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tekenen of indicii:in van welstand vooTt
vloeiende v'ermoedens ste~tnt, stelt 1JJet: 
telijle vast dat de administratie het be
wijs geleverd heeft dat op hanT weegt 
en legt geenszins de bewijslnst van de 
inkomsten op de belastingplichtige. 

3° De feitelij!Ge beoonleUng doo1· cle 1·ech
ters ove·r ae grond van de bewijsleTacht 
van een geschTeven attest, ter zalee van 
get1tigsch1·ijten van llerden waarbi.i be
vestigcl wonlt dat lle belastinrnJUcht·iae 
leningen nwngegann had, is sowce
rein (1), 

(BOUVEROUX, 'l'. BELGISCHE S'fAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOE'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; · · 

Over het eerste midclel, afgeleid nit de 
schending van artikel 74bis van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom· 
stenbelastingen, doordat het bestreden 
arrest een beslissing van de directeur 
slechts als definitief beschouwt, wanneer 
zij niet meet' voor l.Jeroep vatl.Jaar is, dit 
is •na het verstl'ijken van de termijn van 
beroep, dan wanneer naar de zin van 
voormeld artikel, dergelijke beslissing als 
definitief wonlt geacht indien zij over de 
grond uitspraak doet en clan wanneer een 
beslissing van de directeur waartegen, zo
als ter zake, het l.Jeroep bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is, onmiddellijk 
clefinitief wordt : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

door te beslissen dat de beslissing van de 
directeur van 29 november 1950, welke de 
aanslag vernietigd had, slechts na veertig 
dagen volgende op de l'ennisgeving ervan 
op 9 januari 1951 definitief kon worden, 
en dat de termijn van drie maanden 
bepaald door artikel 7-!bis van de bij be
sluit van de Regent van 15 januari 1948 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inlwmstenbelastingen derllalve op 23 maart 
1951 niet verstreken was, een juiste toe
passing van de wet gedaan heeft; 

Overwegencle inclerdaacl dat de wetgever 
door '' definitieve beslissing ll geen eind
beslissing over rle grond doch een niet 
meer voor regelltlntig l1eroep vatbare be
slissing lledoeld heeft; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegencle dat luidens artikel 66 van 

de samengeschakelde wetten, de beslis-

(1) Zie verbr., 24 februari 1941 (A1'1'. Verb1·., 
1941, biz. 40); 14 en 22 jauuari 1952 (ibid., 
1952, blz. 230 en 256). 

singen van de bestuurders der belastingeil 
v-oor beroep vatbaar zijn en het aileen 
aan het hof van beroep behoort de orit
vankelijkheid ervan te beoordelen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit <l<' 

schending van artikel 2, l)aragraaf 3, van 
de wet van 16 october 1945, doordat ter 
zake de administratie niet voorafgaande
lijk bewezen heeft dat eiser aan de extra
belasting onderhevig is : 

Overwegende tlat uit het bestreden arc 
rest blijkt dat aanlegger bij de beslissing 
van de directeur van de aanslag in de 
extrabelastiHg outlast werd; dat, dien
volgens, het middel, bij gebrek aan voor
werp, niet ontvankelijk is; 

Over het tlercle midtlel, afgeleid uit cle 
schending van artikel 55 cler wetten be
treffende de inkomstenbelastingen samen
gescllakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 194S, tToordat het bestreden 
arrest er op wijst dat de belastbare in
komsten naar Yermoedens voortvloeiende 
uit tekenen of imlicien bel)aald werden, 
dan wanneer zij in werkelijkheid bij de 
cloor de wet van 16 octol.Jer 1945 voorziene 
vergelijking van de activa bepaald wer
den; en doonlat het bestreden arrest 
het bewijs van het bedrag van de activa 
op 1 januari 1940 ten laste van de schat
plichtige legt, dan wanneer de adminis
tratie dit bewijs client te leveren : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dnt, naar luicl van het 

bestreden arrest, de administratie reke
ning gehouden heeft met de activa die 
eiser op 1 januari 1940, en op 9 october 
1944 bezat; clat de rechter over de grond 
dienaangaancle hierop wijst << dat de in
lichtingen die ingevolge de monetaire 
maatregelen vail october 1944 mm het 
licht kwamen als indicien mogen inge
roepen worden ll; dat de schatting van 
het liggeml geld en van de stock op 1 ja
nuari 1940 steunt op cle verzekeringen clie 
alsdan in voege waren, op cle aangiften 
in de vooroorloogse belastingen, op de ge
ringe bedragen voorkomende op eisers 
postcheckrekening en op zijn spaarboekje ; 

Overwegende dat uit deze vaststellingen 
van het arrest blijkt dat er ter zake geen 
gebruik werd gemaakt van de bij arti
kel 2, paragraaf 3. en 3, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 voorziene 
vermoedens om het bellrag van cle activ:t 
vast te stellen; · 

Dat het eerste ondercleel van het middel 
in feite IJ.iet opgaat; 

Over het twecde onderdeel : 
Overwegell(le dat ter zake, volgens het 

bestreden arrest, het bedrag van het lw
lastbaar inkomen bij toepassing van arti
kel 55 der samengeschakelde wetten be· 
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t.reffende de inkomstenbelastingen bepaald 
wercl naar vermoedens voortvloeiend uit 
tekenen of indicien welke in het arrest 
worden opgesomd; · dat de rechter 'over de 
grond de bewijslast van de activa op 
1 jannari 1940 derhalve niet aan eiser 
heeft opgelegd; 

Dat llet tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
llchell(ling van de artikelen 1315, 131(i, 
1322:, 1341, 1349 en 1353 van het Burger
tijk ·wetboek, 2, paragraaf 3, van de wet 
del. 16 october 1945, cloordat het bestreden' 
arrest de geloofwaardigheid heeft mis
kend die aan de akten moet gehecht wor
den cloor de getnigschriften te verwerpen 
waarnit bleek dat eiser lening·en hacl aan
gegaan, om de enkele reclen dat die lenin
,gen onwaai'schijnlijk voorkomen, dan 
wanneer de bewijskracht van de getuig
schri.ften on a angetast blijft zolang het 
tcgenbewijs niet geleverd wonlt : 

Overwegcmle dut !let middel niet ver
meldt op welke wijze de aangecluide be
palingen van het Burgerlijk vVetboek met 
nitzontlering· van de artikelen 1349 en 
1353, door het' bestreden arrest zouden 
geschm1den zijn; dat dienaang·aande het 
middel niet ontvankelijk is; 

Overwegemle dat de r.-.chter over de 
grond op souvcreine wijze de bewijs- · 
Jn·acht van de voorgelegdc getuigschrif
ten beoorcleelt; dat dienaangaamle het 
middel niet gegroncl is ; 

Overwegemle dat de rechter over de 
grond geen l1itspraak lweft gedaan in 
>'lake extrabelasting; dat het middel dien
aangaande in feite niet opgaat; 

Over het vijfde midclel, afgeleid nit de 
'schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest, de grie
ven niet heeft beantwoorcl die in cle re
clamatie waren opgesomd en waarvan 
lwt vei'zoekschrift uitdrnkkelijk melding 
maakte ; en doordat niet wercl geantwoord 
op de conclusies betreffende het huwe
lijkscontract en de vaststelling van de 
winsten van het vierde kwartaal 194'1 : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegemle dat het verzoekschrift 

Rlecllts in algemene termen naar de recla
matie verwijst, en dat de cloor eiser bij 
de directeur ingecliende reclamatle niet 
.aan het llof wenl overgelegcl; 

Over het tweecle onderdeel : 
Overwegende clat het bestreden arrest 

·er op wijst llat eiser slechts algemeenhe
den of onbewezen feiten aanhaalt om de 
raming van cle activa te bestrijden en na
.tnelijk aanvoert dat de vermeldingen van 
zijn huwelijkscontract om familieredenen 
niet met de waarheid zouden overeen
stemmen, dat het aldus op eisers ver-

weermiddel, een passend antwoord · heeft 
verstrekt· 

Overwegende dat llet midclel niet be
paalt waarin het arrest geen antwoord 
heeft verstrekt op de conclusies betref
fencle de raming van de winsten van het 
vierde kwartaal 1944 ; 

Overwegemle clat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

30 november 1954- - 2° kamer. - Voor·
z'itter·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter_ ~ Verslagge·ver .• H_ Lou
veaux. Gelijkl~tidende conclusie, 
H. F. Dnmon, advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Meyers (van de Balie van Has
selt) en V nn Leynseele. 

2° KAMER- - 1 december 1954 

1° INKOMS'J'ENBELASTINGEN_ 
EXTRABEI..ASTING- - VERMOEDENS VOORZIEN 
DOOR NllTIJU;L 2, PARAGRAAI' 3, VAN DE WET 
VAN 1() OCTOBER 1!J45. - IlJLEMEN'fEN DOOR 
DE BELAS1'INGPLICHTIGE NAAR YOREN GEBRACH1' 
OM DIE VERMOEDENS TE WEERiLEGGEN_ - FEI
'l'ELIJKE BEWIJSWAARDE. - SOUVEREINE BE
OORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING- ·_ VERGELIJKING VAN RET 
BEZI'l' BIJ RE1' BEGIN EN BIJ RET EINJiE VAN 
HET BELASTBAAR 'l'lJDPEilJL - BEPALING VAN 
DE SAM.ENSTELLING EN VAN DE WAARDE VAN EEN 

.YEES'l'APEL. 

3° BEWIJS. - RECHTSTREEKSE BELASTIN
GEN. - AAN DE AK'l,EN VEHSCHULDIGD GE
LOOF. - GE'l'UIGSCHRIFTEN. - lNTERPRE
'l'ATIE DOOR DE RECHTER WELKE ME1' DE 
'l'ER:M:EN ER VAN VERENIGBAAH IS. - GEEN 
SCHENDING VAN HET AAN DE AK1EN VERSCHUL
DIOD GELOOF, ~ So UVEREINE INTERPRE'l'A
TIE, 

1 o De ·rechte·r over fle m·ond beoordeelt 
sou.verein de teiteUjke bew·ijswaanle 
-vctn cle elementen wellce cle belastin{!
plichtiue -van cle extrabelasting naa.r vo
r·en b1·enut om cle bij art'ilcel 2, pa.ra.
rJraaf 3, -vnn cle wet 'Vctn 16 october 1951 
·inuestelcle vm·moeclen te toee-rleggen (1) 

2.0 De nrl•minist1·a.tie bew·ijst wetteliik 
cloo1· vennoeflens, behonrlens tegenbe
w·ijs b'ij m'idrlel vrtn cont·rolem·bare ele
menten, het aa.ntaJ fl'ie1·en wnctntit een 

(1) Zie verbr-, 12 januari 1954 (A·1·r- V erbr. 
1954, blz. 323); 1 december 1954 (supra, 
blz. 213)-
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veestapel bij het begin en bij het einde 
van het belastbaa1· tijdpet·lc bestond. 

De waa1·de van een 1;eestapel begin 1940 
mag vastgesteld wonlen ·rn'its inachtne
ming van tloor midrlel Vltn vcwrnoedens 
geschatte p·djzen rler rlieren in 1989, en 
·van de waarrle r1e1· ti.j dens het belast
baar Ujdpe'l'lc aangelwchte 1lie·ren relce
ning zijnde gehourlen met hun aCLnlcoop
prijs oj', 1J'i,j ontstenten:is e·r ·vCLn, op de 
gerniddelrle pr·ijzen. 

3o De. inte1·pretatie weUce de ·rechte·r over 
1le g1·oncl r1eej't CLan rloor de belCLsting
plichtige overgelegde getu.igschdften en 
die rnet rle tennen wr vwn ve1·en·ig baa;r 
·1:s, ·is son1;erein en schendt lleThltlve ~et 
geloot niet clat e·r naon ve·rschu.llltgll 
is (1). 

(SdHROE-ROEIIROECK, '1'. JlELGISCHE S'l'AA'l', 
'MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending va)l de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 27, paragraaf 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen sumengeschakeld bij het besluit van 
31 juli 1943, 2, 4, 5, paragraaf 6, en 19 
van de wet van 16 october 1945; eerste 
onderdeel : cloordat het bestreden arrest 
de gevraagcle verminclering van 60.000 fr. 
wegens fictief loon niet aangenomen heeft, 
orri de enige beweegreden dat, hehalve 
voor het jaar 1944, clienstjaar 1945, aan
legger in zijn aangiften nooit van fictieve 
lonen van zijn zoon gewag had gemaakt, 
zoclat het arrest artikel 27, paragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten geschon
den heeft, daar deze wetsbepaling niet 
op de extrabelasting toepasselijk is, ver
mits artikel 5, paragraaf 6, van de wet 
van 16 october 1945 het begrip van fictief 
loon erkent met het gevolg dat cle niet 
werkelijk aan de met de belastingplich
tige arbeidende zoon uitbetaalde en in het 
bezit van deze belasting']Jlichtige gevonclen 
lonen niet aangezien worden als ex
ceptionele winsten, tweede onderdeel : 
doordat het bestreden arrest enkel een 
vermindering van 45.000 frank in steele 
van 100.000 frank aanneemt wegens fic
tief loon, clan wanneer · het bewezen 
is door een stuk waarop het hof van be
roep geen acht heeft geslagen dat de zoon 

(1) Verbr., 24 februari 1941 (Bull. enPASIC., 
1941, I, 55) ; 14 en 22 januari 1952 (Ar1·. 
Verb1·., 1952, blz. 230 en 256); 30 november 
1954 (sttpm, blz. 218). 

van aanlegger gedurencle gans de oorlog 
in het beclrijf van zijn vader gearbeid 
heeft, zoclat aanlegger recht had op een 
verrriinclering van 100.000 frank (schen
ding van het aan clit stuk verschulcligd 
geloof) ; derde onderdeel : doordat het 
arrest het aanbod van bewijs door getui
gen, << clat de zoon geclurende gans de be
lastbare periocle bij aanlegger arbeidd(• 
afgewezen heeft om de enige re!len dat 
aanlegger een bewijs van de on<lPrwijs
inrichting had moeten voorleggen ll, en 
zodoencle de zeer uitgebreide rechten mis
k.encl heeft welke aan de belastingplich
tigen bij artikel 2, paragraaf a, van <ll• 
wet van 1.6 october 1945 erkend worden : 

Over het eerste onclercleel ·: 
Overwegende clat het bestreden arrest 

de gevorderde verminclering wegens zo
genaamd fictief loon van de zoon .enkel 
voor een beclrag van 45.000 fr. en niet voor 
gans het belastbaar tijdperk aanneemt; 
dat het deze beslissing· niet steunt op de 
beweegreclen dat artikel 27 van cle samen
geschakelde wetten enkel de verminclering 
toelaat indien deze lonen aangegeven zijn; 
dat het arrest, bij een souvereine beoor
deling, nit de verklaringen van aanlegger 
afleiclt dat cle zoon slechts geclurende een 
deel van het belastbaar tijdperk bij zijn. 
vader heeft gearbeid; 

Over het tweecle onclercleel : 
Overwegencle clat het arrest het in het 

micldel vermeld stuk in acht lleeft ge
nomen vermits het verklaart clat er uit 
zou eli en en · afgeleicl te worden da t de 
zoon gedurende guns de oorlog op de 
hoeve van zijn vader werkzaam is ge
weest, maar dat het bij een souvereinP 
beoorcleling lwslist dat clit attest niet. te~ 
gen de door aanlegger zelf ·in tem.rJOre 
non S'!tspecto gedane verklaringen opwp
gen kan; 

Dat het arrest clerhalve het aan die• 
akte verschuldigcl geloof niet geschon<len 
heeft, cloch souverein geoordeelcl lle<;ft 
dat het door een meer geloofwaarclig ele
ment worclt tegengesproken; 

Over het dercle onclercleel : 
Overwegende dat artikel 2, paragraaf ::, 

vm1 de wet van 16 october 1945 toelaat het 
teg·enbewijs te breng·en clat de door dezP 
wet bedoelcle aetiva en sommen niet 
vim belasthare winsten voortkomen; dat 
cle rechter over de groncl de waarde van 
de tot clit tegenbewijs overgelegde ele
menten souverein beoonleelt; 

Overwegende, ten deze, dat het ho:(' van 
beroep nit het niet overlegg·en van het in 
het midclel bedoekl attest, souverein afge
leid heeft clat een getuigenverhoor niet · 
meer nuttig was ; 

Dat geen enkel der onclerclelen van het 
midclel kan aangenomen worden; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit de 
~>;chending van de artikelen 97 van de 
Orondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 2, 4, 6, paragraaf 1, en 2 
van de wet van 16 october 1945 en 1 en 2 
van llet besluit van 1 mei 1943 betreffende 
de gemiddelde prijzen der huisdieren van 
1 augustus 1940 af en van alle be>:luiten 
lletreffende de prijzen tijclens het belast
baar tijclperk; eerste onclerdeel : cloordat 
het arrest niet gea~1twoord heeft op de 
<eonclusies waarbij aanlegger staande hield 
dat de administratie hem de te geringe 
aftrek van 32 .. 847 frank toegekencl heeft 
wegens vermindering van zijn veestapel 
tussen 1940 en 1944. en dat deze aftrek 
zo gering was omclat~ de administratie 
de waanle van de in 194± overgeble
vene veestapel willekeurig opgedreven 
had; tweecle oriderdeel : doordat het ar
rest de waarde in 1!J40 van de veestanel 
volgens de gegevens van ee1i aanteken
boekje geraamd hN'ft, chin wanneer dit 
stuk niet van aanlegger voortkomt en 
zonder wettelijke wam·de is (schending 
van llet aan die akte verschuldigd ge
Ioof); derde onclerdeel : tloorclat het arrest 
niet geantwoorcl heeft op de conclusies 
waarbij aanlegger aanvoercle <lat de 
schatting van zijn veestanel in 1944 en 
de wijze van schatting niet bij de wet 
van 11l octolwr 1945 voorzien zijn, zoclat 
lle belastingplichtige geen tegenllewijs te
,e;en de adm~nistratie moet leveren daar 
de in 1944 behouden dieren enkel volgens 
hun prijs in 1939 mogen gesehat worden; 
vierde onclerdeel : doordat het bestreden 
ocrrest de in 1944 overblijvende veestapel 
volgens zijn heweerde aankoopprijs ge
schat heeft in steele van hem volgens zijn 
prijs van 1939 · te schatten (schending 
van artikel 2 van de wet van 16 october 
1945 <en van het besluit van 1 mei 1943).; 
vijfd<e onderdeel : doordat het bestreden 
arrest niet geantwoord heeft op de con
clnsies waarbij aanlegger staande hield 
dat de c1ieren welke hij bezat niet in 1944 
gedurende het belastbaar tijdperk ge
kocht werden en dat overigens vol
g·ens een stuk van de N. L. V. 0. vijf die
ren hem teruggegevcn werden en men 
hem niet mocht verdenken dieren aan 
woekerprijzen te hel1ben gel;:ocht vermits 
hesluiten, onder meer cUt van 1 mei 1943, 
de gemiddelde prijs van de dieren bepaal
den en er geen enkel bewijs bestond dat 
hij op onwettige wijze gednrende het be
Iastbaar tijdperk c1ieren aangekocht had; 
zesde onderdeel : doordat het bestre
den arrest, om de provisie tot instand
houding van de stocks forfaitair volgens 
de globaal bebouwcle hectaren te bepalen, 
een totaal van 54 llectaren aanneemt al
hoewel aanlegger bewees clat hij meer be
bouwde, en zulks door 1 o een officieel 
8tuk van de N. L. V. 0. 2° een attest van 

cle burgemeester van Bocholt 3° een ander 
stnk clat het attest van de burgerneester 
bevestigde; dat het arrest beslist dat het 
attest van de N. L. V. 0. evenals dit 
van de burgemeester geen bewijskracht 
hebben en dat dit laatste attest ingetrok
ken werd ; dan wanneer het attest van 
de N. L. V. 0. en het derde stuk het at
test van de burgemeester bevestigen en 
dit laatste attest niet ingetrokken werd, 
daar de burgemeester enkel verl;:laard 
heeft dat het feit hem enkel bekend is, 
doch niet door persoonlijke kennis (scllen
cling van het aan cleze akten verschnl
digcl geloof) : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt dat de waarde van de in 1944 
overgebleven veestapel bepaald wercl, 
voor de ~Sinds 1940 behouclen dieren, naar 
de gegevens van een notaboekje van aan
legger, vo01· de clieren gekocht na 1940 
naar li un gemicldelde aankoopprijs bij 
vergelijking met de prijzen van de door 
soortgelijke belastingplichtigen gedane 
aankopen; 

Dat het arrest alclus een passend ant
woord heeft verstrekt op de conclusies 
waarbij aanlegger staande hield dat de 
waarde van de veestapel in 1944 willekeu
rig geraamd was; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede ondercleel : 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
micldel steunt op een overweging in feite 
waarvan de beoordeling aan het toezicht 
van .het hof ontsnapt; dat dit onderdeel 
van het Iniddel niet ontvankelijk is ; 

Over het derde en vierde onderdeel 
samen : 

Ovei·wegende dat aanlegger bij conclu
sies aanvoerde dat zijn veestapel in 1940 
te laag en zijn veestapel in 1944 te hoog 
geraamd was en derhalve een verrninde
ring van 349.000 en 165.000 frank vroeg; 
clat hij nog aanvoerde dat de adminis
tratie geen bewijs van aankopen bijbrengt 
en dat door verklaringen bewezen is dat 
hem vijf c1ieren door de N. L. V. 0. wer
den · teruggegeven ; 

Overwegende, wat het getal dieren be
treft, dat het bestreden arrest vaststelt 
dat de veestapel in 1940 onder meer naar 
de landbouwtellingen en de stalkaarten 
bepaald werd en dat de overgelegde. at
testen geen juiste inlichtingen geven; dat 
de veestapel in 1944 volgens de stalkaar
ten, naar verklaringen van aanlegger, 
mits inachtneming van een vermindering 
bepaald werd; dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger geen controleerbare elemen
ten aanvoert lwaaruit een hogere vermin
clering zou kunnen afgeleicl worden; · 
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Overwegende dat, wat de prijzen be· 
treft, het bestreden arrest verklaart dat 
uit de economie van de wet van 16 octo
ber 1945 blijkt tlat voor de raming van de 
tijdens het belastbaar tijtlperk bekornen 
winsten, twee tijdstivpen dienen in acht 
genornen : het begin en het einde; 

Dat het arrest daarna vaststelt dat, 
ten aanzien van de waarde van de vee
stapel in 11140 en van de tot in 1944 be
houden dieren, de rarning gesteuncl is op 
een notaboekje van aanlegger hetwelk de 
prijzen van 1939 verrneldt; dat, voor de 
dieren aangekocht gedurende het belast
baar tijdperk, de taxatiearnbtenaar te
recht overeenkomstig artikel 2, para
graaf 3, littera G, van de wet van 16 oc
tober 1945 op de gerniddelde aankoop
prijs gesteund heeft; 

Overwegende dat het arrest aldus een 
passend antwoord op de conclusies van 
aanlegger heeft verstrekt en een juiste 
toepassing van de in het middel aange
duide wetsbepalingen heeft gedaan; 

Waaruit volgt dat het derde onderdeel 
feitelijke grondslag mist en dat het 
vierde onderdeel ongegrond is ; 

Over het vijfde onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

enerzijds, vaststelt dat de samenstelling 
van de veestapel op 1 januari 1940 en op 
9 october 1944 bepaald werd na onder
zoek van de gegevens van de aangiften in 
de landbouwtellingen van 15 juni 1940, 
19 mei 1941 en van 5 november 1941, als
rnede van de stalkaart en van de verkla
ringen van aanlegger zelf, en anderzijds, 
beslist dat de waarde van de gedurende 
het belastbaar tijdperk aangekochte die
ren volgens de aankoopprijzen geschat 
werd; 

Dat hieruit blijkt dat het arrest beslist 
heeft dat de administratie door de verge
lijking van de samenstelling van de vee
stapel op I januari 1940 en op 9 october 
1944 bewezen had dat aanlegger 'geduren
de )let belastbaar tijdperk clieren aange
kocht had en dat derhalve op de conclu
sies geantwoord werd; 
.Overwegende dat, betreffende de overge

legde stukken, het arrest antwbordt dat 
de door aanlegger bijgebrachte attesten 
geen juiste inlichtingen verstrekken en 
niet van aard zijn om aan de door de ad
ministratie aangenomen gegevens afbreuk 
te· doen; ' 

Overwegende eindelijk dat het bestre
den arrest vaststelt dat << de taxatieamb
tenaar niet gesteund heeft op woekerprij
zen, aldus belastingplichtige onwettelijke 
praktijken verwijtend )) ; 

Dat het vljfde Dnderdeel van het mid
del derhalve feitelijke grondslag mist; 

Over het zesde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat uit het attest op 19 mei 1941. van de 
N. L. V. C. blijkt dat aanlegger 74 hec
taren bebouwde en beslist dat het niet 
bewijst dat zulks ook in januari 1940 en. 
op 9 october 1944 het geval was; 

Overwegende dat het arrest ook vast
stelt dat de burgemeester van Bocholt 
een door hem geschreven attest betref
fende de door aanlegger bebouwde opper
vlakte ingetrokken lweft; 

Dat het anest hierdoor een brief be
doelt waarin de burgemeester, als ant
woord op een vraag van de administratie·· 
betreffende de waarde van het attest van 
6 november 1948, bekent dat hi.i op des
tijds ingewonnen « niet alti.id betrouw
bare ll inlichtingen gesteund heeft en zijn 
antwoord eindigt met dit besluit : «in 
deze voorwaarden is het mi.i onmogelijk 
een definitieve verklaring in deze zaak 
af te leveren ll; 

Overwegende dat de door het arrest ge-
geven interpretatie van twee geschrifteu 
niet met de bewoordingen er van onver
enigbaar is en derhalve souverein is; 

Waaruit volgt dat het zesde onderdeel 
feitelijke gronclslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

1 december 1954. - 2° kamer. - Vod1'
z-itte1' en ve1·slaggeve1', H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlcl~tidende oonclttsie, H. F. Dumon, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leyn
seele. 

2" KAMER.-- 1 decer.nber 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
REOHTS1.'REEKSE BELASTINGEN. - WE'l' VAN 
23 JULI 1953. - WET VAN TOEPASSING OP DIG 
VAN AF HAAR BEKENDMAKING INGESTELDE 
VOORZIENINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEJBOEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -WET 
VAN 23 JULI 1!:153. - WET VAN 1.'0EPASSING 
OP DE VAN AF HAAR BEKENDMAKING INGE
S'l'ELDE VOORZIENINGEN, 

3° V:OORZIENING IN VERBREKING. -
RECHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. - TERMIJN. 
- VERTREKPUN'l'. 

4° V'OORZIENING IN VERBREKING.
RECH'l'STREEKSE BELAS'l'INGEN, - TERMIJN. 
- WET VAN 23 JULI 1953. - NIEUWE TER
MIJN VAN NEGENTIG VRIJE DAGEN. - V66R 
IIET IN VOEGE 'l'REDEN VAN DE WET GEWEZEN 
ARRESTEN VAN DE HOVEN VAN BEROEP. 
VOORWAARDEN TOT TOEPASSING VAN m; 
NIEUWE TERMI.TN. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
RECHTSTREEKSE BELAS1.'INGEN. - ]\I[IDDEL DE 
SOIIENDING VAN IIET AAN DE AKTEN VERSOIIUL
DIGD GELOOF AANVOERENDE. - ]\I[IDDEL DA'l' 
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lJE WET NIET AANDc:IU'l' D1E ZOU GESCHON
DEN ZlJN OEWEES'J'. - NIE'J' ON'l'VANKELJ,JK 
MID DEL. 

<U" INKOiVIS'l'ENDELASTINGEN. 
1DXTRARELASTHW. - VEHMOEDENR lN!lES'J'ELD 
BIJ. AltTIKEL 2, PAllAGRIAAF :1, YAN DE \VE'l' 
VAN 16 OCTOBER 1943. - AACol DE BELAS'l'ING
PLICH'l'IGE VOORBEHOUDEN VERJ\-IOGEN DIE VER
MOgDENS TE WEERLE!lGE·N. - AFDOE~Dlc FEl
TEN 0~{ ALI:l 'L'E(]ENBEWIJS TE GELDEN. - BE
OORDELING IN FEI'L'g DOOR Dg HECH'J'ER OVER 
DE HROND. - SOUVEREii\'E BEOOHDELINU. 

'1" INKOJVISTENBELAS'J'INGEN. -
TIJX'l'RABELAS'L'ING. - AANSLAGBASIS VAS'l'GE
S'l'ELJJ BIJ VElWELIJKlNll VAN HET VERMO
GEN IN 19±0 EK IN 1944. - BASIS BEPAALD 
OP GROND VAN INKO~fS'l'EN DIE VREEMD ZIJN 
AAN JJEZE WELKE DOOR DE BELAS'riNGPLIOH
'l'IGE TI.JIJENS RET BELAS'l'BAAU 'l'IJDPERK BE
KOn-IEN WERDEN EN DIE REEDS IN DE BE
IJRIJFSBELASTING BELAS'L' WERDEN. -- AF
'L'REKBAARHEID VAN ALLEEN HE'!' NE'l'TO BE
DHAG VAl~ DE LONEN. 

8" VOORZIENING IN VERBREKING.
I{ECH'l'S'l'REEKSE BELASTINCJEN. - :NIEMORIE, 

- GEEN BEW!.JS IJAT ZIJ YOORAF AAN VER-· 
\VJ!~ERDER BE'l'EKEND WERD. - NIET-ON'l'VAN
KELI.TKHEID. 

Jo .De wet vnn 23 ju.li 1953, betreffen(le het 
be·roep v661" het hot van be·1·oep en de 
vom·zieninrt v661· het Hot van verbre
TC'ing in za.Tw flirecte bela.stingen, is va.n 
toepa.ssing op ellce te 1·e1cenen va.n ha.a1· 
lielwna·malc-ing inqestelcle voorzienin.q in 
ve'l'b·rel.;·in,q. (Wet van 23 juli 1953, ar
tikel 2.) 

:2° De ·wet van 23 ju.U 1953, bet·reffende 
het beroep v66r het hof V(Ln beroep en 
rle voorZ'ien:ing v66r het Hot van verb1·e
Tcing in za.ke flirecte bela.stingen, is va.n 
toepass·inu op elk hoge1· be·roctJ, inge
stelcl te 'l'elcenen van haa1· bekenclma
lcing. (Wet van 23 juli 1953, art. 2.) 

3° In zalce d·i1·ecte bela.st-ingen be(lraagt de 
termijn om zich te voo1·zien negentig 
vrije (l(tgen te 1'ekenen van de Tcennis
geving 1;a.n het bestreclen wl"'rest b·i.j een 
te·r post a.angetelwnde b1·ie!, rloo1· de 
grijfier aan fle ·in becloelfl (£1-rest opge
,qeven tooonz)laa.ts (1). (Wet van 6 sep
tember 1895, gewijzigcl bij. artikel 1 
van cle wet van 23 jnli 1953.) 

4° De nie·u.we tennijn van neyenUq fla..qen, 
voorzien floor fle wet vnn 23 jnli 1953, 
om. z·ich tegen een in zake flirecte 
lielastingen gewezen rwrest te voo1·zien 
is va.n toepa.ssing zelfs wnnnee1· het a.1·
rest gevelfl wenl vooralce·r fle nimtwe 
wet in we1·king is getreflen, maa1· op (le 
1!001"'1.Vaa1·fle da.t a.lsflnn fle bi,i het 01tfl 

(1) Ym·br., 12 october 1!154 (Bull, en PASIC,, 

1955, I, 117). 

rwtilcel 14 1;a.n de wet ·vrtn 6 september 
1895 voorziene termij'[~- van veertig da
uen niet ve1·st1·eT;;en wa.s. 

5° Het midde1. flat aanvoert cla.t het be
st1·eflen a.rrest het aa.n het ·verzoe7c-
8Ch'l"'ift v66r het hot va.n beroep en aan 
fle conclu.sies versch7tldigrl rJeloof zou. 
geschonden hcbben, maar aa.t yeen aa.n
fl1r:i(U.ng beva.t van de wetten die zon
flen ueschonden z·ijn ·is niet ontvanlce
Ujk. (Wet van 6 september 1895, arti
kel 14.) 

6° .De 1"echte'/' OVe1" (Ze [/1"01Ul beoonleeit 
so·nve·rein ·in !cite of de feiten welke 
doo·1· fle bela.sUnyplichtiye vwn fle erctra
belasUng wo1·flen opuer1even als tegen
bew·i:is ·uan de bij twtilcel 2, pa.nt
rrranf 3, van rle wet vnn 16 october 194.5 
in,gestelcle vennoeflens f),ienend en a.f
lloenfl z·i.jn (2). 

7° TVnnnee·r fle aan ae erct'l"(tbelasting on
(lerhe'IYige ·inlwrnsten, w·insten en baten. 
bij ve1·gelij king va.n de a.ctiva. in 1940 
en ·in 1944 va.st[!estehl woTflen, en wa.n-
1we1· cle belnstingpUchtige t(iflens het 
bela.stbaa1· tijflpe1"7c, lonen yenoten heeft 
flie niet floor (lie belasUn{l getroffen 
zijn, is e1· a.lleen a.anlei.di.-lt{l tot aft1·e7c-
7cing vnn fle nit de vergelijlC'inq van het 
·vennoyen ontstame smn van het netto
beflra.g va.n (l'ie wedde, (Ut is va.n het 
bntto-beflra.g venninflenl met de be
d1"'i,ifsbelasUng, de nationale crisisbe
la.sting en fle aa.nvnllende pe1·sonele be
lasting. 

8° Het Hot slaat .(leen ficht op/ een doo1· 
een aa.nlegge1· tot stavinrt van zijn voor
z'iening in Zftlce (lirecte belctsUn,gen neer
gelegde menw1··ie, ~oannee'/" het niet 
blijkt fla.t die memor'ie voomf a.a.n ver
wee1·fle1· betelcend wenl. (Wet van 6 sep
tember 1895, art. 14.) 

(VAN HEES EN VRANCKEN, 'L'. BELGISCHE STAA'L', 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1953 gewezen door het 
Hof van ~eroep te Luik; 

Over cle door verweercler opgeworpen 
onontvankelijkheid, afgeleid hieruit clat 
cle voorziening op 1 october 1953 hetzij na 
het verstrijken van cle bij artikel 14 van 
cle wet van 6 september 1895 bepaalde ter
mijn is geschiecl, vermi ts aanlegsters zich 
niet vermogen op cle wet van 23 jnli 1953 
te beroepen, claar het bestreden arrest hen 
niet, overeenkomstig die wet, wercl bete
kend: 

(2) Verbr., 1 december 1954 (supra; vorig 
arrest). 
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Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2, van de wet van 23 juli 1953 betref
fende het beroep v66r bet bof van beroep 
en de voorziening v66r bet Hof van ver
breking inzake directe belastingen, die 
wet van toepassing is op elk beroep en 
elke ·v'oorziening in verbreking die te re
kenen van baar bekendmaking ingesteld · 
zijn, en er in werking treedt de dag waar
op zij in bet Belgisch Stafttsblad is be
kendgemaakt; 

Dat die bekendmaking op 1 augustus 
1953 is gescbied; 

Overwegende dat, volgens artikel 1 van 
gemelde wet, artikel 14 van de wet van 
6 september 1895 vervangen wordt door 
een bepaling luidens welke onder meer 
het vooraf aan de verweerder betekend 
verzoekscbr~ft tot verbreking, alsook een 
nitgifte van bet llestreden arrest en 
de stukken tot staving van de voorzie
ning, ter griffie van bet bof van beroep 
binnen de termijn van negentig vrije da
gen te rekenen van de kennisgeving van 
dat arrest bij een ter post aangetekende 
brief, door de griffier aan de in bedoeld 
arrest opgegeven woonplaats zullen wor
den afgegeven, een en ander op straffe 
van verval; 

Overwegende, enerzijds, dat op 1 au
gustus 1953 de bij de oude tekst van arti
kel 14 van de wet van .6 september 1895 
bepaalde termijn van veertig clagen om 
zicb tegen bet arrest van 3 juli 1953 te 
voorzien, nog ntet was verstreken en, an
derzijds, dat op 1 augustus 1953, datum 
van het in werking treden van de wet van 
23 juli 1953, de nieuwe tekst van gemeld 
artikel 14 onder meer wat betreft de ter
mijn van voorziening van toepassing is 
geworden; 

Overwegende dat, bij ontstentehis van 
kennisgeving van bet bestreden arrest aan 
aanlegsters door de griffier van bet bof 
van beroep, de termijn van voorziening, 
volgens die nieuwe tekst, niet eens een 
aanvang beeft genomen; 

'\Vaaruit volgt dat de groncl van onont
vankelijkbeid naar recht faalt; 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
scbending van de artikelen 1, paragra
fen 1 en 2, 2, paragrafen 1, 2 en 3 van 
de wet van 16 october Hf45 tot invoering·· 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd bebaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, en 55, paragraaf 1, van 
de samengescbakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat - eer
ste on,derdeel - bet bestreden arrest, op 
grond van tekenen of inclicien afgeleid 
eensdeels nit bet bezit op 9 october 1944 
en anderdeels nit de geringlleid van de 
gedurende llet belastbaar tijdperk aange
geven inkomsten, beslist dat wijlen Eugene 
Vrancke'n, · reclltsvoorganger van aanleg
ster, aan de extrabelasting onderllevig 

was, dan wanneer uit clit bezit geen teke
nen of indicien zijn af te leiden indien 
de administratie ni.et vooraf beeft aange
toond dat Vrancken dit .zelfde bezit niet 
had voor de aanvang van bet belastbaar 
tijdperk, met andere woorden dat de ver
mogensaccressen gedurende dat tijdperk 
zijn ontstaan; en doorclat ~ tweede on
derdeel - bet bestreden arrest het door 
Vrancken aangeboden t(~genbewijs, bet
welk ertoe strekte aan te tonen dat bet 
bezit op 9 october 1944 uit een vooroor
logs bezit is ontstaan, als niet dienstig· 
beeft afgewezen, dan wanneer dit af
wijzen rust op een voorstelling van zaken 
die in strijd is met bet door Vrancken 
ingecliende verzoekscbrift en met de door 
hem genomen conclusies, en dan wanneer 
bet llof van beroep in elk geval dit tegen
bewijs. moest toelaten : 

Over het eerste onderdeel : 
dver·tvegende dat bet arrest bet excep

tioneel karakter van de door wijlen 
Vrancken gedurende het belastbaar tijd
perk bebaalde baten en, derbalve, de hoe: 
danigheid van belastingplicbtige in de 
extrabelasting, afleidt uit llet vermoeden 
voortvloeiencle uit de geringbeid van de 
niet gedurende bet belastbaar tijdperk, 
zoals in het middel wordt staande gehou
den, maar gedurende de vooroorlogse ja
ren aangegeven inkomsten; 

Dat bet aldus impliciet verklaart dat 
bet vastgesteld vermogensaccres gedu
rende bet belastbaar tijdperk werd be
komen; 

Dat dit onclerdeel van bet middel fei
telijke grondslag mist ; 

Over bet tweede ondercleel : 
Overwegende dat, in zover bet aan

voert dat bet arrest het aan het verzoek
-schrift v66r het hof van beroep en aan 
de conclusies verscbuldigd geloof zou beb
ben geschonden, bet middel geen aandui
ding der wetten bevat clie aldus zouden 
gescbimclen zijn ; 

Dat, bij toepassing van artikel 14 van 
de wet va,n 6 september 1895, dit onder
'deel van bet middel dienaangaande niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest de tot te
genbewijs van liet bestaan van het voor
oorlogs bezit gestelde feiten als niet die
nend en afcloend verwerpt ; 

Dat, ver van ertoe gehouden te zijn 
een niet dienend en afdoend bewijs toe 
te laten, de recbter over de grond dit 
aaitbod van bewijs wettelijk heeft ver
worpen; 

Dat, wat dit betreft, dit onderdeel van 
llet middel naar recbt faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
~cbending van artikelen 29, paragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten betref--
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fende de inkomstenbelastingen en 2, para
graaf 3, van cle wet van 16 october 1945, 
<loordat het llestre!len arrest, llij !le ver
mogensaccresllerekening, alhoewel het 
aanneemt dat wijlen Vrancken geen be
drijfsonkosten heeft gehad, de betaalde 
llelastii:tgen tweemaal in rekening brengt : 
een eerste maal door 10.880 frank be
taallle belastingen aan de toestand op 
ll october 1944 toe te voegen en een tweede 
maal door 5.309 frank beclrijfsbelastingen 
nf te trekken van de bruto-lonen die bij 
de toestancl op 1 januari 1940 in acht 
wenlen genomen, cloordat, in iecler geval, 
vermits de betaalde belastingen reeds af
zonderlijk in rekening werden gebracht, 
het bestreden arrest slechts de volledige 
bruto-lonen in acht mocht nemen : 

Overwegencle dat het arrest verklaart 
ua t de administra tie, om het vermogens
accres te bepalen, de betaalUe belastingen 
berekend heeft die de wet haar toelaat 
in acht te nemen; 

Overwegende dat nit de stukken van 
de procedure blijkt dat het in het middel 
bedoeld bedrag van 10.880 frank de door 
de administratie zogenaamde «private 
belastingen JJ vertegenwoorcligt, d.w.z. de 
nationale ctisisbelnsting, de aanvullende 
personele bela sting, de speciale bela sting 
Hl40, de grondbelasting en de wegenis
taxe, clan wanneer het bedrag van 5.309 fr. 
!le beclrijfsbelasting vertegenwoordigt; 

Dat er, dienvolgens geen aanrekening 
van tweemaal d:ezelfcle belastingen kan 
geweest zijn ; 

Overwegende dat uit dezelfde stukken 
blijkt dat, om de in de extrabelasting be
lastbare inkomsten van wijlen Vrancken 
te bepalen, de administratie de vergelij
kingsmethode van dl~ activa in 1940 en 
l!l44 heeft aangewmcd ; 

Overwegende dat, tot vaststelling van 
<le uit die vergelijking gebleken vermo
gensaccressen, welke door middel van ge
melde inkomsten bekomen werden, cle ad
ministratic derhalve de door Vrancken, 
gedurencle het belastbaar tijdperk, als 
bediende genoten e11. reeds belaste wedden 
ten belope van hun nettobedrag uit de 
accressen diencle te weren; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; . 

Over het clercle midclel, afgeleicl nit de 
Rchending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 29, paragraaf 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en 5, paragraaf 6, van de 
wet van 16 october 1945, doordat het be
streden arrest, onvoldoende gemotiveerd 
is en geen antwoord verstrekt op ):le 
conclusies waarbij werd staande gehou
den : 1° dat de administratie voorafgaan
delijk moet bewijzen dat het betwist ver
mogensaccres zich gedurende het belast
baar tijdperk heeft voorgedaan; 2° dat 

de administratie om Lle referentiewinst 
te kunnen weigeren voorafgaa,Iidelijk 
moet llewijzen dat de lletwiste winsten 
llimwn het kaller van artikel 2, para
grnaf 1, van de wet van 16 october 1945 
vallen en op willekeurig·e wijze ·beslult 
lla t zij nm schenkingen of toevallige ver
rkl!tingen voortkomen; 3° dat het volstaat 
llat er een beclrijvigheill naar cle zin van 
artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 
16 october 1945 zou bestaan opdat aanleg
steri;l op de minimum referentiewinst zou
llen kunnen aanspraak maken; dat door 
de wet niet vereist wordt dat een oor
zakelijk ·verb and tnssen de verwezenlijkte 
wim;t en lle ontwikkelde beclrijvigheid be
staat, vermits de wet beperkenderwijze 
moet worden uitgelegcl en een klare tekst 
niet moet worden aangevuld; 4° dat geen 
r!'kening wercl gehouclen met de niet-be
lastllare bij de verkoop van gonden tien
tjes verwezenlijkte meerwaarcle; 5o dat 
68.000 frank en niet 30.923 frank meer 
loon als rechtvaarcliging van het bezit 
moest worden aangenomen : 

Overweg·ende dat, zoals nit llet hiel·boc 
ven gegeven antwoord op het eerste on
clerdeel van het eerste midllel blijkt, 
het arrest verklaart dat het vastgesteld 
vermogensaccres gedurende het belast
baar tijclperk wercl bekomen; 

Overwegende dat het arrest verklaart· 
dat de administratie door middel van 
vermoedeni' bewijst, dat wijlen Vranc
ken winsten, baten of inkomsten llekomen 
had die een uitzonderlijk karakter ver
tonen en dat de referentiewinst van 
5.000 frank per maancl bedrijvigheid niet 
kan worden aangenomen daar Vrancken 
verklaart geen beclrijvigheid lmiten deze 
van loontrekkende uitgeoefend te hebben; 

Overwegencle dat, vermits het arrest 
de bewering, als zou wijlen Vrancken 
v.Oor de oorlog in het bezit van goud zijn 
geweest, verwerpt, het niet hoefde te 
antwoorclen op de aanvoering dat voor de 
bepaling van het vermogensaccres met de 
uit de verkoop van ait goud gedurende de 
o01·log voortvloeiende meerwaarde geen 
rekening mocht gehouden worden;· 

Overwegende dat door de llelastlmre 
basis van 30.923 frank te verminderen 
omdat wijlen Vrancken geen bedl'ijfson
kosten te clragen had, het arrest ant
woorcl heeft verstrekt op het micldel 
waarbij, voor de bepaling van het ver.ino
gensaccres, het brutoloon en niet het net
toloon diende in acht te worden genomen; 

Waaruit volgt dat het arrest op (I.e in 
het middel bedoelcle conclusies heeft ge
antwoord; 

Om die redenen, en zo:n,der acht te. slaan 
op de- door aanlegsters neergelegde memo
ric, daar het niet blijkt dat zij, over
e.enkomstig artikel 14 van de wet van 
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fi september 1895, vooraf ann verweer
der zou zijn betekencl geweest, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt aanlegst~rs 
tot ~e kosten. 

1 deeember 195-!. ~ :!)e kamer. - Vaar
_'l:itter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - TTe1·slaggeveT, H. Bel
paire. - Gelijlcl·uidende canclttsie, H. F. 
Dumon, advocuat-generaal. Pleitm-, 
H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 2 december 1954 

OPENBARE INSTELLING. - NATIONALE 
UAATSCHAPPIJ" DER WA'J'ERLEIDINGEN. 
MAATSOHAPPIJ WELKE HET KARAKTER VAN 
EEN OPENBARE INSTELLING HEEFT. 

JJe dam· de wet van 26 a1tg1tst·ns 1913 in
gestelde Natianale m(tatschappij der 
wateTleid·ingen is niet enlcel met een 
openbare clienst be last; zij is een open
bare dienst en de1·halve een openba.re 
i.nstelling (1). 

(NATIONALE MAA'l'SCHAPPIJ DEB WATEHLEIDIN
GEN, T. RI,JKSDIENST YOOR MAATSCHAPPE
LJ,JKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 april 1953 in boger beroep 
gewezen door de Hechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Overwegende dat uit de ann het hof 
voorgelegde stllkken blijh:t dat de door 
verweerde.r, cle IUjksclienst voor maat
schappelijke zekerheid, ingestelde vorcle
ring strekte tot lJetaHng door aanlegster 
van bijdragen, bijslagen en interesten 
welke uit kracht van cle wetsbepalingen 
ter zake van maatschap11elijke zekerheicl 
zouden verschuldigd zijn; 

Overwegende dat uanlegster vo6r de 
rechter over de grand inzonderheid 
stuande gehouden heeft clat, naardien 
zij een openbure instelling en bij samen
hang een administratieye overheid is, 
huar betrekkingen met de leden van haar 
vast personeel· niet op een dienstverhu
ringscontract berustten doch bepaald wer
den door het statuut dat zij ingevoercl 
had uit kracht van de bevoegdheden wel
ke zij ann lmar bovengemelde hoedanig
heid van openbare instelling ontleende; 

Dat.het bestreden vonnis. door aan aan
legster de hoeclanigheid van openbare in
stelling te ontzeggen, tli,e stelling verwor
pen h(•pft; 

(1) Zie conclusie van de beer advocaat-ge
ll.eraal Mahan..'< (Bull. en PASIO., 1955, I, 302). 

Over llet eerste middel, afgeleid . nit 
de schending van de artikelen 2, 3, 4 en .5 
van. de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiaers, zouls voormelcle arti
kelen 3 en 4 onder meer l1ij de wetten 
van 27 muart 1951 en 29 tlecember 1952 
gewijzigd werclen, 5, 8 en 9 nm het be
sluit van de Regent van l(i januari 194G 
betreffende de werking van de Hijksdienst 
voor mautschappelijke zekerheid, welke 
m·tikelen bij het besluit van de He
gent van 7 september 1946 gewijzigd 
werclen, van artikel 1134 v:m het Bur
gerlijk Wetboek, en van de artikelen 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 
van tle wet · van 26 augustus 1913 
tot oprichting van een Nationule maat
scllappij der waterleidingen, doordat het 
bestreden vonnis ten onrechte aanlegster 
als, .onder meer ten aanzien van haar vast 
personeel, aan Lle bepalingen >an de voor
nJ.elcle beslnitwet nm 28 december 1944 
omlerworpen beschouwt, en haar dien
volgens veroordeeld heeft tot betaling van 
een som van 4.597.175 frank uit hoofde 
van aan verweerder beweerdelijk ver
schuldigde bijdragen en vermeerderingen, 
een en ander vermeerderd met de wette~ 
lijke interesten tegen 5 t. h. per jaar op 
het bedrag van becloelde bijdragen en 
vermeercleringen, en, om in dier voege 
te beslissen, steunt hierop dat voormeld 
vast personeel door een << contract van 
dienstverhuring ll naar de zin van arti
kel 2 van cle besluitwet van 28 december 
1944 nan uanlegster zou verbonden zijn, 
wegens het feit, inzonclerheid, dat aan
legster, geen « overheid ll zijnde, als zo
danig niet vermag een statuut met regle
mentair karakter aan haar personeel op te 
leggen, dan wanneer aanlegster, overeen
lwmstig de bepalingen van voormelde wet 
van 26 augustus 1913 waarbij haar oprich
ting worclt toegestaan, aile kenmerken 
vertoont van een openbare instelling 
waaraun de wetgever de uitvoering van 
een openbare dienst heeft willen opdra
gen, en ann haar statuten, welke regelma
tig aan de uitvoerencle macht ter goedkeu
ring werden voorgelegd, de uitdrukke· 
lijke bevoegdheid ontleent om, bij wege 
van een op geheel haar personeel zonder 
onclerscheid toepasselijke algemene regle
mentatie, de voorwaarden en modaliteiten 
van de clienstnemingen en betrekkingen 
van haar personnel vast te stellen, -
lletgeen nooclzakelijkerwijze aan de ju
ridisclle banclen tussen aanlegster en huar 
personeel een reglementair karakter ver
leent hetwelk elke gelijkstelling of ver
gelijking uitsluit met het regime van con
tructuele vrijheicl welke het bestaan van 
een contract van clienstverlmring onder
stelt : 

Overwegencle dat de aanlegg·ende mu:it, 
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schappij 'nit kracht van een wet, name
lijk de wet van 26 augustus 191.'l, is opge
richt geweest, en dat haar statuten over
eenkomstig voorniel<:le wet bij koninklijk 
beslnit zijn goeclgekeurd geweest ; 

Overwegende clat -het voorwerp van de 
maatschappij is het bestucleren, het op
richten en het e:x:ploiteren van een open
bare waterleidingsclienst, welke, ware de 
maatschappij niet tot stancl gebracht ge
weest, normaal door de openbare macllt 
ingericllt zou geweest :djn; 

Dat, hoewel ue vorm van samenwer
kende maatscllappij is gekozen geweest, 
deze omstandigheid evenwel het burger
lijk karakter van de maatschappij niet 
kan wijzigen, dan wanneer tronwens arti
kel 3 van voormelde wet uitclrukkelijk 
bepaalt clat in de mate waarin de bijzon
<lere aard van de maatschappij zulks ver
eist van de wetsbepalingen op de samen
werkende vennootschappen wordt afge
weken; 

Dat de leden van de maatschappij es
sentieel publiekrechtelijke rechtspersonen 
zijn en dat, zo cle particulieren een aan
deel kum1en nemen, hun optreden slechts 
als bijkomend en gebeurlijk voorkomt; 

Dat het bestuur van de maatschappij 
opgeclragen is a an de afgevaardigden van 
de Staat en aan de andere publiekrecl1-
telijke rechtspersonen die de meerderheid 
van de algemene vergadering uitmaken, 
en dat de regering op de verrichtingen 
van de maatscllappij toezicht uitoefent; 

Dat aan aanlegster het vermogen wordt 
erkend in haar naam de onteigening ten 
openbare nutte van goe<leren van clerden 
te vorderen ; 

Dat de maatschappij geen winstoog
merk nastreeft, vermits het aan zekere 
van haar deelnemenden toegekend clivi
dend in onderhavig geval slechts de te
rugbetaling van de door hlm optreden 
veroorzakte kosten uitmaakt; 

Dat de ontbimling van de maatschappij 
slechts nit kracht van een wet kan uit
gesproken worden, waarbij de wijze en 
modaliteiten der vereffening worden vast
gesteld; · 

Overwegemle dat die onderscheiden bij
zonderheclen van het statuut van aan
legster hun rechtvaardiging vinden in de 
wil waarvan de wetgever in de loop der 
parlementaire voorbereicling der wet dui
delijk blijk heeft gegeven aan de maat
schappij welke hij oprichtte het karakter 
van een openbare dienst te verlenen; 

(1) Nop'ens het karakter van openbare in
stelling van het NationaalWerk voor kinder
welzijn, zie Rep. prat. dr. belge, v 0 Etablisse
rnents publics et d'utilite p1tbliqu-e, urs 64 en 78; 
BUTTGENBACH, uitg. 1942, urs 898 tot 903 ; 
VAUTHIER, nr 178. 

Overwegende dat cle rechter over dl~ 
grond ten onrechte, in weerwil van het 
hiervoren aangestipte, beslist heeft dat 
nanlegster niet de aard van een opentiare 
ins telling l1eeft; 

Ovenveg-encle, weliswaar, dat llet be
strecl~m ''onnis verklaart dat << cle voor
waarclen tegen welke het vast pei·soneel 
van aanlegster werkzaam is, volgens de 
overgelegde el<,menten niet · als een wet
telijk en reglementair statuut voorko
menJJ; 

Overwegencle echter llat cleze overigem;. 
onnauwkeurige overweging niet mag wor
den losg-emaakt nit de context welke aun
legsters lhoeclanigheid van publiekrecllte
lijk rechtspersoon miskent en derhalve 
niet volstaat om de beBlissing te recht
vaardigen; 

Dat het miclclel gegroncl is ; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis; beveelt clat melding van on
derhavig- arrest zal gemaakt worden or1 
de kant van het vernietig-cl vonnis ; ver-
oorcleelt verweercler tot de kosten; ver
wijst de zank nanr de Rechtbank van 
eerste aanleg- te Charleroi. 

2 december 19:34. - to kamer. - Vom·
zitte·r, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ferslarmeve1·, H. Piret. - Gelij7;;l1tidende 
conclusi.e, H. Paul Mahau:x:, advocaat~ge
neraal. Pleiters, HH. Simont en Dela
croix. 

1 e KAMER. - 2 december 1954 

1° OPENBARE INSTELLING. - NA1'Io
NAAL WE~K YOOR KINDERWELZI.TN. - ZELF
S1'ANDIGE OPENBARE INRICHTING. 

2° PENSIOENEN. - PENSIOEN VAN HE'!' 
PERSONEEL DER ZELFS'l'.\NDIGE OPENBAIU; IN
RICH'l'INHEN EN DER DOOR DE S'fAA1' IN(~]4;
STELDE RElUEEN.- KONINKLI,JK BESLUIT YAW 
27 FEBRUARI 1935. -'- STATUV'l' VAN TOEPAS
SING Z01NEL OP HET PEUSONEEL DER OPEN
BAR.E INSTELLINGEN ALS OP DI'l' DER DOOR DK 
STAAT INGES'l'ELDE TIEGIEEN. - S'l'A'l'tJUT TOE
PASSELIJK OP HE'f PERSONEEL VAN HET NA
'J'JONAAL WERK · VOOR KINDERWELZIJN. 

1 o Het Nationa(tl we1·1c voo·r Tdmderwel
zijn, in,qesteld door lle wet van 5 sep
tembe·r 1919, ·is een zelfstan(li[fe Open
bare inrioht-in,q ·in lle zin van het Tco
ninlclijlc beslnit van 27 febnta1·i 1935 .. 
tot vaststelUng van net statuut ller pen
s·ioenen van het pe·rsoneel lle1· 01Jenba,re
zelf.~tancli,qe in·l'ichtingen en clC1' door lle· 
Stnat ingestelde ·regieen (1). 

Nopens de zelfstandigheid der openbare 
instellingen en het toezicht en voogdij er aan 
verbonden, zie Bu=GENBACH, nitg. 1942, 
urs 162, 165 tot 169, 264; uitg. 1952, nrs 217, 
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2" H et statn·u.t de1· pensioenen •uan het 
personeel de1· openbare zeltstand-i,qe in
richtingen en dCi' rlom· de Staat inge
stelde ~-egie./Jn is toepasselijlc, niet al
leon op het pe1·soneel de1· openbare in
stellinuen en de1· in de plaats van vroe
f!Cre Stafttsbesturen ingestelde i'eg·ieen, 
maar oak op het personeel deT andm-e 
npenba·re instelUngen en dooT de Staat 
·ingestelde regiei!n en inzonderheid op 
het personeel van het Nationaal wei"lc 
·uoor lcinderwelzijn. 

(NATIONAAL WERE: VOOR ICINDERWELZIJN, 
'1'. MIOCQ:UE.) 

ARRES'l'. 

