de Moeren, de winstschaal 
voor de polders diende toegepast te wor
den ; dat de aanslag op deze basis ge
beurde, na bericht van wijziging van 
28 november 1956 ; dat vanwege rekwes
trant geen tegen bewijs ingebracht 
wordt >>; b) voor het dienstjaar 1959 
" dat bedoelde taxatie verantwoord is bij 
toepassing van artikel 28, eerste lid, dat 
namelijk de andere landbouwers van de 
Moeren, die het forfaitair barema voor 
de polders aanvaard hebben, passende 
vergelijkingstypes uitmaken, waarop mag 
gesteund worden om bij vergelijkil'g het
zelfde barema op rekwestrant toe te pas
sen ; dat het aan rekwestrant behoorde 
het vereiste tegenbewijs in te brengen >> ; 

c) voor het dienstjaar 1960 : " dat de 
beslissing van de directeur de belastbare 
grondslag aangenomen heeft welke blijkt 
nit de barema's van het ministerie, spijt 
de afwezigheid van akkoord nopens dit 
exploitatiejaar vanwege de beroepsvere
niging « De Belgische Boerenbond >> ; dat 
nu deze barema's door de meerderheid 
van de landbouwers aangenomen wer
den, zij kunnen gelden als een vergelij
kingselement, zoals bepaald bij artikel 28 
van de gecoordineerde wetten; dat de 
algemene beschouwingen nopens de min
derwaarde van de landerijen van rekwes
trant niet gegrond zijn, zoals hierboven 
werd aangetoond ; dat, namelijk, het 
bewijs niet geleverd is dat hij in minder 
gunstige omstandigheden dan de andere 
landbouwers van deze gemeente, zijn 
bedrijf uitgeoefend heeft >> ; te1·wijl, eerste 
onderdeel, door een schending voorname
lijk van artikel 97 van de Grondwet, deze 
overwegingen, noch de andere beschou
wingen van het arrest, een passend ant
woord zijn op de conclusie van eiser die 
nauwkeurige en omstandige middelen in 
rechte en in feite had laten geld en " ... >> ; 

en, tweede onderdeel, ten overstaan van 
de door eiser opgeworpen betwistingen, 
de vaststellingen van het arrest geenszins 
rechtvaardigen dat van artikel 28 van 
de gecoordineerde wetten een wettelijke 
toepassing gedaan werd, daar het niet 
volstaat dat de vergelijking gemaakt 
werd met de inkomsten aangegeven of 
aanvaard door soortgelijke belasting
plichtigen, doch dat zij moet gedaan 
worden met de normale inkomsten van 
gezegde belastingplichtigen, hetgeen het 
arrest ten deze niet vaststelt (schending 
van alle aangeduide wetsbepalingen) : 
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Overwegende dat eiser tot staving van 
zijn stelling, luidens welke de administra
tie niet gerechtigd was de forfaitaire 
barema's voor de polders op zijn exploi
tatie toe te passen, in zijn onder littera a 
van het eerste onderdeel aangehaalde 
conclusie aanvoerde dat de forfaitaire 
grondslagen van taxatie niet per land
bouwstreek moeten worden vastgesteld 
en dat er voor de gemeente De Moeren 
geen enkele in gemeen overleg met een 
werkelijk belanghebbende bedrijfsgroe
pering vastgestelde forfaitaire taxatie
grondslag bestond, dat integendeel van 
de forfaitaire taxatiegrondslag moet wor
den afgeweken en rekening moet worden 
gehouden met de bijzondere eigenschap
pen van bepaalde in die streken gelegen 
gronden, wanneer, zoals dit voor de 
Moerstreek ten opzichte van de polder
streek, en meer bepaald voor de minder
waardige gronden van eiser het geval is, 
uitzonder1ijke exploitatievoorwaarden be
staan; 

Overwegende dat het arrest tot staving 
van zijn beslissing, luidens welke de ad
ministratie terecht toepassing maakt van 
het forfaitaire barema voor de polders, 
en eiser op geen afwijkende winstbereke
ning kan aanspraak maken, vaststelt dat 
de gronden van eiser gelegen zijn in twee 
gemeenten die bij koninklijk besluit ge
rangschikt zijn in de landbouwstreek 
van de polders, en dat het verslag 't J onck 
enkel betoogt dat het hier een " minder
waardige " poldergrond betreft en dit 
geen aanleiding is om deze gronden als 
duingrond te beschouwen; 

Overwegende dat het arrest verder 
erop wijst dat, zo eiser uit het verslag 
't J onck, volgens hetwelk zijn gronden 
slechts een waarde van 70 t. h. hebben 
ten opzichte van de beste gronden van 
de Moeren, afleidt dat zijn exploitatie 
in dezelfde voorwaarden geschiedt als de 
hofstede Torreele en dus de aldaar toe
gepaste taxatie op grond van 50 t. h. 
duinland en 50 t. h. zandleemstreek moet 
genieten, ditzelfde verslag aan de gron
den van eiser nog steeds een gemiddelde 
toekent van 70 t. h. tegenover de " beste " 
gronden uit de Moeren, zodat het door 
de administratie aangenomen barema, 
dat ook een "gemiddelde >> opbrengst 
beoogt, toepasselijk blijft, dat eiser het 
bewijs niet levert dat hij zijn bedrijf in 
minder gunstige omstandigheden dan 
de andere landbouwers van de gemeente 
heeft uitgeoefend ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
voormelde onder littera a aangehaalde 
conclusie van eiser passend beantwoordt ; 

Overwegende dat de overige beschou
wingen die eiser aldaar ontwikkelde, 
slechts argumenten zijn die hij tot sta
ving van hogervermeld verweer uiteen
zet, en waarop het arrest, nu het geen 
afzonderlijke middelen waren, niet af
zonderlijk hoefde te antwoorden ; 

Overwegende dat het onder littera b 
van het eerste onderdeel aangehaalde 
verweer van eiser hierin bestond dat de 
omstandigheid dat de andere landbou
wers van de gemeenten De Moeren en 
Adinkerke het forfaitaire barema voor 
de polderstreek hadden aanvaard, de 
administratie niet toeliet dit barema te 
beschouwen als de uitdrukking van de 
inkomsten van soortgelijke belasting
plichtigen, vermits de gronden van de 
Moeren in het algemeen minder waard 
zijn dan die van de andere polders en die 
barema's, die slechts uit lijdzaamheid 
door die landbouwers waren aanvaard, 
derhalve geen normale winsten dekten ; 

Overwegende dat hierboven werd aan
getoond dat het arrest, aan de hand van 
passende beschouwingen, het verweer 
dat nit de minderwaarde, hetzij van de 
gronden van eiser, hetzij van de gronden 
van de Moerstreek in het algemeen, 
wordt getrokken, heeft beantwoord ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
van het arrest ook de onder b aangehaalde 
conclusie van eiser passend beantwoor
den; 

Dat zij tevens inhonden dat de gevallen 
van de andere landbonwers nit de Moer
streek, die ook de barema's van de polder
streek hebben aanvaard, geva.llen zijn 
die normale winsten van soortgelijlw 
belastingplichtigen vertegenwoordigen, 
zodat het arrest een jniste toepassing 
heeft gemaakt van artikel 28 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

21 april 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. de Vreese. 
- Gelifkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Bal
tns (van de balie te Brnssel) en Van 
Leynseele. 
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1e KAMER.- 21 april 1967, 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ExTRABELASTING. - IN RET BUITEN
LAND BERAALDE INKOMSTEN EN AAN
GESLAGEN UIT ROOFDE VAN EEN BELAS· 
TING DIE ANALOOG IS MET DE EXTRA
BELASTING. - VERlliiNDERING VAN DE 
EXTRABELASTING. - GRENZEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT ONDER
SCREIDEN GRIEVEN BEVAT. - GE
SCRONDEN WETSBEPALINGEN DIE VOOR 
ELKE GRIEF AFZONDERLIJK MOETEN 
WORDEN VERMELD. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - DooR DE BELAS
TINGSCHULDIGE IN RET BUITENLAND 
BETAALDE BELASTING UIT ROOFDE VAN 
EEN BELASTING DIE ANALOOG IS MET 
DE EXTRABELASTING. - AFTREK VAN 
DE EXTRABELASTING. - TOEPASSE
LIJKE WISSELKOERS DOOR DE WET 
NIET VASTGESTELD. - BEREKENING 
VAN DE AFTREKBARE SOM. - SOEVE
REINE BEOORDELING DOOR RET ROF 
VAN BEROEP. 

1° Et• blijkt uit de tekst van a?·tikel13, § 4, 
lid 1, van de wet van 16 oktober 1945 
tot invoering van een ext?·abelasting op 
de in oo?'logstija behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, volgens 
hetwelk de extrabelasting vm·bonclen aan 
de in het buitenlanrl behaalde en aange
slagen belastbm·e inkomsten vet·rninde?'a 
wordt rnet de sam, wellce de belasting
schttldige bew~jst definitief in het buiten
land op dezelfde inkomsten te hebben 
betaald, uit hoofde van een belasting 
analoog met die gevestigd bij deze wet, 
dat de ajtrelc nooit rneer mag belopen 
dan het gedeelte van de extrabelasting 
dat pt·opo?·tioneel bett·elcking heeft op de 
in het buitenland behaalde en aangesla
gen inkomsten. 

2° Inzake di1·ecte belastingen moet het 
cassatiernicldel dat oncle?'scheiden grieven 
naar vo1·en brengt voo?' ellce grief afzon
derlijk de geschonden wetsbepalingen 

(1) Oass., 11 mei 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 967). 

{2) Raadpl. cass., 18 januari 1955 (A1"1". 
Verbr., 1955, blz. 384). 

{3) Bull. en PASIC., 1964, I, 162. 

aanduirlen (1). (Wetten van 6 septem
ber 1895, art. 14, en 2g juli 195g, art. 1.) 

go De wet van 16 olctobe?' 1945 tot invoe1·ing 
van een extt·abelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkornsten, 
winsten en baten bepaalt ae wisselkoe?"S 
niet waaraan rnoet worden berelcencl de 
dam· de belastingschulrlige in het buiten
land betaalde belasting uit hoofde van 
een belasting die analoog is rnet rle 
extrabelasting; rle 1·echter beom·cleelt soe
ve?·ein in feite de berelceningswijze van 
de sorn aie uit dien hoofcle van de ext?'a
belasting lean worden afget?·okken (2). 

(ERFGENAMEN LAMAIRE, T. BELGISCRE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen, uitspraak 
doende als rechtscollege na verwijzing; 

Gelet op het arrest op 15 oktober 196g 
door het Hof gewezen (g); 

I. vVat betreft de aanslag gevestigd 
ten laste van de nalatenschap Floris La
maire : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel1g, § 4, van de wet 
van 16 oktober 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, win
sten en baten, doonlat, na eerst te hebben 
vastgesteld dat op de in Frankrijk be
haalde en aangeslagen inkomsten van 
760.000 Franse frank + 940.000 Franse 
frank = 1. 700.000 Franse frank, er in 
Frankrijk naar rato van 100 t. h. belaste 
inkomsten voortvloeien : 

1. 700.000 X 4.500.000 (werkel. belast) 

5. 734.000 (totaal accres) 

1,gg4,147 Franse frank, bet bestreden 
arrest, bij toepassing van voormeld arti
ke1, een som in mindering brengt van 
l,gg4.147 Franse frank X 0,16107g9 = 
214.896 Belgische frank, maar door ener
zijds rekening te houden met een be
drag B, groot 780.g5o Belgische frank, 
becijferd met inachtneming van de grand
slag van de extrabelasting of g,205.828 
Belgische frank, en het totaal van de 
indicien of 4.g64.954 Belgische frank, en 
anderzijds met een bedrag A, groot 
3gg_342 Belgische frank, becijferd met 
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inachtneming van de grondslag van de 
totale accressen in Frankrijk of 5.734.000 
Franse frank, en de werkelijk belaste 
accressen of 4.500.000 Franse frank, be
doelde som van 214.896 Belgische frank 
vermindert op 201.110 :frank, terwijl 
artikel13, § 4, van de wet van 16 oktober 
1945 bepaalt dat de extrabelasting ver
bonden aan de in het buitenland be
haalde en aangeslagen belastbare inkom
sten verminderd wordt met de som welke 
de belastingplichtige bewijst definitief op 
dezelfde inkomsten te hebben betaald, 
zonder dat deze som, zoals het arrest 
verkeerdelijk beslist heeft, nog eens mag 
worden verminderd 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel beweert, het arrest, bij 
de berekening van de wegens dubbele 
belasting in mindering te brengen som, 
de door de eerste twee eiseressen in 
Frankrijk op « dezelfde inkomsten n 
betaalde som, hetzij 1.334.147 Franse 
frank of 1.334.147 X 0,1610739 
214.896 Belgische frank vermindert, door 
die laatste som te vermenigvuldigen met 

780.350 (B) 
de verhouding van omdat 

833.842 (A) 

het bedrag van de in Frankrijk naar rato 
van 100 t. h. belaste inkomsten, te weten: 
1.334.147 Franse frank of in Belgische 
frank 1.334.147 X 62,50 t. h. = 833.842 
(A) slechts ten belope van 780.350 (B) 
in Belgie aan de extrabelasting onder
worpen is; 

Overwegende dat artikel 13, § 4, lid 1, 
van de wet van 16 oktober 1945 bepa.alt: 
« de extrabelasting verbonden aan de in 
het buitenland behaalde en aangeslagen 
belastbare inkomsten wordt verminderd 
met de som welke de belastingsplichtige 
bewijst definitief op dezelfde inkomsten 
te hebben betaald uit hoofde van een 
belasting analoog met die gevestigd bij 
deze wet>>; 

Overwegende dat uit die tekst, inzon
derheid uit de bewoordingen : « De extra
belasting verbonden aan de in het buiten
land behaalde en aangeslagen belastbare 
inkomsten wordt verminderd met ... >> 
blijkt dat de voorziene aftrek nooit meer 
mag belopen dan het gedeelte van de 
extrabelasting dat proportioneel betrek
king heeft op de in het buitenland be
haalde en· belaste inkomsten ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Gezien het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 13, § 4, van de wet van 
16 oktober 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 1351 en 1356 van het Burger
lijk W etboek, doordat het bestreden arrest 
eerst erop wijst dat «de Belgische admi
nistratie van haar kant voor het bereke
nen van de belastbare basis gesteund 
heeft op volgende elementen ... >>, waar
van voor de nalatenschap Floris Lamaire 
de slotsom is : 3.535.828 frank, terwijl, 
eerste onderdeel, het arrest verder voor 
de, bij toepassing van artikel 13, § 4, van 
de wet van 16 oktober 1945, in mindering 
te brengen som, een berekening maakt 

780.350 (B) 
van 214.896 X ----- = 201.110 fr. 

833.842 (A) 

waarin, voor de becijfering van de bedra
gen onder A en B, gesteund wordt op 
een totaal van indicien van 4.364.954 fr.; 
tweede onderdeel, de berekening van de 
som in mindering te brengen van de 
Belgische extrabe1asting steunt op een 
verkeerd cijfer van 4.364.954 frank, to
taal van de indicien ; derde onderdeel, 
partijen op dit punt gebonden blijven 
door het definitief arrest op 17 mei 1961 
door het Hof van beroep te Luik gewe
zen, hetwelk vaststelt dat de belastbare 
basis in de extrabelasting dient te worden 
verminderd met 497.600 frank voor 
vooroorlogs bezit h1 beurswaarden, zodat 
de aangenomen basis van 4.364.954 frank 
definitief verminderd werd met voor
meld bedrag en er ten onrechte met dit 
bedrag geen rekening werd gehouden : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve afgeleid uit het niet-na
komen van artike1 14 van de wet van 
6 september 1895; vervangen door arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953. 

Overwegende dat de eiseressen in het 
middel, hetwelk glo baal de schending 
van verschillende wetsbepalingen in
roept, twee grieven doen gelden die hierin 
bestaan, de eerste, dat het arrest de in 
mindering van de extrabelasting te bren
gen som verkeerd berekend heeft (eerste 
en tweede onderdeel), de tweede, dat 
partijen door het op 17 mei 1961 door 
het Hof van beroep te Luik gewezen ar
rest gebonden zijn wat betreft de vermin
dering, met 497.000 frank wegens voor
oorlogs bezit, van de belastbare basis 
van de extrabelasting (derde onderdee1); 
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Dat de opgave van die grieven doet 
blijken dat zij onderscheiden zijn en 
zonder rechtsverband tussen elkaar, zo
dat ieder ervan een afzonderlijk middel 
uitmaakt; 

Overwegende dat het verzoekschrift, 
de wetsbepalingen niet preciseert waarop 
de tweede van bedoelde grieven betrek
king heeft; 

Overwegende dat de voorziening, om 
aan het op straffe van nietigheid voor
geschreven vereiste van voormeld arti
kel 14 te voldoen, nauwkeurig en met 
juistheid moet aanduiden welke wets
bepalingen op ieder van die middelen 
betrekking hebben; 

Overwegende derhalve dat het middel, 
wat de tweede grief betreft, niet ont
vankelijk is ; 

W at de eerste grief betreft, die een 
middel uitmaakt : 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten tot 
feitelijke verificaties over te gaan; dat 
nu het middel het recht met het feit ver
mengt, het niet ontvankelijk is ; 

II. Wat betreft de beide aanslagen : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 13, § 4, van de wet van 
16 oktober 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doo1·dat het bestreden arrest 
beslist dat de wisselkoers terecht door de 
administratis bepaald werd op 0,1610739, 
hetzij de waarde van de Franse frank 
op 23 juni 1949, datum waarop de Franse 
belasting werkelijk werd betaald, terwijl, 
eerste ondenleel, in een regelmatig neer
gelegde conclusie werd staande gehouden 
dat de koers van 62,50 Belgische frank 
voor 100 Franse frank gold, zijnde de 
koers bij het van kracht worden van de 
wet van 16 oktober 1945; tweede onder
deel, artikel13, § 4, van de wet van 16 ok
tober 1945 niet spreekt van enige koers
berekening, maar alleenlijk van een defi
nitief betaalde som op dezelfde in het 
buitenland belaste inkomsten ingevolge 
analoge belasting : 

Overwegende dat de eiseressen in hun 
conclusie deden gelden dat de toege
paste koers van 0,1610739 Franse frank 
voor een Belgische frank niet opging, 
daar de koers van 62,50 Belgische frank 
voor 100 Franse frank gold en alleszins 

dat de koers, die bij het ontstaan van 
de belasti:ngschuld gold, moest worden 
toegepast; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door te verklaren dat de administratie 
terecht de wisselkoers van 0,1610739 in 
acht genomen heeft, hetzij de waarde van 
de Franse frank op de dag van de beta
ling van de Franse belasting, niet aileen 
de in het eerste onderdeel bedoelde con
clusie passend heeft beantwoord, maar 
meteen zijn beslissing wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; dat het immers niet 
gaat om de aftrek van een som te bere
kenen naar de voorschriften van de wet 
van 16 oktober 1945, maar om de aftrek 
van een in het buitenland betaalde som ; 
dat de rechter soeverein in feite oordeelt 
op welke wijze deze berekening moet ge
schieden; 

Overwegende derhalve dat geen van 
de onderdelen van het middel kan wor
den aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

21 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'· 
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gerniers. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. 

1° KAMER.- 21 april 1967, 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. -DAGVAARDING 
STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN 
DE VERGOEDING VAN HET NADEEL TEN 
GEVOLGE VAN DE TOEEIGENING DOOR 
DE ECHTGENOOT VAN DE VERKOOPPRIJS 
VAN EEN EIGEN GOED VAN ZIJN NA DE 
VERKOOP OVERLEDEN ECHTGENOTE. -
ARREST DAT OP GROND VAN DEZE DAG· 
VAARDING EEN DESKUNDIGE ERMEDE 
GELAST DE SAMENSTELLING TE BE· 
PALEN VAN DE ROERENDE GOEDEREN 
VAN DE GEMEENSCHAP EN VAN DE 
NALATENSOHAP EN DE HERKOMST VAN 
DIT VERMOGEN NATE GAAN.- ARREST 
DAT ALDUS DE TAAK VAN DE DESKUN
DIGE UITBREIDT TOT BUITEN DE GREN • 
ZEN VAN DE IN DE DAGVAARDING VER· 
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VATTE EIS. - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT ERVAN, 

De bewijskmcht van het gedinginleiden~ 
exploot naa1' lttid van hetwelk de MB 

strekte tot het bekomen van de betaling 
van een bed1•ag als schadevergoeding 
wegens de toeeigening do01· de echtgenoot 
van de opbrengst van de verkoop van 
een on1·oe1·end goed dat een eigen goed 
was van de echtgenote, 1'echtsvoorgangste1• 
van de ve1wee1·de1's overleden na de ve1'
koop, wo1·dt miskend doo1• het a1'1'est 
dat beslist dat het doo1· de ee1·ste 1·echte1' 
bev~len deskundigenoncle1'Zoek dient t.e 
worden uitgebreid om na te gaan waa1·u~t 
de gemeenschap en de nalatenschap 
bestond en de desktmdige M'mee gelast 
de samenstelling van de roerende goede-
1'en bestaande op de datum van het ove1'
lijden van de echtgenote va~t te stellen 
en tevens de herkomst van d~t vermogen 
na te gaan, zonder deze taalc te beperken 
tot de opbtengst van bedoeld On?'Oe1'end 
goed of tot de uit deze toeeigening ont
stane schade ( 1). 

(JACQUES, T. MAIGRET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doo1·dat het bestre
den arrest, bij gedeeltelijke wijziging van 
het beroepen vonnis, beslist dat de echt
genoten J acques-Bauwens gehuwd waren 
onder het stelsel van de gemeenschap 
beperkt tot de aanwinsten, zoals bepaald 
bij de artikelen 1498 en 1499 van het 
Burgerlijk W etboek, eiser veroordeelt tot 
een provisionele betaling van 400.000 fr. 
met de interesten aan 4,5 t. h. sedert 
5 november 1961, een deskundige aanstelt 
met de opdracht omschreven in zijn dis
positief, en eiser in de kosten veroor~eel~, 
op grond hiervan, namelijk « dat de mlei
dende dagvaarding niet beperkt was tot 
de verkoopprijs van 400.000 frank, maar 

(1) Raadpl. cass., 3 februari 1967, sup1'a, 
biz. 686. 

zich uitstrekte tot de som van 600.000 fr., 
te vermeerderen in de loop van het ge
ding », overweging waarop de ontvanke
lijkheid van het incidenteel hoger beroep 
van de verweerders door de rechter wordt 
gestaafd, terwijl, .ee1:ste onderdeel, dit mo
tief van de beshssmg noch emg ander 
een passend antwoord uitmaa~t op het 
middel door eiser aangevoerd, m de aan
vullende conclusie, regelmatig in hoger 
beroep neergelegd, volgens hetwelk « de 
vraag strekkende tot toepa~sing van ar
tikel 792 van het BurgerhJk vVetboek, 
die niet werd gedaan in de dagvaarding 
noch in eerste aanleg, evenmin ontvanke
lijk is; dat hetzelfde geldt ten aanzien 
van de dubbelzinnige en zijdelingse vraag, 
die voor de eerste maal in de conclusie 
in hoger beroep werd gedaan, tot vereffe
ning van de gemeenschap Jacques
Bauwens en van de nalatenschap Bau
wens ; ... dat inderdaad de gei:ntimeerden 
schijnen te willen vergeten dat zij slechts 
gedagvaard hebben tot betaling van een 
schadevergoeding van 600.000 frank >ye
gens een wel bepaalde, doch geenszms 
bewezen operatie ... », zodat het arrest 
als niet gemotiveerd voorkomt (scherr
ding inzonderheid van artikel 97 van de 
Gro~dwet); tweede onderdeel, zelfs indien 
het aangehaalde 1notief van het arrest 
als een antwoord zou kunnen gelden op 
het middel aangevoerd in de conch:~_~ie 
van eiser, dit motief evenwel de beWIJS
kracht miskent van de inleidende dag
vaarding waarvan de termen enkel de 
beweerde wegmaking, door eiser, van 
de verkoopprijs van het h.~is verkocht 
op 30 april 1959 en van ZIJ? eventuele 
accessoria, aan de beoordelmg van de 
rechter onderwierpen, [-] (schending, 
inzonderheid van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de dagvaarding enkel 
strekt tot betaling van een som van 
600.000 frank, bedrag te verhogen of te 
verminderen in de loop van het geding, 
als schadevergoeding wegens het zich 
toeeigenen door eiser, van de op brengst 
van de ve~lwop, op 30 april 1959, van 
een onroerend goed, dat een eigen goed 
was van zijn echtgenote, rechtsvoor
gangster van de verweerders ; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben overwogen « dat het gepast voor
komt het door de eerste rechter bevolen 
deskundig onderzoek uit te breiden over 
de inhoud van de gemeenschap en de 
nalatenschap », de deskundige de op
dracht geeft « het bedrag vast te stellen 
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correlatief is met een tijdens de buiten
gewone aanslagtermijn gevestigd belas
tingsupplement ; 

Overwegende dat blijkens de regel
matig aan het Hof overgelegde stukken 
de aanslag in de bedrijfsbelasting voor 
het dienstjaar 1959 ten laste van eiseres 
in 1959 ten kohiere werd gebracht, dit is 
binnen de gewone aanslagtermijn ; 

Dat de beslissing die de toepassing van 
artikel 7 4, lid 4, van de gecoordineerde 
wetten afwijst, aldus wettelijk verant
woord is, zodat het middel niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang ; 

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

22 april 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter en V erslaggever, H. Moriame, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lttidende conclttsie, H. Delange, advocaat
generaal. 

1e KAl\1ER.- 22 april 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN. 
- NIEUWE AANSLAG GEVESTIGD BIJ 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 74bis VAN 
DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. -
GEZAG VAN REOHTERLIJK GEWIJSDE 
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE OOR· 
SPRONKELIJKE AANSLAG NIETIG VER· 
KLAARD WORDT. - 0MVANG. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DIREOTE BELASTINGEN. - AANSLAG 
TEN KOHIERE GEBRAOHT TEN NAME 
VAN EEN VENNOOT VAN EEN OOOPERA· 
TIEVE VENNOOTSOHAP TEN AANZIEN 
VAN SOMMEN WELKE DEZE AAN DE 
VENNOOT VOOR DE TERUGKOOP VAN 
ZIJN AANDEEL HEEFT GESTORT. -
NIETIGVERKLARING DOOR HET HOF 
VAN BEROEP BIJ GEBREKE VAN BEWIJS 
DAT DE STORTINGEN VOORTKOMEN VAN 
EEN VERDELING VAN HET MAATSOHAP
PELIJK VERMOGEN. - NrEUWE AAN· 
SLAG TEN KOHIERE GEBRAOHT BIJ TOE
PASSING VAN ARTIKEL 74bis VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE INKO;MSTENBELASTINGEN EN 
OP GROND VAN NIEUWE BEWIJZEN VAN 
EEN VERDELING VAN HET MAATSOHAP
PELIJK VERMOGEN. - MISKENNING 
VAN HET GEWIJSDE. 

1° Het gezag van het rechte?'lijk gewijsde 
van een arrest van het hof van beroep 
waa;rbij een aanslag in de inlcomsten
belastingen nietig wordt ve?·klaa~·d strekt 
zich uit tot de nieuwe aanslag, wellce 
nadien is gevestigd, bij toepassing van 
artilcel 7 4bis van de gecoordineerde wet
ten betretfende de inkomstenbelastingen, 
op dezelfde belastingelem{3nten als de 
oorspronkelijke aanslag (1). 

2° T¥ anneer een aanslag ten lcohiere ge
bracht ten name van een vennoot van 
een coope1·atieve vennootschap ten aan
zien. van sommen, welke deze aan de 
vennoot voo1· de terugkoop van zijn aan
deel heeft gestort, nietig verlclaa?·d is 
door een a1'1'est van het hof van be1•oep 
om de 1·eden dat artikel 15, § 2, van de 
gecoordinee?·de wetten betretfende de 
inlcomstenbelastingen niet op de aange
slagen bedmgen lean worden toegepast, 
b# gebrelce van bewijs dat zij voortkomen 
~tit een verdeling van het maatschappelijk 
ve1•mogen, verzet het gezag van het rech
terlijlc gewijsde van bedoeld aTTest zich 
ertegen dat de administratie op grand 
van geheel of een deel van dezelfde belas
tingelementen, bij toepassing van a?·ti
lcel 7 4bis van dezelfde wetten, een~ieuwe 
aanslag vestigt lcrachtens evengenoemd 
artikel 15, § 2, zelfs al w01·den nieuwe 
bewijzen van de gedeeltelijke ve1•deling 
van het maatschappelijlc veTmogen bij
,qebmcht (2). 

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

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 15 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 
inzonderheid 3°, 1351, 1352 van het Bur
gerlijk Wetboek, 74bis van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regen 
van 15 januari 1948, 6 van de wette 
betreffende de nationale crisisbelasting 

(1) Cass., 29 oktober 1963 (Bull. en PASIC,, 
1964, I, 224). 

(2) Raadpl. cass., 14 februari en 7 maart 
1967, sttpm, biz. 750 en 860. 
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gecoordineerd bij besluit van de Regent 
van 16 jahuari 1948, 480, 10°, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, do01·dat, na te hebben vastgesteld 
dat in 1944 ten laste van eiser een bedrag 
van 152.800 frank door navordering van 
rechten over 1942 aangeslagen werd in 
de bedrijfsbelasting, in de nationale crisis
belasting en in de aanvullende personele 
belasting, en dat die aanslagen bij een 
arrest van het hof van beroep van 21 de
cember 1949 waren nietig verklaard op 
grond inzonderheid dat enerzijds, naar 
de mening van de rechter, de artikelen 25 
en 27, § 1, van de gecoordineerde wetten 
geen ,toepassing vonden, en anderzijds 
dat op artikel15, § 2, van dezelfde wetten 
geen beroep kon worden gedaan, « daar 
de administratie niet bewijst dat de be
sproken belastingen werden geheven op 
stortingen die uit de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen voortkomen l>, 

het bestreden arrest beslist dat, nadat de 
ten laste van de cooperatieve vennoot
schap << Noordnatie "op dit zelfde bedrag 
gevestigde aanslagen nietig waren ver
klaard bij een arrest van het hof van 
beroep van 24 april1961, de administratie 
de aanslagen waarvan bij het arrest van 
21 december 1949 outlasting werd ver
leend, op geldige wijze opnieuw heeft 
kunnen vestigen ten laste van eiser, op 
grond dat << het arrest van 21 december 
1949 door zijn motivering de mogelijkheid 
niet uitsluit van een eventuele toepassing, 
op het betwiste element, van artikel 15, 
§ 2, van de gecoordineerde wetten ; dat 
het eenvoudig vaststelt dat het feit 
waaruit, volgens de zienswijze van de 
administratie, de toepassing van deze 
bepaling volgt, niet bewezen is ; dat het 
thans vaststaat dat dit feit (te weten 
dat het bedoelde bedrag stortingen ver
tegenwoordigt die uit de verdeling van 
het maatschappelijk vermogen voortko
men) bewezen is, zoals reeds is gewezen 
door het tweede arrest van 24 april 1961 
... ; dat het arrest van 24 april 1961 vast
stelde dat die omstandigheid duidelijk 
bleek uit de twee overeenkomsten van 
1 juli 1935 en 11 april1941 dieter terecht
zitting van 27 maart 1961 werden neerge
legd; dat uit deze motivering blijkt dat 
het bewijsmateriaal eerst op de terecht
zitting van het hof van beroep in 1961 
werd overgelegd en in het de bat gebracht; 
dat op grond hiervan mag worden onder
steld dat de rechter ten tijde van het vo
rige arrest van 21 december 1949 niet 
beschikte over deze bewijselementen 
waaruit hij had kunnen afieiden dat het 
bedrag van 152.800 frank belastbaar was 

CASSA'l'IE, 1967. - 33 

in de bedrijfsbelasting en in de aanvul~ 
lende personele belasting ; dat in elk 
geval het hof van beroep niet moet 
onderzoeken of in 1949 de rechter, in 

, tegenstelling met zijn bewering, wel 
over de bewijselementen beschikte; dat 
het enkel kan constateren dat die rechter 
heeft gesteld, en slechts dat heeft gesteld, 
dat de nietigverklaring van de aanslagen 
gemotiveerd was door een ontstentenis 
van bewijs betreffende de verdeling die de 
toepassing van artikel 15, § 2, van de 
gecoordineerde wetten kan meebrengen ; 
dat dientengevolge de vraag hierop neer
komt of het beginsel van het gezag van 
het rechterlijk gewijsde, van welk begin
sel artikel 7 4bis niet afwijkt, zich ertegen 
verzet dat het hof van beroep, in 1965, 
verklaart dat thans bewezen is hetgeen 
volgens de beslissing van het hof in 1949 
alsdan niet bewezen was ; dat zodanige 
verklaring op zichzelfniet tegenstrijdig is, 
aangezien wat op een bepaald ogenblik in 
feite niet bewezen was, het vanzelfspre
kend naderhand in feite kan worden ; ... 
dat in belastingzaken het bestaan van ar
tikel 7 4bis van de gecoordineerde wetten, 
hoewel het geen afbreuk doet aan het 
beginsel van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde, invloed kan hebben op de om
vang van dit gezag ; dat immers dit 
artikel 74bis tot gevolg heeft de admi
nistratie opnieuw te plaatsen in de toe
stand waarin zij zich bevond toen zij 
de nietigverklaarde aanslagen heeft ge
vestigd ; dat deze tekst van toepassing 
is zodra de aanslag nietig verklaard is 
omdat hij niet werd gevestigd overeen
komstig een wettelijke regel, met uit
zondering van een regel betreffende de 
verjaring; dat zulks betekent dat de 
administratie over de verlenging van de 
in de tekst bepaalde aanslagtermijn be
schikt zowel wanneer de oorspronkelijke 
aanslag nietig verklaard is omdat hij 
op een met de wet strijdig bewijsmiddel 
berustte als wanneer een procedureregel 
werd geschonden ; dat gebruik kan wor- , 
den gemaakt van nieuwe bewijselemen
ten om de belastbaarheid aan te tonen 
van de bedragen die vroeger het voor
werp waren geweest van nietigverklaarde 
aanslagen ; dat zelfs niet vereist is dat 
het bewijs van de belastingelementen 
waarop de nietigverklaarde aanslag ge
vestigd was, op dezelfde wijze geleverd 
werd als de aanslag die deze zal moeten 
vervangen ... ; dat aldus in geval van 
nietigverklaring omdat de administratie 
de grondslag niet verantwoordt waarop 
de aanslag wettelijk moet geschieden 
(hetzij de administratie een ongeoorloofd 
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bewijsmiddel heeft gebruikt, hetzij zij, 
zoals in het onderhavig geval, een bewijs 
.heeft voorgesteld dat geen of een onvol
doende bewijs is), de administratie nieuwe 
bewijsmiddelen zal kurmen gebruiken, 
evenals zij zou gerechtigd zijn een aanslag 
van ambtswege die wegens willekeur nie
tig verklaard is, te vervangen door een 
nieuwe eveneens van ambtswege geves
tigde aanslag, die deze lmer echter be
hoorlijk verantwoord is ... ; dat in het 
onderhavige geval, in strijd met wat 
eiser beweert, het huidige dossier niet 
meer hetzelfde is als dat hetwell;: in 1949 
aan het hof is voorgelegd; dat immers 
het arrest van 21 december 1949 er zich 
weliswaar toe beperkt te constateren dat 
er geen bewijs was betreffende de verde
ling van het maatschappelijk vermogen, 
maar dat het latere arrest van 24 april 
1961 vaststelt dat deze omstandigheid 
(de verdeling van het maatschappelijk 
vermogen die bestaat in de uitbetaling 
van aandelen aan een ontslagnen1end 
vennoot) bleek uit overeenkomsten die 
eerst op 27 maart 1961 neergelegd en in 
het de bat gebracht waren; dat trouwens 
het feit van de verdeling thans niet meer 
betwist wordt en dat het hof van beroep 
niet mag nagaan of hetgeen werd gewe
zen, zowel in 1949 als in 1961, aldan niet 
verkeerd is ; dat derhalve eiser niet ge
rechtigd is om de exceptie van gewijsde 
aan te voeren », te?·wijl het arrest op die 
wijze enerzijds het gezag van het rechter
lijk gewijsde heeft miskend dat verbon
den is aan het arrest van 21 december 
1949, hetwelk zich er tegen verzette dat 
de administratie, zelfs onder beroep op 
nieuwe bewijselementen, de aanslagen 
waarvan eiser was outlast, opnieuw ten 
kohiere brengt (schending inzonderheid 
van de artikelen 1349 tot 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek) en a1dus aan dit 
Iaatste arrest een betekenis heeft gegeven 
die onverenigbaar is met zijn bewoordin
gen, wat een miskenning is van de bewijs
kracht ervan (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) en anderzijds aan het arrest 
van 24 april 1961, waarbij eiser geen 
partij was, op onwettelijke wijze een 
gezag van rechterlijk gewijsde heeft toe
gekend dat tegenover eiser gold (schen
ding inzonderheid van artikel 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek); en te1·wijl arti
kel 74bis, dat enkel de aanslagtermijnen 
verlengt, geen rnachtiging kan verlenen 
om het gezag van het rechterlijk gewijsde 
te miskennen, zodat de reden die de rech
ter uit deze bepaling afieidt, evenmin als 
de andere overwegingen die hij uiteenzet, 

zijn beslissing wettelijk kunnen recht
vaardigen (schending van aile aange
duide bepalingen) : 

Over de twee onderdelen 
Overwegende dat uit het arrest en uit 

de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan blijkt : a) dat het geschil loopt 
over de opneming, door de adrninistratie 
van directe belastingen, in de belastbare 
grondslag van de bedrijf.'lbelasting, de na
tionale crisisbelasting en de aanvullende 
personele belasting voor het dienstjaar 
1961, navordering van rechten over 1942, 
van een bedrag van 152.800 frank die de 
coiiperatieve vennootschap cc Noord
natie '' in 1941 aan eiser als saldo van de 
prijs van terugkoop van zijn aandeel in 
het maatschappelijk vermogen gestort 
heeft, ten gevolge van zijn tot in 1935 
opklirnmend ontslag als werkend ven
noot, en de :fiscus te dien einde toepassing 
heeft gemaakt van de artikelen 15, § 2, 
35, § 4, en 74bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkornstenbelas
tingen; b) dat de administratie een eerste 
rnaal eiser had aangeslagen op voornoernd 
bedrag, dat toen door de administratie 
werd beschouwd als een eigenlijk bedrijfs
inkomen dat rechtstreeks onder toepas
sing viel van de artikelen 25 en 27 van 
de voornoernde gecoiirdineerde wetten ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Brussel bij een regelmatig overgelegd 
arrest van 21 december 1949 deze eerste 
aanslag heeft nietig verklaard op grond : 
1° dat dit bedrag van 152.800 frank aan 
eiser als cc terngtrekking van kapitaal » 
en niet als bedrijfsinkomen was gestort 
en de belasting dm·halve onwettelijk was 
ten aanzien van artikel 25 van de gecoiir
dineerde wetten ; 2° dat artikel 27 van 
deze wetten geen toepassing kon vinden; 
omdat deze bepaling slaat op dtJ winst 
van de nijverheids-, handels- en land
bouwbedrijven, dat eiser, lid van een 
cooperatieve vennootschap, geen koop
man is en dat hij overigens sinds 1935 
geen vennoot meer is ; 

Dat het voornoemde arrest de nietig
verklaring van de aanslagen nog verant
woordt op grond ook hiervan cc dat arti
kel 15, § 2, van de gecoiirdineerde wetten 
des te minder kan worden ingeroepen 
daar in werkelijkheid de administratie 
van financien niet het bewijs !evert dat 
de besproken belastingen werden geheven 
op stortingen die uit een verdeling van 
het maatschappelijk vermogen voort
komen »; 

Overwegende dat voor het hof van 
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beroep, voor hetwelk aanhangig was het 
beroep door hem ingesteld tegen de be
slissing van de directeur der belastingen 
waarbij zijn bezwaar tegen de nieuwe 
aanslagen ingekohierd voor het dienst
jaar 1961, navordering van rechten over 
1942, verworpen was, eiser tegen de aan
spraak van verweerder de exceptie van 
het op 21 december 1949 gewijsde die 
op het hierboven aangehaalde motief 
berust heeft opgeworpen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat vaststelt dat het arrest van 21 de
cember 1949 in kracht van gewijsde ge
gaan is, deze exceptie verwerpt op de 
gronden in het middel vermeld ; 

Overwegende echter dat, wanneer, zo
als in het onderhavige geval, een defini
tieve beslissing een oorspronkelijke aan
slag heeft nietig verklaard op grand dat 
artikel 15, § 2, niet op de aangeslagen 
bedragen kan worden toegepast, daar de 
administratie niet bewijst dat deze aan
slagen « werden geheven op stortingen 
die uit een verdeling van het maatschap
pelijk vermogen voortkomen )), het gezag 
van het gewijsde van deze beslissing zich 
ertegen verzet dat de administratie, met 
toepassing van artikel 74bis van de geco
ordineerde wetten, op grand van geheel 
of een deel van dezelfde elementen een 
nieuwe aanslag vestigt krachtens arti
kel 15, § 2, voornoemd, zelfs al voert zij 
nieuwe bewijzen van de ged.eeltelijke 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen aan; 

W aaruit volgt dat het arrest, dat op 
de gronden die het uiteenzet, de door 
eiser opgeworpen exceptie van gewijsde 
verwerpt, de in het middel aangeduide 
artikelen 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek en 7 4bis van de gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

22 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zittm· en Ve1•slaggeve1·, H. Moriame, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. 

1 e KAMER. ----,- 22 april 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - DIRECTE BELASTINGEN, 
-DOOR HET HOF GEDECRETEERD. 