HIDT HOF ; - Gelet op het bestreden 
urrest, op 8 maart 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel ; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 3 van de wet van 5 sep
tember 1919 tot instelling van het Natio
naal werk voor kinderwelzijn, 1, 2, 3, 7 
van het koninklijk beslnit nr 156 van 
27 Februari 1935, en l en 23 van de wet 
van 19 jnli 1930, gewijzigd de 23 decem
ber 1937, tot oprichting van de Regie van 
telegraaf en telefoon, doordat het bestre
den arrest beslist heeft dat aanlegster 
onder toevassiug viel van boYengemeld 
koninklijk beslnit van 27 februari 1935 
tot vaststellirig van het statnut der pen
sioenen van het personeel der zelfstandige 
openbare inrichtingen en tier door de 
Staat ingestelde regieen, en, clienvolgens, 
aanlegster veroordeela heeft tot de beta
ling aan verwcercler van een pensioen be
rekend alsof cleze laatste tot het adminis
tratief personeel van de Staat zon beho
rcn, dan wanneer het koninklijk besluit 
van 27' febrnari 1935 enkel op de « zelf
standige >> openbare inrichtingen van toe
passing is en, aangezien aanlegster jaar
lijks van Staatswege toelagen ontvangt 
en gecontroleerd wordt (wet van 5 septem
ber 1919, art. 3), zij niet << zelfstandig » is, 
dan wanneer uit de gezamenlijke arti
kelen 1, 2 en 3 van het betwist koninklijk 
besluit en uit het c1aaraan voorafgaande 
verslag aan de Koning blijkt dat het 
besluit door de woorden << zelfstandige 
openbare inrichtingen » en « door de Staat 
ingestelde regieen » niet alle openbare 
inrichtingen aanduidt, doch aileen die 
openbare inrichtingen en regieen welke uit 
vroegere Staatsbesturen tot stand zijn ge
komen, en dan wanneer uit artikel 1 van 

221 tot 229; WIGNY, uitg. 1953, nrs 56, 152, 
165 en 166. 

Nopens de zelfstandigheid verbonden aan 
het Nationaal Werk voor kinderwelzijn, zie 
BoTTGENBACH, uitg. 1942, nrs 904 tot 921. 

de wet van 5 september 1!l19 en nit de 
memorie van toelichting van deze wet valt 
af te leiden dat het aanleggend organisme 
niet in de plaats van een vroeger Staats
bestnur is gestelcl geweest, en dan wan
neer het bestreden arrest, zonder voor
melde wet van 5 september 1919 te scherr
den niet onder ae zogenaamde vorm van 
een feitelijke vaststelling mag beslisseu 
dat het anders zon wezen; dan wanneer, 
tenslotte, zo llet Nationaal institnnt voor 
rarlio-omroep'bij artikel 7 van het konink
lijk beslnit nr 117 van 27 fellruari 193iJ 
uitdi·nkkelijk en om gepastheiclsredenen 
nit het gelc1ingsgebied van dat beslnit 
,\·era gesloten, cle reclen dam·toe niet is, 
zoals het gecritiseerd arrest het verklaart, 
dat iedere twijfel omtrent de algemene 
draagwijdte van llat besluit zou opgehe
ven worden (op de enkele nitzondering 
Yan het Nationaal institunt voor radio
omroep na), doch dat de exploitatie van 
<1e « tplefonie ei1 <1e telegrafie met en zon
der draad » bij de wet van 19 jnli 1930 als 
regie werd opgericht en dat derhalvc de 
in het verslag aan de Koning Yan het ko-

. ninkli.ik besl ui t van 27 fe brna ri 193[) in 
verbaml met het Nationaal institnut voor 
radio-omroep aangeduide gepastheidsvoor
waarden een bijzondere en beperkte bepa
ling vergden : 

Overwegende dat door de wet van [) sep
tember 1919 geen met de zelfstandigheid 
van een openbare inrichting onverenig
Jmar toezicht wordt voorzien van.de werk
zaamheid yan het « Nationaal werk voor 
kindenvelzijn » hetwelk bij clie wet werd 
opgericht met de taak de kinderbescher
ming aan te moecligen en te ontwikkelen, 
inzonclerheid de verspreiding en de toe
]mssing van de voorschriften en weten
schappelijke methodes vari kinclerhygiene 
hetzij in de hnisgezinnen, hetzij in de 
openbare of private instellingen voor op
voeding, bijstand en bescherming te be
vordercn, de werken welke zich met kin
<1erhygH~ne bezighouden, aan te. moedigen 
en met toelagen of op een andere wijze 
te ondersteunen, bestuurlijk en genees
knndig toezicht over de .beschermde wer
ken te honden; 

Overwegende dat het c< Nationaal werk 
voor kinderwelzijn » de aan hetzelve door 
de wet opgedragen taak met een zeer 
ruime onafhankelijkheid volbrengt; clat 
de !loge raad van de werken voor kinder
welzijn welke het bestnurt en beheert bij 
onderlinge verkiezing vernienwd wordt; 

Overwegende dat aldus blijld dat, 
in strijd met het in het eerste onder
dee! van het middel gestelde, het « Na
tionaal werk voor kinderwelzijn >J een 
zelfstandige openbare inrichting is; dat 
de goedkenring door de Koning van het 
organiek reglement van !let werk, de jaar
lijkse toekenning van toelagen ten be-
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zware van 's Lands kas len het toezicht 
over het gebruik van die toelagen niet 
van aard zijn om die zelfstandigheid te 
niet te doen; 

Dat bet eerste ondercleel van bet mW
del naar recht fault ; 

Overwegende dat de stelling van het 
midclel dat cle termen « zelfstanclige open
bare inricbtingen en door de Staat inge
stelde regieen ll alleen die openbare in
ricbtingen en regieen aanduiden welke 
in de plaats van vroegere Staatsbesturen 
opgericbt werclen, steun vindt noch in 
enige der bepalingen van bet koninklijk 
besluit ur ll'i van 27 februari 1935 tot 
vaststelling van bet statuut der pensioe
nen van het personeel cler openbare in
ricbtingen en der door de Staat ingestelde 
regieen, noch in het verslag aan de Ko
ning hetwelk voorafgaat aan het besluit 
welks voorwerp is de materie der pen
sioenen op eenvouclige en billijke wijze 
te regelen ; 

Dat het tweede ondenleel van het micl
del insgelijks naar recht faalt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing wettelijk motiveert door 
de beschouwing dat nit de tekst van ar
tikel 2 van het koninklijk bcsluit van 
27 februari 1935 niet kan worden afge
leid dat het enkel op het personeel van de 
in de plaats van vroegere besturen ge
stelde openbare inrichtingen toepasselijk 
zou zijn, en dat deze verengende in
terpretatie slechts een schijnbare steun 
vinclt in een zekere passus van het ver
sing aan de Koning welke de daaraan 
toegeschreven beperkte draagwijdte ver
liest zo men hem in verbancl brengt met 
andere passussen van hetzelfde verslag; 

Overwegencle dat, waar het tot staving 
van zijn beslissing de bepaling van arti
kel 7 inroept waarbij het personeel van 
het Nationaal instituut voor raclio-omroep 
van de toepassing van het besluit worclt 
uitgesloten, het bestreclen arrest een over
tollige reclen verstrekt; clat het dercle 
onderdeel van het miclclel tegen een ten 
overvloede gegeven reden opkomt en der
halve bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat, aangezien de voor
ziening v66r 15 september 1953 betekend 
werd, er aanleicling bestaat tot toeken
ning van een vergoeding; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en tot de vergoeding van 150 frank 
jegens verweercler. 

2 december 1954. - 1° kamer. - VoO'I"
z-ittm·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ver8laggeve,r, H. Fettweis. - Gelijlcltti
rlende conclttsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. de Harven. 

'l e KAMER. - 3 december 1954 

1° GEMEENTETAKS.- ONREOHTSTREEK
SE GEMEEN'l'ETAKS. - INVORDEIHNG. - VER
JARING. 

2° VERJARING. - 0NREOHTS'l'REEKSE GE
MEENTETAKS. - INVORDERING. - BOUW
TA'KS. - GEMEE~'J'E WELKE DE UITUEVOERDE: 
WERKEN NIET KENT. - VER,JARING :"OCR GE
S'l'UIT NOOH GESOHORST. 

1° De vonle1·ing tot i·nnin.ff van ecn on
'rechtst?·eekse gemeentetaks ve'rjaart na 
een termijn van vijf jaa1· te 1"Clcenen 
van het ogenblilv af waarop, 1Jolyens het 
reglement wacwbi.i de taks ingestelrl 
'/,VO'I"clt, deze tnks otJeisbacw wordt (1). 
(Wet van 29 april 1819, art. 7.) 

2° De omstancligheid clat de genwente 
niet heeft lvttnnen optreclen orn een on
,rechtst,reelvse taJcs ter zalce een bouw
talcs te innen, O'ln de 1·eden clat Z'i:i geen 
lcennis had van de 'U:itvoering der wer
lcen, brengt geen wetteUjlce onmogelijlc
heid nwde de vMcle,l"'in!J tot betnling in 
te stellen en heej't clienvolgens 1viet tot 
gevolg de ve1·ja1·'ing te stu:iten of te 
schaclen (2). 

(GEMEENTE MAOHELEN, 'l'. N. V. (( SOOif:TE 
DES TUYAUX BONNA.ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op I1et bestreden 
arrest, op 6 juni 1953 gewezen door het 
Ho'f van beroep te Brussel; 

Overwegende clat nit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt clat aanlegster, 
op 30 mei 1951, dwangbevel heeft uitge
geven tot betaling van de bouwtaksen, 
welke, bij toepassing van een gemeente
reg"lement del. 18 maart 1933, zouden ver
schulcligd zijn; 

Dat de door verweerster ingestelde vor
dering ertoe strekt het tegen clit clwang
bevel gericht verzet ontvankelijk te doen 
verklaren en aan eiseres te doen ver
bieden tot alle op gezegde alde gesteunde 
maatregelen van tenuitvoerlegging over 
te gaan; 

Overwegencle clat de rechter over de 
grond het cloor verweerster ingesteld ver
zet ontvangen heeft wat de taksen be
treft die nit hoofde van in 1937 en 1938 
opgerichte gebouwen verschuldigd zouden 
zijn, en clit om reden dat de vonlering 
tot inning dezer taksen' verjaard was ; 

(1) Zie verbr., 24 juni 1886 (Bull. en PA.sro., 
1886, I, 277); 12 december 1921 (ibicl., 1922, 
I, 99); 25 januari 1926 (ibid., 1926, I, 195); 
25 augustus 1943 (_Arr. Verbr., 1943, blz. 186). 

(2) Vergel. verbr., 1 juli 1954, twee arresten 
(_Arr. Ve1'b1·., 1954, blz. 716). 
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Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, 4, 5, 9, 
11 en 13 van het gemeentereglement der 
gemeente Machelen del. 18 maart 1933 op 
de bouwtaks, 7 van de wet van 29 april 
1810 op de inning der gemeentetaksen, 
2257 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, doorclat, zonder. te ontken
nen dat de kwestieuze bouwwerken aan . 
de bij het gemeentereglement van 18 maart 
1933 voorziene bouwtaks onderworpen 
waren - clnt deze bouwwerken door 
verweerster in 1937 en 1938 uitgevoercl 
werclen zoncler de wettelijk vereiste 
toelating gevraagd of bekomen te heb
ben - en clat eiseres slechts in 1949 ken
nis van deze werken had gekregen, het 
bestreclen arrest beslist heeft dat de vor
dering· van eiseres tot inning van de 
bouwtnks verjaard was, om reden dat 
meer dan vijf jaren tussen het voltooien 
van de werken en de betekening van het 
dwangbevel verlopen waren, en clat 
de beweerde feitelijke onmogelijkheid 
voor eiseres haar rechten te doen gelden 
geen juridische onmogelijkheid uit
maakte, cUe de verjaring had kunnen on
derbreken, dan wanneer het normaal ver
trekpunt van de verjaring door de dag 
van de eisbaarheicl der bouwtaks bepaald 
wordt, dit is na het voltooien van de wer
ken, hetgeen noodzakelijkerwijze veron
derstelt dat de belanghebbende de wette
lijke vereiste toelating aan de gemeente
overheid gevraagcl en bekomen heeft, of 
minstens dat de gemeenteoverheicl langs 
een andere weg kennis van het uitvoeren 
van de werken heeft gekregen, clan wan
neer bijgevolg de verjaring in het onder
havig geval niet v66r 1949 begon te lopen, 
dan wanneer de verjaring niet bereikt 
was wanneer eiseres het dwangbevel in 
1951 liet betekenen, dan wanneer in 
alle geval de feitelijke onmogelijkheicl 
voor eiseres haar rechten te doen gelden, 
ten gevolge van de onwettelijke houding 
van verweerster die, in strijd met het re
glement geen aanvraag tot uitvoering van 
de kwestieuze werken ingediend had, met 
een juridische onmogelijkheid gelijkstaat, 
dan wanneer tenslotte zelfs een feitelijke 
onmogelijkheid die het gevolg is van een 
wettige onwetendheicl volstaat om de ver-
j aring te stuiten : 

Over het eerste onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat, in zake onrecht
streekse gemeentetaksen, de vordering tot 
inning van de taxe, naar luid van arti
kel 7 van de wet van 29 april 1819, na een 
termijn van vijf jaar verjaart; dat ge
zegde termijn aanvang neemt wanneer de 
taks opeisbaar wordt; 

Overwegende dat, om het ogenblik te 
hepalen waarop de taxe invorderbaar 
wordt, client verwezen naar de tekst van 

VERBR., 1955. - 15 

het gemeentereglement waarbij die taxe 
werd ingevoerd; 

Overwegencle dat artikel 13 van het re
glement der gemeente Machelen van 
18 maart 11!33 beschikt dat «de bouw
taks onmiclclellijk na voltooiing der bouw
werken betaalbaar is )) ; 

Dat het reglement de invorderbnnrheid 
van de taxe niet afhankelijk mnakt llier
van dat een bouwvergunning regelmatig 
aangevraagd en verkregen werd, en geen 
enkel onderscheicl maakt naar gelang de 
belastingplichtige al clan niet regelmatig 
toelating verkregen heeft; 

Overwegencle clat, vaststellencl clat de 
door verweerster uitgevoercle bouwwer
ken in 1937 en 193H werclen voltooid, dan 
wanneer het door aanlegster uitgegeven 
dwangebevel in 1951 betekend was ge
weest, de rechter over de grond, clienvol
gens, door de vonlering verjaard te ver
klm·en, geen e11kele der in het eerste on
clerdeel van het micldel bedoelde wette
lijke bepalingen geschonden heeft; 

Aangaande het tweede onderdeel van 
het middel : 

Overwegende dat de door aanlegster 
aangevoerde omstandigheid dat zij tot de 
invordering van de litigieuze taxe niet 
heeft kunnen overgaan, omdat zij geen 
kennis had van de uitvoering der wer
ken door verweerster, en clienvolgens, om 
reden van haar onwetenclheid van haar 
schuldvordering, in haar hoofcle de wette
lijke onmogelijkheid om de vordering tot 
betaling in te stellen niet lweft medege
bracht; 

Dat zij, dienvolgens, de stuiting of de 
schorsing van de verjaring niet tot gevolg 
I weft geha c1 ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naar recht falen; 

Over het tweede middel, afgeleid _nit de 
schending van artikel lY7 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
!weft dat de vorclering van eiseres tot 
inning van de kwestieuze bouwtaks ver
.iam·d was, om reden clat « cle rechtspraak 
en rechtsleer het eens zijn om te zeggen 
dat met betrekking tot rechtstreekse be
lastingen, zoals ten deze, de verjaring te
gen de gemeente loopt, van het ogenblik 
wuarop de taks eisbaar wordt ll, dan 
wanneer een eenvoudige verwijzing naar 
rechtspraak of rechtsleer onvoldoende is 
om een rechterlijke beslissing te motive
ren : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond er zich toe beperkt in de gecriti
seerde overweging aan een regel te her
inneren die door a anlegster niet be twist 
was, te weten, dat het aanvangspunt van 
cle verjaring de opeisbaarheicl van de be
lastingschuld is ; 

Dat de verwijzing, welke hij doet naar 
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de mening van de rechtsleer en van de 
rechtspraak slechts een eenvoudig argu
ment uitmaakt, hetwelk, voor het overige, 
niet noodzakelijk is om de door hem aan
genomen ovlossing te rechtvaarcligen; 

Dat het middel dat clit argument be
Htrijclt, niet ontvankelijk is; 

Over het clerde middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
lleeft, enerzijds, dat de eisbaarheid van 
lle kwestieuze bouwtaks niet afhankelijk 
is van het verlenen van een bouwverg·un
ning, om reclpn dat dit stelsel als gevolg 
zou hebben dat de bouwtaks niet verc 
schulcligd zou zijn op in het geheim uitge
voerde werken - en anderzijds, dat het 
gebrek aan aanvraag van een bouwver
gunning, hetwelk de gemeente in de fei
telijke onmogelijkheid stelde haar rech
ten tot inning van de bouwtaks te doen 
gelclen, niettemin als gevolg had dat de 
gemeente na vijf jaar haar recht verloor 
- hetgeen er op neerkomt te beslissen 
dat de bouwtaks niet op in het geheim 
uitgevoerde werken zou verschulc1igd zijn, 
dan wanneer deze dubbele beslissing een 
intrinsieke tegenstri.idigheicl beYat die 
met het gebrek a an _de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk
staat : 

Overwegende dat het niet strijclig is te 
verklaren, zoals het bestreclen arrest het 
doet, enerzijcls, clat indien het stelsel van 
aanlegster zou aangenomen worden·, vol
gens hetwelk de bouwtaxe enkel opeis
baar zou zijn indien een bouwvergunning 
aangevraagd en bekomen zou gew(~est 
zijn, geen enkele taxe ooit in geval van 
in het geheime uitgevoerde bouwwerken 
zou versclmldigcl zijn, en anclerzijds, dat, 
ware het bouwwerk zonder regelmatige 
vergunning uitg·evoercl geweest, de vorde
ring tot inning van de taxe, in alle on
derstelling verjaard is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning ~ veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

3 december 1954. - 1:0 kamer. - Vool·
zittm·, H. Wouters, eerste voorzitter. ~ 
Ve1·slag,geve-r, H. Piret. -· Gelijlclltidende 
conclusie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal.- Pleite1·s, HH. Struye en VanRyn. 

1 e KAN!ER. - 3 december 1954 

1 o MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- CONTRACT VAN DIENSTVERHURTNG. - BE
WIJS DOOR VERMOEDENS IN FEITE GELEVERD 
DOOR DE RI.JKSDIENST. - RECHTER OVER 
DE QROND DIE BESLIS'l' DA'l' HET DE VERMOE-

DELIJKE WERKGEVER BEHOOR'l' TE BEWIJZEN 
DAT, ZOALS HI.J HE'l' BEWEERT, HET PERSO
NEEL IN DIENST VAN DERDEN 'STAAT. - BE
WIJSLAST NIE'l' VERSCHOVEN. 

2° REDENEN DER VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLI.TKE ZAKEN. -
ARREST BESLISSEND DAT EEN BEWIJS NIET 
WOHD'L' BIJGEBRACHT, - ARREST DAT EEN 
AANBOD VAN BEWIJS ALS NIET DOELTREFFEND 
EN NIE'l' AFDOENDE VERWERPT. - GEEN STRIJ
DIGHEID. 

1° De ~·echte1· oveT rle groncl clie, vast
stellende dat de Ri'ilcsdienst 1;oor maat
schappelijlce zeke7·jwicl, 1Ji.i middel van 
feitelijke vennoeclens, 1Jewezen heeft 
dat een contract van clienstverh1wing 
1Jestond, 1Jeslist dat het de vermoede
lijlce we·rlcgeve1· 1Jehoo1·de te 1Jewijzen 
clnt, zoc£ls hij het 1Je1vee1·t, het perso
neel, vom· wiens ~·elcening de 1Jijdt·agen 
gevonlerd worden, ten clienste van det-
den staat, verschu.ift de 1Jewijslast n·ict 
ten voordele van de clienst, op wie het 
1Jewijs 1vee.qt. 

2" Het a1rest spl·eelvt zich niet tegen 
·warM' het beslist, enerzijds, clat het aan
gevoel'd feit niet 1Jewezen is en, ande~-
zijcls, het aanbocl van 1Jewijs als niet 
doelt!'efjencl en niet afdoencl verwerpt. 

(KEDZlERSKA EN VERGULT, T. lUJKSDIENS'f 
VOOR MAA'l'SCJIAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HE' .I' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1~53 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat beide door 
verweerder tegen aanleggers ingestelcle 
vorcleringen, welke door de rechter 
over de groncl samengevoegd werden, er
toe strekken aanleggers te veroordelen 
tot betaling van bijclragen, vermeerderin
gen en verwijlintresten clie zogezegd door 
aanleggers voor het in hun dancing-in
stelling werkzaam personeel krachtens 
de wetg·eving op de maatschappelijke ze
kerheid verschuldigcl waren; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond beide vorderingen ontvankelijk 
heeft verklaard; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 2 van de be
sluitwet van 28 december 1944 over de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
clers, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, cloorclat het bestre
den vonnis, na in feite vastgesteld te heb
ben dat de kwestieuze clancing-instelling 
door beide eisers samen uitgebaat werd, 
beslist heeft dat eisers tot het betalen der 
door de besluitwet van 28 december 1944 
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voorziene bijdragen gehouden waren, 
voo.r het personeel clat in bedoelde dan
cing werlrzaam geweest was, om reden 
dat eisers, die ontkenden dat bedoeld per
soneel iri hun eigen dienst stond, in ge
breke bleven te bewijzen dat het perso
neel in dienst 'zou geweest zijn van an
dere personen die zijn loon uitbetaalden 
en de maatschappelijke verplichtingen die 
zij ten opzichte van dit personeel zouden 
gehad hebben, vervuld hadden, dan wan
neer de verplichtingen om de bijdragen 
voor de maatschappelijke zekerheicl te 
betalen slechts bestaan ten laste van 
werkgevers en ten voordele van werk
nemers ·die onder malkaar door een 
dienstcontract gebonden zijn, dan wan
neer verweerster, als eisende partij, de 
verplichting hac1 zelf te bewijzen dat -
hetgeen door eisers, als verwerende par
tij, stellig ontkend werd - tussen eisers 
en het in de kwestieuze dancing-instel
ling werkzaam · personneel een dienstcon
tract bestond, dan wanneer uit de be
woordingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat zij dit bewijs niet geleverd 
hebben, dan wanneer het bestreden von
nis integendeel op eisers, als verwerende 
partij, de bewijslast van het afsluiten 
van een dienstcontract tussen dit perso
neel en andere personen heeft laten we
gen, hetgeen het principe : actori incttrn
bit probatio miskent : 

Overwegenc1e dat de rechter over de 
grond de bewijslast niet ten voordeie van 
c1e Rijksdienst voor maatschappelijke ze
kerheid verpiaatst heeft, zoais de voor
ziening het beweert; 

Dat hij tot c1e ontleding overgaat van 
de elementen welke hem worden voorge
Iegd en in feite hierop wijst, enerzijds, 
dat c1e openingstaxe van de instelling 
waar het personeel werkzaam is, voor 
rekening waarvan bijdragen, vermeerde
ringen en interesten door verweerder 
worden gevorderd, door eerste aanlegster 
betaaid is geweest, c1at de inschrijving 
op het handeisregister op naam van f!eze 
geschiedde, terwiji het handeisfonds de 
eigendom van tweede aanlegger is, en an
derzijds, dat het bestuurlijk onderzoek 
waartoe verweerder is overgegaan, be
wezen heeft dat het personeei waarvan 
sprake wei zijn bedrijvigheid in aanieg
gers instelling ui toefende; 

Overwegende dat uit de alzo vastge
stelde feiten, waarvan hij souverein de 
draagwijdte beoordeelde, de rechter over 
de grond heeft kunnen afieiden dat de 
personen voor wiens rekening verweer
der bijdragen, vermeerderingen en inte
resten vorderde, vermoed werden door 
een contract van dienstverhuring met 
aanleggers verbonden te zijn; 

Dat, door te beslissen dat aanieggers, 
ten overstaan van dit feitelijk vermoe-

<len, te bewijzen hadden dat het perso
neei waarvan sprake ten dienste van der
den was, en dat zij het opgeiegd bewijs 
niet geieverd hebben, het bestreden von
nis niet ais regei aangenomen heeft dat 
aarileggers, oorspronkelijke verweerders 
in de vordering, moesten bewijzen dat zij 
in de wettelijke voorwaarden niet waren 
opdat de betaling der gevorderde sommen 
door hen zou verschuldigd zijn, doch en
Ire! beschouwd heeft dat de door hem be
paaide omstandigheden de bewijsvoe
ring van de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid rechtvaardigen, ten 
ware andere feiten de bewijskracht ervan 
zouden ontzenuwen; 

Dat het middel niet gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van artikei 97 van de Grond
wet; eerste onderdeel : doordat het be
streden vonnis de conciusies van eisers 
niet beantwoord heeft, in zover zij, om de 
niet-toepasselijkheid van de besiuitwet 
van 28 december 1944 te bewijzen, staande 
hielden dat de bevindingen van beroe
pene (hier verweerder) zeif niet be
wijslrrachtig zijn en allerminst erop wij
zen dat de muzikanten spelende in de 
dancing eerder tn dienst waren van de 
uitbaatster dan van het A. A. B., wat 
overigens het gevai was in de meeste 
dancings der stad, dan wanneer de von
nissen, om degelijk gemotiveerd te zijn, 
ai de middeien moeten beantwoorden die 
in regelmatig neergeiegde conciusies inge
roepen worden; tweede onderdeei : door
dat het bestreden vonnis een tegenstrij
digheid bevat waar het enerzijds naar 
het beroepen vonnis verwijst, hetweik 
zijn beslissing gestaafd had op het feit 
dat eisers niet bewezen dat het per
soneel, voor hetweik de bijdragen gee'ist 
werden, in d~enst van andere personen 
was, en anderzijds beslist dat er geen 
redenen bestonden om eisers toe te Iaten 
door aile rechtsmiddeien te l>ewijzen 
dat het toch zo was, clan wanneer een 
tegenstrijclige motivering met een gebrek 
aan motivering gelijkstaat; derde on
derdeei : cloordat het bestreden vonnis 
zijn beslissing op een clubbeizinitige moti
vering g·estaafcl heeft claar het voor het 
Hof van verbreking onmogelijk is nit te 
maken of het vonnis in rechte heeft wil
len beslissen dat, tot toepassing van 
de besiuitwet van 28 december 1944, het 
volstoncl dat het personeel, voor hetwelk 
de bijclragen geeist werclen in cle .instei
ling werkzaam zou geweest zijn, zelfs 
indien het in dienst stond van andere per
sonen, dan wei of het in feite heeft willen 
beslissen dat het bewezen was dat dit 
personeel in dienst van eisers stond, dan 
wanneer een oncluiclelijke en dubbeizin
nige motivering met een onvoldoende mo
tivering gelijk staat : 
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Overweg·ende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat het bestreden vonnis impli
det aanleggers beweringen beantwoord 
heeft door te verklaren dat llet bewijs 
niet ingebracht werd dat llet personeel 
voor rekening waarvan de Rijksdienst 
voor maatscllappelijke zekerlleid, beta
ling van bijdragen, vermeerderingen en 
interesten vorderde, ten dienste van an
dere personen dan aanleggers was; 

Overwegende, wat het tweede onderc1eel 
hetreft, dat het bestreden vonnis zich 
geenszins tegenspreekt, door te beslissen 
bij verwijzing naar de beweegreclenen 
van het beroepen vonnis, dat het bewijs 
van het door aanleggers aangevoerd feit 
niet gelevenl wercl, en door aanleggers 
lleroep op een bewijsmiddel, v66r de rech
ter in huger beroep, af te wijzen, beroep 
waarover deze laatste vrijelijk geoordeeld 
heeft of het doeltreffencl en afdoende 
was; 

Overwegende, wat het derde onderdeel 
lJCtreft, da t klaarblijkencl uit de bewoor
clingen van het bestreclen vonnis en van 
het beroe11en vonnis, waarnaar het ver
wijst, volgt clat cle rechtcr op groncl van 
de omstandigheden van de zaak, feitelijk 
hceft beslist clat het personeel, voor reke
ning waarvan de Rijksdienst bijdragen, 
vermeerderingen en interesten vorderde, 
wel ten dicnste van aanleggers was; 

Dat al clc onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

Om tlie redenen, yerwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
t.en. 

3 tlecember 195'L - 1:" kamer. ~ l7 OO?'
zUter, H. Wouters, eerstc voorzitter. -
Verslaggeve?·, H. Piret. - Gelijlcl1dtlencle 
canclu.s·ie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Struye en Van 
r,eynseele. 

2e KAMER. - 6 december 1954 

1° VERKEJEJR. - TRAAGGAANDE WEGGEBRUI
KER DIE NAGENOEG HET ~IIDDEN VAN DE RIJ
WEG VOLGT. - INBREUK OP ARTIKEL 27 VAN 
DE WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 1934. 

2° VEJRKEJEJR. - WEGGEBRUIKER VERVOLGD 
WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 29, 2°, VAN 
DE WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 1934. - WEG
GEBRUIKER DIE NAGENOEG HE'f MIDDEN VAN 
DE RIJWEG VOLGT. - CONCLUSIES VAN DE 
DAGENDE PAR'fiJ WAARBIJ YOORGEHOUDEN 
WORDT DAT DE ZICHTBAARHEID NIET VOLDOEN
DE WAS. - BESLISSING DIE DEZE AANVOE
RING NIE'f TEGENKOMT. - NIET GEMOTIYEER
DE BESLISSING. 

3° VERKEER. - vVEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1934, AR'fiKEL 32. - KRUISING. - VER
PLICHTING VOOR DE WEGGEBRUIKERS DIE 
ELKAAH O~'fMOE'l'EN WERKELIJK VOOR EL-

KANDER DE liELF'l' VAN DE HIJWEG VlUJ 'l'E LA
'l'EN. - VERPLICH'l'ING 'VELKE GEEN ONDE-R
SCHEID GEDOOG'l'. 

4° VEJRKEER. - lNBREDKEN OP HE'l' VEU
KEERSREGLE:MENT GEPLEEGD DOOTI EEN WEG
UEBRUIKER. lNBHEUKEi\' WELKE NIE'l' 
DOOR DE INBREUKEN OF DE FOU'l'EN VAN EEN 
ANDEH WEGGEBRUIKEH HERECHTVAARDIGD 
ZIJN. 

1 o Dam· vast te stellen flat een tTang
yaancle tveggebru·ilce?·, ter znlce cle be
stn1wde1· van een met een pnarcl be
spnnnen sto1·tkar, na.genoeg net miclrlen 
van (le ?'ijtveg volyt, stelt cle 1·echter· 
a·vm· (le grana vast flat aeze weggebrni
lver z·ijn rechte·r Tua.nt n·iet ldehl. (Weg
cocle van 1 februari 1934, art. 27.) 

2° Is niet wetteUjk ae besliss·ing cl·ie een 
htb?·e·nl.; ap wrt'ilcel 29, 2°, van tle Weg
cocle vwn 1 fe/J·r·lHl1'·i 1984 als n·iet bewe
zen (tanz·iet, en, alhaewel vaststel
lencle dat een wegge/JntUce?· nagenoeg 
het midclen va,n cle 'l'ijweg valgt, cle CO?t
c/.nsies van cle fla[JC·Jtcle partij niet be
a.nhvaMclt waa?·/J·i:i vaa·mehau.clen wercl 
dat cle zicht/Jnnrhei.(l op tl·ie JJlaats an
·volcloende wns. 

go ArtUcel 82 van de TYegcocle van 1 fe
/JTna.ri 1934 leyt aan cle weyge/Jnt:ilcers. 
(/.'ie ellcaa?· antmaeten, cle ve?·plichting 
ap cle helft um de ri.jwe!J vaar ellcander 
vr·ij te laten, zelfs inclien, spijts het 
niet na,leven ·van tlie ·ve?·pJichting, cle 
antm.aeting zancleT bat sing magelijlc is. 
(Impliciet). 

4° De claar een wegye/Jru:ilcer· begane in
/Jrettlven op cle W CfJCOcle z·i.in n·iet naacl
zakeUjk verrechtvaa?·cl·i.gcl (laO'/· cle (lOa?· 
een nnder werme/J·ru.Ucer /Je{!nne ini!Teu.
ken of fa'llten (1). 

('l'REliiBLOY, '1'. DEGIVES.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 29 october 1953 in hoger be
roep g~wezen door de Correctionele Recht
bank te l\1arche-en-Famenne; 

I. In zover cle voorziening· g·ericht is te
gen de beslissing waarbij verweerder 
vrijgesproken werd : 

Overwegencle dat aanlegger, burgerlijke 
partij, zonder hoedanigheid is om zich 
tegen deze beslissing te voorzien; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle beslissiilg waarbij aanlegger tot 
de kosten cler publieke vordering veroor
cleelcl worclt en tegen de beslissing gewe-

(1) Zie verbr., 4 januari 1954 (A?·r. Verbr., 
1954, blz. 303). · 
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.. zen . over de vordering der burgerlijke 
pattij : 
.. Over het euig middel, ufgeleid . nit de 
.Schending van de artikelen 27, 29, 32 en 41 
van. de Wegs::ode, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 

. het · bestreden vonnis, ofschoon vaststel
lend dat eerste verweerder, die een met 
een paard bespannen stortkar mende, in 
het midden van de weg reed, beslist heeft 
<lat de inbreuken op de politie van het 
vervoer en bet verkeel· welke aan Degi:ves 
ten laste gelegd werden, onder meer 
{!eze voorzien door artikel 27 krach
tens hetwelk hij recbts moest rijden, 
door m·tikel 29 kracbtens hetwelk hij 
niterst rechts moest houden, door ar
tikel 32 krachtens hetwelk hij de helft 
van de rijweg moest vrijlaten voor aan
legger die met een auto uit de tegenge
stelde ricllting kwam aangereden, en door 
artikel 41 krachtens hetwelk hij zijn voer
tnig op een voor het verkeer niet gevaar
lijke wijze moest besturen, niet bewezen 
waren, hem van vervolging ontslagen 
beeft en de kosten jegens de Staat ten 
lnste van aanlegger gelegd heeft, op 
grond van het enkele feit dat het niet 
blijkt dat aanlegger zijn snelheid zou 
verminderd hebben en dat het ongeval 
door zijn onbehendige manumvre, te wij
ten aan een te hoge snelheid, veroorzaakt 
schijnt te zijn, clan wanneer de font 
welke aanlegger zou begaan hebben niet 
van aard is om de inbrenken op de politie 
van het verkeer en het vervoer uit te 
Rluiten welke het bestredeu vonnis nit
drukkelijk of althans i)npliciet in hoofde 
van eerste verweerder vaststelt of welke 
bet zich onthoudt in zijn hoofde te be
twisten, dan wanneer de twijfelende zins
wending die in het bestreden vonnis . ge
lwuikt wordt in het onzekere laat of de 
rc~chters over de grond voornemens wa
ren te beslissen dat zij zeker waren dat 
het ongeval nitsluitend aan de aan aan
legger toegeschreven rijbeweging toe te 
'wijten was, dan wanneer het bestreden 
vo·nnis in ieder geval de conclnsies van 
un:nlegger niet beantwoordt wiens verde
ring tot schadevergoec1ing onder meer 
steunde op het feit dat eerste verweerder 
erkend had volkomen verantwoordelijk 
te zijn en aangeboden had hem schade
loos te stellen voor de schade welke bij 
hem door zijn schuld berokkend had, dat 
t)et vonnis dus op onvolcloende of dubbel-

. zinnige wijze gemotiveerd is en niet be
. omtwoordt aan hetgeen bij artikel 97 van 

de Grondwet voorgeschreven wordt : 
Overwegende dat, volgens de souve

reine vaststelling van het bestreden von
nis, verweerder een met een paard be
:;pannen stortkar mende; dat hij bijge
volg bet midden van de rijweg niet mocht 
volgen, recht dat in de bij artikel 28 Yan 
de Wegcode omschreven voorwaarclen aan 

de snelgaande wegg·ebruiker voorbehou
den wordt; 

Overwegende dat het bestreclt>n vonnis, 
door vast t.e stellen dat Yerweerder na
genoeg het midden van de rijweg volgde, 
eeu inbrenk op a1:tikel 27 van· het konink
lijk besluit van 1 febrnari 1934 vaststelt; 

Dat er mitsdien, ten aanzien nm deze 
inbreuk, tegf~nstrijdigheid llestaat tussen 
de redenen en het beschikkeud gedeelte 
van de aangeklaagde heslissing; 

Overwegemle clat, waar het zich ont
houdt de bewering te onderzoekeu welke 
door aanlegger in het exploot van recht
streekse dagvaarding en in zijn conclusies 
voorgeh.ouden werd ttls zou de zichtbaar
heid onvoldoende geweest zijn. het bestre
den vonnis, ofschoon het aanneemt dat 
verweercler nagenoeg in het midden van 
de rijweg reed, de beslissing niet recht
vaardigt waardoor het de aan de ver
weerder ten laste gelegde inbreuk op ar
tikel 29, 2°, van de Wegcode als niet be
wezen aanziet; 

Overwegende c1at, na vastgesteld te heb
ben dat verweerder nagenoeg het midden 
van de rijweg hield, de bestreden beslis
sing enkel er op wijst dat hij naar 
rechts uitweek toen hij aanleggers auto 
ontwaarde en dat de kruis~ng zonder aan
rijcling plaats greep; dat, door in cUe 
omstanclighcden de inbreuk op artikel 32 
van het koninklijk · besluit van 1 februal'i 
1934 niet bewezen te verklaren, de be
streden beslissing in het onzekere laat of 
de rechtbank naar recht geacht heeft dat 
die wetsbepaling niet vereist dat de ,weg
gebruikers die elkaar ontmoeten werke
li.ik de helft van de rijweg voor elkander 
vrijlaten, wanneer de ontmoeting zonder 
botsing mogelijk is, of, in feite, clat ver
weerder op het ogenblik der kruising wer
kelijk de helft van de rijweg voor aan
legger vrijgelaten had; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de beslissing waarbij het de inbreuk op 
artikel 41 van voormeld besluit niet be
wezen verklaart noch in rechte noch in 
feite motiveert; 

Overwegende clat de bestreden beslis
sing erop wijst dat « het niet schijnt >> 
dat aanlegger zijn snelheid verminderd 
heeft na verweercler ontwaard te hebben 
en dat het ongeval wel een aan een t1 
hoge snelheid te wijten onbehendige rij 
beweging van aanlegger als oorzaaJ 
<< schijnt » te hebben; 

.Overwegende echter, enerzijds, dat (I 
font welke aanlegger zou begann hebbe 
niet van aard is om cle aan de verweerd1 
ten laste gelegde inbreuken op cle polit 
van het verkeer uit te sluiten; 

Dat, anderzi,ids, de rechter over 
grond, door zich in die vage en twij 
lende bewoordingen uit te drukken, on 
ker gelaten heeft of het ongeval tle v 
aanlegger toegeschrPveu onbehendige 
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beweging als enige oorzaak heeft, en het 
hof Diet in staat stelt zijn toezicht over 
de · wettelijkheid der bestreden beslissing 
uit te oefenen; 

Overwegende dat uit die beschouwin
gen volgt dat, zowel ten opzichte van 
het bestaan van ten laste van verweerder 
geleg·de inbreuken als ten opzichte van 

· het oorzakelijk verb and ervan met de 
door aanlegger ondergane schade, het be
streden vonnis niet wettelijk met rede
nen omkleed is en artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den beslissi.ng, voor zoveel zij de burger
lijke partij tot de kosten der publieke 
vordering veroordeelt en het strafgerecht 
onbevoegd verklaart om over de vorde
ring van die partij uitspraak te doen, 
met veroordeling tot de kosten van haar 
vorde1·ing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het gedeeltelijk vemietigd 
vonnis · veroordeelt verweerder tot de 
helft -,/an de op het geding in verbreking 
gevallen kosten, de weclerhelft ten laste 
van de Staat blijvende; verwijst de al
tlus beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Itechtbank te Neufchil.teau. 

6 december 1954. - 2• kamer. - Vooi·
z-itter·, H: 'E'ettweis, raaclsheer waarnec 
mend vool'zitter. - ve,·slaggever, H. Mo
riame. Gelijklttidende concl1tsie, 
H. Paul JYiahaux, advocaat-generaal. 
Pleitm·, H. Struye. 

2e K,AMER. _: 6 december 1954 

VONNISSEN EN ARRES'l.'ElN. - STRAF
ZAKEN. - Volh~ IN I'ERBAND MET HET ON
DERZOEK VOOR IlE'l' llOF 17AN BEROEP. 
BEWIJS. 

Het oewijs van de inachtnem·ing van de 
bepalingen betreffende de vonn van het 
onderzoek in str"afzaken v66r het hof 
van beroep kan blijken uit de vaststel
l-ingen van het arrest en 1tit de daal'
mede n·iet st,··ijdige vermeldingen van 
processen-veroaal der tet·ech tzittin
_qen (1). (Wetb. van strafv., art. 190en 
211.) 

(CUISINIER T. LAUWERIER EN LITISCONSORTEN.) 

AR-REST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 17 maart en 26 mei 1952 (An·. 
TTerbr., 1952, blz. 389 en 545). 

(2) Vergel. verbr., 13 aprill953 (A1·r. Vll'l'br., 
1953, blz. 540). 

arrest, op 21 december 1ll53 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit dP 
schending van de artikelen 190 en 2U. 
van het Wetboek van strafvordering en 

· 97 van de Grondwet, doordat de vermel
dingen Yan het bestreden arrest het Diet 
mogelijk maken na te gaan of cle wetsbe
}Jalingen betreffende de vormen van het. 
onderzoek vo6r het hof van beroep regel
matig in acht genomen werden : 

Overwegende dat het bewijs van de in
achtneming van de bepalingen van dP 
artikelen t90 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering niet noodzakelijk uit de 
tekst zelf van het arrest hoeft te bli:iken ; 

Dat dit bewijs insgelijks uit de daar
mede niet strijdige vermelclingen van de 
processen-verhaal der terechtzittingeu 
blijken kan; 

Overwegende, clat de vermeldingen van 
het bestreden arrest, uangevuld door die 
welke in de processen-verbaal van de z~t
tingen van 16 en 30 novE:>mber en 21 de
cember 1953 voorkomen, terzake het toe·· 
zicht op het vervullen van die rechts
vormen mogelijk nutken; 

Dat het middel niet kan aangenumen 
worden; 

In zove1' de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de l)n-
blieke vordering : · 

Overwegende clat de substauwge of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en d!l.t de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

In zover de voorziening- gericht is tP
gen de beslissing gewezen over cle burger
lijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger. tot staving 
"Van zijn voorziening geen bij.zonder mid
uel inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de koste.n. 

6 december 19M. - 2" kamer. -· 
Foorzitte1·, H. Fettweis, raaclsheer waa.r
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijkl1tidende con.cT.tJ.Sie, 
H. P. Mahaux, aclvocaat-generaal. 
P/.e·ite,-s, HR. Demeur en Van Ryn. 

2° KAMER. - 6 december 1954 

YALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSIG 
STUKKEN. - VR.JJSPRAAK OM REDEN' 
DAT DE FElTEN NIET BEWEZEN ZIJN. -
DRAAGWIJDTE. 

De m·ijspraalc van een betichte ~>at~ vals
h"eid ett gebntik van 1xtlse st1t-kkm~, ge
grond op de omstancligheicl dat de fei
ten niet bewezen zijn, 1:mpliceert niet 
noodzalcelijlc het echt oevind.en van ile 
va-ls bewee,·de akte (2). 



E-·.·- -- .. 1 

1-----

231-

(PHILIPPE, 'I'. N. V. << AGENCE BELGE 
DES GRANDES EDI'L'IONS ll.) 

ARREST. 

HET HOJ<'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1954 gewezen door het 
Hof van l1eroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
·f!ing van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest zich ertoe 
beperkt de ten laste van aanlegger geleg
de inbreuk bewezen te verklaren, zonder 
de v66r de eerste rechter genom en en v66r 
het hof van beroep herhaalde conclusies 
te beantwoorden, en doordat tegenstrij
digheid het bestreden arrest aankleeft, 
waar aanlegger uit hoofde van de tegen 
hem voorgebrachte telastleggingen van 
valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken veroorcleeld wordt, terwijl 
cen medebetichte, aan wie dezelfde mis
drijven werden ten laste gelegcl, vrijge
sproken wordt, naardien het vals be
weerde stuk niet ten opzichte van de ene 
echt en ten opzichte van de andere vals 
kan wezen: 

Over het eerste onderdccl : 
Overwegende dat nit geen enkel stuk, 

waarop het hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat aanlegger de conclusies welke 
hij v66r de eerste rechter genomen heeft 
v66r het hof van l1eroep overgenomen 
heeft; 

Overweg·ende dat, bij gemis aan con
dusies, de rechter over de grond zijn be
slissing wettelijk gemotiveerd heeft door 
llet bestaan van de bestanddelen der mis
rlrijven in de bewoordingen van de wet 
vast te stellen; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige slechts feitelijke beschouwingen 
rloet gelden; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de Vlijspraak van een 

medebetichte van valsheid en gebruik 
van valse stukken, gegrond op de omstan
{ligheid clat de feiten te zijnen laste niet 
hewezen zijn gebleken, niet noodzakelijk 
het echt bevinden impliceert van de vals 
beweerde akte, naarclien die, misclrijven 
niet enkel een stoffelijk doch ook een ze
delijk bestanddeel behelzen; 

Overwegende derhalve dat geen der on
derdelen van het middel kan aangeno
men worden; 

En overwegende dat, in zover de voor
ziening tegen de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing gericht is, de sub
stantHile of ov straf van nietigheicl voor
geschreven rechtsvormen nageleefd wer
den en dat de beslissing overeenkomstig 
lle wet is; 

In zover de voorziening gmicht is te
gen de over de burgerlijke vorclering ge
wezen beslissing : 

o·verwegende dat aanlegger geen mid-

del tot staving van zijn voorziening in
roept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

6 december 1954. - 2° kamer. - Voor
zitte?·, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. Vm·sjaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMEH. ~ 6 december 1954 

1° .JACHT. - VERBODEN TDIGEN. - TUIGEN 
GESCHIKT OM HETZIJ HE'l' VANGEN, RETZIJ 
RET VERNIELEN VAN RET WILD 1'E ''ERGE
MAKKELIJICEN. - BEPALJNG VAN DIE BE
WOORDINGEN. 

2° ,TACHT. - VERBODEN 'l'UIGEN. - AUTO
VOER'l'DIG WAAROP EEN BIJKOMENDE SCHIJN
WERPER AANGEBRACHT IS. - VOERTUIG 
WAARVAN JAGERS ZlCH BEDIENEN OM BI.T 
NACH'l' WILD OP TE SPOREN OF TE NADEREN. 
- VERBODEN TUIG IN DE ZIN VAN ARTIKEL 8 
VAN DE WE'l' OP DE JACHT. 

3° JACHT. - VERBEUBDVERKLARING VAN 
EEN VERBODEN TUIG. - VERNIETIGING NIE'L'. 
BEVOLEN. - VEROOlWEELDE ZONDER BELANG 
OM DEZE BESLISSING 'l'E BES'fRIJDEN. 

4° .JACHT. - VERBEDRDVERKLARING VAN EEN 
VERBODEN TDIG. - GEEN ,VOORAFGAANDE IN
BESLAGNEMING. - WE'l'TELIJKHEID VAN DE 
\'ERBEURDVERKLARING. 

1 o De in a1·tikel 8 de-r wetten van 28 fe
bntari 1882 en ft. ap-ril 1900 op de j acht 
uebrwilcte woo1·den << tuigen, geschilct om 
hetzij het vangen, hetzij het vernielen 
van het mUcl te vergemalclceUjlcen ll, be
duiden niet alleen de t1tigen die normaal 
bestemtl zijn om het vangen of het ver
nielen van het 1vild te vergemalclcelij
ken, doch oolc de t1tigen die, ofschoon 
z·ij norrnaal een verschillende bestern- · 
m·ing hebben, doo1· h1tn bezitte1· ?Jan die 
besternrning afgewend wm·den om tot 
het vangen· of het ve1·n·ielen van wild 
yebruilct te worden, ter uitzondering 
evenmel van de ;iachttu.igen die op uit
llntlclcelijlce wijze door cle wet voorzien 
·worden of door het feit zelf dat de wet 
het jagen toestant dom· cle met worden 
toeyelaten (1). 

2° is ~en ve1·boden ttfi!l ·in de zin vnn ar
tikel 8 van de met op de jncht het auto
'voerttti!l mnarop een b·ijkomende schijn
werpC?· nnngeb·raoht is en waa1·vnn ja
qers zich bediend hebben om. bij nneht 
wi/.d op te sporen of velden at te zoe
lcen (2). 

(1) en (2) Verbr., 28 maart 1949 (A1·r. Verbr., 
1949, blz. 206) en conclusie van het openbaar 
ministerie. (Bttll. en PASIC., 1949, I, 234), 
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3o De betiohte, ten wiens la.ste de ver
bettrdverlclaring nitgesprolcen wordt van 
een atttovoerttti,IJ, dnt als verboden ttti,q 
in de zin van a1·tilcel 8 van de wet op 
(le jaoht nangezien wordt, heett er geen 
belang bij te doen gelden (lnt de ver
nietiging ervnn niet bevolen werd (1). 

4o De verbettrdverklnt·ing vnn een ver
boden tuig in de zin van artilcel 8 vnn 
de wet op de jncht m.oet bevolen worden 
afgeZ'ien vnn ellce voorafgaa.nde inbe
slagneming. 

(TOURMENT, 1'. GRANDRA'l'H.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1S54 . gewezen door het 
Hof van beroep te Lmk; 

Over het eerste micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 91J' van de 
Grondwet en 14 van de wet van 28 fe
bruari 1882 op de jacht, doordat het be
streden arrest niet antwoordt op de re
gelmatig door aanleggers genomen con
clusies waarbU deze lieten gelden dat 
er geen jachtwapens gebruikt waren ge
weest en dat de claad, waardoor een 
jachthandeling voorbereid wordt, niet 
strafbaar is : 

Overwegende dat aanleggers, zonder te 
hetwisten dat zij jachtwapens droegen, 
bij conclusies lieten gelden dat er geen 
jachtwapens gebruikt waren gew~est e;n 
dat er derhalve generlei veroordeling mt 
hoofue van de telastlegging A (inbreuk 
op artikel 14 van de wet op de jacht) 
mocht uitgesproken worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat << heklaagden vergeefs aan
voeren dat er geen jachtwapens gebruikt 
zijn geweest ll, clat zij per auto vertrok
ken zijn om een hinde te vangen of te 
doden, dat zij door middel van een schijn
werper langdurig de velden afgezocht 
hebben en, kortom, wat Tourment << een 
klopjachttocht Jl heet, ingericht te heb
ben; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
conclusies passend beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondsl!jg 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 8 van de wet van 
28 februari 1882, doordat het bestreden ar-

(1) Nopens de vernietiging van autovoer
tuigen die verboden tuigen zijn in de zin van 
artikel 8 van de wet op de ja9ht, zie LEs No
VELLES, La chasse, nr 83; Rep. prat. dr. belge, 
yo Chasse, n° 146; nota onder Brussei, 25 mei 
1925 (Rev. de droit penal, 1927, biz. 73); Luik, 
20 october 1938 (ibid., 1939, biz. 1517). 

rest nalaat de vernietiging te gelasten van 
de auto weike verbeurd verklaard werd 
en clie wagen als een verboden tuig aan
ziet omdat de lJeklaagden een « zoeklicht Jl 

op de batterij aangesloten hebben en dat 
de batterij zeif van een auto door de mo
tor gevoed wordt, en doordat het de wa
gen verbeurcl verklaart, dan wanneer hij. 
niet in beslag was genomen geweest : 

:Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers er geen be

lang bij hebben aan te voeren dat het 
hof van beroep, hetweik de auto verbeurd 
verkiaard heeft, zou nagelaten hehhen de· 
vernietiging ervan te gelasten; 

Da t flit onrlerdeei van het 1niddel niet 
ontvankelijl' is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de in artikel 8 van de· 

wetten van 28 februari 1882 en 4 april 
1900 op de jacht gebruikte woorden <c tui
gen, geschikt om hetzlj bet vangen, hetzij 
het vernielen van het wild te vergemakke
lijken Jl niet alleen de tuigen hedoelen 
die normaal bestemd zijn om het vangen 
of het vernielen van het wild te verge
makkelijken, doch ook de tuigen uie, of
sclloon zij normaal een verschillende be
stennuing hebben, door hun bezitter van 
die bestemming afgewend worden om tot 
het vangen of het vernielen van wild ge
bruikt te worden, ter uitzondering even
wei van de jachttuigen die op uitdrukk~
lijke wijze door de wet voorzien worden 
of die door het feit zeif dat de wet het 
jagen toestaaat door de wet toegelaten 
worden; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat aan
leggers zich bij nacht van een auto be
diend hebben om het wild op te sporen of 
te naderen en dat zij de velden afgezocht 
hehben door 1niddei van een schijnwerper 
die op de batt.erij van de wagen aange
sioten was en integrerend deel van deze· 
wagen uitmaakte; 

Overwegende dat de qualificatie << ver
boclen tuig Jl die het arrest geeft aan de 
auto waarvan de verbeurdverklaring ge
last wordt, aldus wettelijk gerechtvaar
,digd is; 

Over het derde onclerdeel 
Overwegende dat de bij de laatste ali

nea van artikel 8 van de wet van 28 fe
bruari 1882 · vom·ziene verbeurdverklaring 
van elke voorafgaancle inbeslagneming· 
onafhankelijk · is; 

Overwegende dat de laatste twee onder
delen van het middel naar recht falen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat d~' 
uitgesproken straffen de bij de wet voor-
geschrevene niet te hoven gaan; 
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_Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de lws
ten. 

6 december 1954.- ze kumer. - Voorzit
.ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaygever, H. Bayot. -
Gelijk:l·widende concl1tsie, H. Paul Ma
halJX, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 6 december 1954 

DOD.ANEN EN .ACCIJNZEN. - ONRE
GELMA'l'IG VEUKEEH VAN GOEDEUEN IN DE 
DOUANEKRING. - INDREUK ONAFHANKEI~IJK 
VAN DE HERKOMS'l' DER GOEDEREN. 

De ·inbre·ttk: op a.rtilcel 25 1Jan de tDet van 
(i ap1··il 1843, bet·reffende het verkee·r 
van goederen in de donanelcring zonder 
geld·ige bescheiden, bestaat afgezien van 
de herkomst cler goede1·en (1). 

(RELGISOHE S'l'AA'l', MINIS'l'ER VAN FINANOIEN, 
T. ZEYEN.) 

ARREST. 

H.ET HOF; - Gelet op het bestreden 
Arrest, op 28 mei 1954 gewezen door l1et 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig midclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 219 en 239 van de wet van 
2fi augustus 1822, 3 tot 10, 25 van cle wet 
van G april 1843, 1 tot 4 van de wet van 
20 december 1897, doordat de vrijspraak 
v}m verweerder uit hoofde van de betich
ting die hem subsidiair ten laste gelegd 
was niet wettelijk gerechtvaardigd is, 
naardien de beslissing van vrijspraak 
niet met redenen omklced is en het be
streden arrest het geloof geschonden heeft 
dat aan het in de zaak opgesteld proces
V(erbaal verschuldigcl is : 

Overwegende dat in hoofdorde de te
lastlegging van bedrieglijke invoer van 
een vrachtwagen Ford en subsidiair de 
telastle.gging van onregelmatig verkeer 
van clat voertnig in de douanekring bij 
<le rechter over de grond aanhangig wa
ren; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
·de be.klaagc1e vrijspreekt om reden << dat 
uiet nit het onderzoek gedaan ter zitting 
v:m het hof gebleken is dat de beklaagde 

(1) Verbr., 2 october 1950 (A?'1'. Ve1·b?·., 
1951, blz. 35). 

Nopens de toepassing van ~tikel 25 van de 
wet van 6 april 1843 op de autovoertuigen die 
niet vervoerd worden maar zich op eigen 
kracht bewegen, zie verbr., 19 mei 1952 (Arr. 
Verbr., 1952, blz. 520). 

de Belgisch-Duitse grens zou overschre
den hebben >>; 

Overwegende dat deze grond, welke ai
leen op de hoofdtelastlegging van be
drieglijke invoer betrekking heeft, de be
slissing van nijspraak niet kan recht
vaarcligen wat de subsidiaire telastleg
ging van verkeer van goederen in de 
tlounnekring zonder geldige bescheiden 
betreft, welke inbreuk afgezien van de 
herkomst der goederen bestaat; 

Dat het bestreden arrest mitsdien het 
in het middel aangeduicl artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft en er der
halve geen aanleidiug is om na te gaan 
of het insgelijks het geloof miskend heeft 
uat aan het door de lleambten van het be
stuur opgemaakt proces-verbaal verschul
lligd is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het llestre
den arrest, cloch enkel voor zoveel het, 
over de vordering·van het bestuur beslis
Rend, verweerder van de telastlegging van 
onregelmatig verkeer van goederen in de 
clouanekring vrijgesproken heeft, en het 
de in hoger beroep gevallen kosten ten 
laste van het bestuur en cle Belgische 
Staat gelaten heeft; vcrwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weercler tot de helft der kosten, de an
dere helft ten laste van aanlegger blij
vend; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

6 december 1954. - 2• kamer. - Voor
zitte·r, H. Fettweis, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. C. 
Louveaux. - GeUjlclt(,i£lende oonclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
PleUm·, H. Depresseux (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. ~ 6 december 1954 

1° VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1934, A RTIKEL 42·. - BES1'UURDER DIE NIE'l' 
MEESTER BLIJFT VAN ZIJN SNELREID. 
BEPALIIiG. 

2° VERKEER. ~ BETICHTE VElWOLGD WE
GENS INBREUK OP ARTillEL 42 VAN DE WEG
OODE VAN 1 FEBRUARI 1934. - VRI.JSPRAAK, 
- DRAAGWIJDTE. 

1 o De inb1'eu.lv op artilcel 42 van de Weg
code van 1 febrnar·i 1934 is nii.et nood
zalcel-ljk gekenmerlct door de snelheid 
d·ie aan hot voertnig ycgcven wordt, 
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nwar door het feit rlat de best·un·rder, 
weUce. cle .melheid ook tnoge wezen, geen 
meestm· ervan is lcwnnen bUjven en ze 
niet de1·wi.jze heeft lc-unnen regelen dat 
h·ij voor zich een voldoende v1·ije ru.imte 
behield om vom· een hinrTerni.i; te lcum
nen stilho·nden (1). 

2° Door een betichte van cle ·in rwtilcel 42 
·van de 1Ye,qcode Vftn 1 febnuvri 1934 
omsch1·even Mtbre·uk m··ij te sprelven, be
slist de rechte1· over cle g1·ond niet nood
zalcelijk dat cle l;etichte de [O!tt niet 
heett begaan het voorbijstelcen ·uitge
voe·ru te heb71en 1net een snelheill wellce, 
in de aangegeven omstandigheden, een 
onvoorzich#gheid t!Umaalcte. 

(DE BRUYNE EN LITISCONSOR'l'EN, 
T. MICHEL EN LJ;TISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 jnni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover 'de voorzieningen gericht 
zijn tegen de over de pnblieke vordering 
gewezen beslissing : 

A. Wat Debruyne betreft : 
Overwegende dat de substantHile of 

~~ch~~~~~.;~~ w~~i!~h~;~~~~~~g:~c~~r~~ 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

B. Wat de burgerlijke verantwoorde
Hjke partij betreft : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
in de perken van aanleggers burgerlijke 
belangen ontvankelijk is; clat aanlegger 
in dit opzicht geen micldel inroept; 

II. In zover de voorzieningi:m gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
vorcleringen van aanleggers tegen ver
weercler Michel en over diens vordering 
tegen aanleggers : · 

Over het enig middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 1351, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, doorclat het be
streden arrest, over de burgerlijke vor
dering beslissende, de verantwoordelijk
heid voor het ongeval tussen beide be
klaagden naar rata van twee derde ten 
laste van aanlegger in verbreking De
bruyne en een derde ten laste van be
klaagde Michel verdeeld heeft, en die 
verdeling gereehtvaardigd heeft door 
<< de ernst van de tweevoudige door 
Debruyne begane font ll die er in zou be
staan enerzijds, « gepoogcl te hebben -
evenals Michel- een voorstekingsmanam
vre uit te voeren in omstanc1igheden waar
in de meest gewone voorzichtigheid vol-

(I) Verbr., 10 februari 1941 (Arr. ·verb?·., 
1941, blz. 23). 

strekt verbood zulks te doen ll en ander
zijds, << bij die font nog deze gevoegd te 
hebben de rijbeweging met een onzinnige 
snelheid nit te voeren lJ, clan wanneer het 
arrest in zijn beschikkend gedeelte de be
klaagde Debruyne vrijgesproken . heeft 
van de telastlegging II, zijnde de inbreuk 
op artikel 42 van het koninklijk' heslui.t 
van 1 februari 1934, houdende llet Alge
meen Reglement op de politie van het 
vervoer en het verkeer en hem enkel ver
oordeelcl heeft op groncl van dezelfde· 
telastlegging welke door het arrest te
gen de medebeklaagde Michel voor bewe
zen gehouden werd, doordat het bestre
den arrest, door aanleggers jegens de 
burgerlijke partij Michel te veroordelen 
en hun slechts een deel van hun eigen bur-
gerlijke vorderingen tegen .Michel voor
noemd toe te kennen op grond van een 
verdeling der verantwoordelijkheden, wel
ke naar luid van de redenen ervan ge
steuncl was op de << tweevoudige font >J 
welke beweerdelijk door Debruyne begaan 
wercl, clan wanneer de eigeu beslissing· 
van het arrest, waarbij die beklaagde van 
de bovenbecloelde telastlegging II vrijge
sproken wercl die tweevoudigheicl nit-

. sloot, het gezag, op burgerrechtelijk ge
bied, van hetgeen in strafrechtelijk op
zicht beslist wercl miskencl heeft en het 
clispositief ten aanzien van de bnrgerlijke· 
vorderingen zonder rechtvaarcliging ge
laten heeft (schending van all0 in het 
middel aangecluicle wetsl.Jepalingen), door
dat het tegenstrijdig is in de reclenen van 
het bestreclen arrest te verklaren dat'aan
leggers twee clerde van de lmrgerlijke 
verantwoordelijkheid moeten clrngen en 
de beklaagcle Michel een clerde daarvan, 
om reclen d~t beklaagde Debruyne, bene
vens de tegeh hem weerhouden font, zich 
schuldig aan overdeeven snelheicJ. zou ge
maakt hebben, en in het dispositief De
bruyne wegens de inbreuk op artikel 42 
van het Algemeen Reglement op het ver
l,eer vrij te spreken, doch niettemin op 
grondslag van de bovenaangehaalde ver
deling over de bnrgerlijke vorderingen 
uitspraak te doen (schending van al"t. 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat, ,door aanlegger van 
de in artikel 42 van de Wegcode vanl fe
bruari 1934 omschreven inbreuk vrij te 
spreken, het llestreclen arrest niet nood
zakelijk beslist dat Debruyne !le fout 
niet heeft begaan de hem verwpten rij
beweging uitgevoerd te hebben met een 
snelhei.d welke, in de aangegeyen om
standigheden, « onzinnig was ll ; 

Dat de inbreuk op artikel 42 immers 
niet gekenmerkt is door de snelhei.d waar
mede het voertuig geclreven wordt. maar 
door het feit dat, de bestuurder, · welke 
de snelheid ook weze, geen meester 
ervan is lmnnen blijven en ze niet der
wijze heeft lnmnen regelen dat h:\j v66r 
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zich eeu voldoende vriJe ruimte behield 
om .voor een hindernis te kunnen stilhou
!len; 

Overwegende dat het bestreden arrest; 
ofschoon het impliciet !lie tot het bestaan 
van de in artikel 42 omschreven inbreuk 
onontbeerlijke omstandigheden. van de 
hand wijst, heeft kunnen oordelen dat 
Debruyne n~ettemin een font begaan heeft 
welke rechtstreeks in verban!l van oor
zaak tot gevolg met het ongeval staat, 
door een voorstekingsmanceuvre nit te 
voeren met een snelhei!l !lie wegens de 
omstandigheid waarop het arrest wijst, 
namelijk de mist, de geringe breedte van 
de rijweg en de gladheid van het wegdek, 
een onvoorzichtigheid uitmaakte; 

Dat de aldus in het arrest vastgestelde 
fdten alhoewel zij de toepassingsvoor
waarden van artikel 42 uitsluiten, niet 
enkel . de bnrgerlijke font en de in arti
kel 418 van het Strafwetboek omschreven 
en, ter zake, weerhouden font kunnen 
uitmaken, maar bovendien de font be
staande in de bij artikel 41 van de Weg
code bestrafte inbreuk aan eeu voertuig 
een voor het pnbliek gevaarlijke snelheid 
gegeven te hebben; 

Dat daaruit volgt dat het bestredeu ar
rest, zonder noodzakelijk het gezag van 
hetgeen over de publieke vordering be
slist was geweest te miskennen of zonder 
zich tegen te spreken, heeft kunneu be
slissen dat aanlegger Debruyne, ten aan
zien van zijn burgerlijke verantwoorde
lijkheid, onder meer de font had begaan 
met een snelheid die in de aangegeven om
standigheden onzinnig was een 1nanomvre 
uit te voeren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Ill. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
vorderingen van verweerders Beeckman 
en Merlot tegen aanleggers : 

Overwegende dat aanleggers geen mid
{!el inroepen; 

Om tlie redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

6 december 1954. - 26 kamer. - Voor
:<Uter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·s~aggeve·r, H. Gi
roul. - Gelijlc~uidende conoltt.s·ie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleitm·s, 
HH. Van Ryn en Gilson de Rouvreux. 

2e KAMER. - 6 december 1954 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - MIDDEL WAARBIJ DE BETICHTE LAAT 
GELDEN DAT HI,T YOORALEER VOOR DE COR-

REOTIONELE REOH'l'BANK 'fE VERSOHIJNEN 
GEEN WETTIGE KENNIS VAN HET S'l'RAFDOSSIER 
HEEFT GEKREGEN. - lVJIDDEL VOOR HE'r 
EERST v66R HET HOF VOORGESTELD. -
NIET ON'fVANKELI.JK MIDDEL. 

Mag niet voor het cent v661' het Hot van 
verbreking vooTgesteld worden het mid
del waarbij de betiehte voorho1tdt dat 
hij vooTaleeT v66r de correcUonele 
l'echtbank te verschijnen ueen wetUge 
lcennis van het strafdos8'ier heeft ge
lcTegen (1) . 

(LAJ\IURY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 october 1954 gewezen door 

I. Aangaande de door Lamury ingestel- lj 
de voorziening : · 1 

het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen- 1 
ding van de rechten der verdediging, I 
doordat aanlegger eerst twee dagen v66r I 
zijn verschijnen v66r de correctionele I 
rechtbank, en slechts tijdens een uur, de I 
mogelijkheid gehad heeft inzage van het I 
strafdossier te nemen : j 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
der rechtspleging waarop het hof acht j 
vermag te slaan blijkt dat aanlegger v66r 1 
de rechter over de grond die beweerde 1 
schending van de rechten der verdediging 1 
doen gelden heeft; dat het middel, vreemd 1 
aan de openbare orde derhalve nieuw en 1 
niet ontvankelijk is; I 

Overwegende, voor het overige, dat de 1 
door aanlegger tot staving van zijn voor- I 
ziening neergelegde memorie, enerzijds, 1 
nauwkeurigheid mist en het Hof niet in I 
de mogelijkheid stelt de aangevoerde on- I 
wettelijkheden te onderscheiden en, an- I 
derzijds, feitelijke omstandigheden laat I 
gelden welke noch in de stukken der I 
rechtspleging, noch in de vermeldingen I 
van het bestreden arrest staving vinden; I 

II. Aangaande de door Lamury en door j 
Leenen ingestelde voorzieningen : 1 

Overwegende dat de substantH~le of op I 
straf van nietigheid voorgeschreven 1 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de I 
beslissing overeenkomstig de wet is; I 

Om die reclenen, verwerpt de voor.zie- I 
ningen ; veroordeelt aanleggers tot de kos- I 
ten. I 

6 december 1954. - 2<' kamer. - Voor- J 
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne- I 
mend voorzitter. - Verslf~ggever, H. Ba- I 
reel. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Paul I 
Mahaux, advocaat-generaal. I 
. . j 

(1) Yerbr., 28 november 1949 (A>·r. Vm·br.j 
1950, blz. 171 ). j 
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2• KAMER.- 6 december 1954 

1 o BANKBREUK. - BEKENDMAKING DER 
VONNISSEN EN ARRESTEN VAN VEROORDELING. 
- AARD VAN DEZE MAATREGEL. - VERPLICH· 
TEND KARAKTER. 

zo GE'WIJSDE. - STRAFZAKEN. - BANK· 
BR-EUK. - A.ItRES'l' \VAARBI.J EEN VONNIS VAN 
VEROORDELING DAT DE BEKENDMAKING VAN 
HET VONNIS BEVEELT BEVESTIGD EN TEN DELE 
GEWI.TZIGD WORDT. - VERKLAREND ARHEST 
ZEGGEND DAT DIE UEVES'l'IGINU Dll; BEKENDMA
KING INSLUIT VAN HET VONNIS ZOALS HE'l' GE· 
WIJZIGD WEHD. - GEEN SCHENDING VAN HET 
GEWIJSDE. 

1 o De belcendmalcing de1· vonn·issen en ar
resten va·n veroordeUng wegens banlc
·TJreqtJc maalct geen straf Hit die tot de 
·rechtsmacht van de rnagistraat behoo1·t, 
docl~ ee1~ inlichUngsma(~tregel die door 
fle wet in het belang V(tn de lcoophandel 
·ingericht wonlt (1). Z'ij moet ve?·plich
tend door het vonnis van t'eroonleling 
bevolen worclen (2). 

2° W annee1· het hot van beroep een von
nis, waarbij een 1!e?'OO?'deling weuens 
banlcb?·e·Ltlc wm·dt nit{fespro7ce1~ en de be
lce-nrZmalc·ing van (Ut vormis gelast 
wordt, bevest·igt en het op somrnige 1Jnn
ten wijzigt, wo1·dt het gew·ijsde niet ge
schonden door het ar1·est dat die be
schilclci.ngen inte1·pretee1·t in die zin dat 
de bevestiging de belcendmalcing insluit 
'!!an (le beslissing zonls zij gewi,izigd 
wenl (3). 

(PAFFEN.) 

AUREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op l4 juli 1!J54 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van het gezag aan het gewijs
de, doordat het bestreden arrest, onder 
voorwendsel de navolgende bepaling van 
het arrest van 14 april 1954 << bevestigt 
het beroepen vonnis voor het overige 11 

te interpreteren, de draagwijdte van die 
bepaling gewijzigd heeft, door ze uit te 
breiden: 

Overwegende dat llet vonnis Yan 2 octo
ber 1953, na aanlegger als mededader we
gens feiten van bedrieglijke bankbreuk 
veroordeeld te hebben, « gelast dat onder
havig vonnis in de rechtszaal van de 

(1) Verbr., 23 mei 1898 (Bttll. en PAsic., 
1898, I, 204) en nota 1, alsmede de conclusie 
ran het openbaar ministerie ; NYPELS en 
lERVAIS, art. 489, nr 18; Rep. p'l'at. d1·. belge, 
o Faillite et banqtte·route, nr 2676. 

(2) Verbr., 7 en 28 januari 1907 (Bttll. en 

Rechtbank van koophandel te Brussel zal 
aangeplakt en in uittreksel in het dag
blad << Le Soir >> ingelast worden; 

Dat, op lloger beroep, het arrest van 
14 april 1954, na wijziging van de quali
Jicatie der feiten en van de straf, llet be
roepen vonnis voor het overige beves
tigde; 

Overwegencle dat onder aanvoerlng dat 
de bevestiging, voor zoveel zij de gelaste 
bekendrnakingen betreft, een beschikking 
uitrnaakt waarvan de toepassing onrnoge
lijk is omdat het het beroepen vonnis is 
waarvan de bekendmaking gelast wordt 
en dat dit vonnis gewijzigcl geweest is, 
aanlegger het hof van beroep verzocht 
dit beschikkend gedeelte van zijn arrest 
van 14 april 1954 te interpreteren; 

Dat llet llof van beroep bij llet bestre
den arrest verklaart dat de bevestiging 
van het beroepen vonnis voor het overige 
de bevestiging in zich· sluit van de be
kendmaking van de beslissing zoals zij bij 
het arrest van 14 april 1954 gewijzig(l ge
weest is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus, in strijd met wat in het middel 
staande wordt gehouden, de draagwijdte 
van de betwiste bepaling niet gewijzigd 
heeft, door ze uit te breiden; 

Dat de bekendmaking van de in de ge
vallen omschreven in artikelen 573 tot 578 
van de wet van 18 april 1851 op de fail
lissementen gewezen arresten of vonnis
sen van veroordeling, welke bekendma
king bij artikel 583 van cleze wet ver
Dlicht gesteld wordt, geen straf uit
rnaakt die tot de rechtsmaeht van de 
magistraat behoort, aoch een door dP 
wet in het belang van de lwophandel in
g·erichte inlichtingsmaatregel; 

Overwegende dat, naardien llet geinter
preteercl arrest een veroordeling uitge
sproken had in het !loor arti,kel 578 van 
de wet van 1851 voorziene geval. hPt be
streden arrest zieh ertoP lJ,eperkt heeft 
de wettelijke !lraagwijdte van de voor
heen gelaste « maatregel >l te bepalen, 
zonder een wijziging te bl'engen aan wat 
het geinterpreteerd arrest beslist had en 
zonder een voor de wettelijkheid van wat 
gevonnist was geweest vereiste vaststel
ling er a an toe te voegen; 

vVaaruit volgt dat het bestreden arrest 
het gewijsc1~c~ niet ge,schonden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

PASIC., 1907, I, 83 en103); 23 juni 1924 {ibid, 
1924, I, 423); 15 juni 1925 (ibid., 1925,. 
I, 291). 

(3) Zie verbr., 7 juli 1879 (Bttll. en PAsrc.,. 
1879, I, 360); 4 maart 1954 (.Arr. Verb1·.,. 
1954, blz. 451). 
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Overwegende, voor bet overige, dat de 
substanW\le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om clie . redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

6 december 1954. - 2° kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend .voorzitter. - Ve·rslaggever·, H. Gi
roul. - Gelijlclwlde'ftde conclnsie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 6 december 1954 

SOCIAAL VERWEIDR. - TERBESCHIK
KINGSTELLING VAN DE REGERING VAN EEN RE
CIDIVIS'1'. - iVIAATREGEL S1'EUNEND OP EEN 
VlWEGERE VEROORDELING WEGENS POLITIEK 
MISDRI.JF. - 0NWE'fTELI.JKHEID DER VER
OORDELING. 

Is on-wetteUjlc de terbe8ch'ilclcingstelling 
van tle 1·ege·rinu V((in een recidiv·ist d·ie 
op een vmegere ·ver·oordeUnu -weuens 
poUUelce miscldjven ueste·ttml is. (Wet 
van 9 april 1930, art. 25, lid 3.) 

{WILQUET.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 september 1954 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid nit de schending van artikel 25 van 
de wet van 9 april 1930 : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing een vonnis van de Correctiouele 
Rechtbank te Brnssel bevestigt waarbij 
aunlegger tot een gevangenisstraf van zes 
maanu ·en tot een geldboete veroordeeld 
werd nit hoofde van bedrieglijke wegne
ming gepleegtl in de bij artikel 56, lid 2, 
van het Strafwetboek omschreven staat 
van herhaling, en waarbij bevolen wordt 
dat de veroordeelde bij toepassing van 
artikel 25, lid 1, ·in fine, van de wet van 
9 april 1930 na afioop van zijn straf voor 
een duur van vijf jaar ter beschikking 
van de regering· zal gesteld worden; 

Overwegende ten aanzien van cleze 
maatregel tot bescllerming van de maat
schappij, dat het arrest de gronden over
neemt van het beroepen vonnis, volgens 
hetwelk de staat van herhaling als grond
slag heeft de door de Krijgsraad te Bl'lls
sel op 22 mei 1947 uitgesproken veroorde
ling van aanlegger tot een gevangenis
straf van twee jaar om namelijk de wa
pens tegen BelgHl of de bondgenoten Yan 
Belgie gedragen te llebben, welke be>:lis-

sing op het tijdstip der nieuwe feiten 
in kracht van gewijsde getreden was; 

Overwegende dat nit de bij de rechts
pleging in het dossier der vervolging ge· 
voegde uitgifte van laatstgemelde beslis
sing blijkt dat cUe veroordeling mits aan
neming van verzachtencle omstandigheden 
geveld is geweest nit hoofde van inbreu
ken op de artikelen 113, 117 en 118bis van 
het Strafwetboek, en van verscheidene 
samenhangende wanbedrijven, welke bij 
de wet van: 29 juli 193<1 waarbij de private. 
milities verboden worden en bij de wet 
van 3 januari 1933 betreffende het ver
vaardigen, de handel en !let dragen van 
wape~1en strafbaar gesteld worden; 

Dat bedoclde beslissing, na vastgesteld 
te hel.Jllen dat de ondersclleiden door aan
legger gepleegde feiten het gevolg zijn 
van een zelfde schuldig oogmerk, deswege 
een enkele straf, de zwaarste, deze be
paald bij de artikelen 113, 117 en 118bf8 
van het Strafwetboek, toegepast heeft; 

Overwegemle dat de inbreuken op deze 
bepalingen essentieel politieke misclrijven 
zijn; dat zij, met de zwaarste straf be
straft zijnde, cle andere inllreuken, waar
aan zij hun aard medeclelen, opslorpen. 
wegens het enig oogmerk van hun dader 
de in- of nitwendige staatkundige orde 
der natie te krenken; 

Dat eruit volgt dat de veroordeling van 
22 mei 1947 wegens politieke misdrijven 
uitgesproken geweest is; 

Overwegencle dat, zo die vproordeling 
gewis tot grondslag van cle in artikel 56, 
lid 2, van het Strafwetboek voorziene 
herhaling dienen kon, zij claurentegen niet 
door het beroepen vonnis en het aange
klaagd arrest in aanmerldng moeht geno
men worden als een der wettelijke voor
waarden om aanlegger bij toepassing van 
artikel 25 van de wet van 9 april 1930 ter 
beschikking van de regering te stellen. 
naarclien het lid 3 van dit artikel l.Jepaalt 
dat het niet van. toepassing is wanneer 
de- vroegere veroordelingen wegens poli
tieke misdrijven uitgesproken werden; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepalin;; 
schendt; 

Overwegende dat het ter beschikking· 
stellen van de reg·ering met de uitgespro
ken straf een onsplitsbaar geheel vormt; 

Om deze redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding nm on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietlgde beslissing; 
verwijst de zaak naar llet Hof van be
roep te Luik; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

6 december 1954. - 2• kamer. - Vom·
zitte·l', H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve·rslagge·ve·r, H. Mo
riame. Gel-ijlcluiclentle oonol7tsie. 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 6 december 1954 

HOF VAN .ASSISEN. - VERHOOR VAN DE 
BESCHULDIGDE. - REGELMATIG VERHOOR 
DOOR DE MAGISTRAAT AANGEDUID OM DE AS
SISEN VOOR TE ZITTEN. - llESCHULDIGDE 
GEOORDEELD TIJDENS EEN LA1'ERE ZITTINGS
TIJD. - VERHOOR DAT NillT MOET HERNOMEN 
WORDEN. 

De besc1mldigde, die 1'egelrnaUg verhom·d 
wet'cl door de rnagi.st1·aat· die alsdan 
was anngedtdd om ae assisen voor te 
zitten, moet niet anaerrnaal verhoord 
worclen, zo hij tijclens een 1atere zit
tingstijcl gevonnist wonlt (1). 

(1\UCHIELSENS, T. YAN PRAET.) 

ARRES1'. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 october 1954 gewezen door 
het hof van assisen van de provincie Bra
bant; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 261, 266, 293, 
294 van het 'Wetboek van strafvordering, 
87, 89, 90, 92 van de wet van 18 juni 1869 
op cle gerechtelijke imichting, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreclen ar
rest, ten laste van aanlegster een veroor
deling uitgesproken heeft, zonder dat zij 
vooraf regelmatig verhoord werd door de 
voorzitter van het hof van assisen of door 
de daartoe door hem overeenkomstig het 
voorgeschrevene bij artikel 293 van het 
''Vetboek van strafvorclering aangestelcle 
rechter; clat die onclervraging immers op 
21 mei 1954, in de loop van de tweede zit
tingstijd in 1954 afgenomen werd door 
de heer raadsheer JVIarechal cUe zich 
voorzitter van het hof van assisen van 
Brabant noemde, en de zaak slechts in de 
loop van de derde zittingstijd welke ins
gelijks door de heer raadsheer .M:arechal 
voorgezeten werd, voor het hof van assi
sen gebracht werd, maar dat die magis
traat de voorzitter van clat hof niet was 
toen het betwiste verhoor plaats greep, 
dan wanneer het hof van assisen het hof 
is llat de assisen welke driemaandelijks 
zijn, houdt, waaruit volgt dat het hof en
kel bestaat wanneer de assisen gehouden 
worden en dat v66r dat tijdstip de voor
zitter van de assiseil van een andere zit
tingstijd de voorzitter niet is van het hof 
dat van de zaak zal dienen kennis te ne
men, welke voorzitter, naur luicl van arti
kel 293 van het vVetboek van strafvorde
ring, het verhoor moet afnemen : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 293 van het Wetboek van strafvorde
ring, de beschuldigde ondervraagd moet 

(1) Verbr., 19 januari 1841 (Bull. en PASIC., 
1841, I, 104}. 

worden, uiterlijk vier en twintig uren 
na zijn aankomst in het huis van justitie 
en het neerleggen van de stukkim op de 
gr-iffie, door de voorzitter van het hof 
van assisen of door de rechter welke 
claartoe worclt aangesteld; dat die ambts
verrichting derhalve rust op de magis
traat die alsdan aangeduid was om de 
zittingstijd van de assisen voor te zitten; 

Overwegende dat de wet er niet aan 
toevoegt dat het verhoor opnieuw moet 
plaats grijpen zo de beschuldigde niet 
geoordeeld wordt gedurende de zittings
tijd waarin de voorzitter cUt verhoor af
genomen heeft, wat zij nochtans had moe
ten doen, indien het de wil van de wetge
ver geweest was de beschuldigde te laten 
verhoren door de voorzitter van de zit
tingstijd geclurende dewelke het vonnis 
zal tussenkomen; 

Dat nit het voorgaande volgt dat aan
legster door raadsheer JYlarechal behoor
lijk verhoord is geweest binnen de bij 
artikel 293 van bet Wetboek van straf
vorllering gestelde termijn, namelijk op 
24 mei 1954, aangezien die magistraat bij 
bevelschrift van 21 april 1954 aangednid 
geweest was om de assisen van de pro
vincie Brabant welker opening op 8 juni 
1954 was gesteld, voor te zitten, al werd 
de beschuldigde tijdens die zittingstijd 
niet gevonnist; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantu~le 

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

In zover de voorziening gericht is te
gen de over de bnrgerlijke vordering ge
wezen beslissing; 

Overwegende dat aanlegster tot staving 
van haar voorziening geen middel in
roept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot cle kos
ten. 

6 december 1954.- 2" kamer.- Voo1'Zit
ter, H. Fettweis, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slnggever, H. Bayot. -
Gelijlcluiclende conclj~sie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. PleiteT, 
H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER.~ 7 decenaber 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. - GE
SOHONDEN WETSBEPALINGEN. - llEPALINGEN 
WELKE MET NAUWKEURIGHEID VOOR El.Jr 
DER li'IIDDELEN l>fOETEN AANGEDUID WORDEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- RECHTSTREEKS\J: BELASTINGEN. - VOOR
ZIENING VOORGESTmLD ONDER VORM VAN EEN 
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ENJG MIDDEL. - VOORZIENING DIE IN FEITE 
ACHT VERSCHEIDENE BEZW AR.EN BEHELST. -
GLOBALE VERMELDING VAN DE GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN. - NIET ON'rVANKELI.TKE 
VOORZIENING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 
VERMOEDEN VAN GELI.JKE INDI,LINU DEB. IN
KOMSTEN, OVER DE GANSE OORLOGSPEIUODE, 
'fUSSEN ELKEEN DER DIENS'l'JAREN VAN DIE 
PERIODE. - WETTELIJKHEID. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN AANGIFTE. - VES'l'IGINU VAN 
EEN AANVULLENDE AANSLAG. - AANSLAG DIE 
ZICH NIET NOODZAKELI.TK BEPERKT TO'f HET 
DEEL DER WINSTEN DA'l' DOOR. DE EXTRABELAS
'riNU NIE'l' GETI!OFFEN WEI!D. 

1° In zrtlwn van ·inlwrnstenbelastinyen 
moet de ·Dom·z·ieniny precies en met 
jn·istheid aand·uirlen rnet wellce van de 
aangevoenle wetsbepaUnuen ieder mid
del overeensternt, zonrler dot rle opzoe
kingen van het hot z·1tllcs moeten aan
·v~~llen, op een ogenblilc waarop cle ·ver
·werende paortij, slecht ingel!ieht ornu·ent 
de ontoere'ilcenclheid van het veTzoelc
sclwift, geen d·ienst-iy gebntilc meer zo!t 
kunnen ma.lwn van de rechten d·ie haar 
bij de wet •ve·rleenrl wm·den (1). (Wet 
van 6 september 189G, art. 14.) 

2° Is n·iet ontvanlceUjk cle voorz·iening 
die voo1·gestel(l wo1·at ondm· vorm van 
em~ eniy midclel, 1/Uutil' !lie •in feite aeht 
onde,-seheiden bezwwren zontle·r f~tri
rUsch ve·rband behelst, wanneer ae ver-
8Cheidene ·wetsbepaU.ngen, flie zm~aen 
yeschonden geweest zi,in, ylobaal ver
meld ·wo-rclen (2). (Wet van 6 september 
1895, art. 14.) 

go Het prine'ipe ·van. cle eenjwriyheirl aer 
belasting verzet e1· z'ich nwt tegen flat 
ae admin'istratie de t'ijdens ae oo1·logs
periode verzwegen inlcornsten yelijke
lijk over de fiscale clienstjar·en 1941 tot 
1945 omslaat, inflien er vennoetlens be
staan (lie clergelij ke vnfleliny rechtvmM·
rli.clen (g). 

4° Artilcel 7 van de ~vet van 16 october 
1945 beperlct niet nooaza7cel'ij7c cle vesti
yiny van aanvullencle aanslayen tot het 
rleel aer inkomsten flat aoo1· de emtmbe
lnsting niet get1·ojjen werrl (4). 

(VANCKAN, T. BELGISCHE STAA'l', 
MINIS'l'ER VAN Fll'!ANCIEN.) 

AR,REST. 

RET HOF; .,-- Gelet op het bestreden 

(1) Deregelis dezelfde in burgerlijke zaken; 
zie verbr., 23 mei 1929 (Bull. en PASIC., 1929, 
I, 194). 

(2) Zie verbr., 10 november 1949 (Arr. 

arrest, op 29 april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 32, 49bis, paragraaf 1, B, 55, 
paragrafen 1 en 2 der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, 28 tot 33 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937, ingetrokken bij eu 
vervangen door het koninklijk besluit 
van go december 19g9, gewijzigd bij d<· 
artikelen 3, J en 5 van het besluit van de 
Regent cld. g1 october 1947, doordat : 
1° het arrest het nit <le onregelmatigheid 
van de oproeping en van de beraadslaging 
der fiscale commissie afgeleid middel niet 
heeft beantwoord; 2° het arrest met schen
ding van artikel 32 der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkmnstenbelastin
gen beslist heeft dat de administratie de 
beweerde overmaat van actiYa bij gelijke 
delen over de vijf oorlogsjaren willekeu
rig mocht indelen, dan wanneer de re
gel van de eenjarigheid der belasting ziclt 
daartegen verzet en vorige wijzigingeu 
aanzienlijke verschillen in het bedrag der 
inkomsten betreffende elk dier jaren lie
ten uitkomen; go de administratie, met 
schending van artikel 3 Yan de wet 
van 16 october 1945, het bedrag van de 
aanvullende aanslagen in de gewone be
lastingen heeft gevestigd op de enkele 
grond van vermogensaccresseu, bij verge
lijking van het activa op H october 194~ 
met dit bestaande op 10 mei 1940, dan 
wanneer, het bedrag van dit activa op 
10 mei 1940 slechts blijkt uit vermoe
clens welke enkel op de extrabelasting 
toepasselijk zijn; 4° de administrattl• 
voorheen aanleggers aangifte gewijzig<1 
had en, dienvolgens, deze wijziging niet 
meer mocht veranderen door middel van 
enkel op de extrabelasting toepasselijke 
vermoedens, namelijk op deze betreffende 
het bedrag' der nitgaven voor het gezin; 
5° de administratie aanlegger niet mocht 
aanslaan wegens mobilairuitgaven, die op 
het ogenblik der vorige wijzigingen g<•: 
kend waren en niet mocht vermoeden dat 
de inkomsten van het vierde kwartaa l 
van het jaar 1944 gelijk waren aan g/5'i" 
van de tussen 1 januari 1940 en 9 october 
1944 verwezenlijkte winsten; . 6° het ar
rest het middel aangaande de kleine bank
biljetten met betrekkiug tot de gewone 
belastingen niet heeft beantwoord en be
slist heeft dat het hier een nieuw ver
zoek voor de extrabelasting gold; 7° het 

Ve1·br., 1950, biz. 129), aisook verbr., 4 octo- j 
ber 1947 (Bttll. en PASIC., 1947, blz. 404). I 

(3) Zie verbr., 22 en 29 juni 1954 (.Arr. I 
Verbr., 1954, blz. 493 en 711). I 

(4) Verbr~, 16 februari 1954 (A1·r. Verbr.,l 
1954, biz. 428). j 
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hof van beroep een verkeerde interpreta
tie aan het begrip van het ten laste zijnde 
kind gegeven heeft; 8° het arrest gewei
gerd heeft dat de sedert 31 december 1944 
gevestigde aanvullende aanslagen in de 
gewone belastingen van de grondslag tot 
berekening van· de extrabelasting zonden 
afgetrokken worden, of dat, althans, 
krachtens artikel 7 van de wet van 16 oc
tober 1945, de bij navordering van rech
teri gevestigde aanslag in de gewone be
lastingen enkel op het verschil tussen 
de voor de belastbare periode aangegeven 
inkomsten en het deel der aan de extra
belasting onderworpen winsten van dit 
tijdperk zou aangenomen worden : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder aangevoerd en af
geleid nit de niet inachtneming van arti
kel 14 van de wet· van 6 september 1895 : 

Overwegende dat aanlegger, terwijl hij 
in et\n enkel middel gezamenlijk de schell
ding van onderscheidene wetsbepalingen 
vermeldt, acht bezwaren inroept, wa·ar
van de enkele aanhaling· hewijst dat, ver
schillend en zonder juridisch verband 
zijnde, elk van clie hezwnren een middel 
uitmaakt; 

Dat de voorziening, hehnlve voor het 
tweede en het derde bezwaar en het bij
komend onderdeel. van het achtste, in de 
aanhaling van het feit ook niet bepaalt 
met welke der bedoelde wetsbepalingen 
elkeen dezer middelen betrekking heeft; 

Overwegende dat, om aan de vereisten 
van artikel 14 van de wet van 6 septem
ber 1895 te Yoldoen, precies en met juist
heid de voorziening moet aancluiden met 
welke van de aangevoerde wetsbepa
lingen ieder middel overeenkomt, zonder 
dat de opzoekingen van het hof zulks 
moeten aanvullen, op een ogenblik, ove
rigens, waarop de verwerencle partij, 
slecht ingelicht wegens de ontoereikend
heid van het verzoekschrift, geen dien
stig gebruik meer zou kunnen maken van 
de rechten· die haar bij de wet verleend 
worden; 

Wnnruit volgt dat de voorz~ening, voor 
zoveel zij gestenncl is op de 1•, 4•, 5•, 6•, 
7• bezwaren en op het bijzo11derste onder
rleel van het s• l1ezwaar niet ontvaukelijk 
is; 

Over het tweede bezwaar clat een mid
del ui tmaakt : 

Overwegende dat het principe van de 
eenj ai·igheid cler l1Clasting zich er niet te
gen verzet dat de administratie de tijdens 
cle oorlogsperiocle verzwegen inkomsten 
gelijkelijk over cle fiscale di<mstjaren 
1941 tot 1945 zon im1elen, indien er ver
moedens bestaan die dergelijke indeling 
rechtvaardigen; 

Dat het micldel naar recht fault; 

Over het dercle bezwaar dat een mid
del nitmaakt : 

Overwegende, met betrekking tot de 
gewone belastingen, dat, in strijd met 
hetgeen aanlegger beweert, het bestreden 
arrest het op 9 october 1944 vastgesteld 
activa niet vergelijkt met het activa op 
10 mei 1940, doch wel het op 9 october 
1944 vastgesteld nctiva met de aangege
ven inkomsten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over llet bijkomend onderdeel van het 
achtste bezwaar dat een middel uit
maakt: 

Overwegende dnt artikel 7 van de wet 
van 16 october 1945 de vestiging ''an aan
vullencle aanslagen in de gewone belastin
gen niet beperkt tot het deel van de 
inkomsten dat door de extrabelasting niet 
win·d getroffen; 

Dat het middel naar recht fault; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

7 december 1954. - 2• kamer. - VooT
zUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. :-- Ve·1·slaggever, H. De Bersa
ques. - GeUjlc!tticlende concl11·Sie, H. Gans
hof van der Meersch, advocaat-generaaL 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e ·KAMER. ~ 7 december 1954 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - EOH'l' VERMOEDE AANGIF'fE. 
VooRWAARDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - .AANSLAG OP 
GROND VAN HE'l' VERMOEDELI.JK BEDRAG DER 
BEL<\S'fBARE INKOMSTEN GES'fEUND OP RET 
DOOR DE OI,JFERS VAN DE AANGIF1'E UITGE-
1\IAAK1' VERMOEDEN. - WE'l"rELI.JKHEID. 

1o De 1oet q;e1·nwedt rZe aangifte van de 
sohatplicht-ige sZechts echt in de rnate 
waarin z·ij ovm-eenlcomsUg . artikel 53 
de~" snrnengeschalcelde wetten betretfen
de de inlcomstenbelctstingen en binnen 
cle er in vom"ziene tennijn geclcwn werd .. 

2o Uit het voo·rschrift van artilcel 55 ae1· 
sarnengeschakelae wetten kan niet af
geleid 'I.Oonten flM, wanneer de aflrnini.s
tratie fle cijfers van een aangifte aan
neemt, zij noo[lzalcelijlc fle 1"egelrnatig
heid ervan bwvestigt wellce oolc de om
standigheden moyen zijn 'I.OUM"·in deze 
(tangifte uerlaan werd, en dat zij de 
nansla[t V(tn ambtswege niet op grand 
V[tn het vennoedelijk 1Je[lrau der 1Jelast
ba1-e inluornsten zo·n rnogen vesUuen door 
ae aangegeven cijfers teitelijlc als be
slissend vennoeclen te laten gelclen, in 
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cen geval waarin z·ij daa1·toe n·iet wet
telijlc geho1tden is (1). (Samengescha
kelde wetten, art. 55 en 56.) 

(BELGISCHE STAA'l', MINIS'fER VAN FINANCIEN, 
T. DE BEUL.) 

ARREST. 

HEJT HUI!'; - Gelet op het hestreden 
.arrest, . op 19 juni 1952 gewezen door het 
'Hof van beroep te Brussel; 

O;ver het middel, afgeleid nit de scherr
ding VlUl de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 55, 56, 57bis en 74 van de bij 
koninklijk besluit van 15 januari 1948 sa
mengeschakelde vV(~tten betreffende de in
komstenbelustingen en, voor zoveel als no
dig, van de te Louden op 17 december 
1942 tot schorsing der hij gezegd urtikel74 
voorziene ver;iuringen getroffen besluit
wet, alsook van de artikelen 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek; doordut het 
bestrellen arre:-;t de aanslagen te laat ge
vestigd verklaart en ze vernietigt om de 
reden dat de administratie, door de be
twiste bijdrageu op grond van de aange
_geven inkomsten te vestigen, de aangifte 
van de schatplichtige geldig heeft ge
maakt en, dit vaststmmd zijnde, de ver
pliehting had gezegde aanslagen v66r het 
afsluiten van bet dien:-;tjaar ten kohiere 
te lJrengen, dun wanneer er niet betwist 
wordt dat het formulier van aangifte door 
de verzendingsdienst ingeschreven werd 
als zUnde 011 27 october 1948 toegekomen, 
dit is na 31 augm;tus 19-!8, datum der af
sluiting van het (Jienstjaar 1947 : 

Overwegende clrrt het bestred(~ll arrest 
vaststelt : 1 o dat de norm ale bij de wet 
van 2() maart 19-!S verlengde aanslagter
mijn van het L1ienstjaar 19!7 (inkomsten 
voor 1946) op 31 augustus 19-!8 verstreken 
was; 2o Llut de door verweerder onderte
kende aungifte iu de directe belasti:llgen 
van bet dienstjaar 1947 (inkomsten voor 
1946) 29 mei 1948 was gedagtekend doch 
slechts op 27 october 1948 bij de admi
nistratie was toegekomen; go dat de liti
gieuze atmslagen lmiten de gewone ter
mijn i;(~ll kohierP werden gebracht; 

Overwegenc1e dat, om te beslissen dat 
ueze aanslagen vervallen waren wijl zij 
lmiten de normale termijn van aanslag 
teri kohiere gcbracht waren geweest, het 
arrest aan de administratie het recht ont
zegt het niet indienen van een aangifte 
in te roepc~n en zicll op de bepalingen zo 
van artikPl 7-! ller snmengeschakelde wet
ten lJctreffende cle inkomstenbelastingen 
.als, dienvolgens, op die van de besluitwet 
van 17 deecmber 19-!2 te beroepen, wan-

(I) Zie verbr., 4 februari 1946 (A1·r. Vm·br., 
1946, biz. 48); 1 juli 1947 (ib.id., 1947, 
biz. 243); 12 januari 1948 (ibid., 1948, biz. 17). 

VERBR., 1955. - 16 

neer ZlJ de aanslag vestigt op het cijfer 
cler inkomsten clat . uit een te laat inge
diende aangifte gebleken is; 

Overwegende dat het arrest, immers, 
als principe stelt dat << wunneer de admi
nistratie de aam:lagen op grond van de 
nnngegeven inlwmsten vestigt, zij nood
zakelijk het bestaan van de zelfs te laat 
ingediende aangifte erkent ll, en naar 
recht beslist dat de belasting welke de 
administratie vestigt door het cijfer der 
nangegeven inkomsten als grondslag van 
de belasting te nemen niet kan aangezien 
worden als van ambtswege gevcstigd op 
het vermoedelijk bedrag der !Jelastlmre 
inkomsten; 

Overwegende llat artikel 55 cler samen
gescllakelde wetten de administratie ver
plicht het cijfer van de aangegeven in
komsten als belastinggrondslag te nemen, 
tenzij zij dat cijfer onjuist bevindt; dat 
de wet, in die mate, de anngifte van de 
sehatpliehtige slechts echt heeft lnmnen 
vermoeden indien zij overeenkomstig ar
tikel 53 en l1innen de bij deze bepaling 
gestelde termijnen geclaun werd; . 

Dat uit het voorschrift van gezegd ar
tikel 55 niet kan worden afgeleid dat, 
wanneer de administratie de ci;jfers van 
een aangifte ammeemt, zij noodzakelijk 
de regelmatighei,d ervun bevestigt welke 
ook de omstandigheden nwgen zijn wnar
in deze aangifte gedaun werd, en dat zij 
de annslag van de belastingplichtige niet 
van ambtswege op grond van het vermoe
delijk bedrag der belastbare inkomsten 
zou mogen vestigen door de aangegeven 
cijfers feitelijk als beslissend vermoeden 
te laten gelden, in een geval waarin zij 
daartoe niet wettelijk gehouden is; 

Overwegende dat, door te beslissen 
« dat het zonder belang is na te gaan of, 
-de aangifte feitelijk al dan niet te laat 
ingediend werd, vermits de administratie 
het bestaan ervan heeft erkend )J, het ar
rest de petitio 1JTincipi·i, waarop de rede
nering steunt, klaar in het licht stelt, ver
mits in onderhavig geval, indien, zoals 
de vaststellingen van de rechter over de. 
g-rond mogelijk maken het te denken, de 
aangifte slechts na het verstrijken van de 
gewone aanslagtermijn gedaan werd, de 
administratie daurop slechts acht heeft 
kunnen slaan en ervan « het bestaun )) 
heeft kunnen erkennen, door zich op het 
niet inclienen van een geldige aangifte te 
beroepen om de belasting bij toepassing 
van artikel 74 te vorderen of na te vor
deren; dat zij zodoende noodzakelijker
wijze verwcerders aunslag van ambts
wege moest vestigen, wat hnar niet ver
bood met de nangegeven inkomsten reke
ning te houden, als eenvoudig vermoeden 
en niet luaehtens een vermoeden van 
juistheid afgeleid uit artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten, welke bepaling 
uan het onderhavig geval vreemd is; 
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Overwegende dat, door uitspraak te 
doen, zoals het gedaan heeft, het bestre
den arrest de in het middel bedoelde 
wetsbepalingen gesclwnden heeft; 

Om die redeuen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweercler tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

7 december 1954. - 2e kamer. - Voo~·
z'itte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Van Beirs. 
- GeUjl,;luiclende conclnsie, H. Ganshof 
van der lVIeersch, advocaat-generaal. 
Plc#er, H. Van I~eynseele. 

ze KAMER. - 7 december 1954 

1° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
AANCliFTE. - BEWI.TS VAN DE ON.TUISTHEID 
VAN DE AANGIFTE. - BEWI.TS DAT DOOU ALLE 
UEOH1'SUIDDELEN EN INZONDERHEID DOOH 
VERUOEDENS UAG GELEVERD WORDEN. 

2° INKO:NISTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - BEWI.TS VAN DE ON.TUIS1'HEID 
VAN DE AANGIFTE. - BEWI.TS DAT ONDER ~IEER 
DOOR VERGELI.TKING lliE1' DE INKOUSTEN VAN 
SOORTGELI.TKE BELAS1'INGPLIOH'l'IHEN UAG GE
LEVERD WORDEN. 

1° Het bmvijs van de onj-uisthei<l van een 
in ·nUvoeriny van aTtilcel 53 cler samen
geschalcelde ~vetten betreffencle fle ·in
lcomstenbelastingen onde1'te7cende aan
gifte m(tlJ do01· alle rechtsmiddelen, ver- 1 

moeclens inlieg1·epen, geleve1'11 wor
den (1). 

2° Het bew·ijs van de onju·lstheia van de 
aangifte van een belastingsplichtige in 
zalce inlcomstenbelastingen lean bUjlcen 
onder meer uit de vergelijlcing met de 
inlcomsten vwn soortgelijlce belastings
plichtigen, •ve-nnoeden waarvan de jltist
heia (loor de wet wordt aangenomen 
-wanneer het lcrachtens nrt'ilcel 25, pa
ragraaf 1, 1°, •van de samengeschnkelde 
wetten belnstbare winsten betreft. 

(HARVENG1', T, BELGISOHE STAAT, 
MINISTER 1'AN FINANCIEN.) 

HI<JT HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 october 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afg-eleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 en 55 van de bij besluit van 
31 juli 1943 samengeschakelde wetten, 
doordat het bestreden arrest de aangifte 

(1) Zie verbr,, 18 mei 1954 (Ar1'. TTm·b,.,, 
954, blz. 605). 

in de belasting onjuist heeft verklaard 
zoncler uitleg te verstrekken nopens de 
bewijskracht van de ]Jijgevoegde docu
menten, die de lijst der algemene onkos
ten alsook de opsomniing en de koopprijs 
van de goederen vermeldden, en beslist 
heeft clat de onjuistheid van de aangifte 
niet door bepaalcle elementen hoefde be
wezen te worden doch bij vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen mag· 
vastgesteld worden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de stukken van 

de rechtspleging, en inzonderheid uit de 
door aanlegg-er v66r lJet hof van beroep 
genomen conclusies blijkt dat cle docu
menten betreffende de algemene onkosten 
en de goeclerenaankopen niet betwist wer
clen, daar het geschil enkel over het per
cent van cle door aanlegger op die produc
ten verwezenlijkte wh1st liep; 

Dat, clienvolgenl', om zijn beslissing· 
met redenen te omkleden, het bestreden 
arrest niet gehouden was uitleg te ver
strekken nopens de l1ewijskracht van de 
niet betwiste documenten welke lwt aan
nam; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aang·enomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bewijs van de on
juistheid van de in uitvoering van a.rti
kel 53 der samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelasting-eu onder
tekende aangifte door alle rechtsmiddelen 
kan geleverd worden, vermoedens inbe
grepen; dat dit bewijs namelijk nlt de 
vergelijking der aangeg-even inkomsten 
met die van soortgelijke belastingplichti
gen blijken kan; dat artikel 28 der voor
melde samengeschakelde wetten de jnist
heid van dit vennoeden aanneemt wan
neer het zoals. ten deze, winsten b(~treft 
die krachtens 1 o van paragraaf 1 van ar
tikel 25 cler samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen belast
baar zijn; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweeue niiddel, afgele~d nit 
de schenc1ing van de artikelen 28 en 5f> 
van de samengeschakelde wetten en 97 
van de Grondwet, doordat, Iiaardien het 
artikel 28 slechts bij gebrek ann hewijl'l
krachtige gegevens toegepast wordt en 
aanlegger deze bewijskrachtige gegevens 
ingebracht heeft, het arrest van deze be
paling geen gewag mocht maken; !~II door
dat het hof van beroep zich onthouden 
heeft na te gaan of de winsten die als 
vergelijkingspunten gediend hebllen nor
maal waren wijl zij door soortgelijke be
lastingplichtigen aangegeven of aangeno
men waren geweest : 
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Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden. arrest 

vaststelt dat « de beweerde normale 
winstcoefficH!nten per categorie produc
ten, waarvan aanlegger gewag maakt op 
geen enlrel bewijskrachtig gegeven steu
nen JJ; 

Dat het arrest aldus gewezen heeft dat 
er ten deze (( gebrek aan bewijskrachtige 
gegevens JJ bestond om de belastbare 
grfmdslag te vestigen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat de door de administratie aangevoerde 
vergelijkingspunten, te weten de gemid
delde winstpercenten op de verkochte 
vroducten, di.e zijn welke aangegeven of 
aangenomen zijn geweest door negen be
lastingplichtigen die hetzelfde beroep als 
aanlegger uitoefenen waaronder er vijf 
in dezelfde gemeente als hij en de andere 
in naburige gemeenten zijn gevestigd; 

Dat het alzo er op gewezen heeft dat 
het normale winsten van soortgelijke be
lastingplichtigen betrof; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
f(oitelijke grondslag missen; 

Oro die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

7 december 1954. - 2° kamer. - Vom·
zitter en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Gelij7clni
(Zende conclu.sie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. --c- Pleitei-, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMEH. - 7 december 1954 

BFJWIJS. - SCBENDING VAN BET AAN DE AK
'I'EN VERSCBULDIGD GELOOF. RECB'l.'
STREEKSE BELAS'l'INGEN. ~ SCHENDING VAN 
BET GELOOF YERSCHULDIGD AAN EEN S'l'UIC 
VAN HE1' ADMINIS'I'RATIEF ONDERZOEK HE'l.'
WELK DOOR DE ADMINIS'l'RATIE "IIIE·r BET OOG 
OP DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE ALS VElU!OE
DEN AANGEVOERD WORD'!'. 

J'Jcherult het a.nn (le alvten verschttld·iucl ge
loot het an·est dat beslist da.t een stulc 
11an het aclminist;·aUef onderr~;oelc ueen 
voldoende ve·rmoeden witmnfllct om een 
(tanslag ·oan arnbts'Wege te ;·echtvaa·rdi
gen om de ;·ede·n dat nit (z.it st·!tlc niet 
zou gcblelcen zijn flat het de schatpUch
.tige betTeft dnn wnnneer ttit de tc7cst 
zelj ·van clit st1tk blijkt dat het hem 
noodza,7celijk betrej't (1). 

(1) Zie verbr., 22 april 1952 (An·. Verbj•,, 
1952, biz. 453) en conclusie van het openbaar 
ministerie; verbr., 4 april 1941 (Bull. en 
.PABIC., 1941, I, 123 en 124). 

' (BELGISDHE STAAT, MINISTER VAN ~'INLINCIEN, 
'1'. HARVENGT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over . het enig micldel, afgeleid -uit de 
schending van cle · artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, en bijgevolg van de 
artikelen 28 en 56 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mcngeschakeld bij besluit van 31 juli 
1943, geldig gemaakt bij de besluitwet van 
5 mei 1944 en van de artikelen 2 en 6 
van de wetten betreffencle cle nationale 
.;risisbelasting, samengeschakeld bij be
sluit van 31 juli 1943 en geldig gemaakt 
bij de hesluitwet van 5 mei 1944, doordat 
het bestreclen arrest verklaart dat geens
zins bewezen is dat verweerder Harvengt 
een verborgen bedrijvigheid heeft gehad 
of geheime prijzen toegepast heeft welke 
de mogelijkheid van cle verwezenlijking 
van supra-normale winsten reehtvaardi
gen, feiten vastgesteld il). hoofde van 
clienstaanwijzing 3.303 waaraan belang
hebbende vergeleken werd, dan wanneer, 
uit stnk 9 en nit stuk 10 van het aan het 
Hof van beroep te Gent onclerworpen dos
sier cluidelijk blijkt dat een overprijs be
taald werd door een met name aange
cluicle pachter niet aan een onbepaalde 
persoon zoals het bestreden arrest het 
aanstipt, cloch aan verweerder Harvengt, 
zonder clat de te clier gelegenheid afge
leverde facture cluarvan melding maakte; 
dat, dienvolgens, de aclministratie bij ge
brek nan aangifte gerechtigd was om de 
belastbare inlwmsten in hoofde van voor
noemde te vermoeden door deze te verge
lijken met een belastingplichtige clie on
der iclentieke omstandigheden zijn bedrijf 
uitgeoefend en gedreven had, hetgeen zij 
tereeht gedaan heeft : 

Overwegende dat de aan het hof van 
beroep onderworpen vraag was te weten 
of verweerder, voor het dorsen van graan
gewassen van de pachters, zijn klanten, 
cle wettelijke prijs gekregen had, dewel
ke, volgens de vaststellingen Yan het ar
rest 25 a 26 frank per zak bedroeg, of
wei cle cloor de aclministratie tot vestiging 
van de aanslag van ambtswege in aan
merking genomen prijs van 40 frank per 
zak; 

Overwegencle dat het door de_controleur 
opgestelcl stuk 9 van het dossier de eenzel
vigheid van verweercler opgeeft en de aan 
cle controleur door X, pachter te Gotti
gnies, afgelegde verklaring vermeldt, 
volgens welke, cleze laatste in 1945, 50 fr. 
per zak voor gedorste graangewassen be
taald had en denkt in 1944, inderdaad 40 
of 45 frank per zak betaald te hebben; 
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Overwegende dat het bestreden arrest, 
na onderzoek van (lit geschrift, verklaart 
dat cc het evenmin een voldoend vermoe
den nitmaakt; dat indenlaad, nit deze 
verklaring niet blijkt dat het ten deze 
over een aan verzoeker eerder dan aan 
een derde betaalde prijs gaat )) ; 

Overwegende clat dergelijke interpre
tatie de tekst van het voorgebracht stuk 
miskent, daar de verkl:iring van de pach
ter noodzakelijk de verweerder betreft; 

Dat het bestreden arrest aldus het ge
loof heeft geschonden dat aan stuk 9 van 
het administratief onderzoek verschul
tligd is; 

Om die redenen verbreekt het bestre
den arrest; beveeit dat melcling van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroorde<elt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zank naar het Hof van beroep 
t€~ Luik. 

7 december 195-L - 2e lmmer. - Yoor
zUte1' H. Giroul, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ferslaggever, H. Ba
reel. - Gelijkln'iclenrle conclns,ie, H. Gans
hof van der :M:r'ersch, advocaat-generaal. 
- Pleitm·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.-- 7 decenaber 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMINll VAN DJ<; llELAS'l'BARE GRONDSLAG. 
VERGELIJKH\'G l\fET DE lWRMALE WINSTEN 
VAN GELIJKSOORTIGE BELASTINGPLICH'l'IGEN. 
- VERGELIJKING ALLEKN BIJ GEMIS AAN BE
WI.JSKRACHTIHE GEGEVENS 'l'OEGELATEN. 

2° INKOl\fSTEJNDELASTINGEJN. 
RA]..HNG VAN DE BELAS'l'BARE HRONDSLAG. 
VERGELIJKING :i\IE'f DE NORMALE WINSTEN 
VAN GELI.JKSOOR'l'IGE BELAS'l'INGPLICHTIGEN. 
- BEWUSKIUCH'l'IGE GEGEVENS. - BoEK
HOUDING VAN EEN BEENHOUWER DIE DE DE
TAILS VAN DE WINSTEN NIE'l' AANDUIDT. -
ilOEKHOUDING DIE GEEN BEWUSKRACHTIG 
GEGEVEN 1JIT}.L\.AKT. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN IJJ<; BELASTBAHE GRONDSLAG. 
GEGEI'ENS DOOR DE BELASTlNGPLICHTIGE 
ALS VERJ\LOEDENS YOORGEllRACH'J'. - SOUVE
BEINE BEOORDELING VAN HUN BEWI.JSKRACHT 
DOOR DE RECH'l'ER OVER DE GROND. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. -
0NDEHZOF..KSMAA1'REGEL DOOH Dl" BELASTING
PLICHTIGE VOOR HET HOF VAN BEROEP AAN
GEVRAAGD. - GEPAS'l'HEID. - SOUVI,REINE 
BEOORDELING. 

Jo Het i.s alleen bi.i gemis cum bewi.js
Jcr·achUge r!Buevens da,t de wet toelaat 

de bedrijjs·inkmnsten overeenkomstiq 
wrtUcel 25, paragraaj 1, 1°, cler samer;,
,qeschalcelde wetten ll'ij ve?·gelijlcin.rr 
met cle norntale w·insten van soort,qe
lijke belasUngplichtigen te bepalen (1). 

2° Is geen « bewijsJ,:ntchtig ge(feven )) naa1· 
de z·in van artilcel 28 cler samcnf!escha
lcellle wetten cle boekhoucliny ·van ccn 
beenho1t:We1· clie, alhoewel j-lt:ist (le hoec 
·veelherlen en het rJcwicht van de rJC
slachte rUeren van llet in het ttroot 
nangelcochte vlees a.Tsoolc clc ,verlcoop
JWi:is nandnidenfl, noohtans noah het 
detail cler winsten, noch rlc ~vinstmat·
ges ve1wwlrZt (2). 

3° Het hoj vnn be-roep dat wei[!ert aoht 
te slaan op de controleboekjes en op 
cle 1Jcnvijz·ingen naar rle ofllcU3le prij
zen die door (le belastinrtPz.icht-if!C, zijn
de een beenhonwer als uew·ijslcmehtigc 
rJegevens 'Can zijn inlcomsten worden 
Door(festelcl. l>eoonleelt smwerein. de be
wij s 7M'1LCh t -vnn rUe ,r;erwvens door to 6e
sl'issen dfLt cUe uegevens tl lo·nt(J1' theore
tische op hyJJothetische IJC111:idrlelden en 
in vorbrtn(l met cHlnvinistraUeve 1Jom·
schriften gefjrmule 1'(un-infjcn 'lf.'itm,cLken, 
tlie niet nooclzalcelijke·rwijze met de 
itJerl,:eUjl,,he·irl strolcen )). 