W anneer in directe belastingen de belas
tingschuldige-eisM' van zijn voorziening 
afstand doet, decretee1·t het Hof de af
stand (1). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « E TAB LIS S E
MENTS VAN DAMME FRERES ET COM
PAGNIE))' T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet. op het bestreden 
arrest op 5 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op het, op 13 april 1966 inge
diende verzoekschrift tot cassatie van 
dit arrest; 

Overwegende dat bij een akte, op 
ll maart 1967 ondertekend door haar 
zaakvoerders en op 17 maart daarna 
ingediend ter griffie van het Hof, eiseres 
verklaard heeft afstand te doen van haar 
voorziening en heeft aangeboden de 
kosten ervan te dragen ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening ; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

22 april 1967. - 1e kamer. - Voor
zitte1' en Verslaggever, H. Moriame. raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 24 april 1967. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VONNIS vAN DE POLITIERECHTBANK. 
-HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS. - TE LATE BETEKE
NING.- NIET ONTVANKELIJK BEROEP, 

(1) Cass., 10 november 1964 (Bull. en PA
SIC., 1965, I, 254). 
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2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET ONTVANKELIJK HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE. - REGELMATIG HOGER BEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, - VER
NIETIGING OP DE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE VAN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. - VERNIETI
GING HIEROP GEGROND DAT DE RECH
TER ONWETTELIJK RET HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE HEEFT 
ONTVANGEN. - 0JVIVANG VAN DE VER
NIETIGING. 

1° Niet ontvankelijk is het hager· ber·oep 
van de pr·ocur·eur· des leanings, tegen 
een vonnis van de politierechtbank, zo 
het betekend is na het ver·strijken van 
de ter·mijn van v~jjtien dagen, die de~
gevallend wor·dt verlengd overeenkomst~g 
ar·tikel 644-, lid 1, van het W etboek van 
str·afvonlering, te 1·ekenen vanaf de uit
spmak van het vonnis (1). (Wetb. van 
strafv., art. 205; wet van 1 mei 1849, 
art. 8.) 

2° W anneer op de voorziening van de be
klaagcle, cle beslissing op de stmfvo?·de
ring vernietigd wordt omdat het hager· 
ber·oep van het openbaar· ministerie door 
de r·echter· in hager· bemep ontvangen 
wer·cl, alhoewel het niet ontvanlcelijlc was, 
str·elct de vernietiging zich niet uit tot 
de op het 1'egelmatig hoge1· ber·oep van 
de bu1•gedijke partij gewezen beslis
sing (2). 

(MARCIPONT, T. FAVART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 februari 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het rniddel am btshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 8 van de 
wet van 1 rnei 1849, zoals het gewijzigd 

(1) Oass., 13 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1311). 

(2) Oass., 1 april 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 834). 

is bij artikel 4 van de wet van 27 februari 
1956 : 

Overwegende dat, ingevolge artikel 8 
van de wet van 1 mei 1849, zoals het 
gewijzigd is bij artikel 4 van de wet van 
27 februari 1956, het openbaar ministerie 
bij de rechtbank of het hof welke van het 
hoger beroep kennis moet nemen, zijn 
beroep op straffe van verval, aan de 
beklaagde rnoet betekenen binnen vijf
tien dagen te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
op 11 februari 1966 is gewezen en dat 
de akte van hoger beroep van de procu
reur des konings op dinsdag I maart 
1966 aan de in Belgie woonplaats heb
bende eiser is betekend, dit is na het 
verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen, die in het onderhavige geval tot 
rnaandag 28 februari 1966 was verlengd 
overeenkomstig het eerste lid van arti
kel 644 dat bij de wet van 23 december 
1963 in het Wetboek van strafvordering 
is opgenornen ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, dat in zulke omstandigheden het niet 
ontvankelijk hoger beroep van het open
baar ministerie aanneemt, de voormelde 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de burgerlijke partij, 
thans verweerder, op 16 februari 1966 re
gelmatig hoger beroep heeft ingesteld ; 

Overwegende dat wanneer op de voor
ziening van de beklaagde de beslissing 
op de strafvordering vernietigd wordt, 
orndat het hoger beroep van het open
baar ministerie door de rechter in hoger 
beroep ontvangen is, terwijl het niet 
ontvankelijk was, de vernietiging zich 
niet uitstrekt tot de beslissing die op het 
regelmatig hoger beroep van de burger
lijke partij is gewezen ; 

Overwegende dat deze beslissing die, 
zonder uitspraak te doen over een be
voegdheidsgeschil, eiser veroordeelt om 
aan verweerder een frank provisioneel 
te betalen en de zaak voor verdere behan
deling naar de eerste rechter verwijst 
ten amlZien van de overige door deze 
burgerlijke partij gevorderde vergoedin
gen, geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre-
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den vonnis, in zover het rechtdoet op de 
strafvordering; · verwerpt de voorziening 
vooi' het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de helft 
van 'de kosten; laat de andere helft ten 
laste van de Staat ; en overwegende dat 
de kosten van de strafvordering ten laste 
van de Staat moeten blijven, aangezien 
de bmgerlijke partij de:finitief de zaak 
gewonnen heeft met betrekking tot het 
beginsel van haar rechtsvordering, zegt 
dat er geen grand is tot verwijzing. 

24 april 1967. - 2e kamer. - VooT
zitteT, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V eTslag gevm·, 
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

28 KAMER,- 24 april 1967 .. 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMENT BIJ OPENBARE 
AKTE. - DOOR DE ERFLATER GEDIC
TEERDE AKTE.- BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING. YOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
DRAAGWIJDTE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM ZICH 
TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.- AR
REST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. 
- YOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
P ARTIJ. - V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
V ALSHEID. - ARREST W AARBIJ DE BIJ 
ARTIKEL 463 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING VOORGESCHREVEN 
MAATREGEL NIET BEVOLEN WERD. -
YOORZIENING WELKE DIT VERZUIM 
AANKLAAGT. - NrET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - ARREST VAN BUITENVER
VOLGINGSTELLING. YOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- MID-

(1} Raadpl. cass., 22 januari 1858 (Bull. 
en PAsrc., 1858, I, 53) en de conclusie van 
procureur-generaal Mesdach de ter Kiele, en 
onder meer PLANIOL en RIPERT, Traite p1'a
tique de d1•oit civil jran9ais, d. V, nr 559, en 

DEL DAT ENKEL GERICHT IS TEGEN DE 
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGING· 
STELLING. NrnT ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° Beslist wettelijk dat een bij openbm·e 
akte opgesteld testament in de betekenis 
vanaTtikel 972 van het Bu1·geTlijk Wet
boek, dooT de eTflaatsteT gedictee1·d weTd, 
het aT1'est dat vaststelt '' dat zo de notaTis 
schTiftelijke aantekeningen ttit voTige 
gesp1·ekken gebTuikt had, hiJ' het testa
ment in tegenwooTdigheid van getuigen 
lweft opgemaakt aan de hand zowel van 
nade1·e bijzondeTheden die de e1·flaatste1' 
hem spontaan heeft medegedeeld als van 
haaT antwooTden op v1•agen gesteld met 
het oogme1•k om zekeTheid te veTschaffen 
omt1·ent haaT bedoelingen, dat gedu-
1'ende die ve1'1'ichtingen en de daaTop 
volgende vo01·lezing van het testament 
doo1• de notm·is, de e1·(laatstm· doo1' wooT
den, opmeTkingen, nadeTe bijzonde1'
heden en ondttbbelzinnige gebm·en te 
kennen heeft gegeven dat de beschilclcin
gen van het testament haa1· uiteTste wil 
t1·ouw ve1·tollcten " ( 1). 

2° De bu1·gm·lijke paTtij is enlcel ontvanke
lijk om zich te voo1·zien tegen een a1·1·est 
van buitenveTvolgingstelling in zoveT 
het haaT veT001'Cleelt tot de betaling van 
schadeve1•goeding, in de lcosten van de 
stmjv01•de1ing of van de buTge1·lijlce 
Techtsvo1·de1·ing (2). , 

3° De btwgeTlijke pa1·tij is niet ontvanke
lijlc om zich te voo1·zien tegen een a1'Test 
van buitenvm·volgingstelling in zove1' 
het onwettelijlc ve1•zuimd zou hebben de 
bij m·tilcel 463 van het W etboek van 
st1·ajvo1·deTing omsclweven maat1·egel toe 
te passen, de alcte die het voo1·we1'p was 
van de ve1·volging mate1·ieel vals zijnde. 
(Impliciete oplossi"1g.) 

4° De btwge1·lijke pm·tij die een vooTziening 
instelt tegen een a1'1'est van buitenve1·vol
gingstelling waa1•bij zij ve1'o01·deeld woTdt 
tot de betaling van schadeveTgoeding en 
van de lcosten, is niet ontvanlcelijlc om 
tot staving van haa1· voo1·ziening een 
middel aan te voe1·en, dat in we1·lcelijk
heid ge1·icht is tegen het beschiklcend 
gedeelte van de bttitenve1·volgingstelling 
op de stmfvoTde1'ing (3). (Wetb. van 
strafv., art. 216 en 373.) 

KLUYSKENS, Beginselen van bu1•ge1·lijk recht, 
d. III, nr 206-2°, 

(2) en (3) Cass., 17 oktober 1966, supra, 
blz. 211. 
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(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK, A., :J., 
M. EN D. LESENFANTS EN :J, LALLE
MAND, T. GODIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

I. Wat de voorziening van het open
baar ministerie betreft : 

Over de eerste twee middelen sam en, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 971 en 972 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat het bestreden arrest 
beslist dat het dicteren van de uiterste 
wil van de bij openbare akte testerende 
erflater heeft plaatsgehad wanneer de 
optredende notaris, na tijdens vorige 
gesprekken buiten aanwezigheid van de 
getuigen schriftelijke aantekeningen te 
hebben gemaakt, ze daarna in tegen
woordigheid van de getuigen voorleest 
aan de erflater die door woorden, opmer
kingen, nadere bijzonderheden en ondub
belzinnige gebaren te kennen geeft dat 
de voorgelezen beschikkingen zijn uiterste 
wil trouw vertolken, te1·wijl zulks een 
voorlezing is die in tegenwoordigheid van 
getuigen goedgekeurd is en geen dicteren, 
welke substantiele vorm als wezenlijke 
waarborg van het spontane karakter van 
de wilsuiting van de erflater vereist is in 
testamenten bij open bare akte; het 
tweecle, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 971 en 972 van het Burgerlijk 
Wetboek en 195 tot 197 van het Straf
wetboek, cloonlat het bestreden arrest ten 
onrechte bet bestaan van aanwijzingen 
van valsheid en van gebruik van valse 
stukken heeft geloochend, te1•wijl de ten 
laste gelegde valsheid juist hierin bestond 
dat de openbare akte verklaarde dat het 
testament gemaak;t en gedicteerd was 
in tegenwoordigheid van de getuigen, 
ofschoon dezen slechts de goedgekeurde 
voorlezing en de ondertekening van de 
akte hadden bijgewoond (schending van 
de artikelen 195 en 197 van het Straf
wetboek) : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat de wet in acht is genomen omdat de 
notaris ten overstaan van getuigen aan 
de erflaatster de aantekeningen voorge
lezen heeft die hij tijdens vorige gesprek
ken gemaakt had buiten de aanwezigheid 
van die getuigen, waarbij de bedoelde 
erflaatster door woorden, opmerkingen, 

nadere bijzonderheden en gebaren te 
kennen gaf dat de voorgelezen beschik
kingen haar zienswijze trouw vertolkten ; 

Dat het impliciet beslist dat de erflaat
ster het testament overeenkomstig de 
wet gedicteerd heeft ; dat het er immers 
op wijst dat zo de notaris schriftelijke 
aantekeningen uit vorige gesprekken ge
bruikt heeft, hij het testament in tegen
woordigheid van getuigen heeft opge
maakt aan de hand " zowel van de nadere 
bijzonderheden die de erflaatster hem 
spontaan medegedeeld heeft als van haar 
antwoorden op vragen gesteld met het 
oogmerk om zekerheid te verschaffen 
orntrent haar bedoelingen )) ; dat het 
arrest daaraan toevoegt (( dat de erf
laatster, gedurende die verrichtingen en 
de daaropvolgende voorlezing van het 
testament door de notaris, door woorden, 
oprnerkingen, nadere bijzonderheden en 
ondubbelzinnige gebaren te kennen heeft 
gegeven dat de beschikkingen van het 
testament haar uiterste wil trouw ver
tolkten ; dat er daaromtrent bij de getui
gen nooit de minste twijfel bestaan 
heeft )) ; 

Dat de middelen op een onjuiste nit
legging van de bestreden beslissing be
rusten en derhalve feitelijke grondslag 
missen; 

Over het derde middel, doonlat het 
bestreden arrest (( ten overvloede )) en 
zonder in dat opzicht op de schriftelijke 
conclusie van het openbaar ministerie te 
antwoorden eveneens ten onrechte beslist 
dat er geen bedrieglijk opzet bij de ver
dachte aanwezig is, dat irnmers, zodra de 
valsheid materieel bestond, zoals in I 0 

en 2° hiervoren bewezen is, de afwezigheid 
van bedrieglijk opzet niet overbodig maar 
onontbeerlijk was om de buitenvervol
gingstelling te bevestigen, met handha
ving van de verplichting om de als mate
rieel vals bevonden akte nietig te ver
klaren, dat het bestreden arrest aldus 
tegenstrijdigheid vertoont in zij~ g~?n
den, niet antwoordt op de schnftehJke 
conclusie van het openbaar ministerie en 
derhalve artikel 97 van de Grondwet 
miskent : 

Overwegende dat vermits de beslissing 
van buitenvervolgingstelling wettelijk 
verantwoord is door de vaststelling dat 
de aanwezigheid niet is aangetoond van 
(( voldoende aanwijzingen voor het mis
drijf met betrekking tot de materialiteit 
van de feiten die het voorwerp zijn van 
de telastlegging )), het middel niet ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 
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Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. W at de voorziening van de burger
lijke partijen betreft : 

Over beide middelen samen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van de ar.~i
kelen 971 en 972 van het BurgerhJk 
Wetboek (beide gewijzigd bij het enige 
artikel van de wet van 16 december 1922), 
194 195 en 197 van het Strafwetboek, 
463, van het W etboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, aoordat om te 
verklaren dat er geen voldoende aan
wijzing, zelfs met betrekk~ng tot de ma:te
rialiteit, bestaat voor de m de vord.ermg 
omschreven misdrijven van valshmd en 
gebruik van valse stukken, en _om de 
beschikking van bmtenv~rvolg.mgstel
ling te bevestigen zonder de m art:r~el 463 
van het W etboek van strafvordermg be
paalde maatregel voor te schrijven, ~et 
bestreden arrest, na, met overnem:rng 
van de gronden va11. de eerste rechter, 
erop te hebben gewezen dat verweerder, 
tijdens het onderhoud dat aan het yer
lijden van het bedoelde authent:reke 
testament voorging, « zek~re aa_nteke
ningen heeft gemaak~,. :r;net mbe~r:rp van 
de kadastrale aanw:rJzmgen d:re reeds 
neergeschreven waren op een papier dat 
de erflaatster bezat, om het testa:rnent 
in een onberispelijke en juridische vorm 
te kunnen opmaken; dat hij toen de 
twee · getuigen heeft ontb<_Jden en het 
authentieke testament dan m hun tegen
woordigheid heeft opge~~al~.t en daarna 
heeft voorgelezen, waarbiJ hiJ nog vragen 
stelde betreffende een of andere nadere 
bijzonderheid, met het doel uit te maken 
of de tekst wel degelijk overeenstemde 
met het door haar gewilde ; dat de ge
tuige Nicole Desoer z~lf preciseert ... dat 
de belanghebbende met alleen door te
kens haar inste:rnming te kennen gaf, 
maar ook gesproken heeft om vragen te 
stellen of erop te antwoorden en dat .de 
door haar gestelde vragen aan getmge 
ter zake dienende leken ,, zegt « dat .. · 
de wet in acht genomen is wauneer, ;z:oa.ls 
in het onderhavige geval, de n~tar:rs, m 
tegenwoordigheid van de getmgen, en 
met behulp van de aldus gemaakte aa~
tekeningen (dit wil zeggen gemaakt t:rJ
dens vorige gesprekken), het testame~t 
opmaakt aan de hand zowel van de b:rJ
zonderheden die de erflater hem spon
taan mededeelt als van diens antwoorden 
op vragen gesteld met het oogmerk. om 
zekerheid te verschaffen omtrent d:rens 
bedoelingen ; dat nit de gegevens van 

het dossier blijkt dat de erflaatster ge
durende die verrichtingen en de daarop 
volgende voorlezing van het testament 
door de notaris herhaaldelijk in het bij
zijn van de g?tuigen door woorden.' v:~:-a
gen, opmerkmgen en ondubbelzmn:rge 
gebaren te kennen heeft gegeven dat de 
beschikkingen van het testmnent haar 
uiterste wil trouw vertolkten ; dat er 
daaromtrent bij de getuigen nooit de 
minste twijfel bestaan heeft ,, te1·wijl de 
rechter aldus niet vaststelt dat het be
doelde testament in zijn wezenlijke be
schikkingen aan verweerder gedicteerd 
is in tegenwoordigheid van de getuigen, 
aangezien de in he~ best~eden arre.st om
schrevi:m handelWIJZe met het dwteren 
is in tegenwoordigheid van de getuigen, 
zoals vereist in de artikelen 971 en 972 
van het Burgerlijk W etboek, maar slechts 
het opmaken en de ~oe~gekeurde voorl~
zing in tegenwoord:rghe:rd van de getm
gen ; het tweede, uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, aoo1·dat het 
bestreden arrest, om de beschikking van 
buitenvervolgingstelling te bevestigen, 
,, ten overvloede >> verklaart dat geen 
enkele aanwijzing van bedrieglijk opzet 
ten laste van verweerder kan worden 
bewezen geacht, terwijl, zodra de. val~
heid materieel bestond, de afwez1ghe:rd 
van bedrieglijk opzet niet ten overvloede 
aangetoond was maar onontbeerlijk was 
om de buitenvervolgingstelling te beves
tigen, met handhaving van de verp~ic~
ting om de als vals bevonden akte met:rg 
te verklaren, en te1·wijl het bestreden 
arrest aldus door tegenstrijdigheid aan
getast is en de conclusie van het open
baar ministerie zonder antwoord laat : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het verzet van de eisers tegen een be
schikking van buitenvervolgingstelling 
afwijst en, met toepassing van artikel 136 
van het 'Vetboek van strafvordering, 
ieder van hen veroordeelt tot het beta
len van 2.000 frank schadevergoeding 
aan de verdachte, thans verweerder, als
mede in de kosten van htm verzet en in de 
door het openbaar ministerie gemaakte 
kosten; 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
slechts ontvankelijk is om zich tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling in 
cassatie te voorzien wat betreft de be
schikkingen van het arrest waarbij ze 
tot schadevergoeding jegens de ver
dachte in de kosten van de strafvorde-· 
ring er: in die van de burgerlijke rechts
vordering veroordeeld is ; 

Overwegende dat de verscheidene mid-
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delen door de eisers voorgedragen tegen 
hun veroordeling tot schadevergoeding 
en in de kosten, in werkelijkheid slechts 
de beschikking van buitenvervolging
stelling op de strafvordering betreffen ; 
dat ze dus niet ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers, burgerlijke 
partijen, in de kosten van hun voorzie
ning en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat. 

24 april 1967. - 2e kamer. - Vom·
zitter en Verslaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

28 KAMER. - 24 april 1967, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR· 
DELEND ARREST BIJ VERSTEK GEVi'EZEN. 
- VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TIJDENS DE GEWONE TERMIJN VAN 
VERZET. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening welke 
beklaagde tijdens de gewone termijn van 
verzet heeft ingesteld, tegen een arrest 
dat hem bij verstelc ve1·oordeelt (1). 

(GRALINGER, BOUVY, BODART 
EN DEOHAMPS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van Gralinger, 
Bouvy en Bodart : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Op de voorziening van Marie De
champs : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
tegen eiseres bij verstek is gewezen ; dat 

(1) Oass., 20 maart 1967, supm, biz. 906. 

uit de procedure volgt dat op de dag 
van de voorziening tegen het arrest ver
zet kon ingesteld worden binnen de ge
wone termijn ; dat de voorziening der
halve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

24 april 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggever, 
H. Perrichon. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 24 april 1967. 

1° VERZET. - STRAFZAKEN. - VER· 
OORDELEND VERSTEKARREST. - BE· 
KLAAGDE DIE VERZET AANTEKENT HOE· 
WEL HIJ VERSCHENEN IS OP DE IN DE 
AKTE VAN VERZET VERJ\'!ELDE TERECHT· 
ZITTING. - ZAAK TOT EEN LATERE 
TERECHTZITTING VERDAAGD. - BE
KLAAGDE DIE OP DEZE TEREOHTZITTING 
VERSCHENEN IS. - ARREST WAARBIJ 
HET VERZET ONGEDAAN WORDT VER· 
KLAARD. - 0NWETTELIJKE BESLIS· 
SING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - VERNIETIGING OP DE VOOR· 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE VAN EEN 
ARREST WAARBIJ HET TEGEN EEN 
VERSTEKARREST AANGETEKEND VERZET 
ONWETTELIJK ONGEDAAN WORDT VER· 
KLAARD. - VERNIETIGING DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING 
VAN ONTVANKELIJKHEID VAN HET VER· 
ZET. 

1° H et rechtscollege waarbij aanhangig is 
een vm·zet tegen -een bij vm·stelc gewezen 
beslissing mag bedoeld ve~·zet niet onge
daan ve?·kla1·en wanneer de eiser in verzet 
die ve1·schenen is op de ee~·ste dienende 
tm·echtzitting niet mee1· ve1·schijnt op een 
late1·e terechtzitting waarop de zaalc ve?'· 
daagd is (2). 

2° H1 annee~· op de vooTziening van de be
klaagde het Hof het best1·eden a?'?'est ver
nietigt, in zover het ve~·zet van de be-

(2) Raadpl. Rep. pmt. d1·. belge, v" P1'oce
du1'e penale, nr 785. 



- 1033-

klaagde ongedaan wordt verklaard, strekt 
de vernietiging zich niet uit tot de expli
ciete of impliciete beslissing volgens 
welke het ve1·zet ontvankelijk is (1). 

(NIHOUL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 12 oktober 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 151, 
188 en 208 van het Wetboek van straf-. 
vordering : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat eiseres die verzet had gedaan 
tegen een verstekarrest van 22 juni 1966, 
« verschenen is op de terechtzitting van 
10 augustus 1966 voor welke het verzet 
van rechtswege dagvaarding meebracht, 
maar dat de zaak op haar verzoek tot 
de terechtzitting van 21 september 1966 
verdaagd werd om over de gegrondheid 
van het verzet te debatteren », het be
streden arrest het verzet ontvangt maar 
verklaart dat het ongedaan is op grond 
dat eiseres op de bedoelde terechtzitting 
van 21 september niet meer is versche
nen; 

Overwegende dat het gerecht, bij het
welk verzet is aanhangig gemaakt, niet 
op grond van de in het middel vermelde 
artikelen dit verzet ongedaan kan ver
klaren, wanneer de eiser in verzet ver
schenen is op de eerste dienende terecht
zitting waarop dit gerecht kennis ervan 
moest nemen, en niet verschijnt op een 
latere terechtzitting waarop de zaak ver
daagd was; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover dit het verzet 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

24 april 1967. - 2e kamer. - Voo1·-

(1) Omtrent het feit clat de beslissing waar
bij een verzet ongedaan worclt verklaard im
pliciet beslist dat clit rechtsmidclel ontvanke
lijk was, raadplege men cass., 8 juli 1957 
(B1tll. en PAsiC., 1957, I, 1336). 

zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijlchtidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAmER. - 24 april 1967. 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
BEGRIP. 

Rechtvaardigt niet wettelijlc de ve1·oo1'deling 
van een belclaagde ter zake van het be
drieglijlc ve~•dtdste1·en van een geldsom, 
het arrest dat er niet op wijst dat deze 
aan de belclaagde was overhandigd onder 
de verplichting ze terug te geven of ze voor 
een bepaald doel te gebTuilcen of aan te 
wenden, doch zich eTtoe bepe~·lct vast te 
stellen dat deze sam hem ove1·handigd 
weTd tot veTgoeding van een bepaald 
weTlc dat hij zich veTbonden had uit te 
voeTen en niet heeft uitgevoe1·d (2). 

(CORBEAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 491 van het 
Strafwetboek, dooTdat de gronden van 
het bestreden arrest de veroordeling van 
eiser wegens de in het bedoelde artike1 
omschreven telastlegging niet wettelijk 
rechtvaardigen : 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
vaststelt « dat het vaststaat dat de bee 
klaagden zich bij tal van personen heb
ben aangeboden om de schoorsteen te 
vegen en het dak te herstellen en dat 
ze zich geldsommen lieten overhandigen 
voor een werk dat in feite niet of slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd werd '' ; 

Dat het beslist dat de beklaagden en 
namelijk eiser zich aldus schuldig hebben 
gemaakt aan het in artikel 491 van het 
Strafwetboek omschreven wanbedrijf van 
misbruik van vertrouwen op grond « dat 

(2) Raadpl. Hofvan cassatie van Frankrijk, 
31 januari 1930 (Si1·ey, 1931, I, 200). 
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de beklaagden op geen enkel ogenblik 
tegenover die personen de hoedanigheid 
hebben gehad van zelfstandigen aan wie 
voorschotten in volle eigendom werden 
overbandigd, maar wel de hoedanigheid 
van arbeiders aan wie geldsommen over
handigd werden om een welbepaald werk 
te verrichten ; dat de beklaagden, door 
de bedoelde bedragen te behouden, zon
der ze tot het tussen partijen overeen
gekomen doel aan te wenden, misbruik 
hebben gemaakt van hun opdracht en 
zich schuldig hebben gemaakt aan ver
duistering " ; 

Overwegende echter dat het arrest 
zodoende niet vaststelt dat eiser een 
geldsom ontvangen heeft onder verplich
ting ze terug te geven of ze voor een 
bepaald doel te gebruiken of aan te wen
den; dat het zich ertoe beperkt te ver
melden dat de beklaagde het werk waar
voor hij een bezoldiging ontvangen had 
niet heeft uitgevoerd; 

Dat die gronden derhalve de veroor
deling niet rechtvaardigen; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de mid
delen die aangevoerd zijn in de door 
eiser neergelegde memorie en die geen 
cassatie zonder verwijzing zouden kcm
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest in zover het rechtdoet over de 
strafvordering die tegen eiser is ingesteld, 
maar niet in zover het de telastleggingen 
A-2 en B-1 niet bewezen verklaart en 
hem daarvan vrijspreekt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

24 april 1967. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 24 april 1967. 

BEDREIGINGEN. - BEDREIGINGEN 
DOOR GEBAREN OF ZINNEBEELDEN MET 
EEN AANSLAG OP PERSONEN OF EIGEN
DOll'IMEN, - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 329. - BEGRIP. 

Beslist wetteUjk dat de beklaagde zich schul
dig gemaakt heeft aan het b~j a1·tikel 329 
van het St1·ajwetboek bedoelde misddjj, 
de 1·echte1' die vaststelt, dat om het huis 
niet te moeten ve1·laten, zoals het hem 
op wettige wijze dom· de burgm·lijke 
pm·tij bevolen was, beklaagde zijn hand 
op een in 't oog vallende wijze en her
haaldelijk naa1· de zak van zijn jas had 
gebmcht, waarin naar deze pa1'tij kon 
ve1"moeden een wapen stak, zodat hij 
de b~wgerlijke partij met een aanslag 
op zijn leven !weft bed1·eigd (1). 

(GEERAERTS, T. EVRARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 januari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 329, 398, 399 en 400 van het Straf
wetboek, doo1·dat het bestreden arrest 
overeenkomstig artikel 329 van het Straf
wetboek eiser veroordeeld heeft wegens 
bedreiging door gebaren of zinnebeelden 
en dientengevolge de burgerlijke rechts
vordering van de verweerder Evrard 
tegen eiser gegrond heeft verklaard om
dat het hof, dat op soevereine wijze 
oordeelt over de feiten van 3 november 
1963, en daarbij rekening houdt met aile 
omstandigheden van de zaak, onder meer 
met de grote vijandigheid tussen eiser 
en de burgerlijke partij met alle inciden
ten die zich tussen hen hadden voorge
daan wegens de overspelige betrekkingen 
tussen eiser en de vrouw van de burger
lijke partij, en tenslotte met de dreigende, 
hoewel geen misdrijf opleverende woor
den die eiser enkele ogenblikken voordien 
in tegenwoordigheid van een getuige had 
geuit, van gevoelen was dat het hieronder 
uiteengezette feit het wanbedrijf van 

(1) Omtrent het feit dat het misdadig opzet 
vereist voor het bestaan van dit misdrijf be
staat in de bedoeling gevoelens van schrik 
teweeg te brengen in hoofde van de persoon 
die bedreigd wordt, raadpl. cass., 19 januari 
1959 (An·. Verbr., 1959, biz. 400). 
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bedreiging door gebaar, voorwerp van 
de telastlegging I-B, opleverde, het feit 
namelijk dat eiser, veldwachter, die zon
der uitnodiging en zonder enige dienst
reden te kunnen doen gelden, in de 
keuken van de burgerlijke partij bin
nengedrongen was, geweigerd heeft weg 
te gaan zoals hem bevolen werd, de bur
gerlijke partij spottend bekeken heeft, 
en herhaaldelijk en op een in 't oog val
lende wijze, zijn hand naar de zak van 
zijn jas gebracht heeft waarin, naar de 
burgerlijke partij met reden kon ver
moeden, het dienstwapen zat dat be
klaagde normaal kon dragen, zodat de 
burgerlijke partij terecht kon vrezen dat 
de beklaagde het tegen hem zou gebrui
ken indien hij op zijn elementair recht 
bleef staan en eiste dat de minnaar 
van zijn vrouw zijn eigen woonplaats zou 
verlaten, terwijl krachtens artikel 329 
van het Strafwetboek de bedreiging door 
gebaar slechts strafbaar is indien bedreigd 
wordt met een aanslag op personen of 
eigendommen, waarop de doodstraf of 
dwangarbeid gesteld is, terwijl in het 
bijzonder niet strafbaar is de bedreiging 
met een aanslag op personen, waarop 
overeenkomstig de artikelen 398, 399 
en 400 van het Strafwetboek gevangenis
straf of opsluiting gesteld is, zodat het 
bestreden arrest, dat elke bedreiging 
met enige aanslag op personen als straf
baar beschouwt, de hierboven aange
voerde artikelen van het Strafwetboek 
geschonden heeft, en terwijl in elk geval 
aan de hand van de motivering van het 
bestreden arrest niet kan worden uitge
maakt in hoever de rechter geoordeeld 
heeft dat elke bedreiging met enige aan
slag op personen strafbaar was krachtens 
artikel 329 van het Strafwetboek, noch 
in hoever hij onderzocht heeft of de be
dreiging door gebaar die eiser zou hebben 
gedaan, in het onderhavige geval de 
bedreiging was met een aanslag waarop 
de doodstraf of dwangarbeid gesteld is, 
en deze dubbelzinnigheid in de reden
geving van het bestreden arrest een 
schending van artikel 97 van de Grand
wet oplevert : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat eiser, om het huis niet te moeten ver
laten, zoals verweerder hem op wettige 
wijze had bevolen, zijn hand op een in 
't oog vallende wijze en herhaaldelijk 
naar de zak van zijn jas had gebracht 
waarin vermoedelijk een vuurwapen 
stak, de rechter er noodzakelijkerwijs 
op gewezen heeft dat eiser aldus ver
weerder bedreigd had met een aanslag 
op zijn leven door middel van dat wapen; 

Dat het arrest aldus heeft vastgesteld 
dat de bestanddelen van het in artikel 329 
van het Strafwetboek bepaalde misdrijf 
bij de eiser aanwezig zijn; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die tegen eiser is 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

24 april 1967. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

28 KAMER. - 24 april 1967, 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - ARTIKELEN 479 EN 
VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING.- WANBEDRIJF GE
PLEEGD DOOR EEN OFFIOIER VAN GE
REOHTELIJKE POLITIE IN DE UITOEFE
NING VAN ZIJN AMBT. - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN BEROEP.- RECHT 
VAN VERVOLGING DAT ENKEL TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE PROOUREUR
GENERAAL BIJ BEDOELD HOF BEHOORT. 

2° VOORONDERZOEK (IN STRAF
ZAKEN). - w ANBEDRIJF GEPLEEGD 
DOOR EEN OFFICIER VAN GEREOHTE
LIJKE POLITIE IN DE UITOEFENING VAN 
ZIJN AMBT. - WETBOEK VAN STRAF
VORDERING, ARTIKELEN 479 EN 483. 
- VERWIJZING VAN DE BEKLAAGDE 
NAAR DE POLITIEREOHTBANK.- PRO
OUREUR DES KONINGS NIET BEVOEGD 
OM ZE TE VORDEREN EN RAADKAMER 
VAN DE REOHTBANK NIET BEVOEGD 
OM ZE TE BEVELEN. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. -BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ NAAR DE POLITIE
REOHTBANK VERWEZEN WORDT EEN 
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OFFIOIER VAN GERECHTELIJKE PCLITIE 
WEGENS EEN IN DE UITOEFENING VAN 
ZIJN AMBT GEPLEEGD WANBEDRIJF.
VoORZIENING TEGEN RET VEROORDE
LEND VONNIS. - VERNIETIGING VAN 
RET VONNIS EN VAN DE VROEGERE 
RECHTSPLEGING TOT EN MET DE BE
SCHIKKING TOT VERWIJZING. 

1° Alleen het Hoi van beroep is bevoegd 
om kennis te nemen van een doot• een 
otficiet• van get·echtelijke politie in de 
ttitoelening van zijn ambt gepleegd wan
bedrij I en het recht van ve1·volging wegenB 
dit misdt·ij I behoot·t uitslttitend aan de 
pi'OGttt•eut·-genemal bij bedoeld hoi (1). 
(Wetb. van strafv., art. 479 en 483 
en wet van 6 juli 1810, art. 4.) 

2° De pi'OGU?"etw des leanings is niet be
voegd om de verwijzing naar de politie
rechtbank te vonlet·en van een officie?' 
van gerechtelijke politie, beklaagd wegens 
een in de uitoelening van zijn ambt 
gepleegd wanbecl?·ijl, en de madkamm· 
van de 1'echtbank is niet bevoegd om ze 
te bevelen (2). 

3° Op de voorziening ingesteld tegen een 
doo1' de correctionele rechtbank in hager 
be1·oep gewezen veroonlelencl vonnis ter 
zake van een dam· een otficie?' van ge-
1'echtelijke politic in de ttitoelening van 
zijn ambt gepleegcl wanbed1·ijl, die naa1· 
de politiet·echtbank is vet·wezen bij be
schikking van de t·aadlcame1', vernietigt 
het Hoi bedoeld vonnis en wat et·aan 
voot·algaat, tot en met de beschikking 
van ve1·wijzing (2). (Wetb. van strafv., 
art. 408 en 413.) 

(F. EN A. HEBRANT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 14 oktober 1966 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 479 
en 483 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi, rechtdoende in hoger beroep, 

(1) Raadpl. cass., 6 december 1965 (Btdl. 
en PASIC., 1966, I, 470), 

(2) Cass., 8 mei 1882 (Bull. en PAsrc., 1882, 
I, 314); DESTEXHE, P1·ivilege de ju1•id·iction, 
redevoering dd. 15 september 1938, biz. 13 ; 
J". CoNSTANT, Crimes commis pm· les juges (Les 

de eisers veroordeeld heeft wegens een 
in de uitoefening van hem ambt als officier 
van gerechtelijke poHtie gepleegd wan
bedrijf dat bij beschikking van de raad
kamer was gecontraventionaliseerd : 

Overwegende dat de eisers op 21 juni 
1965, met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, bij beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi, verwezen wer
den naar de politierechtbank om op 
14 maart 1965 te Chatelet, Alain Vlieghe, 
Daniel Delvigne en Andre Wyard door 
gebaren of zinnebeelden bedreigd te heb
ben met een aanslag op personen of eigen
dommen waarop de doodstraf of dwang
arbeid gesteld is ; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van de eisers tegen het vonnis van 15 de
cember 1965 van de Politierechtbank te 
Chatelet, het bestreden vonnis de door 
de eerste rechter uitgesproken veroor
delingen van de eisers bevestigd heeft ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de eisers officier van gerechtelijke 
politic zijn en dat de te hunnen laste 
gelegde feiten in de uitoefening van hem 
ambt zijn gepleegd ; 

Overwegende dat aileen de burgerlijke 
kamer van het hof van beroep onder het 
voorzitterschap van de eerste voorzitter, 
bevoegd is om kennis te nemen van een 
misdrijf gepleegd door een officier van 
gerechtelijke politic in de uitoefening van 
zijn ambt, en dat aileen de procureur
generaal het recht heeft om wegens dit 
misdrijf een vervolging in te stellen ; 

Overwegende dat de in de artikelen 4 79 
en 483 van het Wetboek van strafvorde
ring bepaalde bevoegdheid absoluut is 
en de openbare orde raakt; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de procureur des konings te Charleroi 
niet bevoegd was om de verwijzing van 
de eisers naar een politierechtbank te 
vorderen en dat de raadkamer onbevoegd 
was om de verwijzing te bevelen; 

Overwegende dat de telastlegging te
gen de eisers niet wettelijk werd aaJlhan
gig gemaakt bij de Politierechtbank te 
Chatelet en dat de Correctionele Recht
bank te Charleroi, door zich bevoegd te 
verklaren, de artikelen 4 79 en 483 van 
het W etboek van strafvordering heeft 
geschonden ; 

Novelles, Procedure penale, d. II, bd. II), 
n"" 75 en 76. 

(2) Raadpl. cass., 8 november 1943 (Bull. 
en PAsro., 1944, I, 45) en noot getekend 
R.V.B.; 3 januari 1966 (ibid., 1966, I, 583). 
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Overwegende dat naar luid van ·de 
artikelen 408 en 413 van het Wetboek 
van strafvordering, deze schending van 
de wet de vernietiging meebrengt van 
het bestreden vonnis en van hetgeen 
daaraan is voorafgegaan van de eerste 
nietige akte af, met name de beschikking 
van 21 juni 1965 van de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Char
leroi; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis en al hetgeen eraan voor
afgaat vanaf en met inbegrip van de 
beschikking van 21 juni 1965 van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissingen; 
laat de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de prom.u·eur-generaal 
bij het Hof van beroep te Brussel. 

24 april 1967. - 2e kamer. - Vo01'
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. de Waersegger. .:__ Gelijkh!idende 
conclusie, H. Dun:wn, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 24 april 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
EEN BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDE
LENDE BESLISSING. - VERTREKPUNT 
VAN DE TERMIJN. 

De te1·mijn waa1·over beklaagde beschilct 
om een cassatieberoep in te stellen tegen 
een tegen hem bij verstelc gewezen veroo1'
delende beslissing waa1·tegen ve1·zet open
staat, begint te lop en bij het verst1·~i lcen 
van de gewone te1·mijn van ve1·zet, zelfs zo 
de betelcening van deze beslissing niet 
is geschiecl sprelcende met zijn pm·
soon (1). 

(PRPIO.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 20 september 1965 (Bull. en FA
SIC., 1966, I, 85). 

arrest, op 21 september 1966 bij verstek 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat het bedoelde arrest 
op 13 oktober 1966 aan de woonplaats 
werd betekend en dat een afschrift aan de 
bevoegde gemeenteoverheid werd over
handigd; 

Overwegende dat de gewone termijn 
van verzet tegen die beslissing op 23 ok
tober 1966 verstreken was en dat de ter
mijn van tien vrije dagen waarover eiser 
beschikte om zich in cassatie te voorzien 
vanaf die datmn is beginnen te lopen ; 

Dat eiser zich eerst op 7 november 1966 
in cassatie voorzien heeft, dit is nadat 
de termijn voor het cassatieberoep ver
streken was ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

24 april 1967. - 2e kamer. - Voo1·, 
zittm·, H. De Bersaques, raadsheer waar, 
nemend voorzitter. Verslaggeve?'; 
Ridder de Schaetzen. - Geliflcluidende 
conclt!sie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 24 april 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- NIEUWE MIDDELEN.- BLOED, 
PROEF.- WET VAN 1 AUGUSTUS 1899, 
GEWIJZIGD BIJ DIE VAN 15 APRIL 1958, 
ARTIKEL 4bis. - RESULTAAT VAN DE 
ANALYSE NIET BETEKEND AAN DE 
PERSOON VAN WIE EEN BLOEDMONSTER 
IS GENOMEN.- KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 10 JUNI 1959, ARTIKEL 9.- RECH
TER OVERGELEGD. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

Kan niet voo1• het ee1·st aan het hof van 
cassatie wo1·den overgelegd het middel 
hie1·uit afgeleid dat de ambtenaar van 
het openbaa1· ministe1·ie of de onder
zoelcsrechte?' niet in de bij artilcel 9 van 
het koninklijlc besluit van 10 funi 1959 
gestelde voorwaa1·den het 1·esultaat van 
de bloedproef heeft betelcend aan de per
soon van wie een bloedrnonster is gena
men, bij toepassing van a1·tilcel 4bis van 
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de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
, bij die van 15 april 1958 (1). 

(MARIONE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4bis van de wet 
van 1 augustus 1899 houdende herziening 
van de wetgeving en van de reglementen 
op de politie van het vervoer, gewijzigd 
bij de wet van 15 april 1958, en 9 van 
het koninklijk besluit van 10 juni 1959 
betre:ffende de bloedproef met het oog 
op het bepalen van het alcoholgehalte, 
doordat het bestreden vonnis onder meer 
eiser veroordeelt wegens overtreding van 
de artikelen 2-3, eerste lid, 2-4 van de 
wet van 1 augustus 1899 en 1 van de 
besluitwet van 14 november 1939 en 
tegen hem, wegens een nieuwe herhaling, 
het definiti~f verval uitspreekt van het 
recht om motorrijtuigen van de catego
rieen A tot F te besturen, zonder uit de 
debatten de analyse te weren, gedaan 
nadat een bloedmonster genomen was 
krachtens artikel 4bis van de wet van 
1 augustus 1899, te1·wijl uit geen enkel 
processtuk blijkt dat aan eiser overeen
komstig artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 10 juni 1959 kennis is gegeveJl 
van de uitslag van deze analyse noch 
dat eiser terzelfdertijd is gewaarschuwd 
dat hij het recht had eventueel een 
tweede analyse, als controle, te doen ver
richten : 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiser voor de rechter in 
feitelijke aanleg de zogezegde om·egel
matigheid wegens het niet in acht nemen 
van de bepalingen van artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 heeft 
opgeworpen ; 

Dat eiser niet ontvankelijk is om deze 
grief voor de eerste keer v66r het Hof 
aan te voeren ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substantiele of op stra:ffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer-

(1) Oass., 19 maart 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 798). 

den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

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

24 april 1967. - 2 6 kamer. - Voor
zitte?·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e?'Slaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 april 1967, 

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBI.J AANGE
VOERD WORDT DAT DE KAMER VAN 
INBESOHULDIGINGSTELLING TEN ON· 
REOHTE HEEFT BESLIST DAT DE FElTEN, 
WAARVOOR EEN BEVEL TOT AANHOU
DING DOOR DE RAADKAMER BEVESTIGD 
WERD, VOLDOENDE BEWEZEN WAREN. 
- HOF NIET BEVOEGD OM KENNIS 
ERVAN TE NEMEN. 