4° 011 71 et stu!.; aer flh·ectc uela,stin11en 
beoonloolt hct hot 'l;an bcmep souvet·ein. 
de .QetJastlwid vnn eon deslcu.ncUa onder
zoek (3). 

(THIRY, T. llELGISCHE S'l'AA'l', 
};fiNisrrEH VAN FINANOIEN.) 

A!U>ES'l'. 

HIDT HOJ<'; ~ Gelet op het hestreden 
an'est, 011 29 april 1953 gewezen t1oor het 
Hof van lH;roep te Luik; 

Over bet eerste m~dt1el, afgeleit1 uit de· 
schending van de artikelen 97, 107, 110, 
111 en 112 van de Grondwet, 1314 tot 
1324 van het I3urgerlijk '\-Vetboek, 25, 27, 
28, 53, 5± en 55 der samengescllakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, 16 tot 24 van het 'Wetboek van koop
handel, 2 van de wet van 31 jnli 1934, 9 
van de wet van 6 september 1895, doordat 
het bestreden arrest verklaart dat aan
legger jnist op de in de artikden 28 en 
55 van de samengeschakelde wetten be
lloelde grondslagen lJelast wercl, ondanks 

(1) Zie verbr., 14 juli 1953 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 850). 

(2) Vergel. verbr., 23 juni 1953, vijf arresten 
(Bull. en PAsiO., 19p3, I, 850); 17 november 
1953 (A''''· Verb1-., 1954, biz. 189). 

(3) Zie verbr., 5 juli 1948 (Arr. V&b,·., 
1948, blz. 381). 
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het voorleggen van lJewijskraclltige gege
vens welke de met betrekking op de mi
nisteriele beslniten over de regeling van 
de prijzen aangegeven cijfers rechtvaar
digen, dan wanneer, ee.rste onderdeel, de 
administratie slecllts artikel 28 der sa
mengeschakelde wetten mocht toepassen 
bij gebrek aan door aanlegger geleverde 
bewijskrachtige gegevens, en dan wan
neer, tweede onderdeel, cloor de belasting 
te vestigen bij vergelijking met zekere 
belastingplichtigen die winsten aangege
ven hebben welke nit onregelmatige ver
richtingen konden voortvloeien, de,admi
nistratie het bewijs diencle te leveren dat 
aanlegger was overgegaan tot dergelijke 
verrichtingen, welke niet mogen vermoed 
worden: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest aanstipt 

<< dat, zo <le boekhonding van reqnestrant 
juist de hoeveelheid en het gewicht van 
de geslachte dieren, van het in het groat 
aangekocllte vlees alsook de verkoopprij
zen aandni<lde, de door hem voorge
brachte docnmenten echter de opsomming 
noch van de winsten noch van de door de 
belastingplichtige toegepaste winstmarges 
vermelden ll; 

Overwegende dat de) rechter over de 
grand aldns vastgesteltl heeft dat aanleg
ger de in artikel 28 van de samengescha
kelde wetten omschreven bewijskrachtige 
gegevens niet geleverd heeft; dat deze 
wetsbepaling, dienvolgens, de adminis
tratie in staat stelde de bedrijfsinkom
sten van aanlegger bij vergelijking met 
de normale winsten van soortgelijke be
lastingvlichtigen te bevalen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat niet lJewezen is dat de 

administratie, door tot die vergelijking 
over te gaan, ov nit onregelmatige ver
richtingen voortkomende winsten acht 
zou geslagen hebben; 

Dat de twee ontlerdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; . 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1317 tot 1324 van het Bnr
gerlijk Wetboek, 2 y.an het koninklijk be
sluit nr 237 van 31 janual"i 1936, 25, 2'7, 
28, 53, 54, 55 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, eerste onderdeel, doordat het arrest 
geen antwoord heeft verstrekt op de con
elusies waarin aanlegger staande hield 
het bewijs van het bedrag der verwezen
lijkte winsten te hebben geleverd tloor 
voorlegging van controleboekjes die, voor 
de jaren 1946 en 1947, juist de hoeveelheid 
en het gewicht der geslachte tlieren en 
van het in het groat gekochte vlees, als
ook de koopprijzen en tle verkochte hoe
veelheid vermelden, daar deze gegevens het 
ongetwijfeld mogelijk maken cle door arm-

legger verwezenlijkte winstmarge te bepa
len, derwijze dat zijn op die winstmarge 
gesteunde aangifte diende gehandhaafd 
te worden en dat de administratie ze niet 
op grand van uit door soortgelijke bela8-
tingvlichtigen behaalde winsten afgeleide 
vermoedens mocht wijz~gen, tweede on
derdeel, doonlat hct anest llet geloof 
miskent dat aan de akten verschnldigd is, 
door te verklaren dat aanleggers boek
houding. de koopprijs van het vlees en 
van de verkochte hoeveelheden niet ver
meldt, dan wanneer de controleboekjes 
die inlichting·en verstrekken; derde onder
dee!, cloordat het arrest de ov grond van 
de door het ministerie van ravitaillering 
vastgestelde of!icH~le vc"rkoopprijzen be
paalde winstmarge afwijst, hoewel, het 
erkent dat de boekhouding van aanlegger 
juist deze verkoopprijzen vermeldcle; 
vierde onderdeel, doordat llet arrest cle 
aanvraag om deskumlig onderzoek af
wijst welke aanlegger had ingecliend tot 
bewijs van cle werkelijkheid van de 

· winstmarge waarop zijn aangifte steunde : 

Over llet eerste onderdeel : 
Overwegende clat het arrest hierop 

wijst dat de door aanlegger voorgebrachte 
bescheiclen << de details noch van de win
sten noch van de door aanlegger toege
paste winstmai·ges vermelden ll en dat « de 
winstmarges geenszins nit gegevens nit 
de boekhouding blijken, doch uit lonter 
theoretische ramingen gesteund 011 hypo
thetische gemiddelclen en in verband met 
administratieve voorschriften, welke niet 
noodzakelijkerwijze met cle werkelijk
heicl. stroken ll; dat het alzo op gepaste 
wijze aanleggers conclusies beantwoord 
l1eeft; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat het bestreclen arrest 

niet verklaart dat de boekhouding van 
aanlegger niet cle koopprijs van het vlees 
en van de door aanlegger in het klein ver
kochte hoeveelheden vermeldt; dat het 
middel, op een onjuiste aanvoering· 
steunt, en derhalvc~ feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde onclerdeel : 
Overwegencle cla t het arrest vaststelt 

dat de door aanlegger voorgelegcle bewijs- · 
middelen « louter theoretische ramingen 
op hypothetische gemicldelden en in ver
band met administratieve voorschriften 
uitmaken dte niet nooclzakelijkerwijze 
met cle werkelijkheid stroken ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de bewijskracht van de door aan
legger tot staving van z}jn bewijsvoering 
ingeroepen elementen souverein heeft llP
oordeeld; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 
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grond souverein de gepastlleid van een 
door een partij aangevraagde onderz_oeks
niaatregel beoordeelt; 

Dat llet middel in geen enkel zijner 
{Jllderdelen kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot cle kos
ten. 

7 december 1954. - 2° kamer. - Vom·
zitte1', H .. Giroul, raadslleer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. De Bersa
ques.- Gelijkl~tidende conclu.sie, H. Gans
hof van cler Meersch, aclvocaat-generaal. 
- Pleiter-, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 7 december 1954 

1 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - GEBRUIK VAN 
VALSE S'l'UKKEN. - 0GENBLIK WAAROP HE'l' 
OEBRUIK EINDIGT. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN). -
0PENBARE VORDERING. - VEROORDELING. -
VAS'l'S'l'ELLINGEN EN PROOEDUREAK'l'EN WELKE 
NIE'l' 'l'OELA'l'EN NA TE GAAN OF DE OPEN
EAHE VORDERING VERJAAl{D IS. - VER.BRE
KINti }..lET VEHZENriiNG. 

3° SEQUESTER DER VIJANDELIJKE 
GOEDEREN. - BESLUI'l'WE'l' VAN 23 AU
Cl1TS'l'US 1944, AH'l'IKELEN 4 EN 6. - GEBREK 
AAN AANGIF'l'E BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJN. 
- 0GENBLIKKELIJK :HISDTII.JF. 

4° VERJARING (IN STRAFZAKEN).
VERSOHEIDENE INRHEUKEN WELKE DE VOOR'l'
ClEZETTE EN VOOR'l'DURENDE Ul'l'VOERING VAN 
EEN ZELJ<'DE STRAFBAAR OPZET UITMAKEN. 
-- VEHJARING DIE SLECH'l'S \'AN AF HE'l' LAA'l'
S'l'E FEI'l' LOOPT. 

r;o VERJARING (IN STRAFZAKEN).
VERSOHEIDENE UISDRIJVEN WELKE EEN EN
KEL UISDAAD OF WANBEDR.IJF UI'l'llfAKEN. -
0NDERZOEKSMAATHEGEL BETREFFENDE ZEKERE 
DF:H. :1\tHSDRIJVEN. - S•.rUITING VAN DE VER.JA

JUNG TEN OPZIOHTE VAN DE MISDAAD EN HE'l' 
WANBEDRIJJ<'. 

{i 0 VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - VALSHEID IN DE 
AKTE VAN AANKOOP VAN EEN ONHOEHEND 
HOED. - AK'l'E WELKE VASTS'l'EL'l' DA'l' EEN 

(1) Verbr., 4 juli 1932 (Bttll. en PASIC., 
1932, I, 223) en nota; 21 december 1938 (Bull. 
-en PAsrc., 1938, I, 401). Vergel. verbr., 18 no
vember 1942 (Arr. Vm·b•·., 1942, biz. 143); 
13 januari 1943 (ibid., 1943, biz. 5); 6 juli 1953 
(ibid., 1953, biz. 771); 20 september 1954, 
supra, blz. 14. 

(2) Verbr., 3 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 734). 

PERSOON, DIE DE KOPEH NIET IS, VERKLAARD 
HEEFT DE AANKOOP 'l'E HEBBEN GEDAAN. -
AKTE OPGESTELD OVEREENKOMSTJG- DE WIL 
VAN DIE PERSOON. - \TERVALSING VAN EEN 
VEllKLARING WELKE DE AK'l'E •.rOT DOEL HAD 
OP TE NEMEN OF VAST 'l'E S'l'ELLEN. 

7° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. VEROOlWELING WEGENS 
VALSHEID EN GEBHUIK VAN VALSE S'l'UKKEN. 
- lVliDDEL DA'f ALLEEN 'l'EGEN DE DEELNEMING 
VAN BE'l'IOH'l'E AAN DE VALSHEID OPKOM'l'. -
VEROORDELING DIE WEGENS HE'l' GEBRUIK 
DER VALSE S'l'UKKEN HEHEOH'l'VAARDIGD 
BLIJF'l'. - NIE'l' ON'.r\•ANKELI.JK :aUDDEL. 

1° Het gebntilc van valse stu.Tclcen dmwt 
·voo1·t, zelfs wanneer de schr-iftvervalser 
geen niemv feit gepleegcl heeft en niet 
opnie·uw opgetr-eden is, zolang het be
oogde cloel n·iet volledig be·reilct is en 
zolang cle hem venveten oor-sp>·onlce
lijlce alcte voo•·tgaat, in zijn voordeel en. 
zoncler ·ve·rzet in z·ijn hoofcle, de nuttirJe 
ttUwe>"kin{! te le>jCTen die hij e·rvan ve·r
wachtte (1). (Strafwetboek, art. 197.) 

2° Wannem· cle vaststelz.i-ngen van de be
streden beslissing en de proced·~trealc
ten ·waamp het hot acht vennag te 
slaan, niet toelaten na te gaan, binnen 
cle u·ren.zen van zijn bevoegclheid, of cle 
pttblielce vorde>·ing al dan niet verjctard 
·is, ve>·br-eelct het hof de beslissing van 
ve·roo1·cZeling met ve1·zencling (2). · 

3° Het v1·ijwillig venw_irn hot bostaan van 
vijandelijlce goedeTen, r-eohten en be
langen binnen cle vom·geschreven te•·
mijn aan de Dienst van het seqttester 
aan te geven is een ogenbliklcelijlc en 
n·iet een voortcl-lwend mi.scl>·ijf (3). (Be
sluitwet van 23 augustus 1944, art. 4 
en 6.) · 

4° W anneer veTscheidene inb>·eu.ken de 
voor-tgezette en voo1·tcZ·wrencle uitvoe
·ring van oen zelfcle stntfbaar opzet nit
rnaken, beg·int cle ve1·jar-ing van de open
bar·e vm·de1·ing ten aanzien van al de 
teiten slechts vanaf het laatste dier fei
ten te lopen (4). (Strafwetboek, arti
kel 65.) 

5° lVannem· eon misdaad of een wanbc
dr·ijf door ve·rscheidene inbr'eulcen wm·at 
ttitgemaakt, stttit cle onderzoelcsmaatre
gel betreffende zelcer-c ·inlweulcen de 
openbare vordering ten opzichte van de 

(3) Zie verbr., 6 december 1943, redenen 
(Bull. en PAsiC., 1944, I, 96); 27 juni 1949 
(Arr. Vm·b,·., 1949, biz. 416). Wat betreft de in
brenk voorzien bij artikel 34 van de wet van 
14 juli 1951, zie verbr., 8 maart 1954 (ibid., 
1954, biz. 465). 

(4) Verbr., 29 maart 1954 (Btrll. en PAsrc., 
1954, I, 671); 20 september 1954, supra, 
biz. 14. 
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rnisdaarl of van het wanb,edrijf in 
zijn geheel (1). 

6° Alhoewel de alcte van ·verlwop van een 
onroerend goed, die rle verlclat·ing van 
aanlcoop behelst van een pm·soon die de 
wer·Jcelijlce lvoper niet ·is, in overeen
sternrniny rnet de ~vil1;an de leaper opge
steld, vet·toont z·ij nietternin de verval
sing van de verlclat·iny wellve de alcte 
tot doel had op te nernen of vast te stel
len, aangezien arleen rle we'rlcelijlce ·wU 
de·r pat·tijen, rnet uitsl7titing van ellce 
schijn van wi/,, in aanrnerlcing rlient te 
worden genornen. (Strafwetboek, arti
kel 196.) 

7° Wanneet· de betichte wegons ·valsheirl 
en gebt·uilv vnn vnlse st1i1clcen vero~r
deeld werrl is bi.i rJebr·elc aan belang met 
ontvanlceU.i lc het m·irlrlel rlat et· zich toe 
bepet·lct rle deelneming aan de valsheid 
te betwisten, zo de vet·oonleling door 
het gebntilc r;an de vnlse st1tlclven _qe
Techtvaanli_qd bUjft (2). 

(DARVAUX EN STEENBECKELIERS, 
'1'. DIENST VAN BET SEQUESTER..) 

ARRES'l'. 

HET HOF; ~ Gelet op llet bestreden 
arrest, op 12 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

A. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering ingesteld tegen Steen
beckeliers ·: 

Over het tweede en llet derde middel 
samen, het tweede, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 22, 24, 25 en 26 van 
de wet van 17 april1878, de· voorafgaande 
titel inhoudende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 66, 193, 196 en 
197 van het Strafwetboek, 9 en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestred~n arrest 
aanlegster veroordeeld heeft mt hoofde 
van de telastlegging A, valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stukken, 
beweerdelijk gepleegd tussen 27 april 
1942 en 17 februari 1948, en de verjaring 
van de strafbare daad gestuit verklaard 
heeft, onder meer door de opdracht van 
3 februari 1951 van de onderzoeksrechter 
aan de hoofdcommissaris ter gerechtelijke 
delegaties (stuk 677), dan wanneer de 
laatste beweerde daad van gebruik van 
valse stukken, vastgesteld in de aange
duide tijdsruimte in de telastlegging, op 
16 januari 1948 heeft plaats gehad en 

(1) Verbr., 22 october 1951 (A1·1·. Verbr., 
1952, blz. 35); 14 december 1953, redenen 
(ibid., 1954, blz. 259). 

(2) Zie verbr., 13 a.pril 1953, twee arresten 
( Arr. V erb:r., 1953, blz. 540 en 543). 

de verjaring dm·halve op 17 januari 1951 
verkregen was, en in elk geval niet wet
telijk is kunnen gestuit worden door een 
daad van vervolging die na laatstvermel
de datum verricht werd; het derde, afge
leid nit de schenc1ing van de artikelen 22, 
24, 25 en 26 van de wet van 17 april 1878, 
de voorafgaande titel inhoudende v:an het 
Wetboek van rechtspleging in strafzakEm, 
4, 5 en 6 van de besluitwet van 23 au
gustus 1944 betreffende het sequester der 
vijanclelijke goederen, rechten en belan
gen, 182, 183 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering, 9 en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, gewezen ov 
12 januari 1954 aanlegster veroordeeld 
heeft nit hoofde van de telastlegging D 
- niet aangifte binnen de voorgeschre
ven termijn van goederen, rechten en be
langen welke beweerdelijk aan een vijan
delijke onderdaan toebehoren - ofschoon 
tle telastlegging uitsluitend vatr niet aan
gifte tussen 4 september 1944 en 20 sep
tember 1944 melding maakte, en de ver
jaring van het strafbaar feit dat bij de 
rechters over de grond aanhangig was, 
derhalve uiterlijk sedert 21 september 
1950 onherroepelijk verkregen was, en 
doordat het bestreden arrest desondanks 
het misdrijf niet verjaard en de verjaring
tloor een daacl van vervolging van 3 fe
bruari 1951 gestuit verklaard heeft, on
der het voorwenclsel dat het misdrijf eeu 
voortdurend misdrijf zou zijn geweest, eu 
het hof van beroep aanlegster mitsdien 
veroordeeld heeft wegens een feit dat zich 
voorgedaan heeft na de in de telastleg
ging nauwkeurig afgeperkte tijdsruimte en 
ten aanzien van hetwelk aanlegster geen 
verweer heeft kunnen voeren en hetwelk 
niet regelmatig v66r de rechters over liP 
grond werd gebracht : 

Overwegende dat het laatste gebruik 
van de akte welke in hoofde van aanleg
ster van valsheid beticht wordt, volgens 
llet bestreden arrest, voor de in de be
schikking van verwijzing tussen de 
27" april1942 en de 17" februari 1948 aan
gehaalde tijdsruimte, moet plaats gehad 
hebben niep op 16 februari 1948, zoals in 
de telastlegging vermeld wordt, doch op 
16 januari 1948; 

Overwegende, ongetwijfeld, clat de rech
ter over de grond ten laste van aanleg
ster op feiten van gebruik van de van 
valsheid betichte akte wijst op een later 
tijdstip dan datgene in de beschikking 
van verwijzing en in de dagvaarding aan
gegeven wordt en aanstipt clat het ge
bruik dier stukken de openbaring- is van 
een enig strafbaar opzet, maar clat nit 
het bestn;den arrest niet blijkt dat het 
bedoeld heeft onder de telastlegging fef
ten te doen vallen die gepleegd werden 
na 17" februari 1948, welke datum uiter
lijk in de beschikki_ng van verwijzing en 
in de dagvaarding· voorzien was; 
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Overwegende weliswaar dat de rechter 
over de grond schijnt aan te nemen dat 
de daad van gebruik van valsheid, die 
op 16 januari 1948 gepleegd werd, tot 
17 februari 1948 voortgeduurd heeft het 
door de schriftvervalsers nagestreefd doel 
op de eerste datum nog niet- bereikt 
zijnde; 

Doch overwegende dat het bestreden ar
rest, door niet aan te duiden welk in dit 
geval het nuttig gevolg was dat de 
schriftvervalsers van het vervalste stuk 
en het gebruik er van verwachtten, het 
tijdstip in het onzekere laat waarop de 
aan aanlegster ten laste gelegde valsheid 
volkomen uitwerking moest hebben en, 
dienvolgens, of het aangeklaagd gebruik 
voort de uitwerking l1eeft gehad welke 
de vervalsers ervan verwachtten; dat 
derlmlve de daacl van onderzoek van 3 fe
lJruari 1951 clie in bet arrest vermeld 
wordt als hebbemle de verjaring van de 
publieke vordering g·estnit, niet ten ge
noege van recht gerechtvaardigd is; 

Overwegende dat de rechtsplegingsak
ten waarov het hof acht vermag te slaan, 
niet toelaten binnen de grenzen zijner 
bevoegdheden na te gaan of de publieke 
vordering al dan niet ten dage van de 
nitspraak van het bestreclen arrest ver
jaard was; 

Overwegende dat aanlegster insgelijks 
vervolgd w<crd nit hoofde van, tussen 4 
Pn 20 september 19±4, vrijwillig verzuimd 
te hebben het bestaan van vijandelijke 
goederen bij de Dienst van het sequester 
aan te geven, cUt feit <ie openbaring uit
makende van hetzelf<ie strafbaar opzet als 
dit aangeduid in de telastlegging A (vals
heid · in authentieke geschriften en ge
bruik van die valsheid) en de verjaring 
van de publi-eke vordering zijnde gestuit 
geweest op 3 februari 1951; 

Overwegende clat de tf~lastlegging D 
(verzuim van aangifte bij de Dienst van 
net sequester) door cle rechter over de 
grond enkel ten aanzien van het in de te
lastlegging A. aangecluid onroerencl goecl 
ten laste van aanlegster als bewezen is 
aangezien geweest; · 

Overwegende dat, mitsdien de daad van 
onderzoek van 3 februari 1951 de verja
ring van de }mblieke vordering ten aan
zien van de telastlegging A._. zoals zij door 
cle rechter over de gTond is omschreven 
geweest, niet beeft gestuit, zoals hierbo
ven is aangetooml geweest, bewuste daacl 
van onderzoek bijgevolg ten aanzien van 
rle telastlegging D de verjaring niet kan 
gestuit hebben; 

Overwegende, gewis, clat de rechter 
over de grond beslist dat de telastleg
ging D een voortdurencl misclrijf uit
maakt; dat deze interpretatie evenwel 
tegen de artikelen 4 en 6 van de besluit
wet van 23 augustus 1944 opdruist, waar-

bij elk vrijwillig verzuim van aangifte 
binnen een bepaalcle termijn strafbaar 
wordt gesteld; dat claaruit volgt dat de 
wet niet de gevolgen van het verzuim 
bestraft, maar clat het verzuim zelf het 
feit is clat de inbreuk uitmaakt; 

Dat aanlegster anderzijds niet wegens 
de in artikel 34 van de wet van 14 juli 
1951 omschreven inbreuk terechtstond; 

Dat de middelen gegrond ~ijn;, 

B. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de bes lissing gewezen over de 
tegen Darvm'tx ingestelde publieke vorde
ring: 

Over het derde micldel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 22, 24, 25 en 
26 van de wet van 17 april 1878, de voor
afgaande titel inhouclende van het Wet
bock van rechtspleging in strafzaken, 66, 
193, 196 en 197 van het Strafwetboek, 9 en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest aanlegster veroorcleeld heeft 
uit hoofde van de telastleggingen B I, 
B II, n en B II, b, ter zake van beweer
delijk valse akten of geschriften, opge
maakt op 10 december 1945 (telastlegging 
B I), einde 19±3 (telastlegging B II, a), 
en op 1 october 1944 (telastlegging B II, 
b), en van beweerd gebruik van die zelfde 
beweerdelijk valse akten tussen 1 juli 
1944 en 20 maart 1948, en de verjaring· 
van die strafbare feiten gestuit heeft ver
klaard door de op 8 maart 1951 door de 
onderzoeksrechter te Brussel aan de 
boofdcommissaris ter gerechtelijke dele
gaties gegeven opdracht, clan wanneer het 
ten laste van aanlegster nochtans niet 
op enig· feit van gebruik van bedoeld be
weerclelijk valse alden wijst, en derhalve 
de telastleggingen van gebruik van vals
lleicl, enerzijcls, zonder grond bewezen 
zijn verklaard geweest, en anclerzijds, de 
verjaring van de telastleggingen van vals
lleicl in ge~~llriften, bij gebrek aan een 
vastgesteld feit van gebruik en aan een 
verjaringstuitencle daarl binnen drie ja
i·en vanaf de datum der aangeklaagde ak
ten, ten laatste respectievelijk op 11 de
cember 1948, 18 januari 1947 en 2 october 
1947 verkregen was, en niet wettelijk door 
een claacl van onclerzoek of vall vervolging 
van 8 maart 1951 is kunnen gestuit wor
rlen : 

Overwegende dat, waar hij de feiten 
der telastleggingen B I, B II, a en b, be
wezen verklaart, de recllter over de grond 
nooclzakelijk verwijst naur de feiten zo
als zij in de beschikking van verwijzing 
ren in de dagvaarcling omschreven wer
clen; clat, bij ontstentenis van conclusies 
clienaangaande, het hof van beroep niet 
behoefcle de data aan te geven waarop, 
volgens de bescllikking van verwijzing en 
de dagvaar<ling, gebruik was gemaakt ge
weest van de ondersclleiclen valsheden in 
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private geschriften, namelijk de 15° maart 
1948 voor de telastlegging B I en de 
19 maart 1948 voor de telastlegging B II, 
a; dat het bestreden arrest dientengevolge 
een op 8 maart 1951 uitgevoerde daad van 
onderzoek mocht laten gelden om te be
slissen dat de verjaring van lie publieke 
vordering regelmatig is gestuit geweest; 

Overwegenue dat de rechter over de 
grond vaststelt dat de in de bewezen te
lastleggingen omschreven feiten, de voort
gezette en voortuurende openbaring van 
hetzelfde strafbaar opzet geweest zijn; 
dat derhalve de stuiting van de verja
ring van de pnblieke vordering ten aan
zien van een dier feiten, gelclt ten aan
zien van de an.dere feiten, die de bestand
delen van een enig misdrijf uitmaken; 

Dat het middel niet kan aang·enomen 
worden; 

Over het eerste, het tweede en het 
vierde middel samen, het eerste, afgeleid 
nit de schending van de artikelen 9 en 
97 van de Grondwet, 66, 193, 196 en 197 
van het Strafwetboek, doordat het be-· 
streden arrest in hoofde van aanlegster 
bewezen verklaard heeft ·de telastleg
ging A, valsheid in de anthentieke akte 
van aankoop van. het onroerend goed gele
gen Barlicadenplein, 1, te Brussel, akte 
opgemaakt door notaris · Gerard op 
26 april 1943, en gebruik van deze be
weerdelijk valse akte, tussen 27 april 
1942 en 17 februari 1948, a) zonder het 
middel te behandelen van de conclusies 
welke regelmatig door aanleg·ster v66r het 
hof van beroep genomen werden, en waar
bij deze aanvoerde : « dat, aangenomen 
dat het relaas, welk de eerste rechter van 
de omstandigheden dier akte verstrekte, 
met de waarheid strookt, dat Sailer in 
ieder geval de alde heeft willen tot stand 
brengen zoals zij verleden is geweest, en 
hij niet gerechtigd zou geweest zijn om 
dergelijke akte te bestrijden >>, b) zonder 
ten laste van a:inlegster, die betwistte de 
daderes of de mededaderes van de aan
geldaagde valsheid te zijn geweest, enige 
daad van uitvoering, deelneming of mede
werking v~st te stellen welke wettelijk 
haar veroordeling als daderes of mededa
deres van de valsheid kon rechtvaardi
gen; het tweede en het viet·de, opgesteld 
in dezelfde bewoordingen als het tweede 
en het derde middel welke door Steen
beckeliers werden aangevoerd : 

Overwegende dat deze middelen het be
streden arrest bestrijclen in zover het 
aanlegster nit hoofde van de telastleg
gingen A en D veroordeelcl heeft; 

Doch overwegende dat de rechter over 
de grond slechts een straf toegepast lweft, 
naardien de feiten, voorwerp der bewe
zen telastleggingen, « de voortgezette en 
voortdurende openbaring zijn van het
zelfde strafbaar opzet »; 

Overwegende dat de verwerping van 
het tegen de veroordelingen nit hoofde· 
van de telastleggingen B voorgesteld mid
del een definitief karakter aan deze ver
oordeling verleent, welke op zich zelf de 
ten laste van aanlegster uitgesproken 
straf rechtvaardigt; dat de middelen 
dienvolgens als van belang ontbloot moe
ten verworpen worden; 

En overwegende dat de substantiEHe of 
op straf nm nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en dat de· 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

0. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de· 
uoor de Dienst van het sequester tegen 
aanlegsters ingestelde burgerlijke vorde
ring: 

Overwegende dat de Dienst van het se
quester zich burgerlijke ·partij gesteld 
heeft bij al;:te van 31 december 1949, dit is 
min dan clrie jaren sedert 16 januari 1948, 
datum van het ten laste van aanlegster 
gelegde gebruik van een vals stuk; 

Overwegende . clerhalve dat, bij toepas
sing van artikel 1 van cle wet van 
30 maart 1891, de verjaring gedurencle het 
geding· ten opzichte van de burgerlijke· 
partij is geschorst geweest; 

Dat er bijgevolg· gronclen aanwezig zijn 
om na te gaan of, in strij cl met wat aan
legsters staande liouden, de schuldigver
ldaring wegens de telastlegging A wette
lijk gerechtvaardigd is; 

Over het eerste middel, voorgesteld door· 
Darvaux, zoals het hierboven aangehaald' 
is, en over het eerste door Steenbecke
liers voorgesteld middel, afgeleid uit de 
sche;ncling van de artikelen 9 en 97 van 
de Grondwet, 66, 193, 196 en 197 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest in hoofde van aanlegster bewezen 
verklaard heeft de telastlegging A, vals
heid in de anthentieke alde van aankoop 
van het onroerend goed gelegen Barrica
denplein, 1, te Drussel, verleden voor no
taris Gerard op 28 april 1942, en gebruik 
van deze beweerdelijk valse akte, tussen 
27 april 1942 en 17 februari 1948, zonder 
het middel te behandelen van de conclu
sies welke reg·elmatig door aanlegster in 
verbreking v66r het hof van beroep geno
men werden, en waarbij zij aanvoerde 
« dat, aangenomen dat het relaas, welk de 
eerste rechter van de omstandigheden die1· 
akte verstrekt, met de waarheicl strookt, 
dat Sailer in ieder geval de akte heeft 
willen tot stand brengen zoals zij verle
<len is geweest, en hlj niet gerechtigd zou 
geweest zijn dergelijke akte te bestrij
den>>: 

Over het eerste onderdeel van de mid
clelen : 

Overwegende dat aanlegsters veroor
deeld zijn geweest om als daderessen, in 
een authentieke akte verklaard te heb-
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~lJen persoonlijk een onroerend goed aan 
te kopen, dan wanneer in werkelijkheid 
de aankoper een zekere Sailer, vijande
Jijk onderdaan, was; 

Overwegencle dat aanlE>gsters bij con
dusies betoogden dat « Sailer cle akte 
zeker heeft willen tot stancl brengen zo
als zij verleden is geweest >>, of, met an
·dere woorclen, volgens cle door aanlegsters 
nedergelegcle memorie, << dat cle aankoop 
van het goed door beklaagde Steenbecke-
1iers, nauwgezet met de wil van Sailer 
overeenstemde >>; 

Overweg0nde dat het bestreden arrest 
in dit opzicht aanstipt << dat Sailer vool'
·zeker cUt onroerencl goecl voor zich zelf 
heeft Willen kopen >> en de vermoedens 
opsomt waaruit, volgens de rechter over 
de grond, blijkt « dat Sailer de eigendom 
van clat goecl won hebben >>; 

Dat cUe beschouwingen impliciet de 
.stelling van aanlegsters verwerpen door 
te beslissen dat alleen de overeenstem
ming van de akte met de werkelijke wil 
der partijen, met uitsluiting van elke 
schijn van wil, in aanmerking c1iende te 
worden genom en >>; 

Dat het eerste ondercleel van het mid
·del niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede ondercleel van het c1oor 
Darvaux voorgesteld midclel : 

Overwegende dat in het tweecle onder
dee! van het middel de bestreden beslis
sing - slechts bestreclen wordt in zover 
zij de deelneming van Darvaux aan het 
misclrijf van valsheid in autlwntieke ge
o:chriften aaugenomen heeft; 

Doch overwegende dat de rechter over 
de groncl bovendien beslist c1at Darvaux 
ook van cUe valsheicl gebruik gemaakt 
heeft, dat het midclel niet opkomt tegen 
de beslissing welke op zich zelf de ver
oordeling van aanlegsters jegens de bur
gerlijke partij rechtvaardigt; dat het 
tweecle onderdeel van het middel dienvol
gens van belang ontbloot en mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning van Darvaux; verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het, 
beslissencle over de publieke vordering in
gesteld tegen Steenbeckeliers, deze nit 
hoofde van de telastleggingen A en D ver
oordeelt tot een straf van twee maanden 
gevangenis en GOO frank geldboete of 
drie maanden vervangende gevangenis
straf, met vijf jaar uitstel en tot drie 
tiende der kosten jegens de publieke par
tij, verwerpt de voorziening van Steen
beckeliers voor het overige; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
Darvaux tot de kosten van haar voorzie
ning, en Steenbeckeliers tot de helft. van 
haar kosten, de wederhelft ten laste van 
de Staat blijvencl; verwijst de aldus be-

perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

7 december 1954. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslnggevm·, H. 0. 
Louveaux. - Gelijkl1tidende conclusie, 
H. Paul :M:ahaux, aclvocaat-gE>neraal. :__ 
Pleite1', H. Delacroix. 

2e KAnfER. - 7 december 1954 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACCIJNZEK. 
- BESLISSING IN LAA'l'STE AANLEG BIJ VER-
STEK TEN OPZICHTE VAN DE BETICHTE GEWE
ZEN. - BESLISSING WAARBIJ DE BETICH'l'E 
WORD1' VRIJGESPROKEN, DOCH WAARBIJ EEN 
YERBEURDVERKLARING BIJ WIJZE VAN VOOR
ZORGSMAATREGEL BEVOLEN WORDT. - VOOH
ZIENING VAN DE VEIWOLGENDE PARTIJ. 
TER.MIJN. 

2° DOUA.NEN EN A.OOIJNZEN. - IN
voER. - REGELMATIGE AANGIF'l'E BIJ DE IN
VOER. - VERPLICH'l'END VEREIST ZELFS VOOR 
WAREN WELKE NIE'i' AAN RECHTEN ONDERHE
VIG Z!.JN. 

3° DOUA.NEN EN A.OOIJNZEN. - TIJ
DELIJKE INI'OEH VAN VOERTUIGEN. - VRIJ
DOM VAN INKOllffiECH'l'EN. - VoORWAAR
DEN. 

4° DOUA.NEN EN A.OOIJNZEN. - WET 
VAN 6 APRIL 1843, AR'i'IKEL 23, ALINEA 3. -
VERBEURDVERKLARING DER GOEDEREN DIE 
TOT VERBERGING VAN GESLOKEN VOORWER
PEN GEBRUIKT WORDEN. - DRAAGWIJDTE. 

1° TVnnneer een beslissing in lnntste ann
leg, bij ve1·stelc uewezen ten opzichte 
van een betichte die wegens inbrmtken 
op de ·wetgeving betreffende cle do1tnnen 
en accijnzen veTvolgd we1·d, de betichte 
·vri.isp1·eelct doch bij « vom·zorgsmant
·regel >l een ve1·bmwclverlvln·ring beveelt, 
dient cle voo1·ziening vnn cle vervolgen
de pnrtij tegen ee1·st voormelde be
schilcking binnen tien m·ije dngen vnn
af de ·uitspTnnlc (1) ingesteld te W01'

den en, teyen de tweede beschilcking 
binnen tien vr-ije dngen vanctj het ve1·
strij lcen vnn de gewone termijn va.n 
verzet (2). (Wetb. van strafv., art. 373 
en 413.) 

2° De ingevoe1·de wnren moeten bij hnn 
invoer niet enlcel tot onderzoelc nan de 
tolbenmbten nnngeboden worden, mnn1' 
tevens het voo1'werp vnn een regelmn
tige anngijte uitmnken, zelfs indien zij 
vnn betnling vnn rechten · vrijgesteld 
zijn, behou.dens het 1·echt vnn de in
voerde1' het bestnnn vnn de voononn1·-

(1) en (2) Verbr., 22 mars 1954 (Arr. Verb>·., 
1954, blz. 500). 
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den, waa,man de vrijstelling van beta
ling dm· ·rechten afhankelijTc is ge
maaTpt, op het ogenblik van hun a.an
gifte bij de invoe1· te b6'wijzen (1). 
(Wet van 26 augustus 1822, art. 4, 37, 
118 en 143; wet van 6 april 1843, arti
kel 19.) 

3o ArtiTcel 17 ·vcm het ministerieel beslttit 
van 19 decembet· 1947, gew·ijzigcL bij a~·
Ukel 1 van het ministerieel beslttit van 
.~0 septembcl' 1951, verleent slechts Vl'i:i
rlom van invoerrechten ~oat de tijdeUjTo, 
ingevoerde voertttigen betreft, voo1· zo
'/Jeel nameUjTc die vervoermiddelen n'i,et 
TclaarblijTwlijTc zo7tden inger1:cht of uit
gerust zijn om goederen van het onde'l'
zoek te ontt1·ekTwn (2). 

4° Artikel 23, lid 3, van de wet Dan 
6 avril 1843, bett·effende de verbetwd
verklaring van goederen welke behom·
lijTc aangegeven zijn of vrij 1nogen ver-
1Joerd wm·den, doch Tcla.arblijTcelijTc Z7tl
len dienen om gesloken vom·werpen te 
vet·bm·gen, is van toepassing op de 
Tcoopwaren waa1·op de rechten bctaald 
zijn geweest of waarop wettelijTc geen 
rechten zi:in gelegd en niet op de Tcoop
waren wnat·op rechten zijn gelegd die 
gesloTcen 1.oerden en onde1· toepassing 
van artikel 22, Ud 1, vallen. 

(BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'I', KOORS.) 

ARREST. 

I-lET I-I OF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april 1954 g·ewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt welke bij << voorzorgsmaatregel 11 

de verbeurdverklaring van het voertuig 
beveelt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij verstek gewezen werd; dat uit geen 
stuk van de procedure blijkt dat het be
tekend geweest is; dat de voorziening, 
dienvolgens, voorti.idig, en bijgevolg, 
krachtens artikel 413 van het Wetboek 
van strafvordering aangevuld door arti
kel 3 van de wet van 9 maart 1908, niet 
ontvankelijk is; 

In zover de voorziening de beslissing 
van vrijspraak bedoelt : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 4 van de wet van 26 augustus 1822, 
van de bepalingen van de wet van 

(1) Verbr., 21 october 1946 (Bull. en PAsiC., 
1946, I, 376) en nota. Zie ook verbr., 12 juni 
1950 (Arr. Verbr., 1950, blz. 626); 15 fe
bruari 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 530). 

(2) Verbr., 15 februari 1954, motieven (Bull. 
en PASIC., 1954, 1, 530). 

6 april 1843, onder meer van ZlJll artike
len 3, 5, 19, 20, 22, 25 en 28, van arti
kel 17 van het ministerieel besluit 
van 19 december 1937 gewijzigd bij ar
tikel '1 van het ministerieel besluit ·van 
20 september 1951, paragraaf 10, van de 
wet van 30 juni 1931 gewijzigd bij de wet 
van 30 juli 1934, van de artikelen 1 en 4 
van de wet van 20 december 1897 en van 
de besluiten van ue Regent dd. 15 decem
ber 1944 (Staatsblad van 25, 26 en 27 de
cember 1944) en 29 juni 1946 (Staatsblaa 
van 9 augustus 1946), doordat het bestre
den arrest verweerder van de telastleg
ging van bedrieglijke invoer van een 
voor de smokkelarij ingericht automo
bielvoertuig heeft vrijgesproken, om re
den dat verweerder, wijl hij het voertuig 
aan de tolbeambten tot onuerzoek had 
aangeboden, niet kan aangezien worden 
als gepoogd te hebben de vereiste aan
gifte te ontgaan of de verschuldigde 
rechten te ontduiken, daar geen enkel 
recht verschuldigd is op goederen welke 
vanzelfsprekend zullen dienen om de ge
sloken voorwerpen te 'verbergen, dan 
wanneer verweerder het voertuig niet 
aangegeven heeft zoals het was en dan 
wanneer geen enkele wetsbepaling ver
biedt rechten te innen op een automobiel 
die van een verbergplaats voorzien is : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
was om : 1 o in Belgie, in tij delijke vrij
dom van de invoerrechten, onder dekking 
van een triptiek, een automobielvoertuig, 
waarin een verbergplaats was ingericht, 
gepoogd te heb ben in te voeren; 2° bij de 
inkomst in Belgie gepoogd te hebben de 
vereist~ aangifte te ontgaan, er de ver
schuldigde rechten niet te kwijten; er de 
vereiste vergunning niet voor te leggen en 
er de ter zake statistiek voorgeschreven 
formaliteiten niet te vervullen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat verweerder, die zijn voertuig 
niet heimelijk heeft binnen gebracht en 
het tot onderzoek aan de 'tolbeambten 
heeft aangeboden, niet kan aangezien 
worden als gepoogd te hebben de bij de 
inkomst in BelgH\ vereiste aangifte te 
ontgaan; 

Overwegende dat, naar luid van de ar
tikelen 19 van de wet van 6 april 1843, 
37, 118 en 143 van de wet van 26 augustus 
1822, de invoerder niet enkel de koop
waar tot onderzoek aan de tolbeambten 
moet aanbieden, maar ook aan het eerste 
tolkantoor ~·eg·elmatige aang'ifte moet 
doen, zelfs i~dien de koopwaar van beta
ling van rechten is vrijgesteld, behou
dens het recht van de invoerder het be
staan van de voorwaarden, waaraan de 
vrijstelling van betaling der rechten af
hankelijk is gemaakt, op het ogenbliJ, 
van zijn aangifte bij het binnenkomen te 
bewijzen; 
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Ovenvegende, dienvolgens, dat het oe
,;treden arrest uit de enkele aanllieding 
tot onderzoek van het voertuig, niet kon 
afieiden dat verweerder aan zijn wette
lijke verplichtingen in zake clouane vol
<laan had; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
bovendien beslist dat verweerder even
min kan verweten worden gepoogd te 
ht'hben de verschuldigde rechten te ont
dniken, daar geen recht in onderhavig ge
Yn l verschuldigd is, gezien de goecleren 
wt•lke kennelijk dienen om gesloken voor
WPrpen te verbergen krachtens artikel 23, 
lie! 3, van de wet van 6 april 1843 ver
lH~nrd moeten verklaard worden; 

0Yerwegencle dat artikel 17 van het mi
ni:-;tcrieel bm;luit van 19 december 19!7, 
glcwijzigd llij artikel 1 van het ministe
rieel besluit van 20 september 1951, 
slechts vrijclom van invoerrechten ver
leent wat de tijclelijk ingevoenle voer
tuigen betreft, voor zoveel namelijk die 
vcrvoermiddelen niet klaarhlijkelijk zou
tlen ingericht of uitgerust zijn om goede
ren aan het onclerzoek te onttrekken; 

Dat artikel 23, lid 3, van de wet van 
{i april 1843 van toepassing is op de goede
ren « welke behoorlijk aangegeven zijn of 
vrij mogen vervoerd worden )) dit wil 
zeggen op de goederen waarvoor cle rech
ten lletaald zijn geweest of ervan wette
lijk zijn vrijgesteld; 

Overwegende, bovenclien, dat artikel 1 
van de wet van 20 december 1897, gewij
zigd bij artikel 9 van de wet van 30 juni 
l9i'i1, de artikelen 19 tot 26 van de wet 
van 6 april 1843, toepasselijk maakt op de 
.al dan nir!t belastbare goederen welke, 
zelfs tijclelijk en om welke reclen ook, 
mm verbodsbeperking of controlemaatre
gelen bi.i het binnenkomen, bij het uit
gaan of bij de cloorvoer onclerworpen 
;djn; 

Overwegencle da t llet bestreden arrest 
door verweerder om voormelcle reclenen 
vrij te sprelren de in het miclclel aange
{]uicle wetsbepalingen geschonclen heeft; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
tlen arrest, in zover het, uitspraak doende 
over de vordering van de administratie 
dcr douanen en accljnzen, beklaagcle ont
slagen heeft van vervolging en de kosten 
ten laste van cle vervolgencle administra
tie heeft gelegcl; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroorcleelt verweerder 
tot de helft cler kosten, de andere helft 
ten laste van aanlegger blijvend; beveelt 
rlat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
tleeltelijk vernietigcle beslissing; verwij st 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
lJeroep te Brussel. 

7 december 1954. - 2• kamer. - Voor
zUter, H. Fettweis, raadsheer waarne-

mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. C. 
Louveaux. - Gelijklnidende conelusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Ple'ite'l", H. Depresseux (van de Balie van 
het Hof van beroep te Luik). 

1° KAJVIEH.- 9 december 1954 

1° MIDDELEN TO'l' VERBREKING. 
DURGERLI.TKE ZAKEN. - J\1IDDEL ITIERUIT 
AFGELEID DAT DE BES'l'REDEN BESLISSING TEN 
OPZIOH'l'E VAN AANLEGGEB UITSPRAAK GEDAAN 
HEEl!"!' BI,J VERSTEK_. 'VEGENS NIE'l'-YER
SOITI,TNING INSTEDE VAN BI.T VERSTEK, WE
GENS NALATIGHEID OM '!'E CONCLUDEREN. -
- DESLISSING DIE OVER DE GROND Ul'f
SPRAAK DOE'l'. - Ji1IDDEL NIET ON'l"I'ANKE
LIJK DIJ GERREK AAN RELANG. 

2° PLEITBEZORGER. - PLEI'.rREZORGER 
DIE AFS'l'Al'iD DOET VAN ZI.TN LAS'l"GEVING EN 
NIET VEBI'ANGEX WORD'l'. - PLEI'l"BEZORGER 
WELKE VOOR'l'GAA'l' DE l'All'l'IJ DIE ITEM AAN
S'l'ELDE 'l'E VERTEGENWOORDIGEN. - .ARTI
KEL 75 VAN HET vVETBOEK VAN BURGERLIJKE 
REOIT'!'SPLEGING. - DEPALING INCIEVOERD 'l'E
GEN DE PAR'l'I,T DIE DE PLEITBEZORGER AAN
STELDE EN IN VOORDEEL VAN DE 1'EGENPAitTIJ. 
- VERMOGEN VAN DEZE PAR'l'lJ 'l'E BESOHOU
WEN DAT DE PLEITBEZORGER, DIE VERZAA.KT, 
DE ANDER.E PAR"~"_rrJ NIE'l' l\IEER VER'l'EGEN
WOORDIGT. 

3° REOH'l'EN V .AN DE VERDEDIGING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - NIEUWE CON
CLUSIES BIJ DE DERATTEN GEVOEGD ZONDER 
VERZET YANWEGE DE 'I'EGENPARTIJ NOCH 
VllAAG OM UI'l'STEL. - GEEN SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° Is, bij gebrek aan belan.q, niet ont·van
kelijlc het 1nicldel hient.it afgeleicl dat 
het be.st1·eaen an·est ten opzichte van 
aanleg,qet· nitsp1·aalc gedaan heett bij 
ve1·.stek, wegens niet-ver.sehijning in 
stede van bi.i ve1·stelc wegen.s nalatig
heicl om te eonclu.cleren, wanneer dit 
alrt·est zich er ni.et toe bepet·kt ver·stelc 
met ont.slnr1 van instantie te geven, 
rloch tt,.it.spraak cloet zowel over de ont
vnnlcelij lcheicl als ovet· rle gegronclheid 
'IJWn cle eis van cwnlegge1· en van de te
gen·vorcleringen van venveercler. 

2° ATtilcel 75 van het Wetboelc van b-nr
get•lijlce reehtspleging is van toepassing 
op het geval waa1·in cle clom· een par·tij 
a.ange.stelcle pleitbezoTger zijn lastge
v·ing verzaalct en niet vervangen wm·clt; 
de tegenpartij ve1·mng, zoncle1· flat 
het hem ten e1tvel lean gecluicl worden, 
geen gebnt.ilc te malcen van het recht te 
beschou.wen clat de pleitbezo1'{Jer·, clie 
hem de ver.'Oalcing clom· cle anclet·e 
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partij aan de lastge·ving betelcend heeft, 
voort deze partij vertegenwoord·igt (1). 

3<> De pleitbezorgers hebben het recht 
tot met de slttiting van de debatten 
nieuwe conclusies te nemen, de rechten 
van de verded·ig·ing zi.in gewaarborgd 
zo de conclttsies op 1l'ie debatten behnn
deld wonlen zoncler dat enige betwisting 
nopens de 1·egelmrtl'igheid van het ne
derleggen e1·van opgeworpen ·werd en zo 
fleen ve1·schtl'iv·ing van de zaalc wegens 
het nederleggen of het gem,is aan voor
afgaande betel<,ening ervnn aangem·aagd 
werd. (Decreet nm 30 maart 1808, ar
tikelen 33 en 72.) 

(GHEYSENS, •r. VINCENT.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op Hi juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste miUdel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 82 en 84 van 
het decreet van 30 maart 1808, houdende 
reglement voor de hoven en rechtbanken, 
4G en 47 van de wet van 20 april 1810 ov 
de rechterlijke macht en 83 van het Wet
bock van burgerlijke· rechtsvordering, 
doordat het bestreden arrest is gewezen 
geweest zonder dat de zaak aan het open
baar ministerie medegedeeld werd, dan 
wanneer ter zake : 1 o een met de eer der 
versonen verband houdend geval werd be
handeld, naardien de tegenstrever bij 
drievoudig ingediende tegeneisen (eerste 
rechter, rechter in ltoger beroep v66r en 
na het verzet), beweerd had dat de 
rechtspleging lnvellend was, welke tegen
eisen enkel konden slagen mits aanlegger 
van bedrog overtuigd wercl; 2° de vraag 
was gerezen van de lleweercle verdwij
ning van de voor aanlegger gestelde pleit
bezorger, de heer Raymond Jacques, en 
dan wanneer mitsdien het ontbreken van 
wezenlijke regelmatigheid der rechtsple
ging het bestreden arrest aankleefde : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het verzet niet gegrond verklaart het
welk door aanlegger aangetekend werd 
tegen het op 20 januari 1953 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen arrest 
waarbij de vordering van aanlegger on
gegrond wordt verklaard welke strekte 
tot betaling van 20.000 frank sclladever
goeding ' tot herstel van het nadeel . dat 
hij ondergaan heeft ten gevolge van .de 
betekening met dwangbevel, op 24 no
vern ber 1949, van een op tegenspraak tus-

(1) Zie Rep. pmt. dr. belge, yo Avoue, nr 287; 
BELTJENS, Code cle procedure civile, art. 75, 
nrs 10 en 25; art. 344, nr 16; CHAUVEAU sur 
CARRE, Procedu1·e civile, brl. II, Questions, 

sen partijen door de vreclerechter van 
het tweecle kanton te Elsene op 4 october 
1949 gewezen vonnis. en aanlegger ver
oordeeld wordt om aan verweerder, eiser 
op tegeneis, de som van 10.000 frank te 
betalen als schadevergoeding wegens roe
keloze, kwellencle en schadelijke vorde
ring, en de som van 7.500 frank wegens 
roekeloos en kwellend hoger ]Jeroep; 

Overwegende dat dergelijke vorderin
gen niet begrepen zijn in de vorderingen 
waaromtrent artikel 83 vm1 het Wetboek 
Yan burgerlijke reclltspleging voorschrijft 
dat mecledeling ervan aan het openbaar 
ministerie moet geschieden; 

Dat het .micldel naar recllt fnalt; 
Over het tweede midllel, afgeleid nit 

cle scltending van de artikelen 61 en 75 
·van !let vVetboek van burgerlijke rechts
vordering, 1319 en 1322 van ltet Burgerlijk 
vVetboek betreffencle het nan de akten 
verschulcligll geloof, en 97 van de Grand
wet, doordat het arrest beslist dat aan
legger << niet meer vertegenwoordigd is >> 

dan wmmeer blijkens de beroepschriften: 
het door verzet bestreden arrest, het ver
zoekschrift tot verzet enz., ]Her R. Jac
ques als pleitbezorger gestelcl ~ias die 
nimmer afgezet of vervangen is ge~veest 
of aan wie niet toegestaan werd zich te 
laten vervangen, clnn wanneer de in het 
arrest vastgestelde akte van ]\fer Ousters 
van 23 mei 1g53, welke door verweerder 
gevorclerd werd, slecltts een roekeloze en 
niet te rechtVaarcligen aanmaning uit
maakte om van pleitbezorger te verande
ren (nieuwe pleitbezorger) ·en een onaan
nemelijke inmenging in de door aanleg
g~r nan j\.l[er .Jacques opgeclragen lastge
VIng: 

Overwegende clat het beroepscltrift, het 
door verzet bestreclen arrest en het ver
zoekschrift tot verzet Mer R. Jacques als 
voor aanlegger gestelde pleitbezorger ver
melden; 

Overwegencle dat verweerder op 23 mei 
1953 door bemiddeling van een nieuwe 
pleitbezorger ter vervanging van :Mer Jac
ques aanlegger geclaagd heeft om v66r het 
hof van beroep te verschijnen; dat de dag
vaarding vermelclt dat :Mer Jacques bij ex
ploot van deurwaarder Pirson van 
13 maart 1953 de akte aangezegd heeft 
waarbij hij afstand doet van de lastge
vingen welke, aanlegger hem opgedragen 
had; 

Overwegende dat ltet bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger niet meer ver
tegenwoordigd is; dat het evenwel geen 
verstek met ontslag van instantie geeft, 

n 1"8 616 en 1280, 3°; BOITARD, bd. II, blz. 281 ; 
GARSONNET en 0EZAR-BRU, bd. III, nr 528; 
GLASSON et TISSIER, 3e uitg., bd. I, nr 134, 
en bd. II, nr 550. 
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doch uitspraak · doet zowel over de ont
vankelijkheid als over de gegrondheid 
van het verzet en van de vordering van 
aanlegger en over de tegenvorderingen 
van verweerder; 

Overwegende dienvolgens dat generlei 
grief voor aanleggers is ontstaan nit het 
feit dat het bestreclen arrest tegen hem 
wegens niet-verschijning bij verstek uit
spraak heeft gedaan, in plaats van bij 
verstek, wegens nalatigheid om te con
cluderen; 

Dat het micldel derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de rechten der verdedi
ging en van de artikelen 75 tot SO van 
het Wetboek van. burgerlijke rechtsvorde
ring, doordat het arrest gewezen werd 
op de eenzijdige vordering van verweer
der, die voor de zaak dagstelde buiten 
weten van de pleitbezorger Mer Jacques 
welke voor aanlegger gesteld was, en zon
<ler zijn conclusies te betekenen, zodat 
aldus geheel de rechtspleg·ing· gevoerd 
werd zowel buiten weten van Mer Jacques 
als van aanlegger welke hij vertegen
woordigde, wat slechts tot een onjuiste 
beslissing heeft kunnen leiden : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 75 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorclering « noch de eiser, noch de 
verweerder een pleitbezorger kunnen af
stellen zonder een andere aan te stellen 
en dat de rechtspleging gevoercl en cle 
vonnissen verkregen tegen de afgestelde 
en door geen andere vervi.mgen pleitbe
zorger zullen geldig :!<ijn >>; 

Overwegende gewis clat deze bepaling 
bij analogie behoort te worden toegepast 
op het geval waarin de gestelcle pleitbe
zorger zijn lastgeving verzaakt en niet 
vervangen wordt; dat immers zij tot doel 
strekt te vermijden dat een partij een 
geding waarvan zij de afloop vreest zou 
kumien onclerbreken hetzij door haar 
pleitbezorger af te stellen, lietzij door 
te verklaren dat deze geen lastgeving 
meer heeft om haar · te vertegenwoordi
g·en; 

Overwegende echter dat artikel 75 zulks 
ten gunste van de wederpartij bepaalt te
gen de partij welke haar pleitbezorger 
afstelt of welker vertegenwoordiging die 
pleitbezorger verzaakt; 

Overwegende derhalve dat aanlegger 
zich niet kan beroepen op het feit dat 
verweerder geen gebrnik gemaakt heeft 
van het recht hem steeds nog als immer 
vertegenwoordigd door M•r .Jacques te be
schouwen; dat verweenler, na ·de beteke
ning van diens verzaking van zijn last
geving ontvangen te hebben, hem niet lle
hoefde te verwittigen van de dagstelling, 
der zitting of hem zijn conclusies niet 
behoefde te betekenen ; 

Dat het middel naar recht fai1lt; " 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van cle artikelen 75· van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvonleri!Jg, 
1319 en 1322 van het Burgerlijk WetbOek 
(betreffende het aan de akten verschul
digd geloof) en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest door zijn 
beschouwing dat « de optredende pleit
bezorger niet door overleggii.tg van een 
lastgeving. van zijn vohnacht behoeft te 
laten blijken )), de rechtspleging als re
gehnatig aanziet en beslist over de grond 
uitspraak te doen, dan wanneer ahlus in
derdaad het in het request van verzet 
aangevoerde rechtsargument onbeant
woord blijft alsdat het van belang is dat 
de pleitbezorger, om te vertegenwoordi
gen, << gesteld J) zij, hetgeen door een aan 
de wederpartij, hier aanlegger, overhan
digde akte geschiedt, dan wanneer op 
29 december 1952 M•r Straetmans, welke 
alleen voor Vincent gesteld was, niet ver
scheen daar hij ziek en afwezig uit het 
Paleis van Justitie was, en zijn partij, 
Vincent, verstek liet gaan; dan wanneer
het arrest aldus de wet op het ministerie 
der pleitbezorgers schendt : 

:Overwegende dat, het uittreksel uit het 
proces-verbaal der terechtzitting vim 
2!J december 1952, hetwelk tot staving van 
de voorziening wordt overgelegd, luidt : 
« bij het oproepen van de zaak Gheysens, 
nemen Mer Jacques, tegen Vincent, en 
M~r Straetmans, de pleitbezorgers der 
partijen, ieder een geschrift van conclu
sies en leggen het neder; Mer Evrard, 
loco M•r Straetmans, neemt een tweede 
geschrift van conclusies en legt het ne-. 
der )) ; dat uit dit stuk blijkt dat, in 
strijd met het in het middel aangevoerde, 
verweerder op die terechtzitting verte
genwoordigd was; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
op aanleggers aanspraak om van de 
pleitbezorger Evrard het overleggen van 
een regelma tige lastgeving te eisen, ge
antwoord heeft « dat de voor een partij 
optredende pleitbezorger niet in de vorm 
van de overlegging van een lastgeving 
van zijn volmacht behoeft te laten blij
ken)>; 

Dat . het middel in feite niet opgaat; 
Over het vijfde middel, afg·eleid uit de 

scllencling van de artikelen 75 tot SO van 
het Wetboek van burgerlijke reclitsvor
dering, !J2 van de Grondwet, van de rech
ten der verdediging, 10 van het konink
lijk besluit nr 300 van .'lO maart 1!J36, van 
het enig artikel van de wet van 4 mei 
l!J£6, doorclat het bestreden arrest het 
door verzet bestreden arrest bevestigt, na 
overwogen te hebben dat « geintimeerde 
aan appellant geen inzage behoefde te 
verlenen van de stukken waarvan hij 



r----

-255 

mitsdi<'ll kellllis had >>, da11 wa1111eer op- i 
posant, alstoen appella11t, hier aanlegger 
in verbreking, zeventien maanc1en na de 
betekeni11g van zijn van stukken verge
zelde umclusies zojuist de conclusies van 
Vincent had ontva11gell welke niet van 
-stukken vergezeld waren; dan wanneer 
aanlegger in verbreking met recht het 
overleggen van de stukken en van 
<le inve11taris ervan verwachtte ; dan wan
Iwer :tllem1 llet i11zage verle11en ervan 
voor d0 tereclltzitting aanlegg·er in ver
breking in staat zou hebben gesteld, voor
clat het hof zelf zulks deed, na te gaan 
t>f hij van de stukken « kennis had » of 
" geen kellllis had >>; da11 wa!llleer het 
verlenen van inzage van de stukken (be
kende of o11bekende) een essentiele 
Techtsvorm is voor het tegensprakelijk 
karakter ener zaak en het eerbie(]igen 
van de rechten der verdediging en nit de 
juiste interpretatie van artikel 75 van 
het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvor
dering blijkt, naardien ue stukken welke 
cle conclnsies staven ze moeten vergezel
len: 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt clat verweercler geen ~mder stuk 
<loet gelde11 dan de 8tukken 'velke door 
aanleg·ger zelf aangezegd werden of welke 
nan deze reeds door een deurwaarder 
of een pleitbezorger ware11 aangezegd ge
weest; dat, waar het beslist dat verweer
der van geen stukken waarvan hij mits
dien kennis had aan aanlegger i11zage 
hehoefcle te verlenen, het de wetsbepa
lingen betreffende het inzage geven der 
stukken juist lweft toegepast, bij welke 
wetshepalingen, met het oog op de vrij
waring van het tegensprakelijk karakter 
van de rechtspleging, aan de in rechte 
optredende toegestaan wordt inzage van 
de door zijn tegenstander tegen hem ge
hruikte stukken te bekomen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over.het zesde micldel, afgeleicl uit d(~ 

schending van cle artikelen 75. tot 80 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
l'ing, !}7 van de Gronclwet en van de rech
ten der verdediging, doordat het bestre
den arrest het arrest van 20 januari 1953 
bevestigt, clan wanneer nit dit arrest, 
evenals nit het zittingsblad van 29 decem
ber 1952 blijld dat het hof een niet be
tekend, door Mer Evrard nedergelegd ge
schrift van conclusies, waarvan aanleg
ger in verbreking geen kennis had, aan
genomen heeft en pleitbezorger Raymond 
. Jacque~ genoodzaakt heeft ter l'litting 
7.elf, in verlegenheicl verkerende, buiten 
weten van aanlegger ill verbreking en 
zonder dezes onclerriehtingen, een ge
schrift op te maken, zodat de rechtspTe
ging onregelmatig gemaakt werd en de 
beslissingen van het arrest met die ge
ln:eken behept · zijn : 

Overweg·ende da t uit de a rtikelen 33 _ en 
72 van het decreet van 30 maart 1808 
J)lijkt dat de pleitbezorgers het recht 
hebben tot met de sluiting van de debut
ten nieuwe conclusies te nemen, onder 
het voorbehoud dat die conclusies op die 
tlebatte11 lnmnen behandeld worden; 

Overwegende dat nit het bij cle voor
zie!ling gevoegd uittreksel uit het zit
tingsblad van 29 december 1952 blijkt dat 
geen betwisting door aimlegger of in zijn 
naam is opgeworpen geweest nopens 
de regelmatigheid van het neclerleggen 
van verweerders tweede geschrift van 
conclusies en dat tengevolge van die ne
derlegging en van het niet vooraf bete
kellen geen verschniving der zaak is ver
zocht geweest; 

Overwegencle derhalve clat het bestre
den arrest noch de rechten der verdedi
ging, noch de in het middel aangecluide 
bepalingen geschonden heeft, waar het 
vaststelt dat het « op conclusies die re
gelmatig genomen werden namens gei:nti
Ineerde >>. thans verweercler, is gewezen 
ge"\veest; · 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het zevende middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1319 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek betreffende het aan de ak
teli verschuldigd geloof en 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende het ver
moeden van de goede trouw, doordat het 
llestreden arrest aanlegger in verbreking 
tot ee11 vergoeding wegens beweercl kwel
lencl hoger beroep veroordeelt om de een
voudige reden clat << het hoger beroep het
welk gericht wordt tegen een vonnis 
waarbij reeds te recht wegens cle roeke
loosheid der vorc1ering een veroordeling 
geveld werd, zelf roekeloos en kwellend 
is >>; dan wanneer deze << grond >> slechts 
een gebrekkige reclenering uitmaakt en 
mitsdie11 niet wettelijk voor een reden 
lean gehouden worden : 

Overwegende dat het arrest niet enkel
de in het middel aangehaalde stelregel 
inhoudt; dat het vaststelt dat «in de 
omstandigheden der zaak >> het hoger be
roep roekeloos en kwellend is, en aldus 
er · op wijst clat aanlegger zich er niet toe 
beperkt had van een reeht gebruik te rna
ken; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die -redenen, verwerj;Jt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten . 