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om 
na te gaan of de lcamer van inbeschul
cligingstelling van het hof van be1·oep 
goecl of slecht in feite beoordeeld heeft 
of er voldoende indicien van schuld be
stonden van aard om het bevel tot aan
houding of de bevestiging ervan te ?'echt
vaanligen (2). 

(KREPER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden arrest de beroepen beschik
king bevestigt en beveelt dat het te~en 
eiser verleende bevel tot aanhoudmg 
gehandhaafd zal worden, terwijl van de 
twee feiten waarvoor het bevel tot aan
houding verleend is, het eerste, met name 
een valse naam in het openbaar te hebben 
gevoerd, niet is bewezen en voor het 
tweede, met name oplichting ten nadele 
van Pintiaux, reeds vroeger een vervol
ging werd ingesteld : 

Overwegende enerzijds dat het Hof 

(2) Raadpl. cass., 5 juli 1953 (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 887). 
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niet bevoegd is om na te gaan of de feiten 
die het bevel tot a~tnhouding en de beves
tiging ervan gemotiveerd hebben, al dan 
niet voldoende bewezen zijn en ander
zijds dat noch uit het arrest noch uit de 
stukken waarop het IIof vermag acht 
te slaan, blijkt dat voor deze feiten reeds 
een vervolging zou zijn ingesteld en een 
veroordeling uitgesproken ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

24 april 1967. - 28 kamer. - Vom·
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggevm·, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

28 KAlVIER.- 25 april 1967. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - RENTEN BE· 
TAALD DOOR EEN VERENIGING ZONDER 
WINSTOOGMERK AAN HAAR OBLIGATIE· 
HOUDENDE SOHULDEISERS. - lNKOM
STEN UIT ROERENDE KAPITALEN ON
DERWORPEN AAN DE MOBILIENBELAS· 
TING KRAOHTENS ARTIKEL 14, § 1, 
3°, b, VAN DE GEOOORDINEERDE WET· 
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN • 
BELASTINGEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - PREMIE BE
TAALD BIJ DE UITGIFTE VAN EEN LE· 
NING. - !NKOMEN BEDOELD BIJ ARTI· 
KEL 14, § l, LID l, EN 3°, b, VAN DE 

(1) Raadpl. Parlem. St., Kamer, zittijd 
1918-1919, nr 320, biz. 1406, nr 420, biz. 1448, 
en nr 443, en Parlem. Handel., Kan1er, 
biz. 2026; zie tevens het versiag van de Com
missie voor financien van de Senaat, Pariem. 
St., zittijd 1918-1919, Senaat, nr 256, biz. 155; 
raadpl. tevens WAUWERMANS, L'imp{Jt SU1' les 
revenus, biz. 32 ; VAN HoUTTE, Principes de 
droit fiscal, nr 225; SoHREUDER, Les imp6ts 
sur les revenus, nr 112, en contra : BoURs, 
La notion des revenus taxables, blz. 107, noot 3; 
AMERYOKX, Fiscaal recht, d. I, nr 212. 

Over het punt dat het onderscheid tussen 
de vennootschap en de vereniging in burger-

GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

l 0 N ~t de wetgever met de woonlen " de 
natuu1·lijke pe1•sonen en de vennoot
schappen andere dan op aandelen », die 
voo1·lcomen in a1·tikel 14, § 1, 3°, b, van 
de gecoi:h·dineenle wetten betre fjende de 
inlcomstenbelastingen, de bedoeling heeft 
gehacl cle natuu1·lijke pe1·sonen en de 
rechtspersonen van privaat 1·echt ande1·e 
dan de vennootschappen op aandelen aan 
de belasting te onde1·we1·pen, vormen de 
1·enten wellce een vereniging zonde1• winst
oogmerlc, 1'echtspe1·soon van p1·ivaat recht, 
aan haar obligatiehoudende schuldeisers 
betaalt, inlcomsten ~tit 1'0e1•encle lcapitalen 
wellce in de mobilienbelasting belastbaa1' 
zijn (1). 

2° Nu a1·tilcel 14, § 1, lid 1, en 3°, b, van 
de gecoih·dineerde wetten bet1•efjende de 
inlcomstenbelastingen onde1•werpt aan de 
mobilienbelasting alle opb1·engsten te1' 
ve1•gelding van aan natuu1·lijlce of 1'echts
pe1·sonen van privaat 1·echt ande1·e dan 
de vennootschappen op aanclelen uitge
leencle lcapitalen, ongeacht de wijze waaq·. 
op de contracte1'encle pa1·tijen b~i ove1·een
lcomst de toelcenningsvoorwaw·den van de 
toegekende q·ente hebben vastgesteld, on
de?' meeT b~i een venlubbeling van de 
1·ente voor het ee1·ste jaar in de vo1·m van 
een p1·emie voo1· zover de insclwijving 
voo1· een bepaalde datum volgestort is (2). 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
"ROYAL WATERLOO GOLF CLUB », 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

lijk en handelsrecht op het nagestreefde doel 
berust en dat zo dit doel een winstoogmerk 
is, het contract de naam van vennootschap 
draagt, en dat zo dit doel geen winstoogmerk 
is, het de naam van vereniging, st1·icto sensu, 
krijgt, raadplege men tevens DE PAGE, d. V, 
nr 3, Rep. p1·at. d1·. belge, V0 Societe, nr 1, en 
DALLOZ, Rep., V 0 Socil!tes, nr 31. 

(2) Raadpl. cass., 20 maart 1956 (A1·r. 
V erb1·., 1956, blz. 604); 30 november 1950 
(ibid., 1951, blz. 149); zie tevens DE PAGE, 
d. VI, nr 271, D. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, IIO en 112 
van de Grondwet, 2, 14, § 1, 18, 20 en 34, 
§ 1, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1, 2, 15, 18, 116, 141, 165 en 202 
van de wetten op de handelsvennoot
schappen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935, 1315, 
1832 van het Burgerlijk Wetboek en 1 
van de wet van 27 juni 1921 waarbij 
rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan 
verenigingen zonder winstoogmerk, iloo?·
ilat het bestreden arrest verklaarb dat 
de inkomsten uit obligaties uitgegeven 
door de eiseres, rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereniging zonder winstoog
merk, in de mobilienbelasting vailen, op 
grond dat luidens artikel 2 van de gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen de inkomsten uit aile 
roerende goederen belastbaar zijn, dat 
uit geen enkele tekst, die krachtens arti
kel 112 van de Grondwet klaar en nauw
keurig zou moeten zijn, kan worden be
sloten dat de inkomsten uit obligaties 
van een vereniging zonder winstoogmerk 
belastingvrij zijn, temeer daar de eigen
lijke mobilienbelastingschuldige de obli
gatiehouder is, dat er geen reden is om 
te denken dat, door bij artikel 14, § 1, 
3°, b, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen de mobilienbelasting toe
passelijk te verklaren op de inkomsten 
uit aile schuldvorderingen ten laste der 
natuurlijke personen en << der vennoot
schappen andere dan op aandelen ,, de 
wetgever stilzwijgend, door het gebruik 
van een voor interpretatie vatbaar, ja 
zelfs dubbelzinnig woord, belastingvrij
dom heeft Willen verlenen voor de schuld
vorderingen ten laste van rechtspersonen 
die eigenlijk geen vennootsehappen zijn, 
en aldus ingaat tegen artikel 2, en dat, 
derhalve, niettegenstaande het gebruik 
van die technisch onjuiste woorden, 
moet worden aangenomen dat voor
noemd artikel 14, § 1, 3°, b, in het alge
meen aile privaatrechtelijke rechtsper
sonen andere dan de vennootschappen 
op aandelen en dientengevolge de vere
nigingen zonder winstoogmerk heeft 
bedoeld, te,rwijl de toepassing van de 
mobilienbelasting niet voortvloeit uit 
artikel 2 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, maar enkel en 
aileen uit artikel 14 van deze wetten, dat 
op beperkende wijze de inkomsten op
somt die aileen in de mobilienbelasting 
vailen en daarna in de artikelen 15 tot 19 
nader worden omschreven, uit artikel 34 

van dezelfde wetten, da6 aileen voor de 
aldus opgesomde inkomsten het belas
tingprocent bepaalt, en uit artikel 20 van 
deze wetten, dat zegt wie de belasting 
op de genoemde inkomsten verschuldigd 
is, waaruit volgt dat, aangezien de belas
ting alleen door de wet kan worden inge
voerd, het arrest, door aan voornoemd 
artikel 2 een verkeerde betekenis toe te 
schrijven, de mobilienbelasting onwettig 
op de bedoelde inkomsten heeft toegepast 
onder voorwendsel dat uit geen enkele 
tekst tot hun vrijsteiling van de zogezegd 
bij dit artikel ingevoerde belasting kon 
worden besloten en op dezelfde dubbel
zimlige gronden heeft beslist dat de wet
gever door artikel 14, § 1, 3°, b, de pri
vaatrechtelijke rechtspersonen andere 
dan de vennootschappen op aandelen niet 
heeft willen vrijsteilen van de belasting 
(schending van de in het middel aange
haalde artikelen van de Grondwet en 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek), 
en te1·w~jl artikel 14, § 1, 3°, b, van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastix1gen aileen op de in
komsten uit schuldvorderingen ten laste 
van natuurlijke personen << en van ven
nootschappen andere dan op aandelen " 
de mobilienbelasting toepast ; te1·wijl in 
hun gebruikelijke zin, die overeenstemt 
met hun betekenis in de rechtstaal, deze 
klare en nauwkeurige woorden, die geen 
uitlegging behoeven, in de categoric van 
de in artikel 2 van de wetten op de han
delsvennootschappen opgesomde ven
nootschappen van koophandel of in 
handelsvorm, uitsluitend betrekking heb
ben op die welke geen vennootschappen 
op aandelen zijn ; te1·wijl de voormelde 
woorden, wegens het beginsel van de 
strikte uitlegging van de belastingwetten, 
door analogie of op grond van identiteit 
van redenen of onder voorwendsel een 
leemte in de wetgeving aan te vuilen 
wettig niet kunnen worden toegepast op 
alle privaatrechtelijke rechtspersonen, 
noch dientengevolge op een vereniging 
zonder winstoogmerk, die uiteraard niet 
opgericht is met het oog op het maken 
en verdelen van winst en dus geen ven
nootschap is (schending van de artike
len 110 van de Grondwet, 14, § 1, inzon
derheid 3°, b, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordi11eerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, van de in het middel aan
gehaalde artikelen van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 30 november 
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1935, 1 van de wet van 27 juni 1921 op 
de verenigingen zonder winstgevend doel 
en 1832 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, blijkens de parle
mentaire voorbereiding van de wet van 
29 oktober 1919 waarbij in de belasting
wetgeving artikel 14, § 1, 3°, b, is inge
voegd, dit artikel met de uitdrukking 
« de natuurlijke personen en de vennoot
schappen andere dan op aandelen )) heeft 
bedoeld de schuldenaren die niet onder
gebracht waren in de twee vorige klassen, 
waartoe enerzijds de vennootschappen 
op aandelen en anderzijds de publiek
rechtelijke rechtspersonen behoorden, dit 
wil zeggen de particulieren, onverschillig 
of zij natuurlijke personen zijn dan wel 
rechtspersonen die al dan niet rechtsper
soonlijkheid bezitten ; 

Overwegende dat die uitlegging van 
artikel14, § 1, 3°, b, bevestigd wordt door 
de opsomming in artikel 20, § 1, 3°, dat 
bepaalt welke personen gehouden zijn 
de belasting te betalen door afhouding 
aan de bron ; dat ten slotte zij niet in 
tegenspraak is met de gebruikelijke bete
kenis van het woord « vennootschap ll, 

waarmee wordt bedoeld elke vereniging 
van verscheidene personen die een ge
Tneenschappelijk doel onder sommige 
voorwaarden en volgens bepaalde regelen 
nastreven; 

Overwegende dat het arrest de beper
kende uitlegging van eiseres afwijst op 
grond dat, « indien het door de wetgever 
gebruikte woord « vennootschap )) tech
nisch onjuist is, toch moet worden aan
genomen )) aan de hand van de over
wegingen van het arrest " dat hij (de 
wetgever) de belasting op de natuurlijke 
personen en de rechtspersonen zonder 
onderscheid heeft willen toepassen )) en 
nog « dat de verenigingen zonder winst
oogmerk bij de privaatrechtelijke rechts
personen 1noeten worden ondergebracht ll, 
en zodoende artikel 14, § 1, 3°, b, juist 
heeft toegepast en aan het vormvereiste 
van artikel 97 van de Grondwet heeft 
voldaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 110 
van de Grondwet, 14, § 1, inzonderheid 
3°, b, 18 en 20 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, doo1·dat het bestreden arrest 
weliswaar vaststelt en niet betwist dat, 
zoals eiseres bij conclusie aanvoerde, bij 
de uitgifte van de obligatielening op 

26 april 1948 bedongen werd dat de rente 
van 6 t. h. vanaf 1 juli 1958 zou lopen, 
maar dat de obligatiehouder voor de 
aandelen waarop hij ingeschreven had 
en die voor deze datum volgestort waren, 
recht zou hebben op de volle coupon 
van 1958, dit is op 12 in plaats van 
6 maanden rente, maar verklaart dat de 
in 1959 betaalde aanvullende helft van 
de coupon van 1958 valt in de mobilien
belasting, bepaald bij artikel 14, § 1, 
3°, b, van de voornoemde gecoi:irdineerde 
wetten, op grond dat eiseres, door de 
rente voor het eerste jaar te verdubbelen 
met een premie voor de aandelen vol
gestort v66r 1 juli 1958, aan de bedragen 
die aan haar obligaties werden toegekend, 
niet het karakter heeft ontnomen van 
roerend inkomen, dit wil zeggen de op
brengst van het geleende kapitaal, en dat 
de onregelmatigheid van de inning of de 
aanzienlijkheid van de opbrengst niet 
voldoende is om daaraan het wezenlijk 
karakter van inkomen te ontnemen, te?·
wijl de artikelen 14, § 1, inzonderheid 3°, 
b, en 18 van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen de 
mobilienbelasting enkel toepassen op 
hetgeen in de eigenlijke zin een inkomen 
is nit de schuldvorderingen ten laste der 
natuurlijke personen en der vennoot
schappen andere dan op aandelen, dit 
wil zeggen, de periodieke vruchten en 
opbrengsten van die schuldvorderingen, 
en te1·wijl uit de vaststellingen van het 
arrest blijkt dat de toekenning, in de 
vonn van een premie, van de volle cou
pon van 1948 aan de obligaties waarop 
v66r 1 juli 1958 ingetekend was, een enig 
en alleenstaand feit was, met uitsluiting 
van elke periodiciteit, en dus geen belast
baar inkomen was, niettegenstaande de 
obligaties uitgegeven waren voor hun 
nominaal bedrag (schending van de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen, 
met uitsluiting van artikel 97 van de 
Grondwet), en tm·wijl het arrest niet 
met redenen is omkleed, daar het niet 
passend antwoordt op de conclusie van 
eiseres die de niet-belastbaarheid van 
de aldus toegekende bedragen juist 
afleidde uit het enige, alleenstaande en 
niet-periodiek karakter van deze toe
kenning (schending van alle in het middel 
aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 14, § 1, de 
mobilienbelasting op de opbrengsten van 
de aangewende kapitalen die inkomsten 
zijn, dit wil zeggen op de periodieke 
vruchten of opbrengsten van de roerende 
kapitalen, toepast ; 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
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stelde dat de premie, door haar betaald 
ter gelegenheid van de leninguitgifte en 
bestaande in een aanvullende rente voor 
de obligaties waarop v66r 1 juli 1958 
ingetekend was, niet in de mobilienbelas
ting viel, "omdat zij een enig, alleen
staand en niet-periodiek feit was »; 

Dat het arrest, dat het middel ver
werpt op grond dat "verzoekster door 
de rente voor het eerste jaar te verdub
belen in de vorm. van een premie voor 
zover de inschrijving v66r een bepaalde 
datum volgestort was, aan de bedragen 
die aan haar obligaties werden toegekend, 
niet het karakter heeft ontnomen van 
een roerend inkomen, dit wil zeggen een 
opbrengst van het geleende kapitaal ,, 
zijn beschikkend gedeelte regelmatig ge
motiveerd en wettelijk gerechtvaardigd 
heeft ; dat immers de bewoordingen van 
artikel 14, § 1, lid 1, en 3°, b, van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen in de ruimste bete
kenis zijn opgevat; dat zij de mobilien
belasting toepassen op alle opbrengsten 
ter vergoeding van kapitalen geleend 
aan natuurlijke of rechtspersonen, afge
zien van de wijze waarop de contrac
terende partijen, die het verlenen van 
een uitgiftepremie op het oog hadden, 
bij overeenkomst de toekenningsvoor
waarden van de verleende rente hebben 
vastgesteld met inachtneming van het 
ogenblik waarop de intekening op de in 
de vorm van een obligatieuitgifte uitge
schreven lening plaats heeft ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

25 april 1967. - 26 kamer. - Voor·
zitte~·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver·
slaggeve~·, H. Trousse. - Gelijkl~dclende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaai. 
- PleiteTs, HH. Roelandt en Fally (de 
eerste van de balie van beroep te Brussel). 

26 KAMER.- 25 april 1967, 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. GEDEELTE-

(1) Raadpl. cass., 14 september 1965 (Bull. 
en PASIO., 1966, I, 70); vVAUWERMANS, L'int
pot s~tr les r·evenus, blz. 53 en 54; VANRYN, 
Principes de dr·oit cormner·cial, a. I, nr 48; 
SCHREUDER, Les impots s~t1' les r·evenus, nr 234, 

LIJKE ONTHEFFING VOORZIEN IN DE 
WET VAN 15 JULI 1959 TOT INVOERING 
VAN TIJDELIJKE FISOALE ONTHEFFIN
GEN MET HET OOG OP RET BEGUNSTIGEN 
VAN AANVULLENDE BELEGGINGEN. -
NIJVERHEIDS- OF AMBAOHTSBEDRIJVEN 
DIE ONDER DE TOEPASSING VAN DEZE 
WET VALLEN. - UITSLUITING VAN DE 
ONDERNEMING VOOR DIENSTVERRIOH

TING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIREOTE BELAS
TINGEN. - TEGENSTRIJDIGE REDENEN. 
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° De wet van 15 juli 1959 tot invoer·ing 
van tijdelijke fi.scale onthetfingen met 
het oog op het begunstigen van aanvul
lende beleggingen heeft het voor·deel van 
zijn toepassing voorbehouden vooT de 
nijver·heicls- of ambachtsbedr·~jven welke 
reeds bedoelcl war•en bij ar·tikel 1 van de 
wet van 1 juli 1954 tot invoe~·ing van 
fiscale onthetfingen ten eincle pr•oclttctieve 
investeringen te begunstigen, zoclat wette
lijk is de beslissing clat de nijve?'l!eids
of ambachtsbeclrijven bedoelcl biy' de wet 
van 15 y'uli 1959 die ziy'n welke het del
ven, ver·vaardigen, hervor·men of het 
afwer·ken van gr·onclstofjen tot wezenliy'k 
doel hebben en dat de onderneming voor 
dienstverrichtingen uit de toepassings
sfeer er·van uitgesloten is (1). 

2° Niet met r·edenen omlcleed is het ar·r·est 
dat ziy'n beslissing op tegenstr·iy'dige r·ecle
nen steunt. 