9 december 1954. - :l'e kamer. - V oor
z-itte1', H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijkltti
dende conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Demeur. 
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'[ e KAMER. -- 9 december 1954 

1° ARBEJIDSONGEJV AJ.J. - ONGEVAL OVER-. 
GEKOMEN TIJDENS EN DOOR RET FEIT VAN DE 
UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENROMST. 
- BEPALING. 

2° KOSTEN. - BuRGEHLI.TKE ZAKEN. -
J1ESLISSING 1NAAR.BIJ EEN OP DE SAMENGE
SCHAKELDE ~VETTEN BETREFFENDE DE VEHGOE,
IJING VAN DE SCHADE SPRUI'l'ENDE UIT DE AR
BEIDSONGEVALLEN GEGRONDE EIS WORDT AFGE
WEZEN. - VOORZIENING VAN DE RECHTHEll
BENDE VAN RET SLACH'l'OFFER. - VOORZIE
NING VERWORPEN. - KOS'l'EN TEN L,}STE VAN 
DE WERKGEVER OF VAN DE VERZEKERAAR 'l'EN 
WARE DE 'VOOR.ZIENING ROEKELOOS EN TER
GEND WAllE. 

1° Nn so·uvm·ein (l) vnstgesteW te hebben 
(lflt het niet bewezen is dnt cle u.Uvoering 
van cle nrbeidsovereenkomst het slncht
offe1· ve·rpUchtte bij nncht in een p11t 
te clnlen wnn1in het cloocl gevonden 
werd of dnt het clnnrin en'i.g we1·1c te 
·1Je1Tichten hncl, leiclt cle 1·echter ove1· de 
fl1·oncl er wettelijlc at dnt, nwngenomen 
dnt e·r een ongeval zo1t plants gehnd 
hebben, het niet geblelcen is clnt het 
zich ·in cle loop en ten gevolge van de 
·ltitvoering vnn het nrbeiclscont1·nct zon 
voo1·geclnnn hebben. (Wet van 24 decem
ber 1903, art. 1.) 

2o Wnnneer een door cle Techthebbende 
vnn het slachtoffe1· ·ingestelcle voo·rzie
ning tegen een besz.issing, wnnrbij een 
op de snmengeschalcelde wetten bet·ref
tende cle ve·rgoeclino vnn de schacle 
spntitende 1tit de wrbeidsonoevnllen ge
ste·unde eis ve1·wo1·pen wm·dt, zijn cle 
kosten vnn het ged·ing ·in verb1·elcin.q be
ho1tdens roekeloze en teToencle voo1·
zienino ten lnste vnn cle wm·lcgever of 
vnn zijn •verzelce1·anr (2). 

(VANNES, WEDUWE CAN'l'RAINE, 
'1'. « MU'l'UELLE DES SYNDICATS REUNIS >>.) 

ARREST. 

HEJT HOI!'; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 26 october 1953 in hoger beroep 
gewezen door cle Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussef; 

Overwegende dat cle door aanlegster in
gestelde vordering ertoe strekt, ten ge
volge van het overlijden van de heer Oan
traine, de bij de wet op de vergoecling 
van de uit de arbeidsongevallen voort-

(1) Verbr., 2 maart 1950 (.A.1'1', Verb1·., 1950, 
blz. 432; Bull. en PAsiC., 1950, I, 459). 

(2) Verbr., 13 november 1953 (.A.1·r. Verb1•., 
1954, blz. 165). 

spruitElnde schade bepaalde vergoedinge.n. 
te be)l:omen; clat verweerster daartegen 
stelt, enerzijds, clat l1et overlijden niet 
nan een ongeval te wijten is, anderzijds 
dat het zich niet in de loop en tengevolge 
van de uitvoering van het arbei<lscon
tract voorgedaan heeft; dat bij een eer
ste op 29 november 1950 door cle scheids
rechterlijke commissie van verweerster 
de gemeenschappelijke verzekeringskas 
gewezen nitspraak, aanlegster tot het 
bewijzen van zekere feiten toegelaten 
werd; dat het bestreden vonnis, op ho
ger beroep tegen beide nitspraken, deze 
bevestigt; 

Over het eerste middel, nfgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis de beroepen nitspraken beves
tigt en dienvolg·ens aan aanlegster haa1· 
vorclering; ontzegt, zonder uitspraak te 
doen OVEjr het door aanlegster in haar 
regelmatig v66r de rechter in hoger be
J'oep genomen conclusies gedane aanbod 
van bewijs, waarlJij zi.i subsidiair ver
zocht gemachtigd te worden door alle 
rechtsmicldelen, getuigenissen inbegrepen, 
de twee door haar aangevoerde feiten te 
bewijzen; doordat althans de motivering 
van het bestreden vonnis, volgens welke 
<< de in hoger beroep ingeroepen nieuwe 
gegevens niet van aard zijn om die be
oordeling (van de eerste rechter) te wij
zigen », het Hof niet toelaat na te gaan 
of het bestreden vonnis dat bewijsaan
bod onderzocht heeft en het Hof in de 
onmogelijkheid stelt zijn toezicht nit te 
oefenen: 

Overwegende llat, waar het bestreden 
vonnis erop wijst « dat de in hoger beroep 
ingeroepen nienwe gegevens niet van aard 
zijn om cle beoordeling van de eerste rech- -
ter te wijzigen », het bestreden vonnis im
pliciet verklaart dat het aanbod die ge
gevens te bewijzen ter zake niet dienend 
is; • 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1316, 1.'317, 1322, 1349, 
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wet
boek, 1 van de wet van 24 december 1903 
op de vergoeding van de schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, zoals 
het luidt in de bij het koninklijk besluit 
van 28 september 1931 samengeordende 
tekst, eerste onclerdeel, doordat het be
streden vonnis geen antwoord verstrekt 
heeft op de door aanlegster bij haar 
v66r de rechter in hoger beroep genomen 
conclusies voorgebrachte stelling alsdat 
<< alleen het ongeval dat buiten elk ver
band met de uitvoering van het arbeids
contract plaats gegrepen heeft niet onder 
toepassing van de wet valt » en dat, ver-
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mits het lititie)lze ongeval zich in de 
loop van die uitvoering' voorgedaan 
heeft, « de geintimeercle, hier verweer
ster, om zich te bevrijden behoort 
te bewijzen clat het ongeval te wijten 
is aan een toevallige of vrijwillige 
oorzaak, welke in genen dele met de uit
voering van het contract verband 
h9udt », doordat bijgevolg de bestreden 
heslissing niet naar het vereiste van ar
tikel 97 van de Grondwet met redenen is 
omkleed; tweecle onderdeel, in de onder
stelling - quod non - dat de redenen 
Yan de bestreden beslissing een impliciet 
antwoord op die conclusies inhouden, 
de bestreden beslissing artikel 1 van 
de wet van 24 december 1903 geschon
den heeft door te weigeren de eis toe te 
kenneri, dan wanneer uit de vaststellingen 
der beroepen beslissing, welke door de 
rechter in hoger beroep werden overgeno
men, blijkt dat het ongeyal zich in de 
loop en op de plaats van de uityoering 
van het arbeidscontract had voorgedaan 
en niet zonder verbaml was met de uit
Yoering van dat contract, en dan wanneer 
dienvolgens aan aanlegster haar eis niet 
mocht worden ontzegd om de reden dat 
<< er generlei aanwijzing bestaat op grond 
waarvan men zeggen kan dat de werkge
ver de getroffene impliciet gelast heeft de 
Yloeistof in een duistere put over te heve
len » en dat in deze omstandigheden 
« aanlegster het bewijs niet bijgebracht 
heeft dat haar door. de wet wordt opge
legd » :. 

· Overwegende dat de uitspraken erop 
wijzen dat Oantraine op het ogenblik der 

· feiten onder een arbeidscontract stond, 
maar dat het niet bewezen is dat hij ter 
uitvoering van dat contract bij nacht in 
de put moest dalen waarin hij dood 
werd gevonden of dat hij daarin enig 
werk ·te verrichten had, inzonderheid het 
overgieten van benzine door heyeling 
waarmede hij zich schijnt bezig gehouden 
te hebben; dat de tweede uitspraak en 
het vonnis waarbij zij wordt bevestigd 
uit die vaststellingen wettelijk afieiden 
dat, aangenomen dat er een ongeval zou 
plaats gehad hebben, het niet gebleken ls 
dat het zich in de loop en tengevolge van 
de uitYoering van het arbeidscontract zou 
voorgedaan hebben; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de conclusies van 

' aanlegster het getuigenverhoor en de an
dere ter behandeling op de zitting voor
gebrachte gegevens ontleden en daaruit 
afieiden dat het overgieten van benzine 
in de put tot de taak van het slachtoffer 
behoorde; dat zij dte gevolgtrekking door 
de in het middel aangehaalde beschou
wingen uitleggen; 

Dat deze beschouwingen met de daar
aan voorafgaande een geheel vormen en 

VERBR., 1955. - 17 

clat het vonnis daarop een gepast ant
woord verstrekt door zich bij de overwe
gingen van de tweede uitspraak aan te 
sluiten welke, dezelfde ontleding doende 
er op wijst dat aanlegster het bewijs er~ 
van niet heeft bijgebracht dat de dood 
zich in de loop en tengevolge van de uit
voering van het werk voorgedaan heeft; . 

OYer het tweede onderdeel : 
0Yerwegende dat dit onderdeel van het 

middel rust op de stelling dat « uit de 
vaststellingen van de beroepen beslissing, 
welke door de rechter in hoger beroep 
werden overgenomen, blijkt dat het onge
val in de loop en op de plaats van de uit
voering van het arbeidscontract plaats 
gegrepen had en niet zonder verband 
met de uitvoering van dat contract was »; 

Overwegende dat, van beide beroepen 
\)eslissingen, de eerste volstrekt niet aan
neemt dat de feiten zich << in de loop en 
op de plaats van de uitvoering van het 
arbeidscontract ll voorgedaan hebben, 
docli integendeel aanlegster machtigt 
zulks te bewijzen door ervan te doen 
blijken dat cle getroffene onderaards werk 
te verrichten had; clat deze uitspraak 
toelicht dat de aanvoeringen van aanleg
ster niet opwegen tegen de argumentatie 
van verweerster, welke staande hield 
dat de getroffene << generhande werk bij 
nacht op die plaats te yerrichten had ll; 

Overwegende dat de tweede uitspraak 
erop wijst dat de ter behandeling op de 
zitting gebleken gegevens geen aanwijzing 
opleveren op grond waarvan men kan zeg
gen dat de werkgever de getroffene impli
ciet gelast heeft de vloeistof in een don
kere put over te gieten, clit wil zeggen 
dat het niet bewezeil is dat de plaats 
waar de dood zich voorgedaan heeft de 
plaats van het werk was en dat de door 
de getroffene verrichte bezigheid de uit
voering van het werk was; 

Dat beide onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1317, 1319, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet van 
24 december 1903 op de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, zoals het luidt in de bij het ko
ninklijk besluit van 28 september 1931 sa
mengeordende tekst, doordat het bestre
den vonnis, na bij overneming van de re
denen der beroepen uitspraken welke het 
bevestigt vastgesteld te hebben dat het 
overlijden van de getroffene aan << ver
stikking door benzinegassen te wijten 
was », << dat de overledene op zijn rug op 
de bodem van de put lag, dat sclmim hem 
op de lippen stond, dat zijn ogen geopend 
waren; zijn armen uitgestrekt, dat zijn 
bril rechts van hem lag en dat geen ver
wonding, zelfs een lichte, vastgesteld 
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werd ll, beslist dat aanlegster « buiten 
clie vaststellingen geen enkel feit aan
voert dat van aard is om het bestaan 
van een ongeval in de zin van de wet te 
bewijzen ll en dat bijgevolg aanlegster 
<< het bewijs niet bijgebracht heeft dat cle 
wet haar oplegt ll, zonder de regelmatig 
v66r de rechter in hoger beroep genomen 
conclusies te beantwoorden waarbij aan
legster ter bestrijding van de redenen der 
beroepen beslissing stelde dat precies 
die vaststellingen aantoonden dat de dood 
te wijten was aan <le door de schielijke 
en krachtige werking van het benzinegas 
veroorzaakte verstikking, die wel degelijk 
<le door cle schielijke werking van een 
uitwendige kracht teweeggebrachte plot
selinge, abnonnale gebeurtenis uitmaakt, 
llit wil zeggen het ongeval naar de zin 
van artikel 1 van de wet van 24 december 
190:3, en zonder het hof in de mogelijkheid 
te stellen na te gaan of de bestreden be
slissing, door cle beroepen beslissing bij 
eenvoudige overneming van haar gronden 
te llevestigen, het wettelijk begrip van 
het arbeiclsong·eval juist op de feiten der 
zaak l1eeft toegepast, doordat derhalve 
de bestrerlen beslissing niet naar het ver
eiste van de Grondwet met redenen om
kleed is : 

Overwegende dat het dispositief van 
het bestreden vonnis gerechtvaardigcl 
wordt door de vaststelling dat, naardien 
de cloorl van Cantraine ook aan een onge
val te wijten is, het niet gebleken is dat 
dat ongeval zich in cle loop en tengevolg·e 
van cle uitvoering van het arbeidscon
tract voorgedaan heeft; dat mitsdien de 
overwegingen van het vonnis, waarin on
derzocht wordt of de clood aan een onge
i,al te wijten is, overtollig blijken; 

Dat het middel, hetwelk enkel tegen dit 
deel van het vonnis opkomt. bij gebrek 
aan llelang niet ontvankelijk ·is; 

Om rlie redenen, verwerpt de voorzie
ning, en gelet op het enig artikel van de 
wet van 20 maart 1948, legt de kosten ten 
laste van cle gemeenschappelijke verzeke
ringskas, verweerster. 

9 december 1954. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, voorzitter.- Verslag
gever, H. Sohier. - GeUjleluidencle con
clusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Ansiaux et Demeur. 

t e KAMER. - 9 december 1954 

1o HANDEL. - HOEDANIGHEID VAN HANDE-

(1) Zie verbr., 2 juli 1953 (A?'?'. Verb?·., 
1953, blz. 757) ; FREDERICQ, Tmit6 de droit 
commercial, bd. I, ur 60. 

(2) Eensluidende rechtspraak. Zie verbr., 

LAAR AFGELEID Ul'l' SAMENOEVOEGDE ll'El'I:E
LIJKE ELEJ\fENTEN. - SOUVEREINE BEOORDE
LING DOOH DE RECH'l'ER OVER DE GROND. 

2° REDENEN DER VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJI(E ZAKEN. -
00NCLUSIES DIE ZICH 'J'OT HE'l' BEVESTIGEN 
VAN EEN FElT BEPERKEN. - S'l'HIJDIGE FEI
'J'ELIJKE VASTSTELLING DOOR DE RECHTER 
OV!i:R DE GHOND. - ~'lET REDENEN Ql\IKLEDE 
RESLISSING. 

3° REDENEN DER VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
U:i'l'DRUKKING «. 'YAA.GDE NAGENOEG GELI.JK 
A.\N ... ll. - DHAAGWI.JD'l'E. 

1° Uit cle ve·renig·ing vrm twee fe-itelijlce 
elernenten, ene1·zi:ids, cle inschri.iving in 
het hanclels1·egister en, nnclerzijds, het 
nann em en 1Jnn cle hoeclanig he-icl van 
hnndelaar in de a.Jete 1Jan oprichUng 
vnn een nawmloze vennootschap, mng 
de ?'echte?· ove1· cle grand 'Wettelij 7c af
leiclen dat een partij de hoedanigheicl 
vnn handelnn1· heeft (1). 

2° Wan1tee1· een partij zich er toe beperlct 
M:i conblitsies een teit te bevest-igen, 
zoncle1· en·ig b()wijselement tot staving 
nwn te voe1·en, is de beslissing, die een 
st?·ij clige feitelij lee vaststelling tegen 
(l-ie bevest'iginu vooropstelt, behoorliilc 
_qemotiveercl (2). 

3° DoM te ver·Jela?·en (lnt een tJand een 
waanle vertegen'Woordi,qt d·ie (< nauenoeu 
11elijlc ll ·is awn het bed·ra.IJ van een wissel, 
beslist cle 1·echter· ove·r de grand dat, 
volgens zi,in beoo?·deling, die waa1·de ten 
opz·ichte van het beclrag vctn de wissel 
een zo gering verschil ve1·toont dat e·r 
ueen grand nanwezi{l is orn relceninrt 
crmede te hmtden. · 

(CLAISSE EN WOLFF, 'l'. LANDOY.j 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1953 gewezen door het 
HoJ' van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 8 (gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 15 maart 
1932), 12 (gewijzigd bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 13 januari 1!J35), 
13, 21 en 25 van de wet van 25 maart 
1876, de eerste titel bevattencle van het 
voorafgaancl boek van het Wetlloek van 
burgerlijke rechtspleging, van de arti
kelen 1 en 2 van de wet van 15 december 
1872, titels I tot IX inhoudende van boek I 
van het Wetboek van-koophandel, van de 

10 november 1952 (Arr. Verb., 1953, blz.138); 
30 november en 24 december 1953 (ibid., 
1954, blz. 299); 16 september 1954 (Bull. 
en PASIC., 1955, 1, 7). 
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artikelen 1 en 4 van ue wet van 5 mei 1872 
houdende herziening .:van de bepalingen 
van het Wetboek van l;:oophandel betref
fende het nand, van de artikelen 2071 en 
2076 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest beslist uat de recht
bank van koophandel bevoegd was om 
van verweerdE'rs voi·dering kennis te ne
men, dan wanneer die bij een exploot 
tegen drie verweerders ingestelde vorde
ring strekte tot hunne onsplitsbare en 
hoofdelijke veroordeling, op grond van de
zelfde belofte van pandstelling van 28 oc
tober 1950 welker nakoming bet voorwerp 
dier vordering was, en op grond van de
zelfde niet-nakoming ten opzichte van de 
drie gedagvaarden, en dan wanneer der
halve, ingeval slechts een . van de oor
spronkelijke verweerders alleen op bur
gerrechtelijk gebied door die belofte 
verbonden was, de vordering voor aile ge
dagvaarden buiten de bevoegdheid van 
hovengemelde uitzonderingsrechtbank viel 
(schending van voormelde artikelen van 
de wet van 25 maart 1876), 1° om de re
tlen dat het beloofde pand een koophan
delsverbintenis van een derde moest 
waarborgen en dat zodanig panel een 
koophandelspand is, dan wanneer aanleg
gers bij hun eerste conclusies vo6r het 
hof van beroep regelmatig gesteld hadden 
dat de beweerde verbintenis, welker na
koming verweerder tegen hen vorderde, 
uiteraard geen daad van koophandel 
was en bij hun aanvullende conclusies 
dat die verbintenis. bestaande in een be
lofte van pandstelling, niet zoals een 
pand, de bijzaak van een koophandels
verbintenis was, en dan wanneer het ar
rest dit middel niet beantwoordt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
dan wanneer de verbintenis overeengeko
men, waaruit de verplichting iets te doen 
ontstaat voor degene die belooft nuder
hand voor de zekerheid van een koop
handelsschuld van een derde een pand te 
stellen, wettelijk uiteraard geen daad van 
koophandel uitmaakt (schending van voor
melde artikelen van de wet van 25 maart 
1876, ·van artikel 2 van de wet van 5 mei 
1872 en van de artikelen 2071 en 2076 van 
het Burgerlijk Wetboek); 2° om de re
den dat aanleggers << allebei kooplleden 
~r.ijn, dat zij in het handelsregister zijn 
ingeschreven en bij de oprichting, op 
11 juU 1950, van de vennootschap « So
belvac JJ de hoedanigheid van handelaars 
aangenomen hebben en dat alle verbin
tenissen van kooplieden koophandelsver
bintenissen worden geacht tenzij bewe
zen is dat zij een oorzaak hebben die 
aan de koophandel vreemd is, welk be
wijs appellanten niet bijbrengen JJ, dan 
wanneer de verbintenis welker nakoming 
gevorderd werd aileen een betrekkelijke 

koophandelsverbintems in hoofde van 
aa:nleggers kon zijn indien deze kooplie
den waren op het tijdstip toen zij ze aan
gingen, wat zij betwistten, en dan wan
neer bet in dit opzicht wettelijk onvol
doende was dat zij thans, ten tijde van 
de uitspraak van het bestreden arrest of 
van de behandeling vo6r de rechter in bo
ger beroep, kooplieden waren en niet be
wezen dat de verbintenis een aan · deze 
huidige koophandel vreemde oorzaak had 
(schending van artikel 2, inzonderheid 
het Iaatste lid, van de wet van 15 de
cember 1872 en van de voormelde ar
tikelen van. de wet van 25 maart 1876), 
dan wanneer, althans, de dubbelzinnige 
opstelling van het arrest het bestaan van 
de hoedanigheid van kooplieden bij aan
leggers, en in elk geval bij tweede aan
legger, op het tijdstip van de belofte van 
pandstelling in het onzekere laat, alsmede 
het ontbreken van het bewijs, waarvan 
eerste aanlegger gewag maakt, dat die 
verbintenis een oorzaak had die vreemd 
was aan de werkzaamheid welke hij toen
maals zou hebben uitgeoefend, en dan 
wanneer d~e dubbelzinnigheid met een 
gebrek aan redenen gelijkstaat (schen
cling van artikel 97 van de Grond
wet en van artikel 2 van de wet van 
15 december 1872), dan wanneer de 
hoedanigheid van koopman welke door 
aanleggers en in elk geval door tweede 
aanlegger bij conclusies betwist werd, 
enkel uit het gewoonlijk en beroepshalve 
verrichten van daden van koophandel. uit 
hun aard kan blijken en niet, afgezien 
van evengemeld verrichten hetwelk het 
arrest niet vaststelt, van het aannemen 
van die hoedanigheicl in een inschrijving 
in het handelsregister of in een vermel
ding in een akte (schending van artikel 1 
van de wet van 15 december 1872, van 
artikel 2 van dezelfde wet en van de 
vorenaangeduide bepalingen van de wet 
van 25 maart 1876), dan wanneer, althans, 
de opstelling· van het arrest geen mogelijk
heid biedt na te gaan of het' bestreden 
arrest, om te bevinden dat aanleggers, 
en inzonderheid tweede aanlegger, welke 
die hoeclani:gheid betwistten, de hoeclanig
heid van kooplieclen haclden, gesteund 
heeft op de onwettelijke stelling dat die 
hoedanigheid naar recht voortvloeit nit 
het aannemen ervan in een inschrijving 
in het handelsregister en in een vermel
ding in een akte, zonder dat er behoeft 
te worden onderzocht of de belanghcb
bende daden heeft verricht die uiteraard 
daden van koophandel zijn, en · zulke 
werkzaamheid tot zijn gewoon beroep 
heeft gemaakt, dan wel of het het aan
nemen van die hoedanigheid aangezien 
heeft als het feitelijk bewijs opleverend 
van bovenbedoelde werkzaamheid, en dan 
wanneer die onduidelijkheid welke het 
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·controleren van de wettelijkheid van het 
arrest belet, met het ontbreken van re
denen gelijkstaat (schending van arti
kel 97 van de Grondwet, van de artike
len 1 en 2 van de wet van 15 december 
1872, en van de bovenaangednide bepalin
gen van de wet van 25 maart 1876) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanleggers << allebei koop
liedEm zijn; dat zij in het han~elsr_egister 
ingeschreven zijn en bij de opnchtmg, op 
11 jnli 1950, van de vennootschap Sobel
vac de hoedanigheid van handelaars aan
genomen hebben; dat naar luid van 
artikel 2 van de wet van ;t5 december 
1872 alle verbintenissen van kooplieden 
"'eacht worden koophandelsverbintenissen 
te zijn, tenzij bewezen is dat zij een 
oorzaak hebben die vreemd aan de koop
handel is; dat ap11ellanten - hier aan
leggers - dit bewijs niet bijbrengen >>; 

Overwegende dat aanleggers in vo6r de 
rechter over de gTond g·enomen conclusies 
erkenden dat de eerste, Claisse, ten tijde 
van de litigieuze verbintenis, een handels
werkzaamheid uitoefende, maar beweer
den dat die verbintenis daaraan volko
men vreemd was; dat, door vast te stel
len dat aanleggers het bewijs niet gele
'verd hadden van deze aan de koophan
. del van de eerste hunner vreemde oor
zaak, het bestreden arrest het verwerpen 
van clit' middel passend gemotiveerd 
heeft; 
· Overwegende dat in dezelfde conclusies 
ontkend werd c1at tweede aanlegger koop
man was; dat het l)estreden arrest, om 
desniettemin te bevinden dat hij die hoe
danigheid had, op twee feiten wijst : 
enerzijcls, zijn inschrijving in het han
delsregister, en anderzijds, de hoedanig
heid van handelaar welke hij, op 11 jnli 
1950 reeds, in de akte van oprichting van 
de naamloze vennootschap Sobelvac aan
genomen heeft; dat de rechter over de 
grond, bij een souvereine feitelijke be
oordeling·, nit de vereniging van de twee 
door hem aangewezen elel.Jlenten wette
lijk heeft lmnnen a:fieiden dat de tweede 
aanlegger ten tijde van de litigieuze ver
bintenis van 28 october Hl50 koopman 
was; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op grond van de aldus aan beide aanleg
gers toegekende hoedanigheid van koop
lieden, zonder de in het middel aange
cluide wetsbepalingen te schenden, heeft 
· overwogen dat de litigieuze verbintenis 
in hunnen hoofde een betrekkelijke koop
hanclelsverbintenis was, en de bevoegd
heid van de rechtbank van koophandel 
wettelijk gerechtvaarcligd heeft; 

. Overwegencle dat de rechter over de 
grond eraan toegevoegd heeft dat het 
lwloofcle en onregelma tig gestelde panel 

een koopliandelsverbintenis moest w:aar
borgen en mitsdien zelf een koophandels
pand was; dat, al waren de grieven van 
aanleggers tegen cleze in het bestreden 
arrest ten overvloecle gegeven beschou
wing gegrond, zij evenwel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk zijn; 

Dat geen der onderclelen van het middel 
kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleicl nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, cloorclat het bestreden arrest,- om 
aanleggers persoonlijk op grond van een 
persoonlijk aangegane ver bintenis te ver
oordelen, enerzijds, bij zijn eigen rede
nen verklaart de stelling van aanleggers 
niet te lmnnen aannemen dat de belofte 
van panclstelling van 28 october 1950 vol
gens hen is aangegaan geweest door de 
naamloze vennootschap Tatra waarvan 
zij de beheerders waren, omdat zij zich 
persoonlijk verbonden hebben en, ander
zijds, bij overneming van de redelien van 
de eerste rechter vaststelt dat Claisse en 
Wolff op de verbintenis, gedagtekend 
28 october 1950, inderdaad als beheerders 
van de naamloze vennootschap Tatra ge
tekencl hebben, en doordat cleze tegen
strijcligheid in de redenen van het arrest, 
evenals tussen een der redenen en het 
clispositief ervan met het ontbreken van 
redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het middel aangevoerde, het beroepen 
vonnis vaststelt << dat verweerders 
Claisse en vVolff zicl1 op 28 -october 1950, 
datum van de ·aanvaarding van de wis
sels, verbonden hebben door de belofte 
persoonlijk een panel voor bovenbedoelde 
schuld te stellen; dat zo, op de verbinte
nis, gedagtekend 28 october 1950, Claisse 
en Wolff inderdaad als beheerders van de 
naamloze ·vennootschap Tatra of althans 
onder de stempel en op het firmapapier 
van die vennootschap getekend hebben, 
het echter buiten betwisting schijnt te 
staan dat de in panel gegeven aandelen ... 
hun persoonlijk toebehoorden »; 

Dat mitsdien de redenen van de eerste 
rechter, waarnaar het arrest verwijst, 
de eigen redenen van het arrest niet te
genspreken ; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
Over bet derde middel, afgeleid nit de 

scllending van de artikelen 42, 43, 47 en 
50 van cle wetten op de handelsvennoot
schappen, samengeschakeld bij het ko" 
ninklijk besluit van 30 november 1935, en 
van artikel 97 van de Gronclwet, cloordat 
het bestrede1;1 arrest, om aanleggers te 
veroordelen de belofte van pandstelling 
geldig te vervullen door 250 Sobelvac aan
delen aan toomler regelmatig in paml te 
geven, beslist dat het pand, hetwelk ge
steld was geweest door de afgifte aan ver
weercler in de loop van cle in artikel 47 
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der. samengeschakelde wetten bepaalde 
termijn van 250 Sobelvac aandelen 
aan toonder die niet uit geld bestaande 
inbrengsten vertegenwoordigden, volstrekt 
.nietig is om de enige i·eden dat llet panel 
van zodanige aandelen noodzakelijker
wijze door een overschrijving in de boe

·ken der vennootschap moest tot stand ge
bracht worden en op de enkele vaststel
li:ng. dat dergelUke overschrijving niet 
was geschied, dan wanneer, waar het ten 
deze effecten aan toonder gold, nocll het 
pand, noch de afstand, om gelclig te zijn, 
moeten geschieden door een overschrij
ving in de boeken der vennootschap, wel
ke bij de wet enkel ten aanzien van aan
delen op naam is bepaald, en doordat der
llalv:e de enkele in het bestreden arrest 
vervatte vaststellingen dezes beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigen en het in 
elk geval niet mogelijk maken de wette
lijklleid dier beslissing na te gaan : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
f>m aanleggers te veroordelen hun verbin
tenis geldig door llet regelmatig in pand 
geven van 250 onmiddellijk verhandelbare 
aandelen aan toonder van de naamloze 
vennootschap Sobelvac nit te voeren, bij 
overneming van de redenen van het be
roepen vonnis steunt, enerzijds, op de 
volstrekte nietigheid van het pand dat 
voorheen gesteld werd door de afgifte 
aan verweerder van niet onmiddellijk 
verhandelbare aandelen aan toonder wel
ke inbrengsten die niet uit geld besj;_aan 
vertegenwoordigen, en, anderzijds, hier
op dat (( de onmicldellijke verhandelbaar
heid, wezenlijke voorwaarde der overeen
komst, niet aanwezig is l); 

Overwegende dat de voorziening niet 
tegen de laatstaangehaalde beschouwing 
opkomt; dat de rechter over de grond 
dus door een souvereine beoordeling be
slist heeft dat het voorheen verschaft 
panel een ander panel was dan. het door 
aanleggers beloofde, wat volstaat om het 
dispositief van het bestreden arrest wet
telijk te rechtvaardigen; 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
enkel gericht is tegen overtollige rede
nen met betrekking tot de nietigheid van 
het verschaft panel of tot de modalitei
ten volgens welke het had dienen te wor
den tot stand gebracht, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

·over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest, om 
aanleggers wegens het niet stellen van 
het beloofde pand te veroordelen aan ver
weerder een vergoeding van 165.000 frank 
te betalen, a) aan de ene zijde, de sa-· 
menstelling bepaalt van het nadeel of de 
scllade welke appellanten ten dage van 
de uitspraak van het arrest door dit in 
gebreke blijven << veroorzaken )), clocb, 

aan de andere zijde, dat nadeel raamt 
volgens de waarde welke het pand in het 
verleden op een trouwens niet nader aan
gegeven datum <! vertegenwoordigde ll, 
hetgeen een tegenstrijdigheicl in de re
denen oplevert, het punt onzeker laat of 
het arrest beslist heeft dat het nadeel 
in de huidige waarcle van llet panel be
stand, zoals aanleggers het bij conclusies 
staande hielden, welke waarde het niet 
bepaalt, of in de waarde van dat panel 
in het verleden op een niet vastgestelde 
datum, welke waarde het bepaalt docll 
niet in aanmerking neemt, en hetgeen de 
conclusies niet passend beantwoordt waar
bij aanleggers deden gelden clat het na
deel enkel Iron bestaan in de waarde van 
lwt panel hetwelk daarvan ontbloot is ; 
b) verklaart dat het pand een waarde, 
nagenoeg gelijk aan 165.000 frank ver
tegeuwoordigcle, doch bet nadeel hetwelk 
aanleggers aan verweerder berokkenen 
op clat bedrag van 165.000 frank schat, 
hetgeen een tegenstrijdigheid en een duJ)
belzinnigheid in de redenen uitmaakt, 
en bovendien door het toekennen van een 
vergoeding welke « nagenoeg )) aan het 
nadeel gelijk is, de artikelen 1143, 1147, 
1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, dan wanneer de eiser van een 
verbintenis iets te doen in geval van niet 
nakoming der verbintenis slechts recht 
heeft op een schadevergoeding welke llet 
werkelijk geleden verlies vertegenwoor
cligt, en niet op een vergoeding welke na
genoeg aan die schade gelijk is : 

Overwegende dat aanleggers bij conclu- I 
sies staande hielclen dat, aangezien het 1 
beloofde panel niet was gesteld geweest, j 
het door verweerder geleden nadeel en-
kel met het uit het niet bestaan van het 
panel voortvloeiende verlies en niet met j 
het bedrag der gewaarborgde verbintenis 
kon overeenstemmen; dat zij, zonder 
verdere verduidelijking, verklaarden <! dat j 
het litigieuze pand, namelijk de aandelen 
van de naamloze vennootschap Sobelvac, 
in feite van waarcle ontbloot is )) ; I 

Overwegende dat de rechter over de 1 
grond, zoncler het door aanleggers inge- j 
roepen principe tegen te spreken, tegen
over hun onduidelijke beweringen de 
vaststelling gesteld heeft dat de Sobelvac j 
aandelen een waarde vertegenwoordigen 
welke hij bepaald heeft; dat hij aldus 
op passende wijze de conclusies van aan- I 
Ieggers beantwoord heeft en dat het 1 
eerste onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist; I 

Overwegende dat, waar de rechter over I 
de grond verklaart dat het pand een j 
wuarde vertegenwoordigde welke << nage
noeg aan het bedrag van de wissel van 
165.000 frank gelijk )) was, hij beslist heeft I 
dat, volgens zijn beoordeling, die waarde 1 
ten opzichte van het beclrag yan de wissel j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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een zo gering verschil, hetzij roeer of min
der, vertoont dat er geen grond aanwezig 
was oro rekening ermede te houden; dat 
derhalve het bestreden arrest, door het 
bedrag der schadevergoeding vast te stel
len op de som van 165.000 frank wellre 
bijgebreke aan stelling van het. beloofde 
pand :ian verweerder verschuld1gd was, 
zich niet tegengesproken heeft en de in 
het tweede onderdeel van het middel aan
geduicle bepalingen niet heeft geschon
den; 

Dat dit onderdeel van het roiddel even
eens in feite niet opg·aat; 

Oro die rec1enen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten en, aangezien de voo1'ziening v>66r 
15 september 1953 is betekend geweest, 
tot de vergoeding van 15(} frank jegens 
verweerder. 

9 december 1954. - 1° karoer. - Voor
zittm·, H. Wouters, eerste yoorzitter. ,
Verslaggeve1·, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. Gelijklnidende conolusie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Ryn. 

1° KAMER.- 10 december 1954 

1° BETEKENING VAN lllXPLOTEN. ----.., 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BETEKENING AAN 
EEN MAATSCHAPPI.J. - MAATSOHAPPIJ WELKE 
REOHTSPERSOONLIJKHEID GENIE'.r. - ZETEL 
WELKE DOOR DE :I.IAATSCHAPPIJ MAATSCHAP

·PELIJKE ZETEL GENOEMD WORD'r. - VooR
W AARDEN GESTELD OM DE BE'IEKENING AAN 
DEZE ZETEL TOE TE LATEN. 

2° HANDELSHUUR.-VERHUURDER WELKE 
EEN MAATSCHAPPI.J IS DIE RECHTSPERSOON
LIJKHEID GENIET. - ZETEL GENOE1fD MAAT
SCHAPPELIJKE ZETEL. - MAA'l'SCHAPPIJ WEL
KE OP DIE ZETEL NOCH AANGES'fELDE NOCH 
ZAAKVOERDER HEEFT. - HUURDER DIE ZIJN 
WIL OM HUURHERNIEUWING BE'.I'EKENT. -
BETEKENING GEDAAN AAN DE WOONPLAATS VAN 
RET ORGAAN DER :I.IAATSCHAPPIJ DIE ER KEN
NI\3 VAN MOET HEBBEN. - REGELMA'l'IGE BE
TEKENING. 

1 o De betelceninu van een emploot aan 
een maatschappij weUce 1·echtspersoon
Zijlcheid geniet dient sleohts gedaan aan 
zetel, door de maatsohappij maatsohap
pelijlce zetel genoemd, inclien die zetel 
het centrum van haar beheer en van 
haar zalcen is (1). (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 69, 6°.) 

2° Wanneer de verhuurder van een on
roerend goed, waa1·op de voorsohriften 
van de wet van 30 april 1951 op de han-

delshuur toepasselijlc Zt)n, een maat~ 
schapp·ij is wellce 1·echtspe1·soonlijlcheid 
,qeniet, maar ·wannee1· deze maatsohap
pij OJJ de maatschappelijlce zetel ge
noemd zetel, nooh aangestelde, nooh 
zaakvom·der, nooh vertegenwoordiger 
heett, betelcent !le hu,zwdm· [Jeldig zijn 
wil om de httu1·hen!imtwing te belcomen~ 
aa.n de woonplctats van het o·rgaan de1-
maatschappij die in lcennis van· het 
voonverp van de betokening cliende ge
steld (2). (Wet van 30 april 1951, arti
kel 14; Wetb. van burg. rechtsv., arti
kel 69, 6°.) 

(N. V. (( COMTE D'EGMONT Jl, '1', STEENHAU'l'.)> 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 maart 1953 gewezen door d€" 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde; 

Overwegende dat uit de vermeldlngen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
aanleggende vennootschap, eigenares van 
een te Aalst, ur 1, Grote Markt, gelegen 
en tot de handel gebruik onroerend goed, 
dit aan verweerder verhuurd had; 

Dat deze op 7 augustus 1951 zijn wit 
om hernieuwing van de huurovereen
komst .te bekomen, bij tot de heer Gaston 
Van Trappen, voorzitter van de vennoot
schap, te zijner woonplaats gerichte.~an
getekende brief liet kennen, en da:t op 
deze betekening geen antwoord verstrekt 
werd; · 

Overwegende dat aanlegster verweer
der dagvaardc1e tot ontruiming voor 20 no
vember 1952, datum van het norroaal ver
strijken van de huurovereenkorost; 

Dat de rechter over de grond haar aan
vraag afwees oro reden dat verweerder de 
door hero aangevraagc1e huurhernieuwing 
genoot; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14 van de wet 
van 30 april 1951, op de handelshuurover
eenkorosten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds, 68, 68bis, 69, 
alinea 6, en 70 van het Wetboek van bur
gerlijke recbtsvordering, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, na 
vastgesteld te bebben dat eiseres, narne
lijk de t< naaroloze vennootschap Comte 
d'Egroont >>, eigenares en verhuurster is 
van het betwist handelsfonds, en dat de 
maatschappelijke zetel der eisende ven-

(1) Rep. prat. dr. belge, v 0 Exploits, nr 583; 
· zie ook verbr., 10 april 1930 (Bull. en PASIC., 

1930, I, 188); 8 januari 1948 CArr. Verb1·., 
1948, blz. 16). I, 

(2) Zie verbr., 10 april 1930 (Bull. en 
PASIO., 1930, I, 188). 
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noots<;hap gevestigd is te Aalst, Grote 
Ma~·kt, n" 1, nochtans beslist dat v~rweer
der' « op geldige wijze zijn verzoek tot 
J:murhernieuwing tot Gaston Van Trap
pen, in zijn hoedanigheid van voorzitter
beheerder der naamloze vennootschap 
Comte d'Egmont richtte l>, om reden dat 
eiseres « op haar maatschappelijke zetel 
_geen aangestelde, zaakvoerder of verte
genwo.or!liger heeft en clat ongetwijfeld 
Gaston Van Trappen, de persoon was in 
wiens handen het schrijven van 7 augus
tus 1951, uiteindelijk moest terecht komen 
en die op cle hoogte van het voorwerp 
er van moest gebracht worden)), dan 
wanneer, zoals eiseres het in regelmatige 
conclusies v66r de rechter over de grond 
staande hield, ingevolge artikel 14 « de 
hnurder die het recht op hernieuwing ver
lanl,rt uit te oefenen zulks op straffe 
van verval bij deurwaarders exploot of 
hij aangetekend schrijven aan de ver
huurder betekenen moet )), en dat ten 
deze de verhunrder de naamloze vennoot
schap << Oomte d'Egmont )) en geens
zins de heer Gaston Van Trappen was, 
zodat de kwestieuze aanvraag, niet aan 
de, verhuurder gericht zijnde, als ongeldig 
diende beschouwd (eerste onderdeel), dan 
wanneer, zoals eiseres het in regebnatige 
conciusies v66r de rechter over de grond 
staande hield, zelfs indien men moest me
neil 'dat de aanvraag wei tot haar gericht 
was, gezegde aanvraag tot huurverlen
ging, gedaan bij aangetekend schrijven, 
slechts geldig aan de maatschappelijke 
zetel·van eiseres, en enkel aan de persoon 
van de heer Gaston Van Trappen, in zijn 
hoedanigheid van voorzitter-beheerder, 
kon gericht worden op voorwaarde dat 
eiseres geen maatschappelijke zetel heeft, 
zodat, vermits het bestreden vonnis het 
bestaan van deze zetel vaststelt, de kwes
tieuze aanvraag als ongeldig diende be
schouwd (tweede onderdeel), doordat het 
bestreden vonnis, de aanvraag om huur-
1Iernieuwing van verweerder als geldig 
beschouwd heeft ondanks het feit dat zij 
niet tot eiseres zelf gericht was, minstens 
ondanks het feit dat zij niet naar de 
maatschappelijke zetel van eiseres ge
richt was, dat het aldus de in het middel 
aangehaalde wetsheschikkingen geschon
den heeft: 

Overwegende dat, wat het eerste onder
dee! van het middel betreft, uit de be
woordingen zelf van het bestreden vonnis 
blijkt dat verweerder zijn wil om de her
nieuwing van de huurovereenkomst te be
komen bij aangetekend schrijven aan de 
heer Gaston Van 'l'rappen, niet in per
soonlijke naam, maar in hoedanigheid 
van voorzitter-beheerder van de aanleg
gende vennootschap betekend heeft; 

Dat hij zich aldus tot de vennootschap 
zelf, langs haar orgaan, richtte; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel 
betreft, dat het in het middel bedoeld ar
tikel 69, 6°, van het Wethoek van burger
lijkc rechtsvordering, de betekening ten 
maatschappelijke zetel slechts voor
schrijft, wanneer de aldus door de ven
nootschap genoemde zetel de plants is 
waar zij het centrum van haar beheer en 
van haar zaken heeft; 

Dat, zo deze voorwaarde niet voorhan
tlen is, de betekening, naar luid van de
zelfde bepaling, aan de persoon of aan de 
woonplaats van een der vennoten kan ge
daan worden; 

Overwegende dat het bcstreden vonnis 
vaststelt, , enerzijds, dat aanlegster op 
haar maatschappelijke zetel, noch aange
stelde, noch zaakvoerder, noch vertegen
woordigpr had, en anderzijds, dat Van 
Trappen, voorzitter-beheerder van de ven
nootschap, ongetwijfeld de persoon was 
in wiens handen de betekening uiteinde
lijk moest terecht komen en die op de 
hoogte van het voorwerp ervan moest ge
bracht worden; 

Overwegende dat, waar het in derge
lijke omstandigheden beslist, dat, door 
zijn wil om de huurhernieuwing te beko
men aan de woonplaats van Van Trappen 
en in zijn hoedanfgheid van voorzitter
beheerder te betekenen, verweerder een 
regelmatige betekening had gedaan, het 
hestreden vonnis geen enkele der in het 
middel betloelde wetsbepalingen heeft 
kunnen schenden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, daar de voorziening v66r 15 septem
ber 1953, betekend is geweest, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweerder. 

10 december 1954. - 1° kamer. - Vom·
zitte?·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. Pi
ret. - Gelijlcl7tidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Plei.ters, HH. Van Ryn en Van 
Leynseele. 

te KAMER.- 10 december 1954 

1° TA:AL (GEBRUIK DER TALEN). -
BURGERLIJKE ZAKEN. -ARREST IN DE NE
DIGR-LANDSE 'l'AAL GEWEZEN. - VOORZIENING. 
- MEMORIE VAN WEDERAN'l'WOORD IN DE 
FRANSE TAAL. - NIETIGHEI!l. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
BURGERLI.JKE ZAKEN. - BETEKENING VAN 
~~EN ARRES'f. - 0P YERZOEK VAN EEN VEN-
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NOOTSCHAP. - GEEN AANDUIDING VAN EEN 
NATUURLIJKE PlJRSOON DIE DE VENNOOTSCHAP 
VERTEGENWOORUIGT. - NIETIGE BETEKENING. 

S0 VERBINTENISSEN. - CoNCLUSIES 
WELKE DE « EXCEPTIO NON ADIMPLETI CON-
1JtACTUS ll INROEPEN. - ARRES'l' WELK 
VASTSTELT DAT DE TEGENPARTIJ HAAR ESSEN
TIELE VERBINTENIS UITGEVOERD HEEFT IN DE 
VOORWAARDE WAARIN HET MOES'T UITGE
VOERD WORDEN. - PASSEND ANTWOORD. 

1o Is nietig de memo·rie van wederant
woord opgesteld in .de Fmnse taal tot 
staving van een voorziening tegen een 
in de Nederlandse taal gewezen ar
rest (1). (Wet van 15 juni 19S5, artike
len 27 en 40.) 

2o Is nieUg, en doet derhalve de termijn 
van voorzieninu in ve1·brekinu niet lo
pen, de betokening van een arrest, op 
vm·zoelc van een vennootschap, bij rnid
del van een emploot die, alhoewel rnel
ding rnakend van de identiteit van 
de vennootschap en· van haar rnaat
schappelijke zetel, geen natmwlijke per
soon aand1tidt die haar vertegenwoor
digt of die vom· haar optreedt. 

so Verstrelet een passend antwoord op de 
conclttsies wellee de exceptio non adim
pleti contractus inroepen, het an·est dat 
die emceptie verwerpt door vast te stel
le'fl, dat de teuenzJartij, in de voorwaar
den waarin zij het moest doen, de es
sentUJle ve·rbintenis die zij aangegaan 
had, uituevoerd heeft (2). 

(VENNOOTSCHAP « S. D. ALDAHEFF ll EN cie, 
VENNOOTSCHAP « OSUUSTUKKUKAUPA ll.) 

ARREST. 

HE'£ HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 maart 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de ontvunkelijkheid van de memo
rie van wederantwoord : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in de Nederlandse taal is opgesteld; 

Dat, naardien verweerster tegen de 
voorziening een grond van niet-ontvanke
lijkheid aangevoerd had, aanlegster een 
memorie van wederantwoord betekend en 
ingediend heeft; 

Dat deze memorie evenals het exploot 
van betekening in de Franse taal zi,jn op
gesteld; 

Dat, luidens artikel 27 van de wet van 
15 juni 19S5, de rechtspleging v66r het 
Hof van verbreking in de taal wordt ge
voerd waarin de bestreden beslissing 
werd opgesteld; 

(1) Zie verbr., 12 november 1951 (Arr. 
Verbr., 1952, blz. 124). 

(2) Zie DE PAGE, bd. II, ur 866, A, 3°. 

Dat de memorie van wederantwoort:I 
evenals het exploot van betekening dus 
nietig zijn; 

Over de door verweerster tegen de voor
ziening ingeroepen grond van niet-ontvan
kelijkheid : 

Overwegende dat verweerster staande· 
houdt dat de voorziening niet ontvanke
lijk is O!lldat zij te laat werd ingesteld,. 
dat zij doet gelden dat het bestreden ar
rest te hm·en verzoeke op SO mei 1952 aau 
de maatschappelijke zetel van uanlegster 
te Usumbura (Ruanda-Urundi) betekend 
geweest is, en dut aanlegster haar. voor
ziening slechts op 24 en 26 januari 195S: 
na het verstrijken van de wettelijke ter
mijn van zes maanden heeft betekend en 
ingediencl; 

Overwegencle dat het exploot van bete
kening van het bestreden arrest, zich er 
toe beperkt melding te maken van de 
eenzelvigheid van de verzoekende ven
nootschap en van haar maatschappelijke 
zetel zonder enige natuurlijke pen;oon 
aan te duiclen die haar vertegenwoordigt 
of die voor huar optreedt; 

Dat dit exploot dus nietig is en de ter
mijn van voorziening dienvolgens niet 
heeft kunnen doen lopen; 

Dat de grond vim niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de G;rond
wet, doordat het bestreden arrest eJ.seres 
veroordeeld heeft om aan verweerster le
vering te doen « in uitvoering van de over
eenkomst van 1S augustus 1949, van 
200 ton Arabica koffie van Belgisch Congo, 
hoedanigheid Ociru nr 2, levering F.O.B. 
Dar-es-Salam aan de prij'S van S1 fr. 50 
mits betaling door bankaccreditief in ruil 
der inschepingsdocumenten, en, voor het 
geval eiseres zou weigeren hieraan te vol
doen, voor recht heeft gezegd dat de over
eenkomst van 1S augustus 1949, van nu af 
en voor alsdan ten laste van eiseres zal 
verbroken bjn, dienvolgens eiseres heeft 
veroordeeld van nu af voor alsdan een 
schudevergoeding aan verweerster te be
talen », een deskundig onclerzoek heeft 
aangesteld ten einde het beloop der scha
devergoeding te bepalen, en de tegeneis 
van eiseres heeft afgewezen, zonder het 
middel te weerleggen volgens welker be
woordingen eiseres in haar conclusies 
v66r het hof van beroep staande hield, 
dat zij gerechtigd was de exceptio non 
adirnpleti contract1ts in te roepen, daar 
<< het geopend accreditief, in strijd met 
de voorwaarden van het contract, niet 
van order van de koper is; dat de voor
gestelde voorwaarden betaling voorzien 
tegen factum· pro forma in naam van 
de Societe coloniale anversoise, terwijl 
de voorwaarden van de koop de betaling 
voorzagen tegen definitieve facturen op 
naam van de kopers », en dat verweer-
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>lter het risico van de wissel ten laste 
d()r kopers wilde leggen; doordat het 
b·estreden arrest dus niet naar de ver
eiste der wet gemoti veerd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegster zich er toe niet 
beperkt heeft de exceptio non adimpleti 
cont·ractus in te roepen; 

Dat het er op wijst dat aanlegster, 
door het verkopen van de stocks van goe
deren welke zij bezat en die haar moesten 
toelaten haar verbintenissen na te leven, 
zich vrijwillig in de onmogelijkheid heeft 
_gesteld deze na te komen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bovendien doet opmerken dat, om de ex
ceptio non (tdimpleti cont·ractl~8 te kun
nen inroepen, het nodig is dat aan de te
genpartij zware tekortkomingen aan haar 
verbintenissen kunnen verweten worden; 

Dat het arrest, de bedingen van het 
contract vervolgens ontledend, besHst dat 
de essentHHe verbintenis van verweerster 
deze was een onheuoepelijk krediet door 
bemiddeling van de Belgische Bank van 
Afrika of een bank te Brussel en << te 
Usumbura verhandelbaar en bruikbaar 
100 t. h. tegen documenten >> te bezorgen 
en dat deze verbintenis uitgevoerd werd 
in de voorwaarden waarin zij het moest 
worden; 

Dat de rechter over de groncl door deze 
beschouwingen aanlegsters conclusies be
antwoorcl heeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorde~lt aanlegster. to~ de k?~
ten en, verm1ts de voorziellmg voor 
15 september 1953 betekellcl werd, tot een 
vcrgoeding van 150 frank jegens verweer
ster. 