(NAAlHLOZE VENNOOTSOHAP <C UNION DES 
BLANOHISSERIES - TEINTURERIES PIN
GOUIN - ZONNEKLAAR - OLAIRETTE », 
T. BELGISOHE STAAT, :JVIINISTER VAN 

FINANOIElN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1 van de wet van 15 juli 1959 
tot invoering van tijdelijke fiscale ont-

en bijvoegsel, n r 234bis, alsook de rnernorie 
van toelichting van de wet van 15 juli 1959, 
Parlern. St., Karner, buitengewone zitting 
1959, nr 238/1. 
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heffingen met het oog op het begun
stigen van aanvullende beleggingen, door
dat, eerste onde1•dee~, het arrest dat de 
in artikel 1 van de voormelde wet van 
15 juli 1959 bedoelde nijverheids- of 
ambachtsbedrijven omschrijft als die 
welke het delven, vervaardigen, vervor
men of het afwerken van de grondstoffen 
als wezenlijk doel hebben en dat << de 
ondernemingen voor dienstverrichtin
gen " uit het toepassingsveld van deze 
wet uitsluit, aan het genoemde artikel 1 
een onwettelijk beperkende draagwijdte 
geeft die onverenigbaar is zowel met het 
algemeen karakter van de gebruikte be
woordingen als met de duidelijk uitge
drukte wil van de wetgever om het voor
deel van de wet niet meer te beperken 
tot de « productieve investeringen » ai
leen, zoals het bij de wet van 1 juli 1954 
was vastgesteld ; tweede onderdeel, het 
arrest tegenstrijdig en dubbelzinnig en 
alleszins ontoereikend met redenen om
kleed is, cloordat het, enerzijds, vaststelt 
dat het maatschappelijk doel van eiseres 
bestaat in « alle verrichtingen van welke 
aard of in welke vorm ook die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking heb
ben op de nijverheid of de handel inzake 
het linnengoed, het wassen ervan, inzake 
het verven en het chemisch wassen van 
alle stoffen alsook ontsmetting » en niet 
betwist, wat trouwens vaststaat, dat de 
werkelijk door eiseres uitgeoefende be
drijvigheid wel degelijk die is welke in 
haar statuten is omschreven en het, an
derzijds, zijn stelling, volgens welke eise
res geen nijverheids- of ambachtsbedrijf 
is overeenkomstig de wet van 15 juli 1959, 
hierop stelmt dat zij geen enkele activi
teiten uitoefent die voorkomen in de 
definitie welke het arrest geeft van de 
nijverheidsbedrijven en dat zij een onder
neming voor dienstverrichtingen blijkt 
te zijn die het voordeel van de wet niet 
geniet, te1•wijl verrichtingen die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op de nijverheid of de handel 
inzake linnengoed, het wassen ervan, 
inzake het verven en chemisch wassen 
van alle stoffen alsook inzake ontsmet
ting, onmiskenbaar verrichtingen zijn 
van vervaardiging, vervorming of van 
afwerking van grondstoffen, zodat eiseres 
aldus moet beschouwd worden als een 
nijverheidsbedrijf volgens de definitie 
zelf die het bestreden arrest geeft (tegen
strijdige motivering), en dat het, ander
zijds, niet mogelijk is uit te maken op 
welke welbepaalde en controleerbare 
gegevens de stelling berust volgens welke 
eiseres een onderneming voor dienst-

verrichtingen is noch in welk opzicht 
deze omstandigheid, in de onderstelling 
dat ze juist is, aan de onderneming van 
eiseres het karakter van nijverheidsbe
drijf kan ontnemen (dubbelzinnige mo
tivering en alleszins ontoereikend om het 
toezicht van het Hof van cassatie moge
lijk te maken) : 

Over de beide onderdelen samen : 
Overwegende dat de wet van 15 juli 

1959 tot tijdelijke wijziging van het 
belastingstelsel van de meerwaarden nJ.et 
het oog op het begunstigen van de beleg
gingen, weliswaar het criterium van de 
produktieve investering in aanmerking 
genomen door de wet van 1 juli 1954 
tot invoering van fiscale ontheffingen ten 
einde produktieve investeringen te be
gunstigen, heeft laten varen om daaraan 
het criterium van de aanvullende beleg
ging in de plaats te stellen, doch dat zij 
nochtans slechts het voordeel ervan 
heeft verleend aan de nijverheids- of 
ambachtsbedrijven die reeds bij artikel 1 
van de voormelde wet van 1 juli 1954 
bedoeld waren ; 

Overwegende dat het arrest, bijgevolg, 
wettelijk heeft beslist dat de bij voor
melde wet van 15 juli 1959 bedoelde 
nijverheids- of ambachtsbedrijven die 
zijn welke het delven, vervaardigen, ver
vormen of het afwerken van grondstoffen 
tot wezenlijk doel hebben en het de 
onderneming voor dienstverrichtingen 
uit het toepassingsveld ervan uitsluit ; 

Maar overwegende dat het arrest dat 
erop wijst dat eiseres alle verrichtingen 
van welke aard of in welke vorm ook tot 
maatschappelijk doel heeft die recht
streeks of onrechtstreeks betrekking heb
ben op de nijverheid of de handel inzake 
het linnengoed, het wassen ervan, inzake 
het verven en het chemisch wassen van 
alle stoffen alsook inzake ontsmetting, 
aldus niet vaststelt dat het voorwerp van 
de door eiseres in feite uitgeoefende acti
viteit er alleen in bestaat grondstoffen 
opnieuw voor gebruik geschikt te maken 
die geen koopwaren zijn onderworpen aan 
een nijverheids- of ambachtsafwerking; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
niet heeft kunnen beslissen, dat eiseres 
geen enkele verrichting van vervaardi
ging, verwerking of afwerking van grond
stoffen deed die haar het karakter kon 
verlenen van een bij de voormelde wet 
van 15 juli 1959 bedoeld nijverheids
of ambachtsbedrijf en dat zij derhalve 
een onderneming voor dienstverrichtin
gen bleek te zijn die het voordeel van 
deze wet niet genoot ; 
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Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
rnaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

25 april 1967. - 2e lmmer. - Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', Baron Richard. - Gelijklui
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 25 april 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
ANNUALITEIT VAN DE BELASTING. 
GECOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOJHSTENBELASTINGEN, 
ARTIKEL 32. - DRAAGWIJDTE VAN DE 
REGEL. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

- DIRECTE BELASTINGEN.- BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - CoNCLUSIE. 
- UITLEGGING VAN DE CONCLUSIE.
UITLEGGING l\1ET DE BEWOORDINGEN 

ERVAN VERENIGBAAR. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEvVIJSKRACHT VAN 
DE CONCLUSIE. 

3° INKOMSTEN13ELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE C+ROND
SLAG. - FISCALE COMlVIISSIE. - MET 
HET AD VIES VAN DEZE COMMISSIE OVER
EENSTEMMENDE AANSLAG. - BEWIJS 
VAN HET JUISTE BEDRAG VAN DE BE
LASTBARE INKOMSTEN TEN LASTE VAN 
DE BELASTINGSCHULDIGE. 

1° De ?'egel van de anmtaliteit van de 
belasting, gehuldigd doo1· a?'tikel 32 
van de gecoorclineenle wetten betretfende 
de inkomstenbelastingen, ve?·hindert in 
beginsel niet dat de aclminist?·atie, voor 
de vaststelling van de belastba1·e inkom
sten van een clienstjam·, gegevens van 
vroege?'e dienstja1·en als feitelijke ve?'
moedens tot grondslag neemt ( 1). 

(1) Cass., 30 maart 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 814); raadpl. cass., 1 en 3 februari 
1966 (ibid., 1966, I, 703 en 711). 

(2) Raadpl. cass., 12 september 1966, sttpra, 
biz. 40. 

(3) Cass., 3 januari 1967, sttp?'a, biz. 528. 

2° De bewijslcracht van de conclusie wordt 
niet miskencl do01' de rechter die een met 
de bewo01·dingen ervan ve1·enigbaTe u-it
legging geeft (2). 

3° TV annee1· de gTondslag van de aanslag 
met het advies van de fiscale commissie 
overeenstemt, kan cle belastingplichtige 
cle ve1·mindering enkel bekomen, bij wege 
van reclamatie, door oveTlegging van 
het bewifs van het fuiste bedTag van 
zijn belastbare inlcomsten (3). (Gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 3, lid 4.) 

(LEDUC, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIElN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april1964 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1353 van het Burgerlijk Wet
bock, 32, inzonderheid § 1, 55, inzonder
heid §§ 1 en 3, en 74 van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, clooTclat het arrest a) aan
neemt dat om op grond van tekenen of 
indicien het bedrag vast te stellen van 
de belastbare inkomsten ontvangen in 
de loop van het tijdperk van 1 januari 
1957 tot 31 december 1960, de adrni
nistratie en de fiscale cornmissie zich 
wettelijk gegrond hebben op het vermoe
den dat voortspruit uit tijdens dit tijdvak 
behaalde vermogensaccressen, gelet op 
de toestand op 1 januari 1957, welke 
zelf bekomen werd aan de hand van de 
methode van indicien toegepast op het 
vorige tijdvak van 1 januari 1945 tot 
31 december 1956, b) verklaart dat de 
administratie en de fiscale- cornmissie 
op het einde van hun onderzoek een 
" mogelijk, dit wil zeggen een waarschijn
lijk of vermoedelijk actief "' hebben be
komen en het daaraan de waarde hecht 
van een indicie in de zin van artikel 55 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, terwijl, a) de 
onderzoeksbevoegdheid van de admi
nistratie nauw verbonden is met het 
recht om aanslagen ten kohiere te bren
gen door navordering van rechten, daar 
de ene niet bestaat zonder het andere, 
zodat de adrninistratie niet gerechtigd 
was ontvangsten en uitgaven van v66r 
1 januari 1957 te ramen en door op te 
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klimmen tot 1945 de belastingschuldige 
ertoe verplicht bewijsmateriaal te zoe
ken betreffende dienstjaren die door ver
val gedekt waren (schending van de arti
kelen 55 en 74 van de gecoi:irdineerde 
wetten), b) de bijvoeglijke naamwoorden 
« mogelijk >>, « waarschijnlijk >> en « ver
moedelijk >> op verre na niet synoniem 
zijn, zodat een gegeven van een op indi
ciiin gegronde toestand weliswaar een 
vermoedelijk gegeven kan zijn, dit wil 
zeggen niet bewezen in overeenstemming 
met de werkelijkbeid, maar het toch niet 
voldoende is dat hij eenvoudig « moge
lijk >> is (schending van artikel 32, § 1, 
van de gecoordineerde wetten); dat de 
mogelijkheid aan een onderstelling, maar 
niet aan een vermoeden ten grondslag 
kan liggen ; dat de motivering van bet 
arrest aldus een tegenstrijdigheid bevat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en het wettelijk begrip van ver
moeden miskent (schending van de ar
tikelen 1353 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 55 van de gecoordineerde wetten), 
c) de fiscale commissie ongetwijfeld de 
feitelijke gegevens op soevereine wijze 
beoordeelt, maar niet bevoegd is om de 
onwettelijkheid waarmee behept zijn de 
gegevens waarop zij haar mening grondt 
te dekken en over te nemen (schending 
vi1n artikel 55 van de gecoordineerde 
wetten) : 

Overwegende dat de administratie, die 
<< de toestand van het actief >> van eiser 
op 1 januari 1957 vaststelt door vergelij
king van feitelijke gegevens betreffende 
verscbeidene voorgaande belastingsjaren, 
de belastbare grondslag voor de te belas
ten dienstjaren geraamd heeft, overeen
komstig het in het middel aangehaalde 
artikel 55, § 1, lid 3, volgens tekenen of 
indiciiin waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten; 

Overwegende dat bet arrest zich niet 
ertoe beperkt erop te wijzen dat de admi
nistratie bet << mogelijke >> actief van eiser 
op 1 januari 1957 vastger;teld heeft, doch 
de nadruk legt op bepaalde onderscbeiden 
gegevens die bet mogelijk maken een 
overtuiging te vestigen en onderstreept 
dat de fiscale commissie de raming van 
de administratie <<met een ruime geest >> 

beoordeeld heeft en vaststelt dat zij, bij 
bet weder in beschouwing nemen van een 
belangrijk gegeven van de raming, het 
bedrag ervan in een aan eiser voordelige 
zin gewijzigd heeft; 

Dat het aldus zonder tegenstrijdigheid 
beslist dat de in werkelijkheid op feite-

lijke vermoedens gegronde raming van 
bet vermogen op 1 januari 1957 helemaal 
niet willekeurig is ; 

Overwegende dat het advies van de 
fiscale commissie dus niet behept is met 
enige door het middel aangevoerde on
wettelijkheid ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 van bet Burger
lijk Wetboek, 55 en 74 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, dooTdat het bestreden arrest 
stelt dat « de administratie niet aanvoert 
dat de v66r 1957 gedane aangiften van 
inkomsten onvoldoende zijn geweest en 
dat wegens deze onvoldoendheid een 
aanslag vastgesteld zou zijn voor bet 
tijdvak 1957-1960 >>, te1·wijl eiser bij con
clusie geenszins had beweerd dat de 
administratie deze stelling ingenomen 
had maar, door de vermogensbalans, 
die de controleur had opgemaakt, te 
splitsen op 1 januari 1950, had willen 
bewijzen dat deze onjuist was en voor 
bet tijdvak 1957-1960 de belasting im
pliceerde wegens een zogenaamde onvol
doendheid, die men op grond van de 
cijfers van de administratie zou willen 
plaatsen v66r 1 januari 1957; dat de 
conclusie aldus verdraaid werd (schending 
van de artikelen 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en bet arrest, door 
er niet op te antwoorden, haar bewijs
kracht heeft miskend en onvoldoende met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van de arti
kelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 55, § 3, lid 4, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, wanneer de grondslag van de 
belasting met het advies van de com
missie overeenkomt, de belastingplichtige 
door reclamatie geen vermindering kan 
verkrijgen tenzij hij het bewijs van het 
juiste bedrag van zijn belastbare inkom
sten bijbrengt ; 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat de belasting met 
inachtneming van de door de fiscale com
missie bepaalde cijfers gevestigd werd, 
vaststelt dat eiser aan de hand van een 
regelmatige en bewijskrachtige boekhou
ding het bewijs van het juiste bedrag 
van zijn inkomsten niet bijbrengt ; dat 
het wettelijk vermoeden waarop het 
regelmatig en wettelijk door de fiscale 



- 1046-

commissie geuit advies berust aldus niet 
omgekeerd wordt ; 

Overwegende dat deze overweging vol
staat om het bestreden beschikkend ge
deelte wettelijk te rechtvaardigen ; dat 
eruit volgt dat het middel, dat de nadruk 
legt op een schending van de bewijskracht 
van een conclusie waarbij betoogd wordt 
dat de door de controleur opgemaakte 
activabalans onjuist was, middel dat 
ook aan het arrest verwijt deze conclusie 
niet beantwoord te hebben, niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang ; 

(Het ove1·ige zonde?' belang.) 

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

25 april 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggeve?', Baron Richard. - Gelijklui
dende conclttsie, H. Charles, advocaat
generaal. 

1e KAJ\'IER.- 27 april 1967. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
EURGERLIJKE ZAKEN. - EINDVONNIS 
OP TUSSENGESOHIL. - BEGRIP. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE EERSTE 
REOHTER DIE EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL BEVEELT. - PARTIJ DIE BE
TWIST DAT DEZE MAATREGEL WETTE
LIJK MOOHT WORDEN BEVOLEN. 
0NMIDDELLIJK HOGER BEROEP. 
0NTV ANKELIJKHEID, 

1° en 2° In bu1·ge1'lijke zaken is een eincl
beslissing op tttssengeschil (1) waa?'tegen 
cle1·halve onmiclclellijk hogm· beroep kan 
wo1·den ingestelcl, de beslissing waa1•bij 
de ee?'ste ?'echte?' te?' vm•we1·ping van de 
conclusie wam·in een pa1'tij betwistte dat 
een onclerzoeksmaatregel wettelijk mocht 
wo1·den bevolen, cleze maat1·egel be
veelt (2). (Wetb. van burgeri. rechtsv., 
art. 31, 451 en 452.) 

(1) Omtrent het begrip van eindvonnis op 
tussengeschil, raadplege men noot 3, biz. 414 
onder cass., 1 december 1961 (Bttll. en PAsrc., 
1962, I, 414). 

(2) Verg. cass., 29 september 1949 (Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 43) en 26 april1962 (ibid., 
1962, I, 931). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LAINIERE 
JULES GAY ET COMPAGNIE», T. THE
RER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 maart 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 30 van de Grand
wet, 138 van de wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, 252, 255, 
302, 451, 452 en 454 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, cloo1·clat 
het bestreden vonnis het hoger beroep 
van eiseres tegen de beslissing op 21 april 
1964 gewezen door de Vrederechter van 
het kanton Verviers niet ontvankelijk 
verklaart, om de reden dat bij de aan
stelling van dokter Jose Lambert te 
Heusy als deskundige met de uitsluitende 
opdracht " alle inlichtingen te verzame
len, de bron en de betrouwbaarheid 
ervan te vermelden, onder meer over 
te gaan tot alle vaststellingen die nut
tig zijn om de waarheid te achterhalen, 
inlichtingen in te winnen bij de behan
delende geneesheren van de getroffene 
om aldus alle medische gegevens en 
dergelijke nuttige inlichtingen te vere
nigen, tenslotte in een geschreven en 
omstandig verslag zijn advies uit te bren
gen omtrent het voorhanden zijn, ten 
deze, van de vereisten tot het bestaan 
van een arbeidsongeval », de eerste rech
ter door geen enkel gegeven of element 
zijn mening omtrent de gegrondheid van 
de eis of omtrent de oplossing van de 
voor hem opgeworpen betwisting liet 
blijken, zodat zijn beslissing voorberei
dend en niet interlocutoir is vermits 
" door aan een geneesheer, gelet op het 
hoofdzakelijk medisch aspect van het 
probleem, de opdracht toe te vertrouwen 
de elementen op te sporen die hem nader 
konden inlichten omtrent de werkelijk
heid zelf van de aangevoerde materiele 
feiten en omtrent het voorhanden zijn 
van de vereisten tot het bestaan van een 
arbeidsongeval, de eerste rechter enkel 
een maatregel bevolen heeft om de zaak 
in staat van wijzen te brengen » en het 
" des te meer zo is daar hij de rechteil 
van partijen wat andere onderzoeksmaat
regelen betreft aangehouden heeft », te1'
wijl een beslissing, zelfs al is zij voorberei
dend, steeds voor hoger beroep vatbaar 
is, zodra de eiser in hoger beroep staande 
houdt dat ze met een machtsoverschrij
ding behept is (schending van de arti-
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kelen 30 van de Grondwet, 138 van 
de wet van IS juni 1869, 451, 452 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring) en dit ten andere werkelijk ten deze 
het geval was, aangezien de eerste rech
ter, wiens beslissing door het bestreden 
vonnis bevestigd werd, een geneesheer 
ermee gelast had na te gaan of de wette
lijke vereisten tot het bestaan van een 
arbeidsongeval voorhanden Waren en 
daartoe getuigen te onderhoren, zodat 
de eerste rechter aldus tevens de regels 
voorgeschreven voor het getuigenverhoor 
geschonden heeft en de wettelijke instel
ling van het desktmdig onderzoek mis
kend heeft en daarbij van ee:h deel van 
zijn jurisdictionele macht afstand gedaan 
heeft om ze aan een deskcmdige toe te 
vertrouwen (schending van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat er voor de eerste 
rechter, voor wie een eis strekkende tot 
vergoeding van de nit een arbeidsongeval 
voortspruitende schade aanhangig werd 
gemaakt, onder partijen een debat is 
ontstaan betreffende de opdracht welke 
diende toevertrouwd te worden aan de 
geneesheer-deskundige mn wiens aanstel
ling de eisers, thans verweerders, subsi
diair verzochten ; 

Dat de verweerders de voorkeur gaven 
aan een « ruimere opdracht )) waarin, 
benevens de vaststelling van de onbe
kwaamheden, « een onderzoek in de fa
briek omtrent de omstandigheden van 
het ongeval en de juiste aard ervan )) be
grepen was, terwijl verweerster, thans 
eiseres, zich tegen dergelijke uitbreiding 
van de opdracht verzette, en hierbij be
toogde dat aldus de artikelen 252 en 
volgende van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering, 24 van de wet 
van 10 juli 1951 en 138 van de wet van 
18 juni 1869 zouden geschonden worden; 

Overwegende dat de eerste rechter op 
21 april 1964 een geneesheer-deskundige 
aangesteld heeft met de opdracht onder 
meer << over te gaan tot alle vaststellingen 
die nuttig zijn om de waarheid te achter
halen, bij de werkmakkers, bij de familie 
en de behandelende"geneesheren van de 
getroffene inlichtingen in te winnen en 
aldus alle medische gegevens en dergelijke 
nuttige inlichtingen te verenigen )) ; 

Dat eiseres, die hoger beroep tegen 
deze beslissing had ingesteld; tot staving 
ervan deed gelden dat de eerste rechter, 
toen hij deze opdracht beval, zijn rechts
macht onwettelijk afgevaardigd had ; 

Dat het bestreden vonnis het hoger 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard 

om de enige reden dat de beslissing van 
21 april 1964 voorbereidend was; 

Doch overwegende dat de eerste rech
ter bij deze beslissing de door eiseres 
opgeworpen betwisting heeft verworpen, 
welke op de wettigheid van de door de 
verweerders gevraagde onderzoeksmaat
regel betrekking had ; 

Dat, wat dit betreft, het vonnis van 
21 april 1964 derhalve geen voorberei
dend vonnis was ; 

Waaruit volgt dat het door de voor
ziening bestreden vonnis de artikelen 31, 
451 en 452 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering schendt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; en gelet 
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Luik, rechtdoende in hoger beroep. 

27 april 1967. - Ie kamer. - Voor
zitte?' en VM·slaggeve1·, H. Valentin, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1', 
H. Ansiaux. 

1 e KAMER. - 27 april 1967, 

WOONPLAATS. - PLAATS WAAR EEN 
PERSOON ZIJN HOOFDVERBLIJF HEEFT. 
- PLAATS DIE NIET NOODZAKELIJK 
OVEREENSTEMT MET DIE WAAR DE 
PERSOON WERKELIJK WOONT. 

Zo de plaats waar een pe1·soon zijn woon
plaats heeft de plaats is waar hij zijn 
hoojdve1·blij f heeft, is die plaats niet 
noodzakelijk de plaats waa1· hij werlcelijk 
woont (1). (Burgeri. Wetb., art. 102.) 

(MADELEINE MAIRE, T. MAURICE MAIRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Omtrent bet onderscheid tussen de 
begrippen "hoofdverblijf, en « plaats waar 
iemand woont », in geval van woonplaats en 
verblijfplaats, raadplege men DE PAGE, d. I, 
nrs 307 en 308, 



- 1048-

arrest, op 21 maal't 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 13, gewijzigd bij 
de artikelen 1 en 2 van de wet van I5 de
cember 1949, I02, gewijzigd bij artikel l 
van de voormelde wet, I03, I04, I05, 
llO van het Burgerlijk Wetboek, 47, 
inzonderheid 1°, 52, inzonderheid 4°, van 
de wet van 25 maart I876 houdende 
titel I van het voorafgaande boek van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, 7 van de Frans-Belgische Over
eenkomst van 8 juli I899 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, het enig artikel 
van de wet van 31 maart I900 tot goed
keuring van de bedoelde overeenkomst 
en 97 van de Grondwet, doonlat het 
bestreden arrest, hoewel eiseres beweerd 
had dat de door verweerder ingestelde 
vordering tot verdeling van de nalaten
schap van Berthe Denel niet tot de 
bevoegdheid van de Belgische rechter 
behoorde en dat ze, krachtens artikel 7, 
§ I, van de Frans-Belgische Overeen
komst van 8 juli I899, v66r de Franse 
rechter had moeten gebracht worden 
daar de de cttjus in Frankrijk, in het 
godshuis te Ludres waar ze haar woon
plaats had, overleden is, en eiseres in haar 
conclusie had doen gelden dat Berthe 
Denel, na haar woonplaats in het tehuis 
Notre-Dame Pellevoisin te Vorst te heb
ben verlaten om zich te Ludres te gaan 
vestigen, « nooit haar werkelijke woon
plaats of enige andere verblijfplaats te 
Sint-Joost-ten-Noode >> heeft gehad, deze 
exceptie van onbevoegdheid verwerpt en 
de Belgische rechter bevoegd verklaart 
op grond « dat ze (de de cujus) tot op 
einde december I954 ingeschreven bleef 
in de bevolkingsregisters van Vorst en dat 
niet betwist wordt dat ze er tenminste 
tot op II december 1954 haar werkelijke 
verblijfplaats heeft behouden; dat ze op 
die datmn naar Ludres ging in een instel
ling die bejaringsgesticht wordt genoemd 
door de Franse administratieve overheid 
maar rusthuis .door haar exploitanten; 
dat de bijzondere gemachtigde van de 
de cujus, op vertoon van haar identiteits
kaart, in de eerste dagen van januari 
1955 haar liet inschrijven in de bevol
kingsregisters van de gemeente Sint
Joost-ten-Noode; ... dat Mevrouw Deuel, 
in de brieven die ze korte tij d voor haar 
vertrek naar Ludres schreef, uitdrukke
lijk haar voornemen te kennen gaf haar 
woonplaats in de Brusselse agglomeratie 
te behouden; dat haar inschrijving te 
Sint-Joost-ten-Noode door haar gemach
tigde deze wil schijnt te verwezenlijken 

en ook schijnt aan te tonen dat de de 
cttjus, toen ze naar Ludres ging, helemaal 
niet van plan was zich daar voorgoed 
te vestigen; dat trouwens geen enkel 
stuk overgelegd is waaruit blijkt dat de 
de cujus gevraagd zou hebben haar woon
plaats naar Ludres over te brengen; ... 
dat het verblijf te Ludres, gedurende 
hetwelk Mevrouw Deuel overleden is, 
dus niet voldoet aan de vereisten opdat 
er in het onderhavig geval een verande
ring van woonplaats zou geweest zijn, 
dit is het feit zich in een andere plaats 
te vestigen met het voornemen om aldaar 
zijn hoofdverblijf te vestigen; dat hieruit 
moet besloten worden dat de de cujus 
nog steeds haar woonplaats in de Brus
selse agglomeratie had n, te1'wijl de arti
kelen I02 en I03 van het Burgerlijk Wet
hoek vereisen dat de woonplaats gemate
rialiseerd wordt door een werkelijk wonen 
en niet met zekerheid uit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat de de cuj~ts op 
de dag van haar overlijden werkelijk te 
Sint-Josse-ten-Noode woonde noch dat 
ze een woonst te Vorst behouden had, 
waaruit volgt dat het arrest het wettelijk 
begrip van woonplaats miskent (schen
ding van de artikelen I3, I02, I03, 104, 
105 en 110 van het Burgerlijk Wetboek), 
de bevoegdheid van de Belgische rechter 
niet wettelijk rechtvaardigt (schending 
van de artikelen 47, inzonderheid I 0 , 52, 
inzonderheid 4°, van de wet van 25 maart 
I876, 7 van de Frans-Belgische Overeen
komst van 8 juli I899 en het enig artikel 
van de wet van 31 maart 1900) en, in 
ieder geval, dubbelzinnig is en niet regel
matig antwoordt op de voormelde con
clusie van eiseres (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat aan Berthe Deuel, die op 
11 januari I955 te Ludres in Frankrijk 
in een rusthuis is overleden, verlof werd 
verleend om haar woonplaats in Belgie 
te vestigen, dat ze haar woonplaats te 
Vorst had en er werkelijk woonde ten
minste tot op ll december 1954, het 
arrest uit verscheidene erin vermelde 
feitelijke gegevens, onder meer uit brieven 
die door Denel geschreven werden korte 
tijd voor haar vertrek naar Ludres en 
uit een inschrijving door haar gemach
tigde in het bevolkingsregister van Sint
Joost-ten-Noode in de eerste dagen van 
januari 1955, afleidt << dat het verblijf 
te Ludres, gedurende hetwelk Mevrouw 
Denel overleden is, dus niet voldoet aan 
de vereisten opdat er in het onderhavig 
geval een verandering van woonplaats 
zou geweest zijn, dit is het feit zich in 
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een andere plaats te vestigen met het 
voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf 
te vestigen " ; 

Overwegende, enerzijds, dat, in strijd 
met wat het middel beweert, de plaats 
waar een persoon zijn woonplaats heeft 
niet noodzakelijk die is waar hij werkelijk 
woont en nog minder die waar hij be
stendig woont; 

Overwegende, anderzijds, dat het hof 
van beroep door de vaststellingen (1), die 
het vermeldt, ondubbelzinnig de conclusie 
van eiseres heeft beantwoord en eruit 
heeft kunnen afieiden, zonder enige van 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen te schenden, dat Berthe Deuel lmar 
hoofdverblijf in de Brusselse agglomeratie 
behouden had; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

27 april 1967. - 1e kamer. - Voo1'· 
zitter en Verslaggevm·, H. Valentin, raads
heer waarnemend voorzitter.- Gelijklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleite?'S, 
HH. Fally en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 27 april 1967. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST VOOR BEDIENDEN OF VOOR 
WERKLIEDEN.- 0VEREENKOMST VOOR 
ONBEPAALDE DUUR. WET VAN 
27 JUNI 1960 BETREFFENDE DE SOHADE
LOOSSTELLING VAN DE WERKNEMERS 
DIE ONTSLAGEN WORDEN BIJ SLUITING 
VAN ONDERNEMINGEN. - RECHT VAN 

(1) De inschrijving van een persoon in het 
bevolkingsregister, maakt, op zichzelf, geen 
bewijs uit van de werkelijkheid van de woon· 
plaats. Raadpl. cass., 31 januari en 17 april 
1958 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 586 en 891) 
alsook cass., 9 apri11951 (ibid., 1951, I, 525). 

(2) In het onderhavige geval verstreek de 
opzeggi11gstermijn op 31 december 19tH, der· 
halve werd het geschil beheerst door de wet 
van 27 juni 1960. 

Deze wet is opgeheven bij de wet van 28 juni 
1966 die in artikel 4, de bewoordingen van 
lid 1 van artikel 4 van de wet van 27 juni 
1960 "arbeidsovereenkomst die door de werk
gever verbroken wordt " overneemt ; ofschoon 
lid 3 in artikel 6 van de wet van 27 juni 1960 
zich ertoe beperkte vast te stellen dat de 
ancienniteitsvoorwaarde moet vervuld zijn 

SOMMIGE WERKNEMERS OP EEN VER· 
GOEDING WEGENS ONTSLAG WANNEER 
DE ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR DE 
WERKGEVER VERBROKEN WORDT BIN
NEN DE TWAALF MAANDEN DIE AAN DE 
SLUITING VAN DE ONDERNEMING VOOR· 
AFGAAN. - VERBREKING VAN DEAR· 
BEIDSOVEREENKOMST DOOR DE WERK• 
GEVER. BETEKENIS VAN DEZE 
WOORDEN. 

In artikel 4, lid 1, van de wet van 27 juni 
1960 (2), betrefjende de schadeloosstel
ling van de werknemers die ontslagen 
worden bij sluiting van ondernemingen, 
dat aan de werlcnemers, die ten minste 
vijf jaar ancienniteit hebben in de onde1·· 
neming, het 1·echt ve1'leent op een ver
goeding wegens ontslag onder mem· 
wanneer de m·beidsove1·eenlcomst gesloten 
voo1· onbepaalde dttur, doo1· de we1·lcgevm· 
ve1'b1·olcen wo1·dt binnen de twaalf maan
den die aan de sluiting van de onderne
ming voo1·afgaan, beogen de woorden 
«dam· de we1·lcgeve1' verb1'olcen wordt », in 
geval van verbreking van de arbeidsover
eenkomst met opzeggingste1·mijn, niet de 
dag van het vm·strijlcen van de opzeg
gingstermijn, doch de clag waa1·op de 
werkgeve1· aan de we1·lcneme1' zijn beslis
sing hem te ontslaan te1' lcennis brengt (3). 

(BAYAU, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« LA LAINilllRE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 25 februari 1965 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Luik, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

« op de dag van de verbreking van de arbeids· 
ovel'eenkomst » stelt artikel 6, lid 6, van de 
nieuwe wet nauwkeurig vast dat deze voor
waarde vereist wordt « op de dag waarop de 
opzeggingstermi jningaat of, in geval van be
eindiging zonder opzegging, op de dag waar
op de overeenkomst wordt beeindigd >>, Men 
vergelijke de bepaling welke de artikelen 2 
en 32 van de wet van 10 december 1962 res· 
pectievelijk hebpen ingelast in artikel 19, 
§ 2, van de wet op het arbeidscontract en in 
artikel 15 van de gecoordineerde wetten be· 
treffende het bediendencontract : « de opzeg· 
gingstermijnen moeten berekend worden val
gens de verworven ancienniteit op het ogenb!ik 
dat de opzegging ingaat », 

(3) TAQUET, «La loi du 27 juin 1960 » ,Jomn. 
trib., 1960, blz. 539, :nr 14. 
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ding van de artikelen 4 van de wet van 
27 juni I960 betreffende de schadeloos
stelling van de werknemers die ontslagen 
worden bij sluit:ing van ondernemingen 
en 97 van de Grondwet, rloo1•dat de bestre
den sententie besl:ist dat de rechtsvor
der:ing van eiser ,niet gegrond is omdat 
het tussen eiser en verweerster bestaande 
bediendencontract sinds meer dan twaalf 
maanden was verbroken op het ogenblik 
van de sluiting van de onderneming door 
verweerster, dat de verbrek:ing van het 
contract, zoals zij wordt bedoeld bij arti
kel 4 van de voormelde wet van 27 jcmi 
I960, plaats heeft op het ogenblik dat d,e 
werkgever aan de bediende zijn ontslag 
ter kennis brengt, terwijl wanneer, zoals 
in het onderhavige geval, een opzegging 
is gegeven, de verbreking van het bediell
dencontract plaats heeft bij het verstrij
ken van de opzeggingstermijn en er geen 
grand bestaat om, met betrekking tot de 
voormelde wet van 27 juni I960, een 
uitzondering te maken op deze algemene 
regel, zodat de sententie, door het tegen
overgestelde te beslissen, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heoft ge
schondon : 

Overwegende dat de bewoordingen 
« wanneer de arbeidsovereenkomst 
door de werkgever verbroken wordt ... 
op het ogenblik van de sluiting ... "• door 
de wetgever gebruikt in artikel 4, lid I, 
van de wet van 27 jcmi I960 betreffende 
de schadeloosstelling van de werknemers 
die ontslagen worden bij sluiting van 
ondernemingen, impliceren dat, in de 
z:in van de genoemde wet, de datum van 
de verbrek:ing van het contract niet die 
is van de dag van het verstrijken van 
dit contract, maar die van de dag waarop 
het ondernemingshoofd aan de werkne
mer zijn beslissing hem te ontslaan ter 
kennis brengt ; 

Overwegende bovendien dat uit het 
genoemde lid I, enerzijds, en uit lid 2 
van hetzelfde artikel en lid 3 van arti
kel 9, anderzijds, blijkt dat de wetgever 
een onderscheid heeft gemaakt tussen de 
« verbreking van het contract" door de 
werkgever, met opzegging, en« het beein
digen van het contract " ; dat de bediende 
die de bij artikel 4, lid I, gestelde voor
waarden vervult, recht heeft op een ver
goeding vanaf de verbreking van het 
contract door de werkgever, maar dat 
deze vergoeding hem slechts na de beein
diging van het contract moet worden 
betaald; 

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

27 april I967. - I• kamer. - Voor
zitteT, H. Valentin, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Vm·slaggevm·, H. Bu
sin. - Gelijkluidende conclusie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en De 
Bruyn. 

I 8 KAMER.- 28 april 1967. 

I 0 HOGER BEROEP. ~ BURGERLIJKE 
ZAKEN. - EvocATIE. - VooRWAAR
DEN. 

2° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - EVOCATIE. - HOOFDEIS EN 
TEGENEIS. - EISEN DIE GEDEELTELIJK 
DE BEOORDELING VAN DEZELFDE GE
SCHILPUNTEN IMPLICEREN. - VooR
WAARDEN EN PERREN VAN DE EVO
CATIE. 

3° CASSATIE.- 0MVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIE VAN EEN 
BESLISSING DIE ONWETTELIJK BIJ WEGE 
VAN EVOCATIE OP EEN TEGENEIS UIT· 
SPRAAK DOET. - CASSATIE DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING 
WELKE WETTELIJK BIJ WEGE VAN EVO
CATIE OP DE HOOl!'DEIS UITSPRAAK 
DOET. 

4° CASSATIEMIDDELEN. -BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT AAN DE 
RECHTER VERWIJT ZIJN BESLISSING TE 
HEBBEN GEGROND OP TEGENSTRIJDIGE 
OF DUBBELZINNIGE REDENEN.- NIET 
TEGENSTRIJDIGE OF DUBBELZINNIGE 
REDENEN. - MID DEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG li'IIST. 

I 0 In burge1·lijke zaken mag de rechte1· 
zijn evocatierecht enkel gebr~tiken zo 
hij tm·zelfde?·tijd en definitief b~i een 
en hetzelfde vonnis over de zaak zelf 
uitspraak doet (I). (Wetb. van burgeri. 
rechtsv., art. 473, lid I en 2.) 

2° In burge~·lijke zaken mag de 1·echter 
in hogm· bm·oep die kennis neemt van 
een hoofdeis en een tegeneis, waarvan 
rle be1•ech#ng ten dele de beom·deling 
van rlezelfde geschilpunten impliceert, 
wannee1• alleen cle hoofrleis in staat is om 
definitief gewezen te wo1•den de hoofdeis 
aan zich t1·ekken, op voorwam·de dat hij 
bij een en hetzelfrle vonnis rlefinitief 
uitspraak doet ove1• rle zaak zelf, doch 

(1) Oass., 23 april 1964 (Bttll. en PAsiC., 
1964 I, 902). 
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mag hij op de tegeneis geen uitspraak 
do en bij wege van evocatie ( 1). 

3° De cassatie van een beslissing in burger
lijke zaken, waa?"bij onwettelijk bij wege 
van evocatie op de tegeneis uitspraak 
won1t gedaan, leidt niet tot de cassatie 
van de beslissing waa1·bij wettelijk bij 
wege van evocatie de hoofdeis wordt be
?"echt, zelfs zo de be1·echting van de ene 
en de ande1•e eis gedeeltelijk de beoo?"de
ling van dezelfde geschilpunten impli
cee~·t. 

4° Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
dat aan de 1·echte1· ve~·wijt zijn beslissing 
te hebben gegrond op tegenst1·ijdige of 
dubbelzinnige 1·edenen, wannee?" de 1·ede
nen van de beslissing noch tegenstrijdig 
noch dubbelzinnig zijn (2). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE PATRI
MOINE l>, T. WEDUWE SCHIETECATTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 februari 1965 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 473 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
zoals aangevuld bij artikel 13 van de 
wet van 15 maart 1932, doo?"dat, ingevolge 
het hoger beroep door beide partijen 
ingesteld tegen het tussenvonnis van 
1 juli 1963 van de vrederechter van het 
derde kanton te Antwerpen, kennis ne
mende, enerzijds, van de hoofdeis van 
eiseres die ertoe strekte te horen zeggen 
voor recht dat het overlijden van Victor 
Schietecatte niet het gevolg was van een 
arbeidsongeval en dat eiseres derhalve, 
als verzekeraar -ar beidsongevallen, niet 
gehouden was aan verweerster, weduwe 
van het slachtoffer en moeder van zijn 
twee minderjarige kinderen, enige ver
goeding uit te keren ten gevolge van be
doeld overlijden, en anderzijds, van een 
exceptie van onbevoegdheid mtione loci 

(1) Omtrent het feit dat de rechter in hoger 
beroep, die kennis neemt van een eis waarin 
verschillende punten vervat zijn, het punt 
dat in staat is definitief gewezen te worden 
tot zich trekken kan zonder dit te doen voor 
de andere punten, raadplege men cass., 9 de
cember 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, I, 376); 

van de voornoemde vrederechter en van 
de tegeneisen die er subsidiair toe strek
ten te horen zeggen dat het slachtoffer 
wel een. arbeidsongeval had ondergaan 
en dat de vergoedingen bepaald door de 
wet op de arbeidsongevallen aan ver
weerster, voor haarzelf en haar kinderen 
verschuldigd waren rekening houdend 
met een basisloon van 76.648 frank, de 
Rechtbank van eerste aanleg te Ant
werpen, bij het bestreden vonnis, na op 
het hoger beroep van verweerster de 
beroepen beslissing te hebben te niet 
gedaan, verklaart dat de vrederechter 
van het derde kanton te Antwerpen on
bevoegd was 1·atione loci en, na te hebben 
vastgesteld dat de zaak in staat van 
wijzen was, de zaak aan zich trekt en, 
rechtdoende ten gronde op de tegeneisen, 
voor recht zegt dat wijlen Victor Schiete
catte op 17 mei 1962 het slachtoffer is 
geweest van een arbeidsongeval, dat ver
weerster recht heeft, voor haarzelf en 
haar kinderen, op de vergoedingen be
paald door de wet op de arbeidsongeval
len, en « gezien de betwisting over het 
basisloon "• de heropening van de debat
ten beveelt om aan de partijen toe te 
laten desaangaande te concluderen en 
te pleiten, tenvijl, om de zaak aan zich 
te kunnen trekken bij toepassing van 
artikel 473, lid 1 en 2, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, de recht
bank terzelfdertijd en definitief ten 
gronde dient te beslissen bij een en het
zelfde vonnis, onder voorbehoud, indien 
de zaak verschillende eisen bevat, over 
die te beslissen welke in staat zijn om 
een definitieve oplossing te ontvangen 
en de andere naar de eerste rechter te 
verwijzen, en t&1'Wijl, na in hoofde van 
v.erweerster en haar kinderen het prin
mpe van hun recht op de wettelijke ver
goedingen te hebben erkend en aldus 
over de tegeneisen te hebben gevonnist, 
de rechter, door de de batten te heropenen 
om een van de elementen noodzakelijk 
voor de vaststelling van deze vergoe
dingen te onderzoeken, bovengemelde 
wetsbepaling geschonden heeft, wat de 
cassatie van zijn beslissing voor het ge
heel moet medebrengen : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat de vordering van eiseres er toe strekte 

1 maart 1963 (ibid., 1964, I, 724) en 22 no
vember 1963 (ibid,, 1964, I, 311); verg. cass., 
5 mei 1949 (Arr. Verb?·., 1949, blz. 302) en 
23 juni 1955 (ibid., 1955, biz. 365). 