10 december 1954. - 1• kamer. - Vo01·
.zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
llemend voorzitter.- Verslaggever, H. Pi
ret. - Gelijlcl·nidende conol~tsie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gelle
raal. - Ple#ers, HH. Vall Ryn en Si
moiit. 

ze KAMER.-- 13 decenaber 1954 

10 VERZET.- STRAFZAKEN. - BESLlSSIN
GEN BIJ VERSTEK VAN DE RECHTSMACHTEN 
VAN ONDERZOj<JK. - VERZET. - VOOR
WAARDEN. 

~0 VERZET. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN ASSISEN. 
~ NIET VERSCHIJNENDE BEKLAAGDE. - VER
ZET. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

to f[et verzet tegen de bij verstelc gewe
zen beslissingen van de reohtsmaohten 
_va•n ondenzoek is alleen ontvanlceUjl.:. 

wanneer die reohtsmachten als rechts
maoht _van wijzen reohtspreken (1). 

2° De beklaagde die v66r de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet is versche
nen, mag geen verzet doen tegen het 
arrest waarbij hij v66r het assisenhot 
verzonden ·wordt (2). 

(SPRUYT.) 

ARREST, 

HET HO:I!'; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 october 1954 gewezen door . 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schellding van de artikelell 186, 187 en 223 
vall het W etboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, cloordat het bestre
den arrest het door aanlegger ingeleid 
verzet tegen het door de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof vall be
roep te Gent op 5 october 1954 verleend 
arrest Ollontvankelijk verklaard heeft, 
zonder dat aanlegger voor deze kamer 
verschenen is, dan wanneer llochtans de 
beslissing van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, dat de beklaagde voor een 
hof van assisen verzelldt, een vonllis om
trent de bevoegdheid uitmaakt, dat, dien
tengevolge, de partij, die niet voor ver
noemde kamer verschenen is, het recht 
heeft verzet aan te tekenen tegen het ar
rest dat aldus uitgesproken werd, welke 
ook de redenen van zijn ollthouding zijn 
geweest: 

Overwegende dat aanlegger bij an·est 
van voormelde kamer, van 5 october 1954, 
naar het Hof van assisell van de pro
villcie Dost-Vlaallderen verwezen werd, 
op gtoll(l van de volgende telastleggin
gell : A. dubbele oudermoord, B. vals
heid ill geschriften en 0. diefstal : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof acht vennag te slaan blijkt 
dat de bnndel regelmatig ter beschikking 
vall aallleg·ger e:o. zijll raadsman gesteld 
werd en dat het arrest vermeldt dat aall
legger, alhoewel behoorlijk ter zitting op
geroepell lliet is verschenen; 

Dat mmlegger op 9 october 1954 verzet 
tegen dit arrest van verwijzillg aante
kellde en dat het bestreclen arrest dit ver
zet lliet ontvallkelijk verklaarde; 

Overwegellde dat het verzet tegell eell 
bij verstek gewezen beslissing vall een 
rechtsmacht van onderzoek slechts ollt- j 
---------j 

(1) en (2) RAOUL :EIAYOIT DE TERMICOURT, j 
" Etude sur !'opposition aux decisions rendues 1 
par les juridictions conectionnelles et les tri-1 
lJunaux de police >, Revue de droit penal et del 
Cl"iminologie, 1932, biz. 727, nr 17. j 
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va~elijk is wanneer die rechtsmacht als 
rechtsmacht van wijzen recht spreekt 
en haar beslissing het karakter van een 
echt vonnis heeft ; 

Dat, alhoewel de verwijzing van een 
· beklaagde naar een hof van assisen, aan 
dit hof bevoegdheid toekent, die beslis
sing nochtans het karakter van een echt 
vonnis, vatbaar voor verzet, niet ver
toont; 

Overwegemle dat artikel 22.3 van het 
Wetboek van strafvordering, uitdrukke
lijk bepaalde dat de beklaagde voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet 
verscheen; dat een verzet tegen die be
slissing niet denkbaar was; dat, behou
dens een gebeurlijke voorziening in ver
breking, die beslissiug detinitief was; 

Dat, luiclens het enig artikel van de 
wet van19 augustus 1920 waarbij dit arti
kel gewijzigd werd, de beklaagde en zijn 
raadsman door de kamer van inbeschul
digingstelling worden gehoorcl en dat 
daartoe het dossier ten minste tien dagen 
v66r de verschijning te hunner beschik
king wordt gesteld; 

Dat, door een debat op tegenspraak 
tussen het openbaar ministerie en de be
klaagcle v66r die kamer in te stellen, de 
wetgever de wil niet gehad heeft de aard 

· der door deze rechtsmacht gewezen be
slissingen te wijzigen en tegen die beslis
singen een voorheen niet bestaan<l verzet 
in te voeren; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de scl).ending van artikel 20 van de wet 
van 15 juni 1953 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, 223 van het Wetboek 
van strafvordering, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en nit de schen
ding van rechten van verweer en van ar
tikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het· verzet van aanlegger 
in verlJreking « wegens de door het open
baar ministerie uiteengezette beweegrede
nen 11 onontvankelijk verklaard heeft, -
niettegenstaande beklaagde in zijn regel
matig neergelegde conclusies de gepastheid 
der beweegTedenen betwistte en de rede
nen dezer betwisting opgaf - niettegen
staande het bestreden arrest door te wei
geren het verzet van aanlegger in ver
breking te aanvaarden « wegens de be
weegredenen van het opeubaar ministe
rie 11, zonder ze nader te bepalen, hoewel 
zij elkaar uitsluiten, het punt in het on
zekere laat op hetwelke dier beweegrede
nen de beslissing steunt, en bijgevolg of 
het recht van aanlegger geeerbiedigd 
werd om namelijk aan de kamer van in
beschuldigingstelling te vragen naar het 
hof van assisen van een der provincies 
Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg 
of Namen verwezen te worden : 

o\,er het eerste onderdeel : 
Overwegemle dat het lJestreden arrest 

al de beweegredenen van het openbaar 
ministerie overneemt; 

Dat het micldel niet bepaalt hoe die be
:weegredenen elkaar uitsluiten; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

door aan te stippen dat aanlegger voor de· 
kamer van inbeschuldigingstelling behoor
lijk opgeroepen werd, impliciet vaststelt 
dat aanlegger in de gelegenheid ges1;eld 
wenl om, op grond van artikel 20 van de· 
wet van 15. juni 1935, zijn verwijzing voor 
een franstalig hof van assisen aan te 
vragen en dat zijn recht desbetreffend 
geeerbiecligd wenl ; . 

Dat het eerste on<lerdeel van het mid
del niet ontvankelijk is en het tweede 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door geen enkel der onwettelijkheaen of 
nietigheden is aangetast waarvan in de 
staat van de zaak de kennisneming aan 
het hof onderworpen is; 

Om t1ie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

13 december 1954. - 2• kamer. - Voor·
zUte1·, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1~slaggever·, 
H. Huybrechts. - Gelijlcluidende corwln
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. PleiteL 
H. Delacroix. · 

ze KA;I1.ER.- 13 december 1954 

1° VERKEER.- VLUCHTl\HSDRIJF.- CoN
CLUSIEs WAARBIJ VERDACHTE UIT ZEKERF; 
FElTEN AFLEID1' DAT HlJ NIET HANDELDE OM 
BIJ DE NODIGE VASTSTELLINGEN NIET AM/WE
ZIG TE ZIJN. - ARREST VAN VEROORJ)ELING 
HETWELK ZICH ER TOE BEPERKT VAS1' 'l'E 
STELLEN DA1' DE VERDACHTE WIST DAT ZI.TN 
VOER'J'UIG EEN ONGEVAL HAD VEROORZAAK'l'. 
- NIE'l' WE'J''l'ELI.T,K GEl\WTIVEERD. ARREST. 

2° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - i\fiDDEL DAT ONDERS'J'EI:r 
DAT RET ARREST 'l'OEPASSING VAN EEN BEPAAL
DE WE'l'SBEPALING GEDAAN HEEFT. - BESLIS
SING GES1'EUND OP EEN ANDERE WETSBEPALIN!l. 
- 1\fiDDEL DAT IN FEI'.rE NIE'l' OPOAAT. 

1 o V m·leent geen 1Ja.ssend ant~voord op de 
conclusies wawrbij 1r.it zekere feiten af
geleid 1ve-rd flat de vm·lla.chte wegemr 
·vluchtrnisdr·ijj rle nuttige va.ststellingen 
niet heejt willen ontlcornen, het · arrest 
van vCToor·del-ing dat zich er toe beperkt 
vast te stellen dat cle vm·flachte wist 
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dat Ztln ·rijt·nig een ongeval had ver
oo·rzaalct (1). 

:2° Gaat in feite n·iet op het midclel dat 
onderstelt dat het bestreclen a1·rest toe
passing van een bepaalcle wetsbepalin[f 
gedaan heeft, clan wanneer de beslissing 
op een andere wetsbepaUng steunt (2). 

(DAEMS.) 

ARREST. 

BET HOI<'; - Gelet op de bestreden 
lJeslissing, op 29 juni 1954 gewezen door 
net Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat aanlegger zich enkel 
tegen de beschikkingen op strafgebied 
voorzien l1eeft; 

Over het eerste mtddel, gericht tegen 
de ten zijnen laste uitgesproken veroorde
ling wegens vluchtmisdrijf, tweede on
derdeel, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet 2 en 
2~i~ _van de wet van 1 augustus 18il9, ge
WlJZlgd door artikel 3 van de wet van 
l augustus 1924, doordat aanlegger in zijn 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies had doen gelllen << dat het vluchtmis
drijf een bijzoncler opzet vereist, clat ter 
zake niet aanwezig is; dat inclerdaad ar
tikel 2bis van de wet van 1 augustus 1899 
niet alleen vereist clat de bestuurder van 
een voertuig, die de vlucht neemt, weten 
moet dat zijn rijtuig een ongeval had ver
oorzaakt, of claartoe aanleiding had ooe
geven, rloch bovendien dat hij aldus he~ft 
gehandeld om niet bij het nodige onder
zoek aanwezig t() zijn; dat derhalve deze 
betichting niet bewezen is en het bewijs 
van het tweede bestanddeel van het 
vluchtmisdrijf in elk geval niet nit de 
1mndel voorkomt; dat integendeel betichte 
aan het onderzoeksgerecht alle nuttige 
inlichtingen heeft verstrekt en dus niet 
heeft gehandeld om zich aan hct nodige 
onclerzoek te onttrekken ll, dan wanneer 
het arrest op dit gedeelte van die conclu
sies niets geantwoord heeft; dat bij ge
brek iets te antwoorden de in het middel 
ingeroepen wetsbeschikking·en geschonden 
werden wat de veroordeling wegens 
vluchtmisdrijf betreft; 

Overwegende dat het vonnis van de eer
ste rechter en het bestreden arrest zich 
bij de vaststelling beperken dat aanleg
ger bewust was van de aamijding; 

Overwegende dat die vaststelling geen 
passend antwoorcl verstrekt op het door 
aanlegger in zijn conclusies opgeworpen 

(1) Verbr., 26 mei 1952 (Arr. Verb?·., 1952, 
biz. 538) ; 20 october 1952 (ibid., 1953, 
biz. 70). 

(2) Verbr., 9 juni 1952 (Arr. Vm·br., 1952, 
blz. 559); 22 juni 1953 (ibid., 1953, blz. 723). 

en in het middel overgenomen verweer · 
dat het tweede onderdeel gegrond is; ' 

Over het tweede middel, gericht tegen 
de ten laste van aanlegger uitgesproken 
veroordeling wegens het voeren van een 
rijtuig op de openbare weg in staat van 
dronkenschap, en afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, en 1, 3 en 10 van de besluitwet van 
1~. novembm: 1939, doordat aanlegger in 
ZlJn conclus1es voor het hof van beroep 
had doen gelden cc dat de staalneming van 
bloed te lang na het ongeval genomen was 
en het verslag van de heer De Somer om 
die en nog andere redenen alle bewijs
luacht miste; dat, om tot dronkenschap 
te kunnen concluderen deze daarenboven 
client bewezen te worden door de feitelijke 
gegevens en dat ter zake verschillende on
afhankelijke getuigen, onder andere Huy
brechts en Laureyn, formeel onder eed 
hebben verklaard, dat de op het ogenblik 
der feiten, dit is van het ongeval betichte 
geenszins bedronken noch ond~r de in
vloed van de drank Was; dat zelfs een 
vermindering van zelfcontrole en zelfze
kerheid op zichzelf nog niet de staat van 
dronkenschap uitmaken zoals deze in de 
artikelen 1 en 3 van de besluitwet van 
14 november 1939 bepaald wordt; dat het 
bestreden vonnis eveneens tot de staat 
van dronkenschap besluit omdat betichte 
tussen 12 en 23 uur verschillende glazen 
bier zou gedronken hebben · dat deze be
wering eveneens volkomen' wordt tegen
gesproken : 1 o - door de verschillende tij
dens het onderzoek onderhoorde getuigen; 
2° door de meclicale berekening van des
k~ndige Claus die tot 1 gr. 15 alcohol per 
k1logram bloed op het ogenblik van bet 
m;tgeval besluit; dat dus op grond van 
d1e concrete en juiste gegevens bewezen 
is c1at betichte op het ogenblik van het 
ongeval niet in staat van dronken
schap verkeerde )l, dan wanneer het be
strede;n arrest daarop enkel antwoorc1-
de met enerzijds toe te geven dat het ver
slag van de heer De Somer in zake niet 
bewijskrachtig was, en anderzijds te zeg
gen dat het bewijs van dronkenschap uit
drukkelijk spruit uit de -bekentenissen 
van betichte zelf nopens het door hem in
genomen aantal glazen bier tijdens de en
kele uren die aan het ongeval ,ioorafgin
gen en aldus geen antwoord verstrekt 
heeft op de meeste in bovenaangehaalde 
conclusies uiteengezette middelen : 

Overwegeude dat het middel het arrest 
bestrijdt in zover het aanlegger veroor
deeld heeft om in staat van dronken
schap een voertuig op de openbare weg 
bestuurd te hebben; 

Overwegende dat een enkele straf opge
legd werd wegens drie wetsinbreuken 
zijnde de ene het door de besluitwet van 
14 november 1939 voorziene misdrijf, de 
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andere deze voorzien door artikel 418 en 
420 van het Strafwetboek en door arti
kel 42 van het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1934; dat, de opgelegde straf wet
telijk gereclltvaardigd zijnde ten gevolge 
van cle veroordeling wegens laatstge
noemde twee wetsinbreuken, het middel 
niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 3 en 10 van de besluitwet 
van 14 november 1939 en 195 van het 
Wetboek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest, benevens de bestraffing 
van aanlegger op grond van de artike
len 1 en 3 van de besluitwet van 14 no
vember 1939, hem eveneens op grond van 
artikel 10 van de besluitwet van 14 no
vember 1939 voor een termijn van zes 
maanden vervallen verklaard lleeft van 
het recht een rijtuig te voeren dan wan
neer laatstgenoemd artikel niet in het 
beschikkend gedeelte van llet vonnis a 
quo of van llet bestreden arrest aange
llaald werd : 

Overwegende dat aanlegger, wegens 
drie verschillende wetsinbreuken, veroor
deeld werd tot een enkele straf, de zwaar
ste, welke door de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek voorzien is; 

Overwegende- dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat de vervallenverklaring van 
het recllt een rijtuig te voeren dienvol
gens overeenkomstig artikel 2 van de wet 
van 1 juli 1899 gewijzigd door artikel 2 
van de wet van 1 juli 1924 opgelegd werd 
en er geen toepassing van artikel 10 van 
de besluitwet van 14 november 1939 ge
daan werd; dat llet middel afgeleid uit 
een verkeerde verklaring van llet arrest 
feitelijke grondslag mist; 

En overwegeude voor het overige dat 
de substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven wetsvormen nageleefd 
werden en de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest !loch enkel in zover het over 
llet vluclltmisdrijf (beticllting II B) en 
over de kosten van de publieke vordering 
uitspraak gedaan heeft; verwerpt de 
voorziening voor . het overige; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gedaan worden op !le kant van de gedeel
telijke vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot de drie vierde van de kos
ten en laat het overige vierde ten laste 
van de Staat; verwijst de alzo beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

13 december 1954-. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. De
lahaye. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 december 1954 ~ 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN. -
DoUANEN EN ACCIJNZEN. - BETEKENING 'ilE
DAAN DOOR DE BEAMil'.rEN VAN DE ADl\fiNIS1'RA
'£IE. - BETEKENING (JELDIG GEDAAN DOOR KEN 
ENKELE BEAMBTE. . 

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- S'l'RAh'ZAKEN. ---,..- RECH'l'ER IN HOGER BE
ROEP DIE DE ZAAR TO'.r ZICH TREKl' EN OVER 
DE GROND BESLIS'l', ZONDER DE HEROPENING 
DER DEBAT'l'EN 1'E BEVELEN. - GEEN SCHENO 
DIN(] VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGIN(J .. 

3° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
DOUANEN EN ACOIJNZEN. - PROCES-VERBAAL 
OPGESTELD DOOR DE BEAl\IBl'EN VAN DE ADMI
NISl'RA'l'IE, IN AFWEZIGHEID VAN DE REGEL
l\-IATIG OPGEROEPEN .BETIOH'l'E. - STUil'ING 
VAN DE VERJARING. 

4° MOTIEVEN DER VONNISSEN EN 
ARRES'.rEN. - STnAFZAKEN. - DoUANEN 
EN ACCIJNZEN. - DEELNEMING AAN DI'l' l\IIS
DRIJF. -ARREST DAl' DE DEELNEllfiNG IN DE 
BEWOORDINGEN VAN DE WET Ol\fSOHHIJF1'. 
- GEEN CONCLUSIES. - VEROORDELING 
WELKE WE'l''l'ELIJR GEMOl'IVEERD IS. 

1 a A.1·tilcel 320 van de algemene 1vet van 
26 augttst·us 1822 luidens- hetwelk, op 
het stulc der douanen en acci/nzen, de 
beambten alle exploten en dagvaarflin
gen vermogen te betekenen, die ge1voon
lijlc do01· de'lt1·waardet·s worden bete
lcend, schrijft niet voo1· dat de betoke
ning van die alcten door twee beambten 
gedaan dient te w01·den; een door een 
enlcele beambte gedane betekening is-
reohtsgeldig. · 

2° Schenrlt de wetten van de verdedJqing 
niet de reohter in hager· bemep die de 
zaalc tot zich trelct en _geen he1·openinu 
der debatten beveelt ten einde 1lartijen 
toe te laten over de grand te beslu.i
ten (1). 

3° Op het stttk der overtTerZingen op de 
wetten betretfende de do·uanen en ac
oijnzen stttit het doo1· de bevoegde be
ambten van ae administ1·atie opgesteld 
p1·oces-verbaal de vm·ja1·ing van de 
openbaTe vorclering zel,fs wanneeT het 
·in afwezigheid van de 1·egelmati.1J op,qe-
1·oepen overtredm· op_qe-maalct werd (2). 

4° Bij gebrelc aan conclus·ie,~ aesbetret
fenae mag ae rechte1· zich e·r toe beper
lcen ae deelneming awn de slu.ikinvoet·, 
waaraan hij fle betichte schttlditl ver
klaart, in cl-e bewoorflingen ·van de arti
lwlen 66 en 67 vrm het 8t·rafwetboe1c en 

· (1) Zie verbr., 2 october en 13 november.· 
1950 (A·n. Verbr., ~951, blz. 32 en 113). 

(2) Zie verbr., 12 februari 1951 (Arr. Verbr .• 
1951, blz. 312). 
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28 van de ~vet 'Van 6 apt·U 1843 te om- I 
schrijven (1). 

(FRANSEN, T. BELGISCHE STAA'£.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 320 van de wet 
van 26 augustus, 1822 en 1030 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat de algemene wet op de douanen en 
accijnzen niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven heeft dat de dagvaardin
gen door twee bedienden betekend wor
den, dan wanneer artikel 1030 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
vereist dat het exploot betekend weze 
door de personen aan wie daartoe door de 
wet bevoegdheid is verleend geworden 
en het onaannemelijk is dat, waar de 
wet oplegt dat de dagvaarding door twee 
agenten betekend wordt, de betekening 
rechtsgeldig door een enkele ervan zou 
geschieden; 

Overwegende dat ter zake de dagvaar
ding op 3 october 1953 door een enkele 
beambte der accijnzen aan eiser betekend 
werd; 

Overwegenrle dat, indien artikel320 van 
de wet van 26 augustus 1822 in zaken van 
douanen en accijnzen de betekening van 
exploten en dagvaardingen, clie gewoon
lijk door deurwaarders geschiedt, door de 
beambten van het beheer der douanen en 
accijnzen toelaat, deze bepaling niet voor
schrijft dat die betekening door twee be
ambten gedaan client te wonlen; dat het 
mirldel clienvolgens ongegrond voorkomt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet en van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden arrest, na het von
nis waartegen beroep, dat de inleidende 
dagvaarding nietig verklaarde, te hebben 
vernietigd, geen heropening der debatten 
bevolen heeft om aan partijen toe te laten 
over de grond te besluiten en hun midde
len voor te dragen; 

Overwegende dat het tot zich trekken 
van de zaak, voor het hof van beroep, 
verplichtend was, daar de vernietig~ng 
van het vonnis waartegen beroep niet op 
de' onbevoegdheicl van de eerste rechter of 
het gebrek aan gelclig aanhangigmaken 
van de zaak voor becloelde rechter ge
grond was; dat aanlegger niet kon onwe-

(1) Verbr., 18 september 1950 (AN·. Verbr., 
1951, blz. 2); 22 december 1952 (ibid., 1953, 
blz. 24-3). 

tend zijn van het aldus uit het hoger be" 
roep van het beheer der douanen en ace 
cijnzen en van. het openbaar ministerie 
ontstane wettelijk gevolg, naar aanleiding 
van de vernietiging van de beslissing van 
de eerste rechter; dat het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdecliging, 
doordat de bestreden beslissing de verja
ring der publieke vordering door het pro
ces-verbaal van 29 juni 1951 gestuit heeft 
verklaarcl, dan wanneer clit proces-ver
baal, in afwezigheid van betichte opge
maakt, niet als een daacl vim onderzoek 
of vervolging kan beschouwd worden doch 
enkel als een voorafgaande verrichting 
claartoe : 1 

Overwegende dat het in afwezigheid 
van aanlegger opgemaakt proces-verbaal 
van 29 juni 1951, daar aanlegger, alhoe
wel opgeroepen, tot ondertekening ervau 
niet verscheen, niettemin een daad van 
onderzoek uitmaakt, aangezien het door 
de bevoegde overheid werd opgesteld en 
het verzamelen van de bewtjzen van de 
inbreuk en van de schuld van de dader 
tot voorwerp heeft; dat het dus de ver
jaring geldig gestuit heeft; dat het mid
del ongegrond voorkomt; 

Over het vierde mid del, afgeleid uit · d1• 
schending van het aan het proces-verbaal 
verschuldigd geloof, doordat het arrest 
aanvoert dat aanlegger in het bezit l!;e
vonden werd van belangrijke lloeveelhe
den goederen van uitlleemse herkomst 
waarop geen invoerrechten betaald wer
den, dan wanneer aanlegger slechts in llet 
bezit werd gevonden van 345 stuks mes
sen, lepels en vorken waarvan toegegeven 
werd en bewezen is dat zij regelmatig ge
kocllt werclen van twee personen die de 
invoerrechten er op betaalden, dan wan
neer de betichting niet gaat over gezegde 
345 stuks doch over andere goederen diP 
betichte niet in zijn bezit had doch waar
van men vermoedt dat hij ze zou inge
voerd hebben; 

Overwegende dat, afgezien van de in 
het middel bedoelde 345 stuks cUe in de 
betichting niet begrepen waren, aanleg
ger, luidens het proces-verbaal van29 juni 
1951, op 24 januari 1950 in het bezit be
vonden wercl van aanzienlijke hoeveelhe
den goederen van uitheemse herkomst en 
waarvoor geen invoerrechten werden be
taald; dat bij een op 25 maart 1950 ten 
huize van aanlegger gedane huiszoeking, 
naar aanleiding van hierboven vermeldP 
vaststelling, een aantal bescheiden wel·· 
den aangetroffen waaruit, volgens gezegd 
proces-verbaal, bleek dat aanlegger aan 
sluikinvoer had deelgenomen; 

Overwegencle dat op grond van deze 
elementen, het hof van beroep heeft kun
neu beslissen, zonder het aan het proces-
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verbaal verschuldigde geloof te misken
nen, dat aanlegger in het bezit werd ge
vonden van belaugrijke hoeveelheden 
vreemde goederen die aan de verschul
digde invoerrechten onttrokken werden, 
dat hU bij bedoelde sluikinvoer betrokken 
was of belang er bij had, en de betichting 
derhalve bewezen was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfcle middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest onvol
doeude gemotiveerd is, doordat het de 
vorm van deelneming in de sluikinvoer 
Diet bepaalt waaraan eiser zich zou plich
tig gemaakt hebben, wat het toezicht van 
het Hof van verbreking onnwgelijk 
maakt; 

Overwegende dat bij gebrek aan con
clusies het hof zich er toe kon beperken 
de wijze van deelneming van aanlegger in 
de algemene bewoordingen van de arti
kelen 66 en 67 van het Strafwetboek en 
28 van de wet van 6 april 1843 te om
schrijven; dat het middel lJijgevolg niet 
kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt (le voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

13 december 1954. - 2• kamer. - V oo·r
z'itter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rut
saert. - Gez.ijkl~~idende ooncl11sie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. 

2e KAMEn. - 13 december 1954 

:i'.WTIEVEN DER VONNISSEN EN AR
RESTEN. - :i'.'IILI'fiE .. - VERWERPING 
VAN EEN AANVRAAG OM VRIJLA'l'ING VAN DIENS'l' 
OP MORELE GROND. - !NKOMS'l'EN BENEDEN 
OE RAMING VAN DE ADMINISTRATIE DER BELAS
'l'INGEN AANGEGEVEN DOOR DE VADER VAN DE 
DIENS'l'PLICH'l'IGE. - DIENS'l'PLICHTIGE WEL
KE AANBIED'l' HET BEWIJS BI.J 'J'E BRENGEN VAN 
DE JUIS'l'HEID DER AANGIF'l'E VAN DE INKOM
S'l'EN EN EEli' BESTUURLI.JK ONDERZOEK DES
OM'l'REN'l' VORDER'l'. BESLISSING DIE 
NALAA'l' DEZE EISEN TE BEAN'l'WOORDEN. 
NIE'l' GEMO'l'IVEERDE BESLISSING. 

I~ niet uemotivee?'d de beslissing van fle 
houe rnilitieraad !lie, alhoewel fle dienst
pUclitiue, wellce het bedrag van de in
lcomsten van z·ijn vader zoals het llO!W 
de administratie de1· belast-ingen ue
•raamd werd betwist en aanbiedt doo1· 
bescheiden te w·ijzen dat de door zijn 
oude·rs gedane aang·ifte van de inlcom
sten jnist was en daartoe een bestmw
Ujlc ondm·zoelc met advies van de vre
derechter vorclerde, niettemin de aan
v·raag om vri.ilating van dienst afwijst 
om de enige reden tlat de dienstplich-

t'i[!e het be1.vijs,niet inbrengt dat .de in-
7cornste1t 'l.'an zijn vader lager zouden 
zijn dan de inlcomsten zoals zij 1tit 'ae 
a!mslag bliflcen. 

(DE JONGHE.) 

ARREST. 

·RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 september 1954 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 38, 4°, van de wet van 
15 juni 1951, doordat de bestreden beslis
sing de door aanlegger ingeroepen midde
len niet heeft weerlegd noch beantwoord 
en derhalve niet wettelij);: gemotiveerd is; 
dat namelijk a) door de besti·eden beslis
sing, zonder het minste bewijs noch begin 
van bewijs, aangenomen wordt dat de in
komsten van de vader van aanlegger over 
het jaar 1953 het door de wet gestelde 
maximum van 135.000 frank overtreffen. 
dan wanneer deze hewering, van het be: 
heer der belastingen volstrekt was tegen
gesproken door de aangifte van belang
hebbende, welke 99.035 frank bedroeg; 
b) de bestreden beslissing als reden dezer 
overtuiging alleen beschouwt dat het door 
het beheer aangevoerde cijfer uit de aan
slag in de belasting blijkt en dat appel
lant niet bewijst dat de in acht te nemen 
inkomsten lager zouden zijn dan het in 
de taxatie vermeld bedrag; dan wanneer 
nochtans appellant voor de hoge militie
raud evenals voor de militieraacl van de 
provincie l,V est-Vlaanderen aanhod ge
claan had de juistheid en de gegrondheid 
van de aangifte van zijn vader te bewij
zen en gevraagd had dat daartoe desge
vallencl toepassing van artikel 29, 2°, van 
de voormelcle militiewet zou gedaan wor
den, door een aclministratief onderzoek 
met aclvies van de bevoegde vrederechter 
te bevelen of dat althans aau aanlegger 
de gelegenheid zou verleend worden om, 
hij middel van rekenplichtige bescheiden, 
de door hem ingeroepen aangifte te sta
ven, zonder dat de bestreden beslissing 
verklaard heeft om welke reclen dit be
wijsaanbod van de hand werd gewezen 
of over het hoofd wBrd gezien : 

Overwegende dat aanlegger, tijdens het 
on.derzoek van zijn aanvraag om vrijla
ting voor de militierechtsmachten, het be
drag der inkomsten van zijn vader, zoals 
het door de administratie was gewijzigd 
geweest, betwistte; dat, zoals onder meer 
blijkt uit de akte waarbij hij tegen de 
op 28 mei 1954 door de militieraad gewe
zen beslissing hoger beroep aantekende, 
aanlegger aangehoden had de juisthetd 
en de gegrondheid van de oorspronkelijke 
aangifte van zijn ouders te bewijzen en 
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gevruagd had dat desgevallend bij toe
passing te doen van urtikel 29, para
graaf 2, van de militiewet, een acl
ministratief onderzoek met advies van 
de bevoegde vrederechter zou worden be
volen of althans clat hem uitstel zou wor
den verleend om, bij middel van rel(en
plichtige bescheiden, de cloor hem inge
roepen aangifte te staven; 

Overwegende clat, na aangenomen te 
hebben dat uit de belastingtaxatie blijkt 
dat de inkomsten van de vader van aan
legger het door de wet gestelde maximum 
overschrijclen, de bestreden beslissin,. 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat am{' 
legger het tegenbewijs van een lag·er in
komstencijfer niet geleverd heeft; 

Overweg·ende dat, waar zij geen acht 
slant op de aanvraag om een administra
tief onderzoek en op het aanbocl van be
wijs dat er juist toe strekte het beweerde 
lager inkomstencijfer te rechtvaardigen, 
zonder te bepalen waarom zij deze maat
regelen van de hand gewezen heeft, de 
l>estreden beslissing een door aanlegger 
regehnatig voorgebrachte eis onbeant
woord gelaten heeft en ue in het middel 
aangehaalcle wetsl1epalingen geschonden 
heeft; 

Om c..Ue redenen, verbreekt ue bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de k~nt van ue vernietigde beslissing; 
verwiJst de zaak naar de hoge militie-
raad anders samengesteld. · 

Hl december 1954. - 2• lmmer. - Voo1·
zitte1·, H. de Olippel(;, raadsheer waarne
mend voorzitter. - l 1e·rsla,qge·ve1·, H. De
lahaye. GeUjlchtidende conclnsie, 
H. Roger Janssens cle Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. 13 decennber 1954 

BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOH'rER OVER DE GROND. -
WERKONBEKWAAMHEID DIE GEEN LOONVER
LIES TEWEEG BRENGT. - FEI'l'ELIJKE EN 
DERHALVE SOUVEREINE VASTSTELLING. 

De rechte1· ove·1· de grana stelt so7tve1·ein 
vast aat de aoo·r het slachtoffer van 
een werlwngeval onaergane werlwnoe
k7vaamheia geen stoffelijlce schaae we
,qens loonverlies meaeorengt of in de 
toelcomst meaeorengen zaZ: 

(MAATSCHAPPIJ (( 'l'HE ROYAJ, EXCHANGE Jl EN 
MARTENS, T. MONTULET EN P. V. B. A. ((TRANS
POR'l'S SAIN'l'-CHRISTOPHE )) . ) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 

arrest, op 25 januari 1954 gewezen door 
het IIof van beroep te Gent; . 

I. Aangaande de voorzii:ming van Mar
tens: 
.. overwe~~nde dat aanlegger, burger

hJke part!J, geen middel voorstelt; 
II. Aangaande de voorziening van << ThP 

Royal Exchange » : 
Over het enig mitldel, afg·eleid uit d(~ 

schending van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burg·erlijk Wetboek en 1, 2, 9, 14, 1B 
van de wetten op de arbeidsongevallen 
zoals zij bij koninklijk besluit van 28 sep: 
tember 1931 samengeordencl werden en 
zoals artikel lfl bij artikel 10, 1 o. van de 
wet van 10 juli 1951 gewijzigi;l wercl. 
cloordat het bestreclen arrest, onder voor
wendsel clat cle wet op ue arbeidsonge
vallen tot enig doel heeft de door een on
geval veroorzaakte stoffelijke schade tP 
vergoeden, en dat, ter zake, het slacht
offer dezelfcle lonen is blijven verdienen, 
zoclat het geen stoffelijke schade onder
gaan heeft, de vordering van eiseres af
wijst, alhoewel het aan becloeld slachtof
fer vergoedingen wegens zeclelijke schach~ 
toekent tot dekking van cle blijvende gP
~·olge~ v~n de schencling zijner physischu 
1ntegnte1t, dan wanneer eiseres, als wet,;. 
verzekeraar, clie blijvende gevolgen hac! 
vergoed, vermits, bij het vaststellen der 
vergoedingen die aan een slachtoffer van 
een arbeidsongeval toekomen de rechter 
niet nlleen rekening houdt n~et de lonen 
d~e het slachtoffer na het ongeval ver
dient, maar ook met cle toestand waarin 
het zich ingevolge zijn verminderde phy
sische integriteit bevinden zal : 

Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap, nrbeidsongevallenverzekeraar
ster, zich tegen verweerders burger lijke 
partij heeft gesteld ten eincle onder meer 
terug·betaling te bekomen van de helft van 
cle forfaitaire verg·oedingen welke door 
haar, bij toepassing van ue wet van 24 clP
c~mber 1903, wegens gedeeltelijke besten
cllge ongeschiktheid tot werken werd uit-' 
gekeerd aan Martens, slachtoffer van een 
verkeersongeval waarvoor verweerder"' 
voor de helft aansprakelijk werden ver
klaard; 

Overwegencle dat aanlegster enkel het 
bestreclen arrest verwijt te hebben beslist 
dat, wegens gemelde ong·eschiktheid, Mar
tens geen stoffelijke schacle heeft onder
gaan en zulks niettegenstaande de rech
ter, welke de aan Martens verschuldigdP 
forfaitaire vergoeclingen heeft bepaald, 
daarbij niet alleen de uit die ongeschikt
heid onmiddellijk na de werkhervattino· 
voortvloeiencle loonsvermindering, maa~ 
tevens deze welke zich in de toekomst zal 
voordoen in acht heeft genomen; 

Overwegende, enerzijds, dat de voorzie
ning niet steunt op de schending van het 



aan de beslissing van bedoelde ~·echter 
verschuldigd geloof; 

Oyerwegende, anderzijds, dat aanleg
ster zelf toegeeft dat het arrest souve
rein heeft vastgesteld dat, sedert de con
sol~datie van zijn letselen, ·Martens niet 
aan een minder loon als v66r het ongeval 
heeft moeten werken en zijn ongeschikt
heid geen stoffelijke schade veroorzaakt; 

Dat, door te weigeren aan aanlegster 
akte te verlenen van haar voorbehoud 
met betrekking tot het recht op terugbe
taling van alle vergoedingen die zij in de 
toekomst, bij toepassing van voormelde 
wet, nog aan Martens zal moeten uitke
ren, het arrest impliciet heeft beslist dat 
ook in de toekomst Martens, ingevolge 
zijn ongeschiktheid tot werken, geen stof
felijke schade wegens loonverlies zal on
dergaan; 

Dat die beoordeling van feitelijke aard 
en, dienvolgens, souverein is; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

13 december 1954. - 2" kamer. - Vom·
z'itte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bel
paire. - GeUjlcl~tidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. - PleiteTs, HH. Van Leyn
seele en Struye. 

.2e KAMER. -14 december 1954 

1° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DI
RECTEUR. - HOF VAN BEROEP GELAS1' MET 
EEN BEROEP 1'EGEN DE llESLISSiNG OMTRENT 
RET BEDRAG VAN EEN AANSLAG, BIJ NAVOR
DERING VAN R.ECIITENJ BE'J'REli'FENDE EEN AAN
VULLENDE GEWONE llELASTING. - BEZWAAR
SORRIFf VAN DE SORA1'l'LIORTIGE TEGEN EEN 
AANSLAG IN DE EXTRABELASTING VOOH DEZELF
DE DIENSTJAREN. GEEN VERPLIORTING 
VOOR RET ROF VAN BEROEP ZIJN BESLIS
SING OJHTRENT DE NAVORDERING VAN RECRTEN 
IN DE GEWONE BELASTING TE VERDAGEN Ol\f 
TEGELIJKERTIJD OVER DE AANSLAG IN DE 
EXTRABELASTING UI1'SPRAAK TE KUNNEK DOEN. 

2• INKOlVISTENBELASTINGEN. 
RAliiiNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. -
RAMING BIJ MIDDEL VAN TEKENEN EN INDIOIEN 
VAN WELSTAND. - VERWIJZING, BIJ WIJZE 
VAN TEKENEN EN INDICIEN, NAAR EEN ONONDER
BROKEN REEKS DIENSTJAREN.- GEEN BOHEN
DING VAN RET PRINCIPE VAN DE ANNALI1'EIT 
DER BELASTING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELAS1'llARE GRONDSLAG. · -
VERMOEDEN DAT DE NIET AANGEGEVEN INKOM
STEN IN EEN GELIJKE MATE IN DE LOOP VAN 

ELK DER, l\IE1' DE IN AANMERKING GENOMEN 
DIENSTJAREN, OVEREENS'l'EMMENDE JAREN .BE
RAALD WERDEN. - WETTELIJKHEID INDIEN 
DE BEROEPSBEDRIJVIGREID BESTENDIG EN RE
GELMA'l'IG WAS. 

1 • H et hof van beToep, gelast met het 
beToep van een schatplichtige . tegen 
de beslissing 1!an de directmw bekef
fende het bed1·ag van een aanslag bij 
vordm·ing van rechten betreffende een 
aanmtllende gewone belasting over de 
clienstja1·en 191,1 tot 191,5, heejt, in prin
cipe, niet de veTplichting zijn beslis
sing te verdagen orn tegelijlcert-ijd over 
een aanslag van clezelfde scha,tplichtige 
in de ext1'abela,sting voor dezeljde 
dienstjaren 1titsp1·aak te lcttnnen doen, 
wanneer cleze laatste aanslag het voor
werp ttUrnaalct van .een bezwaarschrift 
dat nog bij de cli1·ecteur cler belastingen 
ctanhangig is. 

2• H et principe van a.e annaliteit elm· be
lasting, voorz··ien iloo1· de samengesclta
lcelde u;etten betreffencle de inlcomsten
belastingen - ]Wincipe dat aan het do01· 
ctrtilcel 111 van de Grond·wet vastgelegd 
principe vreemd is - uelet niet, bij het 
1·amen van de belnstua1·e grondslag, 
acht te slaan op telcenen en indicWn 
van welstancl welke aan het Ucht wer
clen gebracht door ann. de controle van 
cle ctdrninistratie onderworpen · vaststel
lingen loJJende ovm· een ononcle1·brolcen 
·reelcs clienstjaren (1). 

3• lndien cle feitelijlce gegevens een ·be
stendige en 1·egelrnatige. be1·oepsbedrij
vigheicl lnten blijlren, lean de adrninis
traUe, bij het ramen van de belastbare 
gronclslag vermocden clat cle niet aange
geven inlcomsten in een gelijlce mate 
in de loop van ellc cler, m.et de in aa'Tir
merlcing genomen dienstjnren, overeen
stemmende ja1·en behanld werden (2). 

(REYNDERS, T. BELGISOHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 3 april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste mid del, afgeleid nit. de 
scllending- van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 60 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen en 37 van het koninklijk besluit van 

(1) Zie noot 1 onder verbr., 29 juui 1954 
(A1·r. Vm·b1·., 1954, blz. 711) en 7 december 
1954, sttpm, blz. 238. 

(2) Zie verbr., 18 mei 1954 (Ar1·. Vm•br., 
1954, blz; 609). 
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22 september 1937, doordat het be13treden 
arrest een enige aanslag ingekohierd in 
1946 bij navordering van rechten over de 
dienstjaren 1941, 1942, 1943 en 1944 als 

--wettelijk gevestigd beschouwd lleeft, dan 
wanneer de ingeroepen wetsbepalingen 
een voor ieder dienstjaar afzonderlijke 
aanslag vergen : 

Overwegende dat de rechter over de 
grand in het bestreden arrest vaststelt 
dat << uit de stukken S'i, 9d, 10d en llc van 
de bundel blijkt dat de bij navordering 
van l'echten gevestigde aanslagen afzon
derlijk voor ieder jaar opgesteld wer
den >>; 

Dat het middel derhalve in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 35 van de samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen, 1 van de wet van 30 mei 1949, hou
dende exceptionele en interpretatieve 
maatregelen inzake directe belastingen en 
7 van de wet van 16 october 1945, doordat 
het bestreden arrest over de ten laste 
van de aanlegger voor de dienstjaren 
1911 tot 1945 gevestigde aanvullende aan
slagen uitspraak gedaan heeft dan wan
neer dit geschil ~nnig verknocht was met 
een bezwaarschrift, dat nag niet onder
zocht wercl en betreffende een op dezelfde 
elementen gevestigde aanslag in de e:xtra
belasting, en dat het gepast bleek, om te
genstrijdigheden en dubbele gebruiken te 
vermijden het vraagstuk in zijn geheel 
te onderzoeken en ambtshalve het middel 
-op te werpen hetwelk voortvloeit nit de 
tegenstrijdigheid cler op eenzelfcle inko
Jnen verschillende gevestigde belastingen, 
hetzij. op het gedeelte der aan de extra-
11elasting onder-worpeu winsten : 

Overwegende dat geen een der ingeroe
)Jen wetsbepalingen, de rechter er toe ver
plicht de betwistingen aangaande de ex
tra:belasting sam en met deze . betreffende 
eli:~ aanvullende aanslagen over de clienst
ja:ren 1941 tot 1945 te bella:ndelen; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over· het dercle middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 en 111 van 
de. Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 
1846 op de boekhotuling van de Staat, 32, 
55 en 56 van de samengeschakelcle wet
ten betreffencle de inkomstenbelastingen, 
eerste onderdeel, doordat het bestreden 
arrest als niet gemotiveerd client be
schouwd te worden, wegens een reeks 
tegenstrijcligheden, die namelijk voort
vloeien uit het feit dat het arrest besli_st 
dat de aanslagen bij toepassing van ltet 
artikel 56 cler samengeschakelde wetten 
en terzelfdertijd bij toepassing van het 
artikel 55 gevestigd geweest zijn, en an
derzijds, clat de aanslagen op grond van 
tekenen en indicH~n van welstand geve~S; 

VER!lR., 1955. - 18 

tigd geweest ZlJll welke de vermoedens 
van de wet van 16 october 1945 zijn die, 
volgens het arrest, niet zouden ingeroepen 
geweest zijn, clan wanneer het tegendeel 
blijkt uit het arrest, dat vaststelt dat de 
tekenen of indicU!n afgeleid geweest zijn 
nit de vergelijking van het vermogen van 
aanlegger op 1 januari 1940 met zijn 'ver
mogen op 9 october 1944 en uit de raming 
zijner uitgaven, tweede onderdeel, door_
dat het arrest, na besli_st te hebben dat 
de aanslagen bij toepassing van arti
kel 56 der samengeschakelde wetten ge
vestigcl geweest zijn, aan aanlegger het 
tegenbewijs weigert, dercle onderdeel, 
doordat het arrest niet geantwoord heeft 
op de in de conclusies van aanlegger 
ingeroepen midclelen, en bijzoncler op het 
middel afgeleid uit de overweging dat, 
inzake gewone belastingen, de tekenen 
en inclicHin moeten in acht genomen wor
den per fiscaal uienstjaar en afzonder
lijk, en in elk geval dat de door -het ar
rest aangenomen stelling met de ingeroe
pen wetsbepaling strijdig is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de betwiste 
aanslagen van ambtswege gevestigd wer.
den, er bij voegt clat het bedrag van de 
belastbare grondslag volgens de bij arti
kel 55 van de samengeschakelue wetten 
op de inkomstenbelastingen voorziene 
vermoedens geraamd werd; dat beide be
weegredenen niet strijdig zijn; 

Dat het bestreden arrest verder vast
stelt dat de ingeroepen tekenen en indic 
cHc;n worden afgeleid deels nit inliclltin
gen welke door de administratie ter gele
genheid van de uitvoering van de besluit-. 
wet del. 6 october 1944 werden bekomen, 
en deels uit bepaalcle gegevens eigen aan 
aanlegger, zijn gezin en zijn handel; 
waaruit blijkt dat de vermoedens van de 
wet van 16 october 1945 niet ingeroepen 
werden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door aan te stippen dat (( deze die 
van ambtswege belast werd, de door het 
beheer naar vermoedens vastgestelde aan
slagen enkel kan weerleggen door het 
juiste bedrag zijner belastl1are inkomsten 
te bewi.izen ll, verre van het tegenbewijs 
aan eiser te weigeren, hem clit integen
deel binnen de bij artikel 56 van de sa
mengeschakelde wetten betreffencle de in
komstenbelastingen gestelde perken heeft 
toegestaan; 

Over het derde onclerdeel : 

Overwegencle clat de rechter over cle 
grond erop wijst dat, (( wanneer de admi
nistratie de raming van de belastbare 
grondslag voor het geheel van de. vijf 

--I 
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oor'logsjaren overeenkomstig artikel 55, 
paragraaf 1, van de samengescha:kelde 
·wetten heeft verriclit . . . en deze over de 
vijf oorlogsjaten. heeft ingedeeld, zij aan 
het principe der anualiteit der belastiug 
heeft voldaan >>; dat het arrest aldus een 
passend antwoord op de conclusies van 
aanlegger verstrekt h~eft; 

Overwegende, immers, tlat · het in de 
sameugeschakelde wetteu betreffende de 
inkomstenbelastingen voorzien principe 
van de annaliteit der belasting - welke 
aan het bij artikel 111 van de Gronclwet 
gehuldigde principe vreemd is - niet be
let tekenen of indicieu van welsta.ncl in 
aanmerking te nemen, welke aan het licht 
werden gebracht door aan de controle 
:van cle administratie onderworpen vast
stellingen lopende over een· ononderbro
ken reeks clienstjaren; 

Dat, indien de feitelijke gegevens een 
bestenclige en regelmatige beroepsbeclrij
vigheid laten blijken, de administratie 
zonder willekeur vermoeclen kan clat de 
niet aangegeven .inkomsten in een gelijke 
mute in de loop van elk der, met de in 
uanmerking genomen dienstjaren, over

·eenstemmende jaren behaald wer!'f.en; 
Dat geen enkel onderdeel van het mid

del kan aangenomen worden; 
Over het vierde middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 55 en 56 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 1, 2, 4, 10. 16 en 19 van 
de wet van 16 october 1945, doordat het 
bestreclen arrest de conclusies :van aanleg
ger verworpen heeft welke strekten tot 
verwijclering van zekere bepaalcle ele
menten nit de vermogenstoestand (verge
leken) en cUt, op grond van de verl<eerde 
overweging dat aanlegger op deze wijze 
het bewijs niet leverde van het juiste cij
fer der belastbare inkomsten, tot het
welk hij zou gehouden zijn, zo de aansla
gen ambtshalve gevestigcl waren geweest, 
dan wanneer het artikel 56 niet toepasse
lijk was of slecht geinterpreteerd werd, 
daar de interpretatie van deze wetsbepa
ling door het arrest huar het karakter 
van een niet geschreven beschikking ver
leent vermits het tegenbewijs zoals het 
door het arrest geeist was nooit zou kuu
nen geleverd worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de aanslag 
regelmatig van ambtswege gevestigd ' 
werd, er nit bij een juiste toepassing van 
artikel 56 van de samengeschakelde wet
ten afgeleid heeft dat aanlegger het be
wijs van de onjuistheicl van het vermoe
delijk beclrag van zijn belastbare inkom
sten slechts leveren kon door het juiste 
bedrag van deze inkomsten te bewijzen; 
· Overwegende dat de rechter over de 
gronc1 dienaangaande vaststelt dat eiser 

dit bewijs niet heeft geleverd en zich ver
genoegd heeft andere vermoedelijke aan
slagsgronden tegen de door de adminis
tratie bepaalde vooruit te zetten: dat die 
vaststelling souverein is en aan de bQ
oordeling van het hof ontsnapt; 

Waaruit volgt dat het middel, in zover 
het op boveuvermeld artikel 56 steunt, 
niet kan aangenomen worden; 

Overwegencle dat aanlegger niet be
paalt hoe het bestreden arrest, buiten 
het voormeld artikel 56, de andere in· het 
micldel aangehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Dat, dienaangaande, het middel niet 
ontvankelijk is; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot cle kosten_ 

14 december 1954. - 2• kamer. - Voor·
.?J-itte1' en vet·slaggevet·, H. de Clippele,. 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
Ujlcl!widende aoneZ1~s·ie, H. Ganshof van 
uer lVIeersch, advocaat-generaal. - Plei
tet·s, HH. C. de .iVIey (van de Balie hij 
het Hof van beroep van Brussel) en Van 
r.eynseele. 

ze KAiVIEH. - 14 december 1954 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. -
TERMIJNEN. - BEREKENING DER TERMl.J
NEN. - TOEPASSING VAN AR'l'IKEL 1033 VAN' 
HE'r WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECRTS-· 
PLEGING. 

2° INKO:NISTENBELASTINGEN. -
BEZWAARSCHRIFT. - TERMIJNEN. - TER
~fiJNEN WELKE NIE'l' AFWI,JKEN VAN DE DOOR 
ARTffiEL 1033 VAN HE'l' WE'l'BOEK VAN BUR
GERLIJKE REOH'l'SPLEGINO YOORZIENE REGEL$ 
VAN DE BEREKENING. 

3° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
BEZWAARSCHRIFT. - TERMIJNEN. - 'J'ER
:MIJN NIE'J' (( VRIJ >> GENOE.MD. 

1 o At·tiluel 1033 van het l•Vetboek van 
biW.f!ed·ijke rechtsplegin.f! heeft de 
dn~agwijtUe van een algemene regel, in 
zover de wet er niet van atwijlct, en iB" 
toepasselijlc in ji.saaZe zaken (1). 

2° ArtUcel 61, ZJat·agraaf 3, van de samen
geschalcelde wetten, wijlct niet at varn 
de doo·r artUcel 1033 van het rVetboelr
van 7nwgerUjlce rechtspleging voorziene 
regelen van berelcening der term1.jnen, .. 

3° De term;ifn vom·zien bij artilcel 61, 
paragraat 3, van de samen.Qeschalcelde 
wetten is niet een « vrf..i >> tet"mijn (2) . 

(1) en (2) Verbr., 23 november 1954, (BulL 
en Pasic. 1955, I, 264). 
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(RERMANS-LOIX, '1'. BELGISCHE S'fAAT, 
MINISTER VAN FlNANCrEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 30 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroe11 te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid i.1it de 
scbending van cle artikelen 61, para-
0Taaf ~ alinea 2, van de samengescba
kelde ~etten betreffende de i_nkomsten
belastingen, en 1033 van het Wetboek van 
ourgerlijke rechtspleging, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de door 
_gezegd artikel 61, paragraaf 3, alinea 2, 
voorziene termijn niet door artikel 1033 
-van bet ·wetboek van lmrgerlijke rechts
llleging beheerst wordt, en dat gezegde 
termijn l1egonnen is OIJ de dag waarop de 
aanslagbi1jeften gezonden werden en dat 
-deze termijn zes maand daarna verstreek 
daags voor de eerste dag, van de volgende 
zes · maanden <lie hetzelfde nummer draagt 

. als dit van het aanvangspunt van de ter
mijn, dan wanneer cle door gezegd artikel 
voorziene termijn volg·ens de regels van 
artikel 1033 van het vVetboek van burger
lijke recbtspleging berekend wordt en 
dus van de zoveelste tot daags v66r cle 

· zoveelste, de dag der akte die het aan
vangspun_t is van de tennijn er in niet 
begrepen zijnde, en de vervaldag zijjlde 
integendeel wel in de termijn begrepen 
zodat in onderhavig geval, op de dag van 
de verzending· van het aanslagbiljet, die 
bet aanvangspunt is van de termijn, zijn
·de de 30e december 1950, l1e termijn is 
beginnen te lopen op 31 december en op 
30 juni 1951. te middernacht, laatste nut
tige dag verstreek : 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aanslagbiljetten als da
tum van hun verzencling deze van 30 de
cember 1.950 dragen en dat de reclamatie 
op 30 juni 1.951. bij de clirecteur der directe 
belastingen toekwam; 

Dat het arrest beslist dat deze te laat 
ingediencle reclamatie, terecht wegens for
clusie afgewezen werd; 

Dat bet deze beslissing steunt op de be
weegreden dat artikel 1.033 van het Wet
bock van lmrgerlijke rechtspleging naar 
luid waarvan de clag van de akte die het 
aanvangspunt van een termijn is er in 
niet wordt begrepen, in cle zaak niet toe
passelijk is daar de reclamatie geen akte 
van rechtspleging is maar enkel een ad
ministratieve akte en c1at de termijn v!m 
zes maanclen geen betekening tot aan
vangspunt heeft; 

Overwegende dat dergelijke interpreta.
tie in strijd is met de tekst van arti
kel 1033 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleg~ng die in fiscale zaken 
toepasselijk is; 

Overwegende immers dat dit artikel 
luidt dat voor « elke termijn >> de vol
gende regelen gelclen : « de dag van de 
akte die het aanvangspunt van de ter
mijn is, wordt er in niet begrepen >>; 

· Dat dit artikel nog luidt dat « de ter
mijn die in maanden is gesteld van de 
zoveelste tot daags v66r de zoveelste vol
gens de Gregoriaanse kalender berekencl 
wordt » en dat << de · vervaldag in de ter
mijn gerekend wordt inclien deze niet 
vrije termijn is genoemd »; 

Overwegende derhalve dat dit artJ.kel 
de draagwijc1te heeft van een alg·emene 
regel die toepasselijk is op de voor het 
inc1ienen van akten voorziene termijnen 
in zover de wet er niet van afwijkt; 

Dat artikel 61., paragraaf 3, van de sa
mengeschakelde wetten er niet van af
wijkt en de termijnen die het voorziet 
niet als « vrij >> lleeft gekenmerkt; 

Overwegende, ten lleze, dat vermits bet 
aanslagbiljet als datum van zijn verzen
ding deze van 30 december 1.950 droeg·, 
cleze dag, aanvangspunt van de termijn, 
er niet in begrepen was, zodat de ter
mijn op 31 december 1950 begon te lopeit 
en dnt de laatste dag, deze was van daagR 
voor de zoveelste te weten de 30° juni 
1951.; 

Dat de reclamatie derbalve tijdig in
gediend werd; 

Waaruit volgt dat bet arrest de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; l:ieveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
Lle kosten de Staat ten laste; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brus-. 
sel. 

14 december 1954. - 2° kamer. - Voor
zitter en ve1·slaggever, H. de Clippele, 
raaclsheer waarnemend voorzi~ter. - Ge
lij7clwi£lende conol·nsie, H. Gansbof van 
der Meerscb, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Van Ryn en Van Leynseele. 

1e KAMER.-- 16 decenrrber 1954 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- FOUT. - 00RZAAK VAN DE SCHADE. -· 
'J'USSENTREDlNG VAN VREEMDE OMSTANDIGHE
DEN. - NIET FOUT!E~' FElT VAN EEN DERDE .. 
- DADER VAN DE ~'OUT NIE'f YAN ZIJN VER
ANTWOORDELIJKHEID VlllJGESTELD. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ON'l'STAAN). • 
- SCHADE ONTSTAAN DOOR HE'l' FElT VAN 
TWEE PERSONEN. - 0MSTANDIGHElD EIGEN 
AAN EEN DER DADERS VAN AARD ALLE FOUT 
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UI'.r TE SLUITEN. - FOUT VAN DE ANDERE 
DADER DAAROM NIET UITGESLOTEN. 

1 o De tttssentredin_q t-nssen het ton tie! 
feU,. dat een de;· oorzalcen van ite 
schade is, en het veroorzaalct nadeel, 
van vreernde omstandigheden, zoals het 
niet foutief feit van een deTde, stelt 
de dade;· van (le tout niet vrij van zijn 
verantwoordelijlcheid ten opzichte van 
het slachtof!e;· (1). 

2o Uit het feit dat een zelfde schade door 
het feU van twee personen veToorzaalct 
werd en dat, we_qens omstandigheden 
eigen aan een hwnner (le (lao;· deze _qe
stelde daad _qeen fotttief lcamJcteT ver
toont vloeit niet voort dnt de cloo;· de 
ande1~e peTsoon gepleegde daad evenrnin 
een fo'lttief lcaralcter· vertoont. 

(N. V. MAGAZIJNEN « PRISUNIC-UNIPUIX-PRII!A )), 
T. LIPSIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de door de dames Fir
mine en Eveline Lipsin respectievelijk 
eerste en tweede verweei;sters, ingestelde 
vorderingen strekten tot vergoeding van 
de gevolgen van de brand waardoor hun 
op 25 mei 1.940 schade werd berokkend, 
dame Firmine Lipsin optredend als blote 
eigenares van het afgebrand onroerend 
goed, en dame Eveline Lipsin in hoeda
nigheid van eigenares van roerende voor
werpen welke het onroerend goed be-
vatte; . 

Dat de dames Lipsin hun vordenng 
hadden gericht, enerzijds, tegen de n!l;am
loze vennootschap der Grote :M:agaziJnen 
Prisunic-Uniprix-Priba, aanlegster in ver
breking en, anderzijds, tegen de stad 
Oharler~i derde verweerster, die de Zwit
serse ve~ootscl!ap van verzekeringen 
Winterthur, vierde verweerster, in vrij
waring heeft opgeroepen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aanlegster verantwoordelijk heeft 
verklaard voor de schade aan het onroe
rend goed van Firmine Lipsin veroor
zaakt door een brand, die van liaar eigen 
om·oerend goed op dat van gezegde dame 
overgeslagen werd, en haar tot schade
loosstelling van de eerste en van de twee
de verweersters heeft veroordeeld; dat 
hij de derde verweerster buiten zaak 

(1) DE PAGE, bd. II, nrs 958, 1036bis 
en 1048; MAZEAUD, Traite tluforique et pratique 
de la responsabilite civile, 4• uitg., bd. II, 
nrs 1611 en 1612; vergel. PLANIOL en RIPERT, 

bd. VI, nr 541. 

heeft gesteld en de vordering tot vrijwa
ring van vierde verweerster niet gegrond 
heeft verklaard; 

Voor zoveel de voorziening tegen de 
derde en de vierde verweerster gericht 
is : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie voor
gestelcl en betekend overeenkomstig arti
kel 2 van de wet van 20 juni 1953 : 

Overwegende dat het enig middel de be
weegredenen van het bestreden arrest 
niet critiseert waarbij de rechter over de 
grond de tegen de derde en vierde ver
weersters ingestelde · vorderingen heeft 
afgewezen; 

Dat was dit middel zelfs gegrond be
vonde~, de aanneming ervan het beschik
kend gedeelte van het arrest toch zou la
ten bestaan voor zoveel het de dm·de en 
de vierde verweerster betreft; 

Dat de voorziening bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Voor zoveel de voorziening tegen de 
eerste en de tweede verweerster gericht 
is : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 544, 1148, 1382, 1383, 1384 en 
inzonderheid 1384, alinea's 1. en 3 .. van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat, om aanleg
ster te veroordelen, verweersters Lipsin 
schadeloos te stellen en verweerster stad 
Charleroi buiten zaak te stellen, het ar
rest verklaart, enerzijds, dat het vraag
stuk hierin bestaat te weten of de uit
breicling van cle brand tot verweersters 
onroerend goed niet het gevolg is van een 
fout of onvoorzichtigheid waarvoor aan
legster moet instaan, dat een foi1t wordt 
begaan door de eigenaar die in zijn erf, 
zoncler voldoende bescherming noch toe
zicht, ontvlambare stoffen opstapelt weJke 
van aard zijn om In·ancl over te brengen, 
dat de magazijnen en opslagplaatsen van 
het door aanlegster gebruikt onroerend 
goed vol lagen met ontzaglijke hoeveelhe
den brandbare stoffen die een des te gro
ter gevaar voor- brandverspreiding deden 
ontstaan daar het vuur door verschillende 
luchtomlopen kon aangewakkerd wor
clen, dat dit gevaar aanlegster ertoe ver
plichtte nog meer en voortdurende maat
regelen van toezicht en bescherming te 
treffen, dat de waker op 25 mei 1940 reeds 
's morgens zijn dienst had verlaten · eu 
dat hoewel zelwre personeelsleden hier 
en daar tot om trent het ogenblik van· de 
brand werkten, het in de portierswoning 
is dat een clef:· de aan de waker A ... , die 
zijn dienst te 18 uur moest opnemen, liet 
weten dat er rook uit het venster in de 
Bergstraat kwam, dat twee deuren Il,loes
ten ingeduwd worden v66r dat A ... het 
pogen kon de blusapparaten te bezigen, 
dut deze nalatigheden de oorzaak zijn van· 
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het aiui verweersters Lipsin berokkend 
nadeel, dat, indien een gepaste toezicht
dienst, welke tot al de lokalen toegang 
zou hebben gehad, bestaan had, hij de be
ginnende brand tijdig genoeg zou kunnen 
opgemerkt hebben om hem onverwijld te 
knnnen bestrijden en het vuur te beletten 
zich in znlke mate nit te breiden, en an
derzijds,. dat hoewel het klaarblijkend 
schijnt dat het onroerend goed van ver
weersters ondanks de ten laste van aan
legster als vaststaand aangeziene onvoor
zichtigheid niet zou vernield geweest 
zijn; zo in normale omstandigheden het 
gemeentelijk brandweerpersoneel en ma
terieel ter plaatse waren gebleven, noch
tans niet bewezen is dat kwestieus na
deel het gevolg is van een font van de 
stad Charleroi, dat de gedraging van de 
brandweer- clit wil zeggen het vertrekken 
van haar leden bij het naderen van de 
vijand- geen font in hoofde van clezen uit
maakt, dat de rechterlijke macllt geen 
bevoegdheid heeft om de - gepastheid of 
geldigheid te beoordelen van de op 15 mei 
1940 door het gemeentebestunr genomen 
beslissing llet materieel van de brand
weerdienst weg te voeren en ervan llet ge
bruiken toe te laten door de leden van het 
gemeentepersoneel die beslist hadden de 
stud te verlaten, dat niettegenstaande de 
hnlp van Dnitse soldaten, het niet moge
lijk was, met gebrnik van een motorspnit 
die ter plaatse gebleven was, het water 
nit het kanaal te pntten terwijl door het 
overbrengen van een tweede motorspnit 
op een andere plaats, men, ondanks het 
weinig in de leidingen gebracht water, 
toch twee straalpijpen in werking kon 
brengen, dat de op de haspels gerolde bni
zen in zeer slechte staat waren lletgeen 
herhaaldelijk het stilvallen van de spnit 
veroorzaakte en de pogingen nutteloos 
maakte, dat men in die feiten het bewijs 
van geen font kan vinden, vermits de 
stad Charleroi zich voorzien had van een 
modern materieel waarvan zij het weg
voeren niet had knnnen voorzien, dat 
daar de door de oorlogsgebeurtenissen be
schadigde waterleidingen weinig g·evoed 
waren en het geoefend personeel gering 
in getal was, men niet weet of de aange
wende pogingen de brand zouden hebben 
kunnen bedwingen zelfs ingeval het oud 
materieel in goede staat was geweest; 
dan wanneer cleze beweegredenen doen 
blijken dat er onder de zogezegd door 
aanlegster of haar aangestelden begane 
fouten en het l1eweerd nadeel uitzonder
lijke omstandigheden zijn opgetreden die 
heil•kracht uitmaken, zonder welke het 
vnnr ndoit op het onnoerend goed van ver
weersters Lipsin-Hanon zou overgeslagen 
geweest zijn, en, hoofdens welke de rech
ters over de grond de stad Charleroi van 
alle verantwoordelijkheid hebben outlast, 
waartlit volgt dat aanlegster noch haar 

aangestelden enige font ten aanzien van 
verweersters Lipsin gepleegd hebben' 
(schending van de artikelen 1382, 1383 en 
1384 van het Bnrgerlijk Wetboek); dat in 
elk geval, het oorzakelijk verband tusseu 
de zogezegd gepleegde fouten en het be
weerd nadeel niet bewezen was (schending 
van de artikelen 544, 1148, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek) en, in 
elk geval, niet op gepaste wijze vastge
steld werd (schending derzelfde bepalin
gen en van artikel 97 van de Grondwet); 
dat voor het overige, de bestreden beslis
sing op onverenigbare redenen gegrond is, 
doordat, om de stad Charleroi van allP 
verantwoordelijkheid te ontlasten, zij ge
wag maakt van nitzonderlijke omstandig
heden welke zij nalaat tot outlasting van 
aanlegster in te roepen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de aanwezigheid, in aanleg
sters magazijnen, van brandbare stoffen 
en van andere ontvlambare stoffen in zeer 
aanzienlijke hoeveelheid aanlegster ertoe 
verplichtte, ten einde het brandgevaar te 
bestrijden, een voldoend en voortdnrend 
toezicht in haar lokalen in te richten; 

Dat het vaststelt dat dit voortdurend 
toezicht niet ingericht werd en dat de 
toegang tot een gedeelte van de lokalen 
bijzonder moeilijk was gemaakt geweest; 

nat het erop wijst dat aanlegster een 
font heeft begaan door de voorzorgsmaat
regelen niet te treffen welke geboclen wa
ren en dat deze font de oorzaak is van 
de door de dames Lipsin geleden schalle; 

Dat het bijvoegt << dat, indien er een 
gepaste bewakingsdienst bestaan had 
welke toegang tot al de lokalen zou ge
had hebben, zij ongetwijfeld tijdig de be
ginnende brand zou hebben knnnen op
sporen om hem onverwijld te knnnen lle
strijden en aldus het vnnr te beletten der
gelijke nitbreiding te nemen, en zich in 
het onroerend goed van beroepsters te 
verspreiden door erop over te slaan )) ; 

Dat het daarna, in zijn door de voor
ziening niet gecritiseerde beweegredenen, 
het door eerste en tweede verweerstenr 
geleden nadeel schat; 

Overwegende dat, door deze beschou
wingen waarbij hij aanleg·sters font, dt~ 
door verweersters geleden schade en het 

·noodzakelijk oorzakelijk verband tnssen 
lle font en de schade vaststelt, de rechter 
over de grond op gepaste wijze de dom 
hem 'tegen aanlegster uitgesproken ver
oordelingen rechtvaardigt; 

Overwegem1e, weliswaar, dat in het 
deel van het arrest waarin het de redenen 
aanhaalt waarom het de aansprakelijk
heid van derde verweerster afwijst, het 
hof van beroep vaststelt dat, zonder het 
feit van die verweerster, aan welk feit 
het geen foutief karakter toekent, het on-
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Toerend goed van dame E'irnline Lipsin 
-oi:tdanks aa]llegstel's onvoorzichtigheicl 
niet afgebrancl zou zijn; dat het alclus 
aanneemt clat vreemde omstandigheden 
tot aanlegsters font bijgeclragen hebben 
·om de schade te doen ontstaan; 

Overwegende dat de tusseritrediug· tus- · 
sen het foutief felt, dat een der oorzaken 
van de schade .is, en het veroorzaakt na
deel, van vreemde omstandigheden zoals 
het. niet foutief feit van een derde, niet 
tot gevolg heeft de dader van de fout 
van zijn verantwoordelijkheid ten op
:zichte van het slachtoffer vrij te stellen; 

Overwegende dat de rechter over de 
.grond zich voor het overige niet tegen
gesprolren I1eeft en geen onderling onvere
nigbare beweegredenen heeft aangehaald, 
door tot rechtvaardiging van de niet-ver
.antwoordelijkheid van derde verweerster 
op nitzonderlijke omstandigheden te wij
zen die aan de daad van deze.verweerster 
elk foutief Imrakter ontnamen, en door 
dezelfde omstandigheden niet ten voor
dele van aanlegster aan te nemen dan 
wanneer gezegde omstandigheden aan 
derde verweerster eigen waren ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die rerlenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, vermits de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekencl wercl, tot een ver
goeding van 150 frank jegens de eerste 
twee verweersters, die zich te samen ver
·lledigd hebben, en tot een tweede vergoe
ding van 150 frank jegens de derde en 
·de vierde verweersters. 

16 december 1954. - 1e kamer. - VooT
zitteT, H. Wouters, voorzitter. - VeTslau
yever, H. Pil·et. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
eureur-generaal. - Ple-iters, J{H. Simorit, 
VanRyn en de Harven. 

te KAIVIEH.- 16 december 1954 

1" GEMEENTE. - vVEooE DER PoLI'l'IE
coul\nssARrssEN. - :1\iiNIMUl\f VASTGESTELD 
HI.J BESLUITWET VAN 10 .JANUARI 1947. -
ilEGRI.JPT DE VERGOEDING VOOR DE DOOR AR
'l'IKEL 1, PARAGRAAF 2, LID 2, VAN GEZEGDE 
BESLUI'fWET NIET UI'l'GESLOTEN .PRES1'ATIES. 

·2o GEMEENTE. - vVEDDE EN VERGOEDIN
GEN DER POLI'l'IECOl\fl\fiSSARISSEN. - BE
SLUITWET VAN 10 .JAJ\'UARI 1947. - HERZIE
NING. - TERUGWERKENDE KRACH'£ OP 1 ,JA
NUAHI 1946. 

3" BURGERLIJKE RECHTEN.- VER
KREGEN RECHTEN . .....:. BEPALING. 

1.0 De minimmnwedde der politiecommis
sarissen, vastuestelfl doo1· aTtilcel 1, pa-

mu·raaj 2, ·van fle besluitwet van 1Q ja
mtari 19.!/J, tot wijziging •IJ.Q!I,. arti
lcel 127bis van de uemeentewet, ·be-, 
draagt niet a/.leen de ·vemoeding . wellce 
met de e·igenl'ijlce wedde over·eenstemt, 
·nutar oolc. het bed1·ar1 van fle ver·goedin.g 
wegens pr·estat-ies die b'ij Ud 2 van ge
zegd paragr·aa.t 2 niet witgesloten zijn .. 

2° Art-ikel 2, lifl 2, van de besl·uitwet van 
.tO jan:ttarl .1947 heett aan de uemeente, 
nwfl d.e ·machten •LJerleend om terugwm·
lwnde lc1·acht op 1 jamtari .1946 te ver
lenen aan de be1·aadslaginy waarbij hi,i, 
oveTeenk.omstirt lifl 2 van hetzelfde arti
kel, de wedde en •LJer·goefl'inyen der po
lUiecomrni.88(1!riSSen herziet. 

3° Door in fle plaats van een m.et vergoe
fl'ingen aan,qevu.lde wedde een enlcele 
bezoldiging te 11tellen fUe het bed.rag der
welllle en d'it der· vergoedingen if~,slttit, 
·worrlen de ver·Jcr·euen r·echten niet ge
schonflen. 

. (LAMBERT EN VAN COILLIE, 
T. Sl'1ID BRUSSEL.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op, 28 october 1958 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de door .aanleg-gers 
rechtsvoorg-anger ingestelde vordering 
strekte tot betallng van zekere vergoedin
gen waarop hij in zijn hoedanigheid van 
politiecommissaris beweerde recht te beb
ben, v'oor de tijdperken van 1 januari tot 
1 october 1946 en van 1 october 1947 tot 
2 maart 1950, alsook voor de dag van 
12 maart 1950; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, betreffende het geloof 
dat aan de akten verschuldigd is, en, voor 
zoveel als nodig, van artikel l27bis van 
de Gemeentewet (wet van 18 october 1921 
gewijzigd bij de wetten van 16 december 
1924 en 18 december 1930, bij het konii:tk
lijk besluit van 14 augustus 1933 en bij de 
besluitwet van 10 januari 1947 betreffende 
de bezoldiging van het personeel der pro
vincien, g-emeenten, van de aan de provin
cies en gemeenten ondergeschikte openbare 
!Jesturen en van de vereniging-en van ge
meenten} en '~an cle artikelen 1 en 2 van 
voormelde l>esfuitwet van 10 januari 1947. 
doordat het bestreden arrest, om de aan
spraken van de rechtsvoorganger van aan
legg-ers op betaling der kwestieuze vergoe
dingen af te wijzen, beslist heeft dat deze 
geen << vergoedingen wegens hnitengewone 
dienstverstrekkingen waren >> naar de zin 
van artikel 1, paragraaf 2, van de. be
slnitwet van 10 januari 1947 betreffende 
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de . bezoldiging- van het gemeenteperso
miel; om reden ({ dat het buitengewoon lm
rakter der dienstverstrekkingen nocl1 nit 
de· aard ervan blijkt, vermits zij binnen 
het kader van de normale functies van 
het betrokken personnel vielen, noch nit 
het feit van nHzonderlijke of onvoorzieile 
gebeurtenissen, daar het begrip van de 
forfaitaire som en het voortduren der 
bezoldiging volstaan om dit feit nit te 
sluiten >>, en << dat de noodzakelijkhcill 
om de dienst te verzekeren, de ontzeg
ging van de geregehle wekelijkse rust met 
zich brengend, eerder tot het begrip der 
bijkomende dienstverstrekkingen dan tot 
lmitengewone dienstverstrekkingen beho
ren », dan wanneer aanleggers, bij de 
conclusies die door hun rechtsvoorganger 
regehnatig v66r de rechters over de grond 
waren genomen geweest het buitengewoon 
ka;rakter van !le door lnvestieuze vergoe
dingen bezoldigde dienstverstrekkingen 
hadden afgeleid niet nit tle aard ervan, 
noch nit het eigen karakter der gebeurte
nissen <lie ze medegebracht hadden, doch 
<< (uit) het als buitengewoon en abnor
maal erkend feit van een dienst die noch 
wekelijkse rust, noch elke uurverminde
ring voorzag », erbij voegeml << dat de liti
gieuze vergoedingen, 'op straffe van een ' 
taalonjuistheid, niet (zouden kunnen) be
zoldigingen voor atmvullende dienstver
strekkingen geheten worden in hoofde van 
agenten die zonder beperking van duur 
aan dienstverstrekkingen zijn onderwor
pen », doordat voormelde beweegredenen 
van het arrest, voor zoveel zij de vorde
ring met lJetrekking tot de gegrondheid 
van de << aard » der door de rechtsvoor
ganger van aanleggers verrichte dienst
verstrekkingen, of van het karakter der 
« gebeurtenissen » cUe de uitoefening de
zer dienstverstrekkingen zouden meege
bracht hebben afwijzen, de middelen van 
aanleggers niet beantwoorden, of, indien 
zij staande houden daarop antwoord te 
verstrekken, het aan de eonelusies van 
aanleggers versehulcligd geloof schenden, 
daar zij de litigieuze dienstverstrekkingen 
noeh wegens de bijzondere aard van de 
door de agent vervulde functie, noel! 
hoofdens het bestaan van uitzonclerlijke 
en onvoorziene omstandigheden als << bui
tengewoon » gekenmerkt hebben, en door
dat voor het overig·e, de beweegreden van 
het bestreden· arrest dat weigert de pres
taties van de rechtsvoorganger van aan
leggers als << buitengewoon » naar de 
zin van voormelde wets bepalingen aan 
te zien, omdat de << ontzegging van ge
regelde wekelijkse rust » slechts tot 
<< aanvullende » dienstverstrekkingen aan
leiding geeft, niet ten genoege van 
reeht de eonelusies beantwoordt van 
de partij die de litigieuze dienstver
stl;ekkingen als << lmitengewoon » be
paalde niet enkel ten aanzien van bet 

verlies van de zon<lagsrust; doeh boveri
dien en vooral nit hoofde van het gebrek 
aan alle uurvermindering van de dienst
verstrekkingen, de agent tot l1eroeps
plichten zonder beperking van dmi.r ge
houden zijndr, doordat, door in gebreke 
te blijven gepast of ten genoege van reeht 
de conclusies te beantwoorden die door de
rechtsvoorganger van de aanleggers re
gelmatig tot staving zijner beweringen 
genomen wenlen of door zich te vergissen 
omtrent de !Jetekenis of de draagwijdte
ervan, het bestreclen arrest de in het 
m~ddel aangeduide wetshepalingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat de reehtsvoorg·anger 
van aanleggers, bij conclnsies v66r het 
hof van beroep staande had gehouden. 
dat de door hem mlngevoerde prestaties 
buitengewone tlienstverstrekkingen wa
ren, omdat clienstverstrekkingen van een 
agent die « aan beroepspliehten zoncler 
beperking van duur !> of << aan een dienst 
waarvoor geen wekelijkse rust noel! uur
vermindering voorzien is >> onderworpen 
is, niet aanvullende dienstverstrekkiugeu 
kunnen geheten worden; 

Overwegemle dat uit cle in het middei 
herhaalde beweegredenen van !1et arrest. 
blijkt dat het hof van beroep overwogen 
heeft dat !1et buitengewoon karakter van 
een dienstverstrekking blijkt niet nit de 
dag of het uur waarop zij · gepresteerd 
wordt, doeh hetzij nit haar aard, hetzij 
uit de uitzonderlijke of onvoorziene ge
beurtenis di_e ze noodzakelijk heeft ge
maakt; 

Dat dergelijke beoordeling een gepast 
antwoord op de eonclusies verstrekt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet en, voor zoveel als noclig, van arti
kel 1271!-is van de gemeentewet (wet van 
18 october 1921 gewijzigd · bij <le wetten 
van 16 december 1924 en 18 december 1939, 
hij het koninklijk besluit van l4 augustus 
1933 en bij tle besluitwet van 10 januari 
1947), nm de artikelen 1 en 2 van cle be
sluitwet van 10 januari l947 betreffende
de bezoltliging van het personeel der pro
vincfen en gemeenten, doordat het bestre
den arrest, om de conclusies van de· 
rechtsvoorganger van aanleggers af te· 
wijzen, welke er toe strekten zekere be
sluiten van verweersters gemeenteraad 
nit de de batten te weren om i·eden dat hun 
vomwerp arm cle litigieuze vergoedingen 
vreemd waR en dat, voor het overige, ge
steld dat zij het door verweerster aange
voerd voorwerp zouden hebben, zij onn~
gelmatig waren wijl zij door de provin
cie~gouverneur niet goedgekeurd waren 
geweest, heurtelings heeft beslist : 1° dat 
tle afsehaffing van de << vergoeding bij 
forfaitair mn· van het politieoersoneel >)· 
de bezoldiging hetrof die de reehtsvoor
ganger van aanlE>ggers in zijn hoedanig-
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heid van politieofficier had genoten, en 
dienvDlgens, niet eilkel het onderge~,;c.hikt
personeel van de politie, zoals aanleggi:!i·s· 
beweerdim, doch ook de politiecominissa
rissen en adjunct-politiecommissarissen, 
en 2° dat het besluit der organen van 
verweerster waardoor de afschaffing van 
de vergoeding bij forfaitair uur volstrekt 
bevolen werd regelmatig was ondanks 
de omstandigheid dat zij aan de goed
keuring van de gouverneur niet werd on
derworpen, daar artikel 127bis der ge
meentewet deze goedkeuring slechts op
legt wat de wedden van de politiecommis
»arissen en van hun adjuncten betreft, 
waaruit volgt dat voormeld besluit deze 
laatsten niet betrof; doordat het bestre
den arrest aldus beslist heeft dat de be
sluiten cUe de rechtsvoorganger van aan
leggers critiseerde als hem vreemd 
zijnde, enerzijds, met betrekking op de 
grond, het personeel van de politie in zijn 
geheel, en anderzijds, aangaande de 
vormvoorwaarderi, het politiepersoneel 
met uitsluiting van de politieoflicieren be
troffen; doordat het bestreclen arrest, 
dienvolgens, de door aanleggers rechts
voorgunger in hoger beroep regelmatig 
voorgestelde micldelen lweft afgewezen op 
grond van strijclige beweegredenen, die 
met een totaal gebrek aan redenen gelijk
staan : 

Overwegende dat, na te hebben vastge
><telcl dat het besluit del. 31 mei 1948 van 
de gemeenteraad tot herziening der wed
deschalen van de politieofficieren, de be
sluiten van 1 maart 1948 hoegenaamcl niet 
bad gewijzigcl, welke afscbafling hadden 
meclegebracht van de vergoeclingen die 
geen buitengewone dienstverstrekkingen 
van het politiepersoneel dekten, het be
streden arrest zich geenszins tegengespro
ken heeft door te beslissen clat cleze be
-sluiten aan de goedkeuring van de gou
verneur niet behoefden onclerworpen te 
worden, claar artikel 127bis van de ge
meentewet, in onderhavig geval nageleefcl 
wenl, bij goedkeuring door cle gouverneur 
van ·de individuele wedden cler politie
officieren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde mi.ddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
127bis van de gemeentewet van 30 maart 
1836, aangevulcl en gewijzigd bij de wet
ten van 18 october 1921, 16 december 1924 
en 18 december 1930, bij het koninklijk 
besluit van 14 augustus 1933 en de besluit
wet van 10 januari 1947, van cle besluit
wet van 10 januari 1947 betreffende de be
zoldiging van het personeel van de pro
vincien, de gemeenten, de aan de provin
des en gemeenten ondergeschikte, open
bare besturen en van de verenigingen van 
gemeenten, bijzonder van zijn artikelen 1 

en 2 van de artikelen 11, 97, 107 e.Q. 108, 
2° en 5° van de Grondwet, door.d.at bet 
bestreden arrest, oni de beweringen van 
de rechtsvoorganger van aap.legge~·s af · te 
wijzen, die, bij regelmatig in hoger. be
roep genomen conclusies, staande hield : 
1° tot staving van zijn eis tot teruggave 
door verweerster van de litigieuze ver
goeclingen welke zij voor de sedert 1 ja
nuari 1946 tot op 30 september 1947 uitge
voerde clienstverstrekkingen had betaald, 
dat << de alzo uitgekeerde sommen het · 
voorwerp uitmaakten van een regelmatig 
in zijn hoofd ontstaan burgerlijk recht..., 
dat verweerster zonder machtsoverschrij
ding, van ambtswege de op geoorloofde 
wijze verdiende bezoldigingen niet had 
lmnnen terugvordereu, dat dit terugvor
deren zonder titel noch recht was ge
schiecl en dat geen enkele wetsbepaling 
toeliet cle verhoging van de weclden van 
aanleggers rechtsvoorganger afhankelijk 
te maken van de afstaud van cle rechten 
welke hij in het verleden verkregen had», 
en 2° tot staving van ziju eis tot beta
ling van de voor cle sedert 1 october 1947 
tot 1 maart 1948 uitgevoerde dienstvet
strekkingen vcrdiende litigieuze vergoe
dingen, dat cleze, « op grond van het vi
gerend reglement, clienclen betaald te 
worden op straffe van aan het besluit van 
1 maart 1948 een wettelijk verboden te
rugwerkende kracht te verlenen », beslist 
heeft clat de verweten terugvorderingen 
en weigering van betaling regelmatig wa
ren om reden clat het gemeentebesluit 
van 1 maart 1948, naar luid waarvan 
de « bepalingen betreffende de bezoldi
ging tot groncl aan haar verrekening van 
1 januari 19,16 diendcn ll . .. « overeen
komstig het stellig voorschrift van arti
kel2.van de besluitwet dd. 10januari1947 
was ll en dat « het bedrag der betwiste 
bezoldiging, begrepen geweest zijnde in 
het gerevaloriseercl statuut ll, het instel
len had veroorzaakt van een « voordeli
gere wedclenschaal clan het voorheen vige
rencle geldelijk statuut, de bezoldiging 
daarin begrepen ll, waaruit de rechters 
over cle grond afgeleid hebben dat de door 
de rechtsvoorganger van aanleggers « ver
kregen rechten ll geeerbiedigcl werden, 
eerste ondercleel : dan wanneer, aange
zien de titel van het recht van de rechts
voorganger van aanleggers op cleze wed
den en bezolcliging niet in de wet was ge
legen doch in de besluiten van de gemeen
teraad van verweerster, en de rechters 
over cle groncl souverein vastgesteld had
den dat de besluiten dd. 3 februari 1913 
en april 1920 van gezegde raacl betreffende 
het verlenen van cle vergeldende vergoe
cling van kracht waren gebleven tot op 
1 maart 1948, up welke datum het nieuw 
besluit van de raad werd genomen waar
bij zogezegd cleze vergoeclingen werden 
afgeschaft, het bestreden arrest verweer~ 
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ster niet mocht veroorloven zich te ont
houden de litigieuze sommen tot op deze 
laatste datum te betalen of het deel van 
die welke zU reeds gestort zou hebben 
terug te vorderen, zonder aan de gemeen
teraad de macht toe te kennen, welke 
hem door geen enkele wetsbepaling wordt 
verleend1 terugwerkende kracht aan zijn 
beslissingen te verlenen of de verkregen 
uitwerking van zijn vorige besluiten af te 
schaffen bij wijze van een verkorting 
van het recht van eigendom of van 
schuldvordering dat de rechtsvoorganger 
van aanleggers op de door hem verkregen 
of verdiende vergoedingen bezat; dan 
wanneer, door anders te beslissen, het 
bestreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen en inzonderheid de 
artikelen 2, 1134 van het Burgerlijk Wet
bock, 127bis van de g·emeentewet, 2 van 
de besluitwet dd. 10 januari 1947, 11, 107 
en 108 van de Grondwet geschonden heeft; 
tweede onderdeel : dan wanneer, zo wel
iswaar artikel 2 van de, besluitwet van 
10 januari 1947, waarnaar de rechters 
over de grond verwijzen, beslist dat 
« de wedden en vergoedingen van het 
personeel der gemeenten... overeenkom
stig de bovenstaande bepalingen en met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1946 
zullen herzien worden ll, de aldus be
doelde bepalingen nochtans, naar luid 
van artikel 1, paragraaf 2, van de be
sluitwet, slechts << de jaarwedde (van 
de rechtsvoorganger van aanleggers) -
met !nbegrip van de huishuurvergoeding, 
!loch met uitzonfiering van de vergoedin
gen voor kleding, uitrusting en bewape
ning ... en de vergoedingen wegens buiten
gewone dienstverstrekkingen - betreffen, 
en de litigieuze vergoeding, zelfs gesteld 
dat zij geen naar de zin van voormelde 
wet buitengewone dienstverstrekkingen 
zou vergelden, naardien zij een bestand
deel uitmaakt noch van « de jaarwedde ll 
noPh van « de huishuurvergoeding ll welke 
de bevolen herziening alleen betreft, het 
bestreden arrest in voormelde bepaling, 
die de uitwerking van die herziening op 
1 januari 1946 bepaalt, de titel van de wet
telijkheid niet kon vinden welke het aan 
het besluit van verweerster d(j.. 1 maart 
1948 toekent voor zoveel het tot doel zou 
gehad hebben de litigieuze vergoeding met 
terugwerkende kracht vanaf vermelde 
datum af te schaffen, doordat het bestre
den arrest door anders te beslissen, de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen en in
zonderheid de artikelen 1 en 2 van de be
sluitwet dd. 10 januari 1947 geschonden 
heeft; derde onderdeel : dan wanneer, 
daar de besluitwet van 10 januari 1947, 
aan verweerster enkel macht verleend 
heeft om vanaf 1 januari 1946 uitwerking 
te geven alleen aan de besluiten welke zij 
zou nemen omtrent de bij artikel 1 be
doelde voorwerpen, te weten, wat betreft 

de rec)ltsvoorganger van aanleggers, om
trent de herziening van zijn « jaarwed
de ll, en, daar de litigieuze vergoedingen 
aan gezegd voorwerp v1;eem(l zijn, de 
door het bestreden arrest aangemerkte 
omstandigheid dat de nieuwe · ingerichte 
wedderegeling tot berekening van de. 
wedde, « voordeliger is dan het voorheen 
vigerend geldelijk statuut, met inbegrip· 
der litigieuze bezoldiging ll om te lleslui
ten dat de intrekking van die laatste, met 
terugwerkende kracht, zogezegd ,de door 
aanleggers voorganger verkregen rechten 
geenszins zou verkorten, ter zake niet 
dienend is en voorwerpen verwart die de 
wet heeft willen onderscheiden; en dan 
wanneer, voor het overige, het besluit 
del. 1 maart 1948 van verweerster naar
dien het, zoals het llestreden arrest 
zelf zegt, de toekenning van de litig'ieuze 
vergoeding heeft wiJlen « afschaffen ll het 
in strijd is met de lleweegreden van het 
arrest en in schending van het geloof dat 
aan het aldus aangehaalde llesluit ver
schuldigd is dat de rechters over de grond 
lleslist hellben dat de litigieuze vergoe
dingen in het gerevaloriseerd statuut 
<< begrepen ll waren; dan wanneer, door, 
om die lleweegredenen, te beslissen dat 
het recht van de rechtsvoorganger van 
aanleggers op de litigieuze bezoldiging 
voor het tijdperk van 1 januari 1946 tot 
1 maart 1948 was vernietigd geweest, het 
bestreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen en inzonderheid de· 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetlloek, lletreffende het aan de· 
akten verschuldigd geloof; 1 en 2 van de 
llesluitwet van 10 januari 1947 en 97 van 
de Grondwet geschonden heeft : 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende, enerzijds, dat, zo arti

kel 1, paragraaf 2, van de llesluitwet van 
10 januari 1947, hetwelk het minimum 
bepaalt dat de jaarwedde van de politie
comlll-issarissen moet bereiken, de huis
huurvergoeding erin begrepen, de vergoe
dingen bepaalt welke tot berekening van 
dat minimum niet in acht knnnen geno
men worden, daaruit niet kan afgeleid 
worden dat de wegens de dienstverstrek
kingen niet uitgeslotl~n :vergoedingen niet 
in dat minimum zijn begrepen; 

Dat de uitsluiting van de aan de amb
tenaars van het openbaar ministerie ver
leende vergoeding en der vergoedingen 
wegens buitengewone dienstverstrekkin
gen geen draagwijdte meer zou hebllen 
indien de llezoldiging voor andere dienst
verstrekkingen, ook zou moeten uitgeslo
ten worden; 

Overwegende, anderzijds, dat artikel 2 
van de llesluitwet, door te bepalen dat de 
weclden en vergoedingen met terugwer
kende kracht tot 1 januari 1946 zullen · 
herzien worden en dat de gemeenteraden 
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:'Zigtl door de wet van 4 april 1900, met 
het oog op de bescherming van de land
bouw be1malt dat de yergoeding wegens 
-door konijnen aan vruchten en oogsten 
veroorzaakte Schade Oj) het dubbel ge

, bracht wordt; die bijzondere be paling 
.nochtans niet belet tlat, wat de burger
lijke verantwoordelijkheid betreft, voor
meld artikel slechts een toepassing is van 
het bij de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek gesteld beginsel; 
~Dat, lrrachtens dit beginsel, wanneer 

· aan een clercle schade veroo't'zaakt worclt 
-door de samenloop van fouten van twee 
of meer personen, lecler dezer onvermin
clerd het onderling verhaal kan veroor

-deeld worden tot llet vergoeden van de 
:volledige schacle tot de gehele verwezen
lijking waarvan hij heeft bijgedragen; 

Dat het bestreden vonnis dienvolgens de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
niet geschonden heeft en het middel naar 
recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 

. en, aangezien de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend werd, tot een ver

_goeding van 150 frank jegens verweerder. 

17 december 1954. - 1" kamer. - TToor
zitter, H. Vanclermersch, raadsheer waar

; nemend voorzitter. F erslaggever, 
H. Huybrechts. - Gel'ijlclttidende concl·tt
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
.HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

2" KAMER. - 20 december 1954 

-1° VERKEER. - BESTUREN VAN EEN VOER
'l'UIG ONDANKS EEN OPGELOPEN STRAF VAN VER
VALLENVERKLARING VAN RET RECHT EEN VOER
TUIG 'l'E BES'fUREN. - VEROORDELING UITGE
SPROKEN VOORALEER UITSPRAAK WERD GE
DAAN OM'l'RENT HE'!' DOOR DE VEROOIWEELDE 
BETREFFENDE DIE 'sTRAF INGEDIEND VERZOEK 
OM GENADE. - WE'l"l'ELIJKHEID.-

20 VERKEER.- STRAF VAN VERVALLENYER
KLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE 
BES'l'UREN, - VERTREKPUNT. 

1° Is wettelijlc de veroordeling, wegens 
het besttwen van een voert·uig niettegen
staande de bij een in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis nitgesprolcen ver
vallen verlclaring, zelfs wanneer, ten 
dage van het teit, noch niet beslist 
wm·d omtrent een verzoelc om gena.de 
ingediencl door de veroordeelde met be
trelclcing tot het vonnis waarbij de ver
vallenverlrlaring ttitgesprolcen werd (1). 

~2" De straf van vervallenverlclaring van 
het recht een voertnig te bestwren vangt 

aan wannee-r het vonnis waarbij ZtJ 
nitgesprolcen ·werd lcnwht van gewi.jsde 
bekomen heeft (2). 

(BAUSSAR'l'.) 

ARRJ!;ST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 october 1954 in hoger beroep 
gewezen door tle Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 73 van de Gr;ond
wet, en van de bepalingen van de wet van 
27 juli 1871, doordat het bestreden vonnis 
aanlegger veroordeelt wegens het niet in 
acht nemen van de vervallenverklaring 
van het recht een voertuig te besturen 
welke hem bij vonnis van 8 januari 1953 
wenl opgelegd, dan wanneer, eerste on
derdeel : op het tijdstip der feiten de Ko
ning geen beslissing genomen had over 
het verzoek om genade dat aanlegger tot 
hem in verbancl met de veroordeling van 
8 januari 1953 gericht had, en clan wan
neer, tweede onclerdeel, laatstgenoemde 
veroorcleling door de procureur des lw
nings ntet overeenkomstig de wet van 
27 juli 1871 uitvoerbaar was gemaakt ge
weest : 

· Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger vervolgd 

werd om te Sint-Gillis, op 22 mei 1953, 
een motorvoertuig bestuurd . te hebben, 
dan wanneer de vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen tegen 
hem was uitgesproken geweest bij vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Char
leroi van 8 januari 1953 clat op het tijd
stip der feiten in kracht van gewijsde ge
treclen was, welke telastlegging· omschre
ven is in artikel 2 van de wet van 1 au
gustus 1899, aangevuld bij artikel 2 van 
de wet van 1 augustus 1924, en welke in
brenk in staat van wettelijke herhaling 
gepleegd werd; 

Overwegende- dat die wetsbepaling en
kel eist dat de vervallenverklaring van 
het recht een voertuig te besturen :blijkt 
uit een in kracht van gewijscle getreden 
rechterlijke beslissing; · 

Overwegende dat het middel in zijn 
eerste ondercleel ten onrechte onderstelt 
dat het genadeverzoek hetwelk impliciet 
door artikel 73 van de Grondwet toege
Iaten is het in kracht van gewijsde tre
den van een rechterlijke beslissing be
let; 

(1) Zie verbr., 11 april1932 (Bull. en PAsrc. 
1932, I, 125). 

(2) Verbr., 31 mei 1954 (Bull. en PASIC., 
1954, I, 838). 
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. Qym·wegende dat, waar de rechter over 
.de · grond vaststelt dat dit vereiste ter 
zake i'ervuld was, htj llet in het middel 
aaiJ.geduid artikel 73 van de Grondwet 
dus niet geschonden heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de wet van 27 juli 

1871 waarvan de s·chending in het tweede 
onderdeel van het middel wordt aange
voerd, op de lijfsdwang betrekking 
heeft; dat, vermits de lijfsdwang vreemd 
is aan de door de rechter over de grond 
toegepaste wetsbepalingen, hij die wet 
niet heeft kunnen schenden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 58, 3°, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934, door
dat het bestreden vonnis aanlegger ver
oordeeld heeft om de spoorlijnen niet op 
voldoende wijze vrijgelaten te hebben om 
de voertuigen op rails gemakkelijk door 
te laten, dan wanneer het ongeval te wij
ten is aan de manceuvre van een tram
bestuurder die de deur van de tram heeft 
geopend op een plaats waar er geen halte 
voorzien is : 

Overwegende dat het middel gesteund 
is op feitelijke elementen welke buiten 's 
hofs· beoorclelingsbevoegdheid vallen; dat 
het derhalve niet ontvankelijk is ; 

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 aanlegger tot de kos
ten. 

20 december 1954. ~ 26 kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. C. 
Louveaux. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.-- 20 decennber 1954 

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - BESLUll'WET 
VAN 10 NOVEMBER 1945. - STELLING ONDER 
HET TOEZIOHT VAN DE POLITIE. - AA)lD VAN 
IJIE STRAF. 

2° EERHERSTEL. S'rRAFZAKEN. 
STELLING ONDER TOEZICHT VAN DE POLITIE 
VOORZIEN BIJ DE BESLUITWET VAN 10 NOVEM
BER 1945. - VRIJHEIDSm;ROVENDE STRAF. 

1° Het stellen onder het toezicht van de 
politie, voorzien door de beslttitwet van 
10 november 1945 waarb·l.i de 1'echtsple
ging in zekere gevallen van inMettlcen 
.tegen de ttit~vendige ve·iUgheid van de 

Staat vereenvoudigd wordt, ·ls een 
stmf (1). 

2° Het stellen onde1· toezicht va.n de po
liUe, voorzien dom· de beslttitwet .van 
10 novernlie1· 1945 tot ve·reenvoudi.ging 
de1· 1n·oced·nre in sommige gevallen van 
misdrijf tegen de ttitwendige veiligheid 
van de Staat, is een vr·ijheidbemvende 
straf in cle zin van artikel 1, 1°, van de 
wet van 25 a.pri.l 1856 op het eiwherstel 
der vemordeelclen. 

(LE BEAU DE HEMRICOURT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van 
in beschulcligingstelling; 

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

. wet, doordat het bestreden arrest, waar
bij het door aanlegger ingediende ver
zoek om eerherstel niet ontvankelijk ver-

' klaard wordt, enerzijds, niet gemotiveerd 
is en, anc1erzijds, de door aanlegger v66r 
c1e lmmer van inbeschuldigingstelling 
genomen conclusies niet beantwoordt, 
waarbij deze in hoofdorde verklaarde dat 
het stellen onder politietoezicht, uitge
sproken bij toepassing van de besluitwet 
van 10 november 1945 geen straf is doch 
een veiligheidsmaatregel, en subsidiair, 
dat, zo het stellen onder politietoezicbt 
een straf is, de vrijheid door die straf 
slechts beperkt doch niet ontnomen 
wordt: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het stellen onder politietoe
zicht, voorzien bij de besluitwet van 
10 november 1945, een straf is welker vol
ledige tenuitvoerlegging het aanvangs
punt van de termijn van eerherstel uit
maakt, en beslist dat aanlegger niet in de 
wettelijke voorwaarden verkeert om eer
herstel te bekomen, om de reden dat het 
stellen onder politietoezicht welke tegen 
hem bij vonnis van de Krijgsraad te 
Brussel van 1.8 october 1946 werd uitge
sproken slechts op 18 october 1951 een 
einde genomen heeft en dat geen vijf ja
ren sedert die datum verlopen zijn; 

Overwegende c1at het bestreden arrest, 
hetwelk mitsdien met redenen omkleed is, 
door een eigen argumentatie de door aan-

(1) Omtrent de mildering der Vl'Oegere 
strafwet teweeggebracht door artikel 1 van 
de besluitwet van 10 november 1945, zie 
verbr., 8 april en 6 mei 1946 (Arr. Verbr., 
1956, blz. 136 en 166; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 146 en 171); 5 december 194 7 (A1·r. Verbr., 
1947, blz. 395; Bull. enPAsrc., 1947, I, 519). 

~----
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legger in hoofdorde genomen conclusies 
beantwoordt; 

Overwegende dat het .· bestreden arrest 
bovendien vaststelt clat de conclusies 
van Le Beau de Hemricourt geen enkel 
bestanddeel naar voren brengen dat van 
aai·d zou zijn de gronden van Q.e vorde
ring van cle heer procureur-generaal tegen 
te spreken en dat deze motivering een 
volledig en passend antwoord op de on- 1 

<lerscheiden opgeworpen argumenten ver
strekt: 
Ove1~wegende dat het bestreden arrest 

gevolglijk de gronden van die vordering 
overneemt, volgens welke het stellen 
onder politietoezicht dient te worden ge
lijkgesteld met de in artikel 7 van het 
Strafwetboek voorziene stelling onder bij
zonder toezicht der politie, sancties wel
ke als vrijheidsberovende straffen die
nen te worden beschouwd wegens de ver
plichtingen en het verbod vrijelijk te gaan 
en zich op te houden welke aan de ver
oordeelde tot met het verstrijken van de 
duur dier straffen opgelegd worden en 
hem gedurende dat tijdsverloop van een 
deel van zijn vrjjheid beroven, dat er vol
gens de gronden van de vordering aange
ncill1en is geweest dat de volledige tenuit
voerlegging van de door artikel 7 van het 
Strafwetboek voorziene stelling onder bij
zonder toezicht van de politie het aan
vangspunt van de proeftijd voor het eer
llerstel uUmaakte; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door de gronden van de vordering van de 
procureur-generaal over te nemen, een 
passend antwoord op aanleggers subsi
diaire conclusies verstrekt heeft; 

Dat de drie onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Over het tweede en het derde middel 
tezamen, afgeleid nit de schending van 
de wet van 25 april 1896 op het eerher
stel en inzonderheid van artikel1, 1 o, van 
die wet, alsmede schending << van de 
wet )), doordat het bestreden arrest be
slist dat de in de besluitwet van 10 no
vember 1945 omschreven maatregel van 
stelling onder politietoezicht een vrij
heidsberovende straf uitmaakt, dan wan
neer die maatregel geen straf is, doch een 
sanctie, en clat de wetgever, zonder arti
kel 2 van het Strafwetboek te schenden, 
na de 10° november 1945 geen straf had 
kunnen stellen op feiten welke tussen 
10 mei 1940 en 3 september 1944 gepleegd 
werden, en clan wanneer, zelfs ingeval 
bedoelde maatregel een straf uitmaakt, 
die maatreg·el dan toch ten hoogste een 
vrijheidbeperkende doch geen vrijheid
ontnemende straf is : 

Overwegende dat, de stelling onder poli
tietoezicht voorzien bij artikel 1 van de 
besluitwet van 10 november 1945 tot ver
eenvoudiging der procedure in sommige 

. gevallen van misdrijf tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat evenals de v66r 
de inwerkingtrecling van de wet van 
9 april 1930 bij het Strafwetboek voor
ziene stelling onder het bijzonder toe
zicht van de politie een straf uitmaakt; 
dat deze maatregel een bestanddeel. is 
van de bestraffing van de in die bepaling 
omschreven misdrijven; 

Overwegencle dat uaar Iuid van arti
kel, 4, lid 1, van cleze besluitwet het stel
len onder politietoezicht onder meer de 
verplichting omvat in een bepaalde plaats 
te verblijven of zich nit sommige plaat
sen te verwijcleren; 

Overwegende dat mitsdien de veroor
deelde door cleze straf van een cleel zijner 
vrijheicl beroofcl worclt; dat zij dus een 
vrijheidsberovencle straf is naar de zin 
van artikel 1, 1 o, van de wet van 25 april 
1896 op het eerherstel der veroordeelden; 

Overwegende dat artikel 1 van de be
sluitwet van 10 november 1945, waarbij 
ten aanzien van de hoofclstraf een ver
zachting van de vroegere strafwet inge
voerd wordt, door aan het bestraffings
stelsel een bijkomende straf toe te voe
gen, het artikel 2 van het Strafwetboek 
niet heeft kunnen tegenspreken; 

Over het vierde micldel, doordat het 
bestreclen arrest na beraadslaging door de 
kamer van inbeschulcligingstelling is uit
gesproken geweest, zonder dat aanlegger 
verwittigd geweest was van de dug waar
op het arrest zou uitgesproken worden, 
en alclus zijn recht zich binnen de wet
telijke termijn v66r het Hof van verbre
king te voorzien ernstig in gevaar ge
bracht werd : 

Overwegende dat de voorziening binnen 
de wettelijke termijn is ingesteld geweest 
en dat aanlegger dienvolgens van generlei 
krenking van zijn verdedigingsrecht laat 
blijken; 

Dat het mitlllel niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning. 

20 december 1954. - 2° kamer.- Voor
zittel·, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggever. 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie. 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 20 december 1954 

l\ULITIE. - VRIJLATING VAN DIENST. -
GEVANGENSCHAP VAN MINS'l'ENS ZES MAANDEN 
ALS POLITIEKE GEVANGENEN. - BEPALING VAN 
'l'OEPASSING OP DE GEVANGENSCHAP ALS POLI
'flEKE GEVANGENE VAN DE OORLOG 1914-1918. 

De u.itd1·tac7cing « politie7ce gevangenen )) 
voorzien door a1·tikel 12, 2°, van de mi
litiewet van 15 ju,ni 1951 t:s toepasselijlr; 
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cZowel op de polit-ielce gevangenen van 
de oorlog 191.1-1918 als op degenen van 
de oorlog 1940-1945 {1). 

{BERSOUX.) 

ARREST (2). 

HE'f HOF; -- Gelet op de bestreden 
l!eslissing, op 7 juli 1954 gewezen door de 
hoge militieraad ; . . 

Over het enig middel, afgele1d mt de 
schending van de artikelen 12, 2, van de 
wet· op de militie van 15 jnni 1951 en 6, 
lid 2, van de Grondwet, doordat de be
!'ltreden beslissing verklaart dat aileen de 
politieke gevangenen van de oorlog 1940-
~945 in de eerste dier bepalingen bedoeld 
worden, dan wanneer de wet generlei 
onderscheid tnssen de politieke gevange
nen van de ene of de andere der oorlo
gen heeft willen maken : 
- Overwegende dat de bestreden beslis

s_ing, zonder na te gaan of het als poli
tiek gevangene is dat de vader van aan
legger een gevangenschap van ;'llinstens 
zes maanden ondergaan heeft, z1ch ertoe 
beperkt vaststaand te verklaren dat hij 
van november 1916 tot begin 1919 naar 
Duitsland is << weggevoerd ll geweest en 
beslist dat aanlegger de in artikel 12, 2, 
littera e, voorziene vrijstelling op morele 
grond niet kan bekomen om de re
;ien dat die bepaling « enkel ten doel 
heeft te beslissen over het lot van de 
dienstplichtigen wier naaste bloedver
wanten tijdens de om·log 1940-11!45 poli
tieke gevangenen zijn geweest », met uit
sluiting van diegenen wier naaste bloed
verwanten tijdens de om·log 1914-1918 po
litieke gevangenen geweest zijn; 

Overwegende dat dergelijke interpreta
tie tegen de geest en de tekst van de wet 
indruist; 
· Overwegencle dat een gunstregime bij 
artikel 12, 2P, van de dienstplichtwet van 
15 juni 1951 toegestaan worclt aan de 
dienstplichtigen die behoren tot gezinnen 
welke aan het land bijzondere offers ge
bracht hebben ; dat het niet denkbaar is 
dat de wetgever gewilcl heeft dat enkel 
rekening zou worden gehouden met de 
offers welke in de loop van een der oor
logen gebracht werclen en niet met die 
welke in de loop van de andere gebracht 
werden; 

Overwegencle, gewis, dat artikel12 van 
de besluitwet van 25 juni 1946 dat het · 

(1) Contra: ARCQ, Commentaire de la loi du 
15 juin 1951, n'' 119; vergel. verbr., 5 januari 
1953 (Arr. Verbr., 1953, blz. 275). 

(2) Een eerste arrest werd in dezelfde zaak 
geveld op 29 maart 1954 (Bull. en PASIC., 

1954, I, 662). 

normale militiestelsel weder inyoerde, 
ten opzichte van de toepassing van arti
kel 57, littera A, 2°, van die wet, enkel 
het feit dat de vader, de moeder-weduwe 
of de broeder een gevangenschup van 
minstens zes maanden als politiek gevan
g(me << nit den oorlog 1940-1945 ll hadden 
ondergaan met een broederdienst gelijk-
stelde; · 

Overwegende echter dat de woorden 
« uit den oorlog 1940-1945 ll niet meer · 
voorkomen in de besluitwet van 27 fe
bruari 1947, waarbij de besluitwet van 
25 juni 1946 gewijzigd werd; 

0\-erwegende trouwens dat de tekst van 
llet besproken artikel, welke in algemene 
llewoordingen is gesteld, generlei onder
scheid maakt tussen diegenen die hun ac
tieve dienst volbracht hebben, die regel
matig de hoedanigheid van verzetsman, 
krijgsgevangene, politieke gevangene of 
weggevoerde verkregen hebben of, ten
slotte, die in de omstandigheden omschre
ven in de wet, hetzij in de loop van de 
om·log 191;1-1918, hetzij in de loop van 
de om·log 1940-1945 vermoord of terecht
gesteld zijn geweest; 

Overwegende dat waar zij beslist dat de 
politieke gevangenen nit de oorlog 1914-
1918 niet onder de in artikel 12, 2°, aan
geduide politieke gevangenen begrepen 
zijn, de bestreden uitspraak deze in het 
middel vermelde wetsbepaling geschon
den heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den lJeslissing; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissiug; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
raad, anders samengesteld. 

20 decembre 1954. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelij7cl1tidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 december 1954 

FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN. -
'J'EKENINGEN EN INDUSTRIELE MODELLEN. -
RECHT VAN VREEMDELINGEN OP DE DOOR HEN 
IN HET BUITENLAND VERVAARDIGDE TEKENIN
GEN EN MODELLEN. - UNIEVERDRAG VAN PA
RIJS. - VERLEENT DE BESOHERMING NIET 
WELKE DOOR DE WET VAN 22 MAART 1886 
VOORZIEN WO/{DT. 

Het Uniever£kag van Pa1·ijs van 20 maart 
1883 tot bescherming van de nijver
heidse-igendmn, goedgelceu1·d bij de wet 
van 2 j-wni 1939, laat de vreemdelingen 
niet toe, ten bate van de door hen in 
£1-en vreemae vervaar£lig£le telceningen en 
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modellen, beroe11 te doen op de besche-r
-rning d·ie in Belgie sedert het in voege 
t-reden van het lcO'Iiinklijlc besluit nr 91 
van 29 jamta1·i 1935, doo1· het artilceZ 38 
·van de 'WQt van 22 -rnaa1·t 1886 op het 
iwteursrecht, gewijzigd bij artilcel 2 
van de wet van 5 maa1·t 1921, verzelcerd 
wordt. 