(2) Cass., 26 september 1966, supra, biz. 120. 
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te horen zeggen voor recht dat het over
lijden van de echtgenoot van verweerster 
niet het gevolg was van een arbeids
ongeval en dat eiseres dus niet gehouden 
was aan verweerster en aan haar kinderen 
enige vergoeding uit dien hoofde uit te 
keren, terwijl verweerster in hoofdorde 
de exceptie van onbevoegdheid 1'atione 
loci van de vrederechter van het derde 
kanton te Antwerpen opwierp, om de 
reden dat het overlijden van haar echt
genoot toe te schrijven was aan een ver
keersongeval dat zich te Lint, kanton 
Kontich, voordeed en, subsidiair, tegen
eisen instelde er toe strekkende eiseres 
te horen veroordelen tot betaling van de 
vergoedingen bepaald door de wet op 
de arbeidsongevallen; 

Overwegende dat de vrederechter van 
het derde kanton te Antwerpen, na te 
hebben overwogen dat, zolang niet vast
stand dat de oorzaak van het overlijden 
van de echtgenoot van verweerster in 
verband stond met het bedoelde verkeers
ongeval, wat de toepassing van de wetten 
betreffende de arbeidsongevallen met zich 
zou brengen, hij ten deze bevoegd was, 
er zich in de beroepen beslissing toe be
perkte, alvorens over de hoofdeis en de 
tegeneis te oordelen, een desktmdige aan 
te stellen ; 

Overwegende dat de rechtbank van 
eerste aanleg, uitspraak doende over het 
hoger beroep van eiseres en over het 
incidenteel beroep van verweerster, de 
beroepen beslissing vernietigt, voor recht 
zegt dat de vrederechter van het derde 
kanton te Antwerpen Tatione loci onbe
voegd was en, de zaak bij toepassing 
van artikel 473 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering aan zich 
trekkend, beslist dat de echtgenoot van 
verweerster het slachtoffer was van een 
arbeidsongeval en dat verweerster en 
haar kinderen recht hebben op de ver
goedingen bepaald door de wet betref
fende de arbeidsongevallen; dat het be
streden vonnis, gezien de betwisting over 
het basisloon, vooraleer verder recht te 
doen over de tegeneisen van verweerster 
strekkende tot betaling van de wettelijke 
vergoedingen, de heropening van de de
batten beveelt om partijen toe te laten 
desaangaande te concluderen, en ten 
slotte de kosten tot op de dag van het 
vonnis ten laste legt van eiseres, de ver
dere kosten voorbehoudend; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het vonnis definitief uitspraak doet over 
de vordering van eiseres alsook over de 
door verweerster in hoofdorde opgewor
pen exceptie van onbevoegdheid ratione 

loci; dat het integendeel niet definitief 
uitspraak doet over de door verweerster 
subsidiair ingestelde tegeneisen strek
kende tot betaling van de wettelijke 
vergoedingen ; 

Overwegende dat, vermits de eerste 
rechter noch over de oorspronkelijke 
vordering van eiseres noch over de tegen
eisen van verweerster uitspraak had ge
daan, de rechter in hoger beroep slechts 
ingevolge zijn evocatierecht over die vor
deringen kon beslissen ; 

Overwegende dat, luidens de leden I 
en 2 van artikel 473 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, de rech
ter in hoger beroep de zaak slechts aan 
zich kan trekken indien hij tegelijkertijd 
bij een en hetzelfde vonnis definitief 
over de zaak zelf uitspraak doet ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
vonnis, in zover het uitspraak doet over 
de door· verweerster in ondergeschikte 
orde ingestelde tegeneisen, welke niet in 
staat waren om definitief berecht te wor
den, voormeld artikel 473 schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, nu de rechter in 

hager beroep, luidens voormeld arti
kel 473, vermocht uitspraak te doen over 
de hoofdvordering waarover hij definitief 
uitspraak doet, de vernietiging zich, in 
strijd met wat eiseres staande houdt, 
niet moet uitstrekken tot de beslissingen 
waarbij gevonnist werd dat de eerste 
rechter 1'atione loci onbevoegd was, dat 
de echtgenoot van verweerster het slacht
offer was van een arbeidsongeval, dat 
verweerster en haar kinderen recht heb
ben op de wettelijke vergoedingen en 
dat de kosten gedaan tot op de dag 
van het vonnis ten laste blijven van 
eiseres; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll34, 
I3I5, I3I9, I320, I322 van bet Burgerlijk 
Wetboek, I en 4 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, I, 2 van de besluitwet van I3 de
cember I945 betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, en 97 van de Grondwet, dooT
dat de rechtbank van eerste aanleg, bij 
het bestreden vonnis, na de zaak aan 
zich te hebben getrokken, uitspraak 
doende ten grande, voor recht zegt dat 
wijlen Victor Schietecatte op I7 mei I962 
slachtoffer was van een arbeidsongeval, 
en dat verweerster, voor haarzelf als 
weduwe, en voor haar twee minderjarige 
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kinderen, recht heeft op de vergoedingen 
bepaald door de wet op de arbeidsonge
valleri, te1·wijl, ee1•ste onae1·deel, de rechter, 
nit de feitelijke elementen die hij in acht 
neemt, had afgeleid " dat, ten deze, het 
arbeidsongeval of minstens het ongeval 
op de weg naar de arbeid bewezen was», 
het tegenstrijdig is, na te hebben vast
gesteld dat verweerster het bewijs had 
geleverd van een ongeval op de weg naar 
de arbeid, voor recht te zeggen dat haar 
echtgenoot slachtoffer was van een ar
beidsongeval (schending van artikel 97 
van de Grondwet), ten minste het vonnis 
het niet mogelijk maakt met zekerheid 
te beslissen of de rechter de wettelijke 
vergoedingen ten laste van eiseres legt 
wegens een arbeidsongeval of wegens 
een ongeval op de weg naar de arbeid 
en, aldns, door dnbbelzinnigheid en on
zekerheid aangetast is (schending van 
dezelfde wetsbepaling en, voor zover als 
nodig, van de in het middel aangednide 
artikelen betreffende de vergoeding der 
schade voortsprnitend nit arbeidsonge
vallen en uit de ongevallen op de weg 
naar of van het werk) ; tweecle oncle1·deel, 
in zover de rechter als grondslag van 
zijn beslissing het bestaan van een onge
val op de weg naar de arbeid aangeeft, 
hij de gerechtelijke overeenkomst mis
kent (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek), alsmede de 
bewijskracht van de dagvaarding en van 
de voor hem door beide partijen genomen 
conclusies (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bnrgerlijk 
Wetboek), daar, indien partijen wel in 
betwisting waren nopens het bestaan 
van een arbeidsongeval, zij nooit be
weerd hadden dat wijlen Victor Schiete
catte het slachtoffer was geweest van 
een ongeval op de weg naar de arbeid; 
de1·cle onde1·cleel, de rechter meteen de 
grondregelen miskent betreffende de 
bewijslast (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek) en betref
fende de bestanddelen van de ongevallen 
op de weg naar de arbeid, nodig om. aan
leiding te kunnen geven tot vergoedmgen 
ten laste van de verzekeraar-arbeids
ongevallen (schending van de artikelen 1 
en 2 van de besluitwet van 13 december 
1945) en het vonnis derhalve niet passend 
is gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, onderzoekend of de eerste rechter 
tatione · loci bevoegd was, vaststelt dat 
het arbeidsongeval of althans het ongeval 

op de weg naar het werk bewezen is en 
dat dit ongeval zich in het kanton Kon. 
tich voordeed, zodat de eerste rechter 
onbevoegd was ; 

Overwegende dat de rechter vervol
gens, nitspraak doende over de vraag 
zelf of verweerster en haar kinderen recht 
hebben op de vergoedingen bepaald door 
de wet betreffende de arbeidsongevallen, 
beslist dat het overlijden van het slacht
offer het gevolg is van een arbeidsongeval, 
gezien het oorzakelijk verband tussen 
het verkeersongeval en dit overlijden; 

Overwegende dat de beslissing luidens 
welke verweerster en haar kinderen recht 
hebben op de wettelijke vergoedingen 
duidelijk steunt op het voorhanden zijn 
van een arbeidsongeval ; 

Overwegende dat het noch tegenstrij
dig noch dubbelzinnig is, ener:Zijds, met 
het oog op de vraag naar de bevoegd
heid, te constateren dat het ten deze gaat 
ofwel om een ar beidsongeval ofwel om 
een ongeval op de weg naar het werk, 
overkomen in het kanton Kontich, zodat 
de eerste rechter in elk geval onbevoegd 
was 1·atione loci, en anderzijds, met het 
oog op de beslissing over de vordering 
zelf, te oordelen dat het overlijden van 
het slachtoffer het gevolg was van een 
arbeidsongeval; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat beide onderdelen 
uitgaan van de onderstelling dat de 
rechter zijn beslissing over het verschul" 
digd zijn van de wettelijke vergoedingen 
grondt op het bestaan van een ongeval 
op de weg naar het werk; 

Overwegende dat nit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat dit 
niet het geval is ; 

Overwegende dat elk van de onder
delen van het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
over de door verweerster ingestelde tegen
eisen en in zover het de verdere kosten 
voorbehoudt; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
gelet op de wet van 20 maart 1948, ver
oordeelt eiseres in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen, 
rechtdoende in hoger beroep. 

28 april 1967. - 1e kamer. - Voor
zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Vreese. 
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Gelijkluidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Dassesse en Bayart. 

1 e KAMER. - 28 april 1967, 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDS
ONGEVAL OP DE WEG NAAR EN VAN 
RET WERK.- WEG NAAR EN VAN RET 
WERK. - BE GRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK. 
- VERBLIJF VAN DE WERKNEMER.
BEGRIP. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK.
WEG VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN 
DE WERKNEMER NAAR DE PLAATS WAAR 
RET WERK WORDT VERRICHT. - BE
GRIP. 

I 0 De weg naa1' en van het werle, in de zin 
van a1·tikel 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 is niet noodzakelijk 
de openba?'e weg; het sl1tit de weg niet 
uit wellee de we?·kneme?' op zijn erf dient 
af te leggen, in veTbancl met cle noodzaak 
waa1'in hij zich bevindt zich te begeven 
van de plaats van zijn ve1·blijj naa?' cle 
plaats waa?' hij zijn we1·le ve?'?'icht en 
omgekee?·cl (1). 

2° De bij aTtikel 1 van cle besluitwet van 
13 clecembeT 1945 becloelde veTblijjplaats 
van cle wedcnemeT omvat niet de bij
ho1·igheclen van cle eigenlijlee woning 
welke dienen te woTclen beschouwcl als 
cleel 1titmaleende van de weg welke de 
we?·leneme?' moet afleggen om zich van 
cle plaats van zijn ve1·blijj te begeven 
naaT cle plaats waar hij zijn weTk veT-
1'icht en omgeleee?·cl ( 2). 

3o Het ongeval dat een we?·kneme?' is oVC?'
komen, in een aanhorigheid van zijn 
woning doch buiten zijn eigenlijke wa
ning, lean wo?·clen beschouwcl als voo?'
gevallen op cle weg naa?' en van het weTk 
en niet in het vetblijf van de wetleneme?·, 
wannee?' deze aanho1·igheicl cleel uit
maakt van de weg wellee cle we?·knemer 
client af te leggen om zich te begeven 

(1) Raadpi. cass., 10 januari 1952 (A1'1'. 
Vm·br., 1952, biz. 227); 23 oktober 1964 (Bull. 
en PAsiC., 1965, I, 197) en noot 1. 

(2) Raadpl. HoRioN, Accidents du travail, 
nr 251; cass., 26 februari en 25 maart 1960 

van cle plaats van zijn verblijj naar de 
plaats waar hij zijn werle verricht en 
omgekee?·d, onder meer wanneer het 
ongeval is gebeurcl toen de We?'leneme1' 
die pe1' fiets naar zijn werle moest rijden 
op zijn e1•j cloch buiten zijn woning op 
de palekenclrager van cleze fiets een voor
weTp bevestigde (3). 

(LAMEIR, T. ZWITSERSE VERZEKERINGS
MAATSOHAPPIJ TEGEN ONGEV ALLEN 
"WINTERTHUR ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 maart 1966 in hoger beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, 5, 
6 van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voor
doen (waarvan de toepassing werd ver
lengd door de artikelen 1 van de besluit
wet van 17 december 1946 en 12 van de 
wet van 10 juli 1951), I, 2, 6, 9 van de 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, zoals die wetsbe
palingen werden gewijzigd bij de arti
kelen I van de besluitwet van 9 juni 1945 
en 1 van de wet van 10 juli 1951, doo1·dat 
het bestreden vonnis, bij bevestiging van 
de beslissing van de vrederechter, de 
vordering van eiser, strekkende tot het 
bekomen van de wettelijke vergoedingen 
wegens het ongeval dat hem was over
komen op de weg naar zijn werk, afwijst, 
hoewel het aanneemt dat eiser ernstig 
aan het oog werd gekwetst door het af
springen van de snelbinder van zijn fiets 
toen hij, buiten zijn woning, zijn tas 
met eetwaar op de pakkendrager van 
zijn fiets met die snelbinder vastbond, 
om de reden dat dit ongeval zich voor
deed op het erf van eiser, in open lucht 
in een ziji'ngang van zijn woonst, en dus 
niet op de weg van het werk, zodat hij 
zijn verblijfplaats niet had verlaten, 

(Ar1·. Ve?·br., 1960, biz. 607 en 693); 9 maart 
1956 (ibid., 1956, biz. 563). 

Omtrent het begrip van verblijfpiaats in 
het aigemeen raadpiege men DE PAGE, d. I, 
nr 307, en KLUYSKENS, d. VII, nr 152bis. 

(3) Raadpl. cass., 10 januari 1952 en 23 ok
tober 1964, in noot 1 hierboven. 
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te1·wijl als risico verbonden aan het af
legge)l van de weg naar of van het werk 
dient te worden aangezien elk ongeval 
dat in betrekking staat met ·de nood
zakelijkheid voor de arbeider om zich 
naar zijn werk te begeven, en de weg 
naar het werk begint van het ogenblik 
af dat de arbeider zijn huis, in de enge 
zi'n van het woord, verlaat en het, in 
strijd met wat het vonnis aanneemt, niet 
vereist is dat het ongeval zich zou voor
doen op een ogenblik dat de arbeider 
de openbare weg heeft bereikt 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat eiser, om zich naar de plaats van zijn 
werk per fiets te begeven, zich op zijn 
erf bevond, met een snelbinder een voor
werp vastbond op de pakkendrager van 
zijn fiets, die op de zijkant van zijn erf 
tegen de haag van een gebuur stond, en, 
bij het afspringen van de snelbinder, in 
het oog getroffen werd ; 

Overwegende dat de rechter, niettegen
staande hij er op wijst dat de weg naar 
het werk niet noodzakelijk een openbare 
weg is, uit de aangehaalde omstandighe
den afleidt dat het ongeval niet gebeurde 
op de weg naar het werk maar op de ver
blijfplaats van eiser, die zowel de woning 
omvat als al haar bijbehorigheden waar
van de bewoner het exclusief gebruik 
heeft; 

Overwegende, eensdeels, dat de weg 
naar of van het werk, in de zin van arti
kel l van de besluitwet van 13 december 
1945, niet noodzakelijk de openbare weg 
is en de weg niet uitsluit die de arbeider 
op zijn erf moet afleggen in verband met 
de . noodzakelijkheid, waarin hij zich 
bevindt, zich naar de bij dit artikel om
schreven plaatsen te begeven of ervan 
terug te keren ; 

Overwegende, anderdeels, dat de bij 
voormeld artikel bedoelde verblijfplaats 
die aanhorigheden van de eigenlijke wa
ning, welke dienen beschouwd te worden 
als deel uitmakend van de aldus af te 
leggen weg, niet omvat ; 

Overwegende dat het vonnis, door het 
ongeval te aanzien als zich niet hebbende 
voorgedaan op de weg naar het werk 
om de enkele reden dat het gebeurde op 
een aanhorigheid van de verblijfplaats 
van eiser, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat tot geen 
ruimere vernietiging kan leiden, vernie
tigt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor-

den op de kant van de vernietigde beslis
sing ; veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de zaak naar de Recht bank 
van eerste aanleg te Turnhout, recht
doende in hoger beroep. 

28 april 1967. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkluidende concl~tsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van LeYJ.~seele en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 28 april 1967, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- CoNCLUSIE. - EIS DIE GEEN REDEN 
VAN BESTAAN 1\iEER HEEFT INGEVOLGE 
EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER. 
- RECHTER NIET VERPLICHT DEZE EIS 
TE BEANTWOORDEN, 

De 1'echte1' is niet vetplicht een in conclusie 
aangevoercle eis te beantwoo1·den, wan
neer deze eis zoncler 1·eden van bestaan 
wo1·clt ingevolge een vaststelling van zijn 
beslissing (l). (Grondwet, art. 97.) 

(CONSORTEN VAN RUNCKELEN, 
T. GIELEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest de eisers 
veroordeelt om aan verweerder de som 
van 179.194 frank te betalen, meer de 
interesten en de kosten, als saldo van 
onkosten en ereloon, en aan de eisers 
geen provisie toekent, minstens gelijk 
aan het bedrag van het saldo van dit 
ereloon, op de schadevergoeding die ver
weerder aan de eisers verschuldigd is 
wegens fouten en tekortkomingen in de 
uitvoering van zijn contractuele en be
roepsverplichtingen, in verband met het 

(1) Raadpl, cass., 24 maart 1966 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 965) en 20 oktober 1966, sttp?·a, 
biz. 237. 
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oprichten van het gebouw, terwijl de ei
sers in hun eerste en in hun aanvullende 
conclusie staande gehouden hadden dat 
het saldo van het ereloon van verweerder 
« diende verrekend te worden in com
pensatie met de provisie op de schade
vergoeding '' die door verweerder aan de 
eisers verschuldigd is en dat « er reeds 
een provisie diende toegekend te worden 
minstens gelijk aan het bedrag van het 
saldo van de honoraria dat aan verweer
der nog toekomt "• te1·wiy'l het arrest op 
deze conclusies niet geantwoord heeft, 
zodat zijn beslissing niet regelmatig ge
motiveerd voorkomt : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, de door 
de eisers ingestelde hoofdeis, deels onge
grond verldaart en voor het overige' een 
deskundige aanstelt ten einde de rechter 
in de mogelijkheid te stellen na te gaan 
of verweerder enige schuld treft ; 

Overwegende dat, nu de rechter zich 
onvoldoende ingelicht achtte om uit
spraak te doen over de eventuele aan
sprakelijkheid van verweerder, hij aan 
de eisers geen provisie kon toekennen ; 
dat vermits geen provisie toegekend 
werd, hij niet moest antwoorden op de 
conclusie waarbij de eisers verzochten 
het door hen verschuldigde bedrag en de 
gevorderde provisie te compenseren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

28 april 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkl~tidende conclttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1967. 

1° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DmECTE 
BELASTING. - BEGRIP. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - BELAS
TING OP DE WEGEN- EN RIOLERINGS
WERKEN TEN LASTE VAN DE EIGE
NAARS VAN BELENDINGEN.- DmECTE 
BELASTING. 

3° GEMEENTELIJKE EN PROVIN-

CIALE BELASTINGEN. - DmEOTE 
OF INDillEOTE BELASTING. - BETA
LINGSMODALITEITEN VAN DE BELAS
TING. - J\IIODALITEITEN ZONDER GE
VOLG VOOR DE AARD VAN DE BELAS
TING. 

4° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - GEMEEN
TEREGLEMENT TOT VASTSTELLING VAN 
ONDERSOHEIDEN OPVORDERINGSPROOE
DURES NAARGELANG HET OM DillECTE 
OF INDIREOTE BELASTINGEN GAAT. 
- BELASTINGEN DIE DOOR HET REGLE
MENT INDIREOTE BELASTINGEN WOR
DEN GEHETEN HOEWEL HET OM DI
REOTE BELASTINGEN GAAT. - BE
SLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE, 
WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE 
INVORDERINGSPROOEDURE VOOR DEDI
REOTE BELASTINGEN VAN. TOEPASSING 
IS OP DE VERKEERDELIJK GEKWALI
FIOEERDE INDIREOTE BELASTINGEN.-
1VETTELIJKE BESLISSING. 

5° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- GEMEEN
TELIJKE BELASTINGEN. - INSOHRIJ
VING IN DE JAARLIJKSE BEGROTING 
VAN DE GE111:EENTE.- BEGRIP. 

1° De belasting wam·van de grondslag niet 
bestaat in afzonde1'lijke of vo01•bijgaande 
door de belastingschttldige gepleegde 
feiten doch in een uitemm·d duu1·zame 
toestand is een di1·ecte belasting ( 1). 

2° Een gemeentelijke belasting op de wegen
en 1•ioleringswerken ten laste van de 
boordeigenaars van de openbare weg is 
een di1·ecte belasting (2). 

3° De betalingsmodaliteiten van een ge
meentelijke belasting laten niet toe de 
di1·ecte of indirecte aard ervan te bepa
len (3). 

4° De bestendige deputatie van een p1·o
vinciale 1·aad die vaststelt eensdeels dat 
een gemeenteve1·ordening onde1'8cheiden 
inv01·deringsp1·ocedures bepaalt voor de 
belastingen die het invoert naar gelang 
van de di1•ecte of indirecte aard die het 
eman toekent en anderdeels, dat de belas
ting die door de ve1'o1·denir~,g indirecte 
belasting w01·dt geheten in 1'echte een 
di1•ecte belasting is, kan wettelijk eruit 
afleiden dat de invorderingsp1·oced~we be
tretfende de directe belasting client te 

(1) (2) en (3) Oass., 18 april 1967, sup1·a, 
biz. 1004. 