(BARA, VENNOOTSCHAP ONDER AMERIKAANS 
RECHT HASSINGER EN VENNOOTSCHAP ONDER 
AMERIKAANS RECHT XENROY EXPORT, T. DE
BEUR EN KITZIS.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening : 1° in 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
over de publieke vordering, enkel ont
vankelijk is ten aanzien van de veroor
deling van aanlegsters tot de op de pu
hlieke vordering gevallen kosten, en 2° in 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
over de tege'neis, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is, daar geen veroorde
ling tegen aanlegsters uitgesproken werd; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 22, 23, 26 en 
28 van de wet van 22 maart 1886 op het 
auteursrecht, 2 van de wet van 5 maart 
1921 houdende enerzijds, goedkeuring 
van het Protocol toegevoegd aan de 
herziene overeenkomst van Bern van 
13 november 1908 tot beschernimg der let
lerkundige en kunstwerken ondertekend 
te Bern op 20 maart 1914, en houdende 
anderzijds wijziging van artikel 38 van 
de wet van 22 maart 1886, van artikel 1 
van het koninklijk besluit ur 91 van 29 ja
nuari 1935, houdende regeling van de 
maatregelen betreffende de bescherming 
van de nijverheiclstekeningen en -model
len; van de artikelen 1 en 3 van de wet 
van 2 juni 1939 tot goedkeuring van de 
internationale alden ondertekend te Lou
den, op 2 juni 1934, betreffende de nij
verheidseigendom, de internationale in
schrijving der fabrieks- of handelsmer
ken en de internationale deponering der 
nijverheidstekeningen of -modellen, van 
de artikelen 1, inzonderheid 1, 2°, en 2, 
inzonderheid 2, 1°, van het Unieverdrag 
van Parijs van 20 maart 1883 tot bescher
ming van de nijverheidseigendom, her
zien te Bniissel op 14 december 1900, te 
·washington op 2 juni 1911, te 's Graven
huge op 6 november 1925 en te Louden op 
2 juni 1934, en van de artikelen 68 en 97 
yan de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de klacht van de burgerlijke par
tijen, aanlegsters · in verbreking, wegens 
1iamaking, door verweerders, lJeklaagden, 
van het litig~euze nijverheidsmodel dat 
in de Verenigde Staten v:an Amerika door 
tweede aanlegster in verbreking, vennoot-

schap onder-Amerikaap,s recht;·'Opgema;akt 
werd · niet ontvankelijk heeft verklaard, 
en zodoende aan aanlegsters, ten aanzien 
van de bescherming iii Belgie van even
gemeld model, de voordelen geweigerd 
heeft die de wet aan de Belgische onder
danen verleent, om de niet ter zake die
nende redenen dat de Verenigde Staten 
van Amerika, waarvan tweecle bm'ger
lijke partij een onderdaan is, niet tot de 
overeenkomst van Bern toegetreden zijn 
en dat de Belgische auteurs in de Ver
enigde Staten van Amerika de bescher
ming niet genieten waarop de burgerlijke 
partijen tn Belgie aanspra[).k maken : 

Overwegende dat het Unieverdrag van 
Parijs van 20 maart 1883, zoals het na
derhand gewijzigd werd, onder meer bij 
de schikking van 's Gravenhage van 6 no
vember 1925, herzien te Louden op 2 juni 
1934, en zoals het in laatstbedoelde toe
stand bij cle wet van 2 juni 1939 goedge
keurd geweest is, uitsluitend op de nijver
heidseigendom betrekking heeft; dat in 
zover die bescherming zich onder mee1· 
tot de nijverheidstekeningen en -modellen 
uitstrekt, zij zoals blijkt nit derzelver 
bepalingen en inzonderheid nit de schik
king van 's Gravenhage, herzien te Lou
den, bij voormelde internationale akkoor
den slechts verzekerd wordt voor zoveel 
die tekeningen en modellen gedeponeerd 
zijn geweest, wat gebeurlijk bij een te 
Bern gevestigd Interuationaal bureau 
tot bescherming van de nijverheidseigen-
dom kon geschieden; ' 

Overwegende dat, benevens deze mini
mum bescherming, artikel 21 van voor
melde schikking van 's Gravenhage be
paalt dat de landen welke tot het Unie
verdrag van Parijs toetreden aanspraak 
mogen maken op die toepassing van de 
ruimere voorschriften die voor de binnen
landse wetgeving van een verdragsluitend 
land zouden uitgevaarcligd zijn; dat in 
dit opzicht, nit kracht van artikel 2 van 
het Unieverdrag van Parijs, de verdrag
sluitende partijen ten aanzien van de be
scherming van cle handelseigendom, de 
voordelen genieten welke de binnenlandse 
wetten aan hun onderdanen toekennen; 

Overwegende dat in Belgie, v66r het 
koninklijk besluit van 29 januari 1935, de 
eigendom van nijverheidstekeningen en 
-modellen door een bijzondere wetgeving 
beschermd werd, waarbij het depone
ren van die tekeningen en modellen met 
het oog op het verlenen van een uitslui
tencl gebruiksrecht aan hun auteur, ge
eist werd; 

Overwegende dat voormeld koninklijk 
beslnit die wetgeving heeft opgehev~n en, 
zoncler verder met hun bestemming of 
hun gebruik, weze het zelfs van indus
triele aard, rekening· te honden, alle teke
ningen en moclellen zonder onderscheid 
aan het regfme van het auteursrecht on-
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derworpen heeft, door· het werk slechts 
met betrekktng tot zijn artistiek karak
ter te beschouwen, deze term in een rui
me betekenis genomen zijnde; 

Dat mitsdien de wetgever, door de wet 
van 22 maart 1886 betreffende het au
teursrecht, op alle tekeningen en model
len, toepasselijk te stellen, enerzijds het 
hegrip van nijverheidseigendom uitgeslo
ten heeft, en andeJ·zijds de noodzakelijk
heid del' deponering afgeschaft heeft; 
dat, zo voormeld koninklijk besluit bij 
de artikelen 3, 4, lid 2, 5 en 6 desondanks 
de facultatieve d<!ponering van uijver
heidstekeningen en -modellen aangeno
men hcjeft, zulks tot doel heeft gebeurlijk 
toepassing h! zien maken hetzij van de 
gemeenrechtelijke bepalingen waarbij de 
private eigendom wonlt heschermd, het
zij van de bepaling<m van het Uniever
drag van Parijs; dat deze zorg van de 
wetgever blijkt uit de besluitwet van 
8 juli 1946 hetwelk, in het bijzonder arti
kel 4, 0, I, van het ,Unieverdrag van Pa
rijs bedoelend, ter zake van nijverheids
t!igendom onder meer de voorrangster
mijnen verlengd heeft welkt! de depone
ring aan de nijverheiclstekeningen en 
-modellen genoten; 

Dat zodoende de wetgever, zonder de 
rechten die hij het Unieverdrag van Pa
J•ijs gevestigd zijn te krenken, zieh er toe 
bepaald heeft een binnenlandse wet te 
wijzigen; 

Overwegende dat, vermits de tekenin
gen en modellen niet meer als nijver
lteidseigendom bescltermd worden, de er
mede verband houdende voorschriften in 
de wet van 22 maart 1886, aangevuld bij 
de wet. van 5 maart 1921 en het konink
lijk besluit niet . tot voorwerp hebben de 
nijverheidseigendom te verzekeren; dat 
derhalve de tot het Unieverclrag van Pa
rijs toegetreden landen in artikel 2 van 
dat verdrag het recht niet vinden op de 
toepassing van die voorschriften aan
spraak te maken; 

Dat, zo de nijverlteidseigendom on
r·echtstreeks, als auteursrecht, door voor
melde wetten kan beschermd worden, die 
bescherming van het auteursrecht niette
min buiten het toepassingsveld van het 
Unieverdrag van Parijs valt waarbij uit
sluitend de nijverlleidseigendom be
schermd wordt; dat artikel 21 van de 
schikking van 's Gravenhage van 6 no
vember 1925, herzien te Louden op 2 juni 
1934, zulks bevestigt met in dit verband, 
dit is in verband met de kunstwerken en 
de op de nijverlleid toegepaste kunstwer
ken, naar de toepassing van de bepalin
gen van de overeenkomst van Bern met 
betrekking tot de bescherming van de let
terkundige en kunstwerken te verwij
zen; 

Overwegende dienvolg<ms dat aanleg
sters, tot bescherming van hun nijver-

VERBR., 1955. - 19 

heidstekeningen . en -modellen, bij toepas
sing van de strafrechtelijke sancties be
paald bij de wet van 22 maart 1886, aan
gevuld bij de wet van 5 maart 1921 en het 
koninklijk besluit van 29 januari 1935, ge
nerlei bepaling welke zij konden inroe
l)en in het Unieverdrag· van Parijs en in 
([e wet tot goedkeuring van hetzE!lVe van 
2 juni 1939 vonden; 

Dat eruit volgt dat het bestred;m ar
rest, bij toepassing van de wet van 
22 maart 1886, aangevuld bij de wet van 
5 maart 1921, naar dewelke' de klachten 
verwezen en nit k1:acht waarvan vervol
gingen ingesteld waren, wettelijk heeft 
knnnen beslissen dat de auteur van de 
nijverlteidstekeningen en -moclellen als 
onderdaan der Verenigde Staten van Ame
rika niet gerechtigd was om klacht in te 
dienen uit hoofde van in zijn land ver
wezenlijkte namaking van voormelde mo
dellen, om de redenen dat de Vt!renigde 
Staten van Amerika tot de overeenlcomst 
van Bern niet toegetretlen zijn en clat de 
Belgische auteurs in de Ve1·enigdt! Sta
ten van Amerika de bescherming niet ge
nieten waarop aanlegsters in Belgie aan
spraak maken; 

Dat het bestreden arrest mitsdien geen 
der ingeroepen bepalingen gescltonden 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die retlenen, verwerpt de vool·zie

ning; veroordeelt aanlegsters tot de kos
ten. 

20 deceml)er 1954. - 28 kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve·rsZaggever, 
H. Giroul. - Gelijklttidende oonolusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaaL - Plei
ters, HH. Delacroix en della Faille 
d'Hnysse 

2e KAMER.-- 20 december 1954 

HOGER BEROEP. - STEAFZAKEN. - HOF J 
VAN m;ROEP HE'l'WELK DE STRAl!' VERMil\'DER'l' J 
DOCH DE DUUR VAN HE;T DOOR DE EERSTE I 
EECH'l'ER TOE;GEKENDE Ul'rSTEL VERLENGT. - I 
GEEN E~::NPARIGHEID VAN STEMMEN VEREIST. J 

Het hot van beroep, dat de door de cor- J 
rectionele rechtbanlc ttitgesprolcen st·raf J 
vermindert, doch de dU1t1' van het door! 
de eerste toegelcend uitstel met betrelcJ 
king tot die straf 1;erlengt, hoejt nietj 
zelts op dit pttnt, met eenparigheifl val 
stemmen te beslissen (1). (Wet va 

(1) Zie verbr., 5 mei 1952 (A1·r. Vm·J 
1952, hlz. 476); a contrario, verbr., 30 a~ 
1928 (Bull. en PAsiC., 1928, I, 151). J 
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1 
1 

18 juni 1869, art. 140; wet van 4 septem
ber 1891, art. 2.) 

(PIItoT'l'E EN NATIONALE l'>IAATSCHAPPIJ. VAN 
JlUUR'l'SPOOI<WEGEN, T. IIANSENNE.) 

ARimST. 

H.EJ'l' HOll'; - G~~let op het bestreden 
arrest, op 17 november 1953 gewezen door 
lwt Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening van Pirotte, 
IJeldaagde : 

. .A. Overwegencle dat aanlegger noch 
lwell:migheid heeft om zich te voorzien 
tegen de beslissing van vrijspraak van 
de medebeklaagde Hansenne, noch belang 
om zicll tegen de bestreden beslissing te 
-voorzien voor zoveel hijzelf daarbij we
gens de telastlegging nm inbreuk op de 
politieverordening betreffende t1e exploi
tatie van de buurtspoorvn~gen werd vrij
gesproken; 

B. ln zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij aanlegger 
uit hoofde van onvrijwillige docling werd 
v~~roordeeld : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
scllending· van artikel 97 van de Grand
wet : 1° doordat het bestreden arrest op 
tegenstrijdige gronden berust waar het, 
enerzijds, erop wijst dat de plaats waar 
het ongeval zich heeft voorgedaan ge
vaarlijk is en aanlegger deswege aldaar 
buitengewoon oplettend moest wezen en, 
anderzijds, aanneemt dat Hansenne de 
controle over haar wagen verloren heeft 
en dat de uursm~lheid van 50 ldlometer 
waaraan ZlJ reed volkomeu gematigd 
was; 2° doordat het arrest, door niet 
te zeggen in welke richting de wegge
bruiker moet rijden om slechts van op en
kele meters de sporen welke de rijweg 
dwarsen te knnnen zi€m, op een dubbel
zinnige grond gesteuncl is; 3° doordat het 
arrest de conclnsies niet beantwoordt 
waarbij aanlegger deed gelden dat het 
-vaststaancl. is en niet betwist wordt dat, 
Hansenne. die in de streek verbleven 
had, dezelfde vyeg herhaaldelijk per rij
wiel, tram of auto berec1en had, en uat in 
de door haar gevolgcle richting de sporen 
welke de rijweg dwarsen voor een oplet
tende rijtuigbestuurder van op 70 meter 
dchtbaar zijn; dat een getuige door Han
teime na het ongeval had horen verkhi
en dat zij 'vel zou gestopt hebben maar 
at zij verlwzen had haar snelheid te 
erhogen om de tram voorbij te steken; 
t o-ver het tweede midclel, afgeleid nit 

scllending van de artikelen 26 en 42 
u het Algemeen Heglement op de poll

van het vervoer en het verkeer (ko
klijk beslnit van l februari 1934, ko
klijk beslnit nm 17 jannari 1936, ar-

tikel 5), doonlat bet bestreden arrest 
Hansenue ,~rijspreekt ofsclloon zij ver
znimd heeft die reglementaire llepalingen 
in acht te nemen : , 

Overwegende dat de mi.ddelen niet ont
vankelijk zijn voor zoveel duarin aan de 
rechter over de gt·ond verweten wordt ten 
laste van Hausenue de in de dagvaarding 
tegen haar opgegeven bestanddelen van 
c1e telastleggingen niet vastgesteld te 
hebbeu; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de vcr
nwldingen van het arrest blijkt dat de 
ziehtlmarheid op de plaats waar de spo
nm van de buurtspoorweg de rijweg 
dwarsen door het hof van beroep beoor
cleeld is geweest zoals zi.i zich voordeed 
voor de Yan Waver komencle weggebrui-
ker; · 

Overwegende, imclerzijds, dat het ar
rest wijst op de geringe cloelmatigheid 
van de te hoog geplaatste richtingaan
wijzers der tram, en op het feit dat de 
door Hansenne bestuurde auto t.er 
hoogte van de tram was gekomen toen 
cleze begonnen is naar links te zwenken 
en dat, rekening Iwudeud met de respe<:;
tieve :'lnelhed<?n van de tram t'n de wa
gen, het aanlegger niet kon ontgaan dat 
toen de tram het .oversteken aanving, de 
wagen zich te diehtbij bevond om een 
remmingsmanmmTe met goede at1oop te 
wagen; 

Overwcgcnde dat llet nrreflt, op gronc1 
van die vaststellingen welke door het 
middel niet gecritiseerd worden, aanleg
ger een ernstig gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg ten laste legt; 
Overwegend(~ dat deze vermeldingen 

van het arrest volstaan om de ten laste 
van aanlegger uitgesprok(~n 'i•eroordeling 
wettelijk te rechtvaardigen; · 

Waarnit volgt dat, voor zoveel. zij te
gen de ten opzichte van aanlegger gewe
zen heslissing gericht zijn, de mil1delen 
enkel tegen ten overvloede gegeven gron
den opkomen en dienvolgens evemnin ont
vankelijk zijn; 

Over het derde middel, afgE>leid uit de 
scllending van artikel 2 van de wet van 
4 september 1891, c1oordat het bestreden 
arrest de cluur van cle schorsing welke de 
eerste recllter aan aanlegger had ver
leend, van drie op Yijf jaar had gebracht, 
zonder vast te stellen dat het llof met 
eenparigheid van zijn leden uitspraak ge-
daan heeft : , · 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
aanlegger tot drie maand gevangenis en 
tot .een geldboete van 100 frank, verhoogd 
met 90 decimes, of een maand vervangen
de gevangenisstraf -verom·cleeld had en 
hem ten aanzien van de hoofdgevangenis
straf (~en schorsing van drie jaar had ver
leend; 

Overwegende dat het bestreclen m·rest, 
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die beslissing wijzigend, de hoofclgevan
genisstraf 'tot twee maand herleid heeft, 
maar de duur der schorsing op vijf jaar 
bepaald heeft, wijl het voordeel dezer 
schorsing tot het geheel der tegei1 aanleg
ger. ·uitgesproken veroordelingen uitge
breid werd, de veroordeling tot de kosten 
uitgezonderd ; 

Overwegende dat het ·arrest, door in 
dier voege te beslissen, de door de eerste 
rechter ten laste van aanlegger gevelde 
straf niet verzwaard heeft en mitsdien 
niet met eenparigheid van de leden van 
het hof van beroep tliencle gewezen te 
worden; 

Dat het midclel naar recht faalt; 
Overwegende dat in het overige deel 

van aanleggers memorie louter feitelijke 
beschouwingen vervat zijn welke buiten 
's hofs beoorclelingsbevoegdheid vallen; 

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

II. Over de voorziening van de Natio
nale Maatschappij van buurtspoorwegen, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende clat uit geen stuk der al1n 
het hof voorgelegde rechtspleging blijkf 
dat de voorziening betekend geweest is 
aan de partijen waartegen zij is gericht; 

Dat de voorziening clerhalve bij toe
passing van artikel 418 van het Wetboek 
van strafvordering niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroqrdeelt aanleggers tot de kos
ten. 

20 december 1954. - 2e kamer. - Vom·
zitter, H. Fetweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Versla,qgeve1·, H. Ba
reel. - Gelijlcluidende conclns·ie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Ple<iter, 
H. Hermans. 

2e RAMER. - 20 december 1954 

1° ONTVOERING VAN J\IIINDERJA
RIGE.- VADERLIJXE MACH'l',ERKEND DOOR 
EEN BIJ VOORRAAD UITVOERBAAR VONNIS. -
VERDACH'l'E DIE VAN EEN FEI'l'ELIJKE MACH'!' 
OP DE MINDERJ ARIGE MISBRUIK MAAKT QM 
HEM AAN DE OUDERLIJJl:E MACH~I' TE ONT'l'REK
KEN. - WANBEDRIJF VAN ON'l'VOERING VAN 
MINDERJARIGE. 

2° ONTVOERING VAN J.VIINDERJA
RIGE. - HANDELlNGEN UI'l'GEOEFEND OP EEN 
OHENBLIK W AAROP DE VADERLIJKE RECHTEN 
Ol' DE PERSOON VAN DE MINDERJARIGE RECH
'l'ERLIJK BE'l'WIS'l' ZIJN, MAAR IN RET VOOR
UITZICHT VAN EEN BESLISSING DIE HEM DEZE 
RECHTEN TOEKENT. - KAN DE LIS'l' UITMA
KEN IN DE ZIN VAN AUTIKE!, 368 VAN RET 
S'f!MFWE'l'BOEK. 

·1o MaaJct z'icl/. ann het M,j a?'Ukel 368 van 
, het Stra[:wetboek 1JOo1·z-ien wanbedri,jf 
·van ontvoeTing van minde;·ja;·ige sch~tl
d-ig, deyenc die door misbnr.ik van zijn 
feiteUjlce macht, de minde1·jarige ertoe 
aanzet zich te •verwij deren om hem aan 
het doo;· een vonnis b·ij voorraad 1tit
·voerbawr erlcend wettelijlc gezag van de 
·vader te onttrelclcen, niettegenstaande 
(l-it ·vonn·is steecls nog voo1· verha.nl 1.,a.t
baa;· is. 

2° Kmmen naa;· (le z'in van (trtikel 638 
van het St-ratwetboek de list ·nitmaken 
de handeUngen aangewend om een 
n~inderja.t·ige afm de vallerlijke macht 
te ontt·relvlcen, op een ogenblik ·waa;·oz; 
(le ;·echten van de vader 011 (].e pe;·soon 
·van de minderjarige rechte1·li:ik lletw.ist 
·t.oorclen, tloch ·t.vnaromt;·ent de reclite1· 
o·ve·r de grond beslist tlat ::rij ·i;n het 
·voontitzicht 'l!ftn een ;·echte;·li,jlce be
sl-is8ing weUce de rechten 1!Mt de 1Jo,dm· 
e1·1cent u-itgeoetenfl werden. 

(CHANTRAINE, 1'. ZAGOZEN.) 

ARREST. 

RET HOF; --:- ,Gelet op het bestreden 1 
arrest, op 14 september 1954 gewezen 1 
door het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is I 
tegen de over de publieke vordering ge- I 
wezen beslissing; I 

Over het enig middel, afgeleid uit de I 
schending van de artikelen 368 van het I 
Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk 1 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat j 
het bestreclen arrest, na vastgesteld te 
hebben clat aanlegger, die het kind waar-
van gewag opgenomen en aangenomen I 
had, op dit Irind een feitelijk gezag uit- 1 
oefende, hem tot een gevangenisstraf en 
tot betaling van schadevergoeding aan I 
de burgerlijke partij veroordeeld heeft, I 
uit hoofde van inbreuk op artikel 368 van 1 
het Strafwetboek, door te beslissen dat 1 
het wanbedrijf van ontvoering van een 
minderjarig·e bleek uit het sturen van I 
het. kind naar een lJlaats waar het een I 
schuilplaats zou kunnen vinden en dat de 1 
list welke artikel 368 als middel om de 1 
ontvoering te verrichten vereist in de on- j 
derrichtingen bestond c1ie aanlegger, op 
een tijdstip toen de bevoegde rechtbank 
tweede verweercler nog niet als vader van 1 
het kind erkencl had, aan dit kind gege- 1 
ven had om zich aan verweerders opspo- j 
ringen te onttrekken, dan wanneer het 
ontvoeren van een minderjarige onder
stelt clat de vader aan wien het (( ontno- 1 
men ll wordt, op het ogenblik van het ple- 1 
gen van het wanbeclrijf zijn gezag op het j 
kind uitoefent of althans, clat zijn gezag 
niet nanr recht betwisthaar weze, in dier 
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\~oege dat het wanbedrijf tot gevolg 
heeft. hem tegelijk zijn gezag en de per
soon van het kind te << ontnemen )), dan 
wunueer het wanbedrijf ondenkbaar is 
wanneer het integeudeel de beweerde 
schuldige is die, op het ogenblik der 
ontvoering, zelf over het kind een feite
lijk gezag uitoefende, en dat het gezag 
des vaders hl rechte betwist werd, dan 
wanneer de list eeu bedriegelijkc hunde
ling ondcrstelt en als zodanig het fcit 
niet te beschonwen vult aan het kind, toen 
het gerecht het geschil dat tussen par
tijen ten aanzien van hnn respectieve 
rechten op cUt kind hangende was, << on

-derrichtingen gegeven te llebben >>om zich 
te onttrekken aan de opsporingen van 
verweerder wiens rechten nog niet bij een 
uitvoerbare rechterlijke hcslissing erkend 
geweest waren, dan wanneer de beteke
ning v11,n llet burgerlijk vonnis waarbij 
verweerders rechten erkend worden niet 
tot gevolg Iron hebben dat de raad of de 
<< onderrichtingen >> welke aanlcgger voor
heen aan het kind gegeven had om zicb 
a:an venveerders opsporingen te onttrek
ken met terugwerking het karakter van 
<< list » of bedrieglijke hancleling kregen : 

Overwegende dat aanlegger werd ten 
laste gelegd te Lontzen of elders in Bel
gHi, in de loop van februari 195±, om het 
misdrijf uitgcvoerd te hebben of aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks medege
werkt te bcbben, de minderjarige Franc 
Zagozen, elf jaur ouc1, geboren zijncle te 
Boena (Joegoslnviel op 1 mei 1942 ont
voerd of doen ontvoeren te hebben; 

Overwegencle dat in het bestreden ar
rest uiteengezet wordt dat Franc Zago
zen, door aanlegger in 1943 opg·enomen, 
nit diens hnis verdwenen is op 15 fe
bruari 1954, op welke dag aanlegger, zon
der geloofwanrdig·e verantwoorc1ing nage
laten hebbend het kind naar het college 
te Eupen over te brengen zoals bij nor
maul had moeten doen, zich naar bet Ge
rechtshof te Verviers begeven beeft om er 
het bij voorraad uitvoerbaar burgerlijk 
vonnis te horen uitspreken waarbij Frane 
Zagozen als de wettige zoon van verweer
der .Jacob Zagozen erkend werc1, en waar
bij aan aanlegger bevolen werd het l;:ind 
binnen acllt en veertig uren aan zijn va
der terug te geven; dat hij zich vervol
gens naar het college te Eupen begeven 
heeft en van daar kennis van de rechter
lijke heslissing beeft doen geven aan 
zijn echtgenote die het kind ervnn op de 
hoogte gebracht beeft hetwelk alstoen 
geweend heeft en verdwenen is; 

Dat het bestreden arrest, na de bewe
ring als zou het kind buiten weten van 
aanlegger vertrokken zijn, als vals afge
wezen te hebben en na zelfs aangenomen 
te hebben dat het zich aileen zou verwij
c1erd hebben, de telastlegging zoals zij 
luidt bewezen verklaart door er op te wij-

zen dat de ontvoering, welke ingegeven 
werd door het oogmerk aan het vaderlijk 
gezag van Jacob Zagozen afbreuk te doen, 
ten cleze voor verweerc1er erin bestaan 
heeft Franc Zagozen naar een plaats te 
sturen waar hij een schuilplaats zou kun
nen vinden, bet vertrek van de minder
jarigP bekomen geweest zijncle door de 
list van de beklaagde welke, van zijn 
feitelijk gezag misbruik makende, bet 
kind overtuigd heeft clat het zich aan de 
ovsvoringen van zijn wettige vader moest 
onttreklren, onderrichtingen gegeven heeft 
en een ontvluchtingsvsychose beeft doen 
ontstaan waardoor de wil van het kind 
te niet gedaan wen1; 

Over <le eerste twee onden1elen van het 
middel : 

Overegende dat het burgerlijkc vonnis 
van 15 februari 195± een aanwijzend von
nis is; dat bet aan verweerder in verbre
king een recbt toelrent dat reeds vooraf 
sinds de geboorte van het kind bestond; 

Overwegende dat de vaderlijke macht, 
behouclens een in rechte uitgesproken 
ontzetting welke ten deze niet is geble
ken, de minderjarige volgt, waar hij zicll 
ook bevindt; 

Overwcgende dat het voornaamste doel 
van artikel 368 van het Strafwetboek in 
de bescherming van het gczin en de 
handhaving van het vadcrlijk gezag be
staat; 

Dat die bescherming van het gezin niet 
ophoudt wanneer de persoon van de min
derjarige buiten weten van de vader en 
zelfs tegen zijn wil tijdelijk onder het 
feitelijk gezag van een derde valt; 

Ovenvegende dat, wanneer in zullr ge
val die derde door misbruik van zijn 
feitelijke macbt, de minderjarige ertoe 
aanzet zich te verwijderen om hem aan 
het wettelijk en wettig gezag van zijn 
vader te onttrekken, hij het wanbedrijf 
pleegt, dat bij artikel 368 van het Straf
wetboek strafbaar is gesteld; 

Over het clerde onderdeel : 
Overwegencle dat _de omstandigheid dat 

de reehten van venveerder Zagozen nog 
niet uit een vonnis bleken ten tijde waar
op het kind de door de recbter geken
schetste zedelijke be!nvloeding vanwege 
aanlegger onderging, niet belet dat aanleg
gers llandelingen als bedrieglijk kunnen 
aangezien worden indien aanlegger zoals 
het bestreden arrest het souverein vast
stelt, de oplossing die werkelijk bij het 
vonnis van 15 februari 1954 aan het bur
gerlijk proces zou gegeven worden voor
ziende, alhoewel hij enkel met een louter 
feitelijke macht over het kind bekleed 
·was, het plan opgevat heeft hetzelve aan 
het wettig gezag van · zijn vader te ont
trekken en daartoe de bedrieglijke han
delwijze heeft aangewend welke de min-
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derjaiige ertoe aangezet heeft zich te 
verwijderen; 

Dat de eerste drie onderdelen van het 
middel naar recht falen; 

Over het vierde onderdeel van het mid
tJel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ua de bestanddelen van bet misdrijf ter 
zake te hebben aangeduid ter ant
woord op een verweermiddel van de be
klaagde verklaart, zonder in dit opzicbt 
geldig te worllen bestreden, << dat het 
niets afdoet dat toen het kind ertoe aan
gezet werd te vertrekken, het burger
lijk vonnis, waarbij over de vordering 
van Jacob Zagozen zou beslist worden 
niet gewezen was of aan beklaagrle niet 
tegenstelbaar was, vermits de beklaagde 
toen hij de wil van het kind beinvloedde 
het voornemeu had, dat aan het bij arti
kel 368 van bet Strafwetboek bestraft 
misdrijf eigen is, een kind aan het gezag 
van zijn wettige vader te outtrekken; 
dat hij zich uiet op zijn feitelijk gezag 
tegenover bet wettelijk en wettig gezag 
van de vader mocht beroepen )); 

Overwegende dat, waar zijn beslissing 
wettelijk door de reeds aangehaalde re
denen gerechtvaardigd wordt, de recbter 
over de grond vervolgens ten overvloede 
aanstipt « dat, wat er ook van zij, het 
misdrijf voltrokken werd door de betekec 
ning van het burgerlijk vonnis van Ver
viers aan de beklaagde, op 18 februari 
1954, gestelll dat die betekening tot het 
volbrengen van het misdrijf nodig was )) ; 

Overwegende dat het vierde onderdeel 
van bet middel, hetwelk enkel tegen deze 
overtollige beschouwing van de bestreden 
beslissing gericht is, dan wanneer dezelve 
·door andere redenen wettelijk gerecht
vaardigd wordt van belang ontbloot, en 
dienvolgens niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantH\le of 
op straf van nietigheid voorgescbreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken veroordelingen wettelijk 
zijn; 

II. In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering van Jacob 
Zagozen gewezen beslissing gericht is : 

Overwegende dat geen bijzonder mid
del ingeroepen wordt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

20 december 1954. - 2° kamer. - Vom·
zitter, B. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vcrslaggevel", H. Mo
l'iame. Gelijkluidende aonalusie, 
H, Depelchin, advocaat-generaal. - Plci
tcrs, HH. Stniye en Van Ryn. 

2e KAMER,-- 20 decev.nber 1954 

1° OORLOG. - TELLING DEl{ BELGISCHE 
EFFECTEN AAN TOONDER. - llJ~'JPECTEN AAN DE 
AANGIFTE ONT'l'ROE:KEN. - TOEWlJZING VAN 
HUN 'l'EGENWAARDE AAN D)<: STAAT. - BEPA
LING VAN LOUTER BURGERLIJKE AARD. 

2° OORLOG. - 'l'ELLING DER BELGISCHE 
EFFECTEN AAN 'l'OONDER. - AKTE VAN BE
SCHIKKING ME'l' BETREKKING '1'0'1' NIET AAN
GEGEVEN EID.!~EC'fEN. ____..__ EFifECTEN 'VELI{E IN 
HE'l' BEZl'l' VAN EEN BEZITTER 'l'E GOEDER 
TROUW GEKOMEN ZIJN. - KRENKING VAN 
EEN BURGERLIJK HECH'l' VAN DE STAA'l'. 

3° OORLOG. - TELLING DER BELGISCIDG 
El!'FECYI'EN AAN TOONDER. - Ell'FECTEN AANGE
GEVEN KRACHTENS EEN MACHTIGlNG TO'l' LAAT
'l'lJDIGE AANGIF'l'E, D1E IN BEDRIEGELUKE 
VOORWAARDEN BEKOJl,IEN WERD. - NIET AAN
GEGEVEN EFFECTEN. 

4° 00RLOG. - TELLING DER BELGISCHE 
EFFECTEN AAN TOONDER. - BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 17 JANUARI 1949. - HERSTEL 
VAN DE AAN DE STAAT BEROKKENDE SCHADE. 
- vVE'l'TELlJKHEID. 

Jo De toekenning aan de Staat van de 
tegenwaanle det' Belgische effecten aan 
toonder· wellce aan de doo·r a1·tilcel 22 
·van de beslnitwet van 6 october 1944, 
bet~·effende fle telling fler Belgische en 
t'recmde effecten voorziene aangifte ont
trolclucn ·wer·dcn, is een betJa.linu van 
lottte1· IHWfler·lijke aa.r·tl en is derhalve 
niet aan de verjarin.Q van de zmblieke 
vor·der·inu onder·worpen. 

2° Krenlct een b·wrget"lijlc r·echt van de 
Staat, de daad van beschilcking met be
trekking tot Belgische effecten aan 
toonder· wellce niet ove1·eenlwmstig 
lle beslttit~vet van 6 october· 1944, be
t·reffende de telling der· Bel.Qische en 
·vreemde effeaten aan toonder·, aangege
ven wer·den en in bezit ,yelcomen zijn 
van een bezitter te goede·r tr-ottw over
eenlcomsti_q de bcpalingen van het be
slnit van lle Regent van 17 jannari 1949, 
betreffende het van onwaat·de malcen 
van niet aangegeven Belu·ische ef!ecten 
aan toonder·, gevrij~vaar-d (1). 

3° Uit lle vaststelling tlat Bely·isahe et
fecten aan toonder enkel lcr·aahtens een 
in bedr·ieuUjlce voorwaarden belcomen 
machtiging tot laattijdige aa.ngifte aan
gegeven werrlen, heeft de r·echte1· over de 
yt·ond wetteUjk, met het oog o]J de toe
passing van l£rtilcel .18, Utt. a, van het 
besluit 1;an de Regent van 17 januari 
1949, betreffende het van on·wctarde ma
lcen van rle niet aangege·ven Belttisehe 
effeaten ann toonder·,. lc·u.nnen ajteiden 

{1) Zie verhr., 19 december 1949 (A1"1". 
Verb1·., 1950, biz. 232). 
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dat deze efjeoten als n·iet aangegeven 
aienen a.angezien te worden. 

4o De bepaling van .artilcel 8, laatste Ud, 
1Jan het beslnit van !le Regent van 
17 jam~ari 1949, bet1·ejfenr.le het van 
onwaa1·cle malcen 1Jan de niet aangege
·ven Belg·isohe efjeoten aan toonder, gaett 
rle perken niet te b1titen van de mach
ten tvellce bij artikel 22 1!an de besll~it
·wet van 6 october 1944, bett·efjende de 
telling der Belgische en vreemde efjeo
ten, nan de Koning erkend ·zijn ge
·weest (1). 

(LENOIR EN LI'l'ISCONSOU.TEN.) 

ARR-EST. 

HEX HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen, 
voor zoveel zij gericht zijn tegen de over 
de publieke vordering gewezen beslissing 
uiet ontvankelijk zijn, deze beslissing 
geen · beschikking inhoudende waardoor 
nadeel aan aanleggers wordt toegebracht; 

I. Over de voorziening van Truant : 
Over het enig middel, afgeleid nit de 

schencling van de artikelen 3, 4, 21, 22, 25 
en 26·(aangevuld bij artikel1 van de wet 
van 30 maart 1891) van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel be
vattende van llet Wetboek van rechtsple
ging in strafzaken; 1, 4, 7, 22 en 32 van 
de besluitwet van 6 october 1944 betref
fende de telling der Belgische en vreemde 
effecten, aangevuld bij de besluitwet van 
21 november 1944 (artikel 3), 1, 5, 7, 8 
en 9 van het besluit van de Regent van 
17 januari 1949 betreffende het van on
waarde maken van de niet aangegeven 
Belgische effecten aan toonder, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, om de conclusies te verwerpeli 
welke door aanlegger regelmatig ter be
strijding vari de eisen der bnrgerlijke 
partij genomen werden en die gesteund 
waren hierop : 1 o dat de Belgische Staat 
door de handelingen van de beklaagde, -
aangenomen dat die handelingen bewezen 
waren, q11-0d non - generlei << schade J> 
had geleden, en 2° dat in elk geval de 
door de burgerlijke partij op grondslag 
van artikel 22 van de besluitwet van 6 oc
tober 1944 en van artikel 8 van het besluit 
van de Regent van 17 januari 1949 inge
stelde eis de kenmerken van een publieke 
vordering vertoonde en dienvolgens ver
jaard was, beslist heeft << dat het nadeel 
van de Staat voortvloeide nit de onmoge-

(1) Zie verbr., 3 mei 1954 (.Arr. Verb•·., 
1954, biz. 535). 

lijkheid voor hem zijn recht nit te oefl~
nen op toewijzing van de effecten welke 
ten gevolge van de bedrieglijke aangifte 
ervan weder op markt werden gebracht >>, 
en dat de uitoefening van dat recht van 
toewijzing met betrel;:ldng tot de effecten_ 
of hun tegenwaarde geen verbeurdverkla
ring was, << dat het toewijzen aan dn 
Staat van die tegenwaanle, ofschoon een 
sanctie zijnde welke de door die effecten 
vertegenwoordigde onlicllamelijke rech
ten treft, tegelijkertijd de vergoeding be
doelt die, in geval van niet wederover
legging van de effecten, in de plaats moet 
treden - van de onlichamelijke rechten 
welke de van onwaarde gemaakte oor
konde vertegenwoorcligde; dat de vordP
ring van de Staat strekkende tot het be
komen van die vergoeding van burger
li.jke aard is en clerhalve niet verjaarrl 
is », 1 o clan wanneer de regel voorge
schreven bij artikel 22 van de l>esluitwet 
van 6 october 1944, luidens welke de bij 
itangifte verzwegen · Belg·isclle pffecten 
nan toonder van onwaarde gemaakt wor
clPn en hun tegeuwaarde aan de Belgischec 
Staat toeg·ewezen wordt, en de onder
scheiden modaliteiten van toewijzing van 
die tegenwaarde, in natura of in gelijke 
waarde, welke in het besluit van de RP
gent van 17 januari 1949 omschreven zijn, 
uitsluitencl de tqepassing, op de overtre
der, van een bijkomende sanctie ml~t 
strafrechtelijk karakter aangaan, en dat
bijgevolg de door de burgerlijke partij 
bij gebrek aan niet teruggave in natura 
geeiste sommen hetzelfde karakter als de 
teruggave zelf hebbend, het herstellen 
van de storting welke het misdrijf in het
maatschappelijk verkeer veroorzaakt 
heeft tot doel hadden en niet het her
stellen van de schade, . naar de burger
rechtelijke zin van die bewoording, welke 
daaruit zou zijn voortgesproten, en die 
sommen gevolglijk na het verstrijken van 
de termijn van verjaring cler publiekp 
vordering niet meer mochten toegekeml 
worden; 2° dan wanneer, hoewel bewuste 
sanctie een gemengd karakter vertoonde, 
zij nietteminl aan de korte verjaring 
cler publieke vordering onderworpen 
blijft; 3° dan wanneer het althans tegen
strijdig is de wettelijke maatregel van 
onwaardemaking op de onlichnmelijke 
rechten zelf toepasselijk te verklaren, en 
vervolgens de gevolgen ervan tot de oor
konde dat bedoelde . rechten vertegen
woordigt te beperken en die rechten op
nieuw in de vorm van een beweerde (( ver
goeding » in het leven te roepen : 

Overwegende dat bij artikel 22 van de 
besluitwet van 6 october 1944 aan de 
Staat de tegenwaarde wordt toegekend 
van de Belgische effecten aan toonder 
welke bij de door clat besluit voorgeschre
ven aangifte verzwegen werclen : 
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Dat ·dientengevolge, de Staat door de 
uitwerking der wet, bij llet verstrijken 
Yan de aangiftetermijn, een recht op de 
tegenwaarde vorkregen heeft, welk recht 
mitsdien op dat og·enblik in 's Lands pa
trimonium is getreden; dat de toeken
ning van dat recht aan de Staat, welke 
van reclltswege, afgezien van iedere 
strafrechtelijke vervolging plaats grijpt, 
een bepaling van zuiver burgerrechte
lijke aanl is; en derhalve niet onder de 
verjaring der publieke vordering kan val
len; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de feiten der telastleggingen bewezen 
te hebben verklaard, ter bepaling van 
het nadeel vaststelt, clat aanlegger die 
op 6 october 1!l44 al cle kwestienze effec
ten hielcl, verzuimcl heeft ze binnen de 
bij de besluitwet van 6 octolJer 1944 voor
geschreven termijn aan te geven, ze in 
omloop gebracht heeft, en dat die effec
ten zich bevimlen in handen van een be
zitter te goecler trouw welke door de be
palingen van het beslnit van de Regent 
van 17 jannari 1959 gevrijwaard worclt; 

Dat het alclus in hoofcle van aanlegger 
gewezen heeft op een font welke een mis
drijf uitmaakt en op een krenking van 
een burgerlijk recht van de Staat, welke 
voortvloeit nit het feit dat aanlegger, 
tloor het in omloop brengen van niet re
gelmatig aangegeven effecten, de Staat 
llelet heeft de afgifte van die effecten of 
van de tegenwaarde ervan in de bij het 
l1esluit van de Regent van 17 januari 1949 
omschreven voorwaarden te bekomen; 

Overwegencle dat aanlegger in dit ge
val krachtens artikel 8, ·in fine, van voor
meld besluit, ertoe gehouden was llet 
door de Schatkist geleden nadeel te her
stellen; 

Dat het arrest uit die vaststellingen 
wettelijk heeft kunnen aflehlen dat de 
vordering van de Staat burgerlijke par
tij, tot burgt~rlijke aoeleinden strekte; 

Overwegende clat de vermeldingen van 
het arrest welke door het mid<lel als te
genstrijdig worden beschouwd, clienvol
gens overtollig· waren; <lat het midclel 
niet kan ~angenomen worden; 

II. Over de voorziening van Brisse : 
Over het eerste midclel, afgeleid nit de 

schending van de artikeien 3, 4, 21, 22, 
25 en 26 van de wet van 17 april 1878, 
Lle voorafgaancle titel llevattende van het 
vVetboek van rechtspleging· in strafzaken, 
1, 4, 7, 22 en 32, 4°, van de besluitwet 
van 6 october 11f44, betreffende de telling 
rLer Belg·ische en vreemde effecten, aan
gevuld bij de besluitwet van 21 november 
194<1 (artikel 3), 1, 5,, 7, 8 en 9 van het 
bel3luit van de Regent van f7 januari 
1949 betreffende het van onwaarde maken 
van de niet aangegevcn Belgische effecten 

aan toonder, uoorclat bet bestreden ar
rest, ofsc)loon bcvindend dat de feiten 
welke tegen aanlegger als bewezen wer
clen aangezien niet tot toepassing van 
een • strafrechtelijke sanctie konden lei
den omdat zij verjaard waren, niettemin 
gemeencl lweft de eis te kunnen toewij
zen welke ten verzoeke van de Belgische 
Htaat op groncl van artikelen 22 van de 
besluitwet van 6 october 1944 en 8 van 
het besluit van de Regent van 17 januari 
1949 ingesteld wenl, onder het voorwend
sel dat het hier een echte burgei.·lijke vor
dering gold strekkende tot herstel van 
het nadeel dat beweerdelijk voor de Staat 
nit de in de telastlegging opgegeven fei
ten was voortgevloeid en clat bedoelde 
vorclering op ~9 september 1950 ingestelrl 
was geweest, clit ,is ov een tijdstip 
waarop de verjaring cler publit~ke vor
dering niet ingetreden was, clan wmmeer 
boveng·emelde bepalingen, welke de enige 
juridische grondslag uitmaken waarop de 
burgerlijke 1mrtij haar vordering· steunt, 
in de mate waarin ztj voorschrijven dat 
aan de Staat de tegenwaarde toegekend 
worclt van de bij de door voormelde be
sluitwet van 6 october 1944 opgelegde 
aangifte vei·zwegen effecten, of in geval 
Ynn nict-terng·g·ave van de effecten in na
tnra welke teruggave de toekenning van 
(lle tegenwaarde zou mogelijk maken, aan 
de Staat een vergoeding toegekend wordt 
ten laste van degenen die deelgenomen 
hebben nan de feiten van vervalsing of 
van wederrechtelijke afievering van dP 
aangiftecertificaten welke het in omloop 
brengen van clie ei'f'ecten mogelijk zou gP
maakt hebben, of ten laste van hen die, 
om het even hoe, in een verrichting met 
betrekking tot de kwestieuze effecten op
getreden zijn een sanctie met een straf
rechtelijk karakter uitvaardigen ten op
zichte van de personen die in die wets
bepalingen bedoeld worden en die strekt 
tot het herstellen van de maatschappe
lijke storing die, hetzij 11it het niet-aan
geven, hctzij nit het in omloop brengen, 
door beclrieglijke middelen, van de niet 
aangeg·even effecten ontstaan. is, welke 
sanctie niets gemeens heeft met de bur
gerlijke vorclering clie het herstellen van 
het door een misdrijf veroorzaakt nadeel 
beoogt en die, in de bij artikel 1 van de 
wet van 30 maart 1891 omschreven geval
len, bij uitzondering nog kan behouden 
blijven naclat de publieke vordering ver
vallen is; doorclat, zo bewnste sanctie 
geen nitsluitend strafrechtelijk karakter 
lweft, zij althans een << gemengd )) karak
ter heeft dat in elke onderstelling vol
stant- om ter zake de toepassing der re
gelen hetreffencle de verjaring van de 
publieke vordering te rechtvaardigen : 

Overwegende dat de vorclering der bnr
gerlijke. partij, welke tegelijkertijcl en 
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voor dezelfde recbters als de publieke 
vordering aanbangig gemaakt werd, ge
steund was op de feiten die bet in arti
kel 14 van de besluitwet van 6 october 
1944 omscbreven misdrijf uitmaken; dat 
de conclusies der burgerlijke partij en bet 
besti·eden arrest bepalen dat artikel 22 
van de besluitwet van 6 october 1944 en 
artikel 8 van het besluit van de Regent 
van 1'7 januari 1949 enkel dienen om het 
nit het misdrijf voortgesproten nadeel 
te rechtvaardigen, welk misdrijf er in 
hoofdzaak bestond beschikt over effecten 
te helJben die niet bij een der in lid 2 van 
artikel 1 van de besluitwet van 6 october 
1944 aangeduide banken gedeponeerd wa
ren geweest; 

Overwegende dat, zoals in het ant
woord op het door aanlegger Truant op
geworpen miclclel gezegcl wordt, de vorde
ring strekkencle tot herstel van het na
cleel gesproten uit het feit clat de be
klaagcle door zijn strafbare handelingen 
de Staat Mlet heeft afgifte van de effec
ten of van de tegenwaarde ervan in de 
door het besluit van de Regent van 17 ja
nuari 1949 omschreven voorwaarclen te 
bekomen een burgerlijke vorclering is; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede miclclel, afgeleid uit de 
schencling van de art:ikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk wetboek, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878, de voorafgaancle 
titel bevattencle van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 4, 7, 22 en 
32, i 0 , van de besluitwet van '6 october 
1944 betreffencle de telling van de Bel
giselle en vreemcle effecten, aange,'uld 
bij de besluitwet van 21 november 1944 
(artikel 3), 1, 5, 7, 8 en 9• van het besluit 
van de Regent van 17 januari 1949 be
treffencle het van onwaarde maken van 
de niet aangegeven Belgische effecten 
aan toonder, 1, 2, 3 en 5 van het minis
terieel besluit van 22 mei 1946, betref
fencle de laattijdige aang·ifte cler in Bel
gH! onder zich gehouclen Belgische en 
Kongolese effecten, cloordat het bestreclen 
arrest aanlegger hoofclelijk met andere 
beklaagclen veroordeelcl heeft om aan de 
Belgische Staat, optreclencl als burger
lijke partij, als schaclevergoecling een 
som van 199.137 fr. 50 verhoogd met de 
vergelclende interessen vanaf de datum 
waarop de litigieuze effecten verhandeld 
werclen te betalen tot vergoecling van het 
nacleel clat de Staat beweert onclergaan 
te hebben wegens het feit clat aanleggers 
bij overtrecling van de artikelen 14 en 32 
van voormelcle besluitwet van 6 october 
1944, aan het verhanclelen van zekere 
ten name cler vennootschap << Eclilux ll 
aangegeven effecten, en, om alclus te be
slissen, gesteuncl heeft hierop : 1° clat 
aanlegger zocloencle aan de Staat een na-

deel berokkencl heeft voortvloeiencle uit 
de onmogelijkheicl voor de Staat zijn 
recht op toekenning van de tegenwaarde 
van bewuste et'fecten uit te oefenen; en 
2° dat, wijl de litigieuze effecten na 31 oc
tober 1944 zijn « aangegeven ll geweest 
ingevolge van een machtiging tot laattij
clige aangifte, die naar worclt beweenl, in 
bedrieglijke omstancligheden bekomen 
wercl, zij ten aanzien van de voorwaarden 
tot toekenning van de tegenwaarde ervan 
aan de Belgische Staat zouclen moeten ge
lijkgesteld worden met effecten welke van 
meet af aan aan elke aangifte onttrokken 
werden, clan wanneer, naar luid van bo
venaangecluide artikelen 22 van de besluit
wet van 6 octo!Jer 1944 en 8 van het besluit 
van de Regent van 17 januari 1949, alleen 
de effecten welke in de bij de besluitwet 
van 6 october 1944 bepaalde omstandighe- · 
den niet aangegeven werden ten voorclele 
van de Staat kunnen verbeurcl verklaard 
worden of ten zijnen !Jate clienstig knn
nen zijn tot toekenning van een gebeur
lijke vergoecling ten laste van de perso
nen die hoe dan ook zouden opgetreclen 
zijn bij de verrichtingen met het oog op 
de afievering van een vals, vervalst of on
rechtmatig afgeleverd certificaat met be
trekking tot de kwestieuze effecten, of 
zouden opgetreden zijn in enige verrich
ting in verband met voormelde effecten; 
clat overigens, in bovenbecloelde teksten, 
ten aanzien van de rechten van de Staat, 
generlei onderscheid gemaakt wordt ,tus
sen de effecten welke binnen de bij ~rti
kel 4 van de besluitwet van 6 oCtober 1944 
gestelde terniijn zijn aangegeven geweest 
en die welke, met een bijzondere mach
tiging van de Minister van financien 
<< laattijdigl ll in de bij artikel 32, 4°, van 
voormelde besluitwet en artikelen 1, 3 en 
5 van het ministerieel besluit van 22 mei 
1946 bepaalde omstancligheclen zijn aan
gegeven geweest : 

Overwegende dat, blijkens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de rech
ter om te beslissen clat de effecten als 
niet geldig aangegeven effecten moeten 
beschouwd worden, niet steunt op de om
stancligheid dat die effecten het voorwerp 
van een valse aangifte zijn geweest, doch 
op de omstancligheifl clat, vermits de effec
ten enkel krachtens een in bedrieglijke 
voorwaarden bekomen machtiging tot laat
tijclige aangifte zijn aangegeven geweest, 
bewuste machtiging geen wettelijke waar
cle heeft en dat bijgevolg de effecten niet 
binnen de voorgeschreven termijn zijn 
aangegeven geweest; dat het arrest daar
uit wettelijk heeft kunnen afieiclen dat 
die effecten als niet aangegeven moeten 
beschouwcl worden ten opzichte van de 
toepassing van artikel 8, littera a, van 
het besluit van de Regent van 17 januari 
1949; 
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Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 107 van de 
Gronclwet, 1, 4, 7 en 22 van de besluit
wet van 6 october 1944 betreffende de tel
ling van de Belgische en vreemde effec
ten (aangevuld bij de besluitwet van 
21 november 1944), 1, 5, 7, 8 en 9 van het 
besluit van ue Regent del. 17 januari 1949 
lJetreffencle het onwaarcle maken van de 
niet aangegeven Belgische effecten aan 
toonder, 2 van het Strafwetboek, 2 van 
bet Burgerlijk Wetboek betreffende de 
niet-terugwerking der wetten, doordat 
bet bestreden arrest, om aanlegger te 
veroordelen tot bet betalen, · aan de Staat 
handelende als burg·erlijke partij, van 
de tegeuwaarcle der in de telastlegging 
vermelcle effecten in de verhandeling der
welke hij, naar beweerd wordt, zou zijn 
opgetreden, in hoofdzaak gesteund heeft 
op de bepaling van artikel 8, iaatste lid, 
van bovengemeld besluit van de Regent 
van 17 januari 194H, ten aanzien van 
welke bepaling het ten onrechte aange
nomen heeft dat zij g·enomen werd in 
het raam van cle luidens artikel 22 van 
de organieke besluitwet van G october 
1944 aan de Koning erkende machten en 
dat zij mocht toegepast worden op fei
tml van verhandeling van effecten die 
zich voor de inwerkingtreding van dat 
besluit voorgedaan hadden, dan wanneer 
Nj bovengemeld artikel 22 enkel aan de 
Koning het recht verleend werd de 
toewijzing aan de Staat van de tegen
waarde cler van onwaarde gemaakte ef-. 
fecten te regelen en cle nodige maatre
gelen voor te schrijven om de vrije om
loop van de andere effecten te herstellen ; 
<lat de Regent clienvolgens door solidair 
aansprakelijk te stellen voor de tegen
waarde. der dank zij « valse, vervalste of 
onrechtmatig afgelevercle 11 aangiftecertic 
ticaten in omloop gebrachte effecten, alle 
personen die om het even hoe in een ver
handeling met betrekking tot de kwes
Heuze effecten zouden opgetreden zijn, 
zelfs wanneer zij die tegenwaarde niet in 
hun bezit hebben, in zijn beslu\t van 
17 januari'1949 de hem verleende mach
ten te buiten g·egaan is, dat het hem al-. 
thans niet n10gelijk was met terugwer
kende kracht straffen nit te vaardigen 
ten laste van de personen welke beweer
delijk zodanige effecten v66r 21 januari 
1949, datum van inwerkingtreding· van be
wust besluit, onder zich zouden g·ehad 
hebben of verhandeld zouden hebben : 

Overweg·ende dat artikel 22 van de be
sluitwet van G october 1944, na als prin
cipe vooro]Jgesteld te hebben dat cle bij 
aangifte verzwegen Belgische effecten 
aan toonder van onwaarde gemaakt wor
·d<eTJ en clat hun tegenwaarde aan de Staat 

wordt toegewezen, bepaalt clat een ko
ninklljk besluit de voorwaarden van die 
toewijzing zal regelen en de nodig·e maat
regelen zal voorschrijven om cle vrije om
loop van de andere effecten te herstellen; 

Overwegende dat, om de voorwaarden 
van toewijzing der tegenwaarde te re
gelen, er noodzakelijk moest worden be
paald wie de tot de betaling van dle te
genwaarde gehouden schuldenaar zou 
zijn; dat zulks het voorwerp uitmaakt 
van de artikelen 7 en 8 van het besluit 
van de Regent van 17 januari 1949, welke 
in het geval van artikel 7, de uitgevende 
instelling en, in het geval van artikel 8, 
degenen die aan de onregehnatige ver
richtingen deelgenomen hebben als schul
denaars aanduiden; 

Dat eruit volgt dat voormeld besluit 
van de Regent genomen geweest is binnen 
cle perken van de machten welke aan de 
Koning bij artikel 22 van de besluitwet 
van 6 october 1944 worden erkend en dat 
het, wegens zijn karakter van uitvoe
ring·sbesluit, op feiten van verhandeling 
van effecten welke v66r de inwerldngtre
cling van .dat besluit plaats hadden mocht 
toegepast worden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1200, 1203, 1204, 1213, 1214, 
1284 en 1285 van het Burgerlijk Wetboek, 
2044, 2048, 2049 en 2051 van hetzelfde 
wetboek, doordat het bestreden arrest 
ten onrechte aan aanlegger het recht ont
zegd heeft zich, als hoofdelijke mede
schulclenaar op een overeenkomst van 
dading gesloten tussen de Belgische 
Staat en de beklaagde Devarrewaere op 
26 augustus 1952 te beroepen, en, om aldus 
te beslissen, inzonderheid gesteund heeft 
op het feit dat de Staat, door in bedoelde 
overeenkomst te bepalen welke- onder 
de medebeklaagden diegenen waren aan 
wie de dading ten goede .zou komen, zo
doende noodzakelijkerwijze « zijn rech
ten tegen de andere roedebeklaagden 
(waaronder lmidig·e aanlegger in verbre
king) zou willen voorbehouden hebben )J, 

zoclat dezen zich op bedoelde dading en
kel zouden lmnnen beroepen <c ten belope 
van llet aandeel van de medeschuldenaar 
aan wien zij ten goecle gekomen is en in 
lle mate van de verluegen aftrek 11, met 
welke maat de Belgische Staat, volgens 
het bestreden arrest, rekening zou gehou
clen hebben bij het l1erekenen van de som
men welke hij van elke der beklaagden 
geeist heeft, dan wanneer, anderzijds, 
het arrest in een andere van .zijn gron
den vaststelt dat cle litigieuze dulling 
« betrekking heeft op een exceptie welke 
cle schuld zelf raakt J), hetgeen onvere
nig·baar is met de bewering volgens welke 
de Staat alleen met zekere der hoofde-
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lijke melleschulllenaars en slechts ten be
lope van bet aandeel dier schuldenaars 
in de gemeenschappelijke schuld een da
(ling wilde aangaan; doordat in de gron
den van l1et arrest mitsdien een niet te 
voorkomen tegenstrijdigheid gelegen is 
welke feitelijk met f~en gemis aan moti
vering gelijlrstaa t : 

Overwegende dat het bestrellen arrest, 
de overeenkomst van 26 augustus 1952 uit
leggend, in termen waarin noch tegen
strijdiglleid noch dubbelzinnigbeill schuilt, 
vaststelt dat die overeenkomst een da
cUng uitmaakt welke, vermits aileen ten 
behoeve van de met name aangeduide 
hoofdelijke sclmldenaars bedingen voor
zien zijn, uitclrukkelijk ten a a nzien van . 
de rechten van' de Staat tegenover de an
dere medeschuldenaars voorbehoud in
houdt; clat het arrest in een navolgencle 
zin, clie er toe strekt de omvang van de 
aldus voorbehouden rechten te bepalen, 
de draagwijdte van de in lid 1, i.n fine, 
en lid 2 van artikel 128li van het Burger
lijk vVetboek omschreven exceptie onder
mekt; dat, aangezien deze wetsbepaling 
het geval van kwijtschelding van een per
soonlijke schuld bedoelt, de in bet arrest 
gebruikte bewoording << welke de schuld 
zelf raakt >> niet tot <loel hall de aard 
der exceptie te kenmerken, cloch wel te 
onderlijnen dat het overeengekomen be
dingen gold welke de sclmld raakten door 
de omvang ervan te verminderen; 

Dat bet middel in feite niet opgaat; 
III. Over de voorziening van Schlos

ser : 
Over het eerste, het derde en het 

vierde middel : ... (die middelen z·ijn de
zelfde als die inyeroepen doo1· aanlegge·r 
Bt·esse). 

Het ovedge ·is zonder lielang. 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

20 december 1954. - 2e kamer. - Voo1·
.'1Jitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. Vm·slaggever, 
H. Giroul. - Gelijlclnidencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ters, HR. Van Ryn, Fam·es, l\fussche 
(deze twee laatste van de Balie bi.i het 
Hof van beroep te Brussel) en Rosser 
van de Balie van Bergen). 

2° KAMER. - 21 december 1954 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA
BELASTING. - GOEDEREN VERMOED VOOR1' 1'E 
KOMEN VAN BELASTBARE INKOMSTEN EN OPGE
SOMD IN ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE 
WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VERl\fOEDEN 

INGEVOLGE LITT. C VAN DIE WETSBEPALING. -
.EJVENEENS VAN TOEPASSING OP DE 1'USSEN 
9 OCTOBER 1944 EN 31 DECEMBER 1944 AAN 
DE IN DEZE WE'l'SBEPALING OPGESOMDE VER
HIOH'riNGEN BES'l'EDE SOMMEN. - TEGENBE
WIJS AAN DE SCHATPLICHTIGE VOORBEHOU
DEN. 

Het liij a·rtil,;el i!, pa.m.gntaf a, letter c, 
van de wet v1m 16 octo/Je·r .l9ft5 tot invoe-
1"ing van een ewtra/Jelast-ino ingevoercl 
vennoeclen ·is vM~ toeprtssing op de ac
tiva die tijclens grtns het doo1· artikel 1 
van deze wet aanged·nicl lJelastlJaar tijd
perk en inzonderheicl t·nssen ,9 octo1Je1· 
1944 en 30 of 31 december 1.944 a1m in 
deze wets/Jepa.ling lielloellle verrichtin
gen /Jesteed wenlen. · 

De schatplichtfge wonlt toeoela.ten dit 
ve1·moellen onwe1· te werpen., inzondm·
heicl floor, overeenlcom.sUg het voo·r
l(tntste till vnn pa1·au1·nnt a ·van m·U
Iwl 2, te IJewijzen clrtt rleze verri.chtin
_qen Mj wijze van weller/Jeleooing van 
reerls otJ 9 october 1944 r;estelrle ncti'/Ja 
gedna.n weTden (1). 

(AUPAIX, '1'. BELGISCHE S1'AAT. 
MINISTER VAN FINANCIEN.) -

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestre!len 
arrest, op 6 mei 1952 gewezen · door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit dp 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, cloordat onverenigbare of althans. 
tlubbelzinnig-e beschouwingen aan het ar
rest ten grondslag Iiggen, daar het, aan 
de ene zijde, tn de balans der activa 
slechts het bestaan, bij het begin van 1940. 
aanneemt, van twee effecten, namelijk 
een aandeel (( Union Miniere >l en een 
tiende van een oprichtersaandcel << In!lus
ti"ielle et Miniere du Congo Oriental )), 
waarvan de waarde door de administra
tie op onderscheidenlijk 12.131:1 frank en 
198 franlc is bepaald geweest en, aan de 
andere zijde, betreffende bet baar geld 
aanvang 1940, erop wijst dat de adminis
tratie een bedrag van 75.000 frank aan
genomen heeft, dat aanlegger slechts ee11_ 
attest van een notaris overlegt luidende 
dat hij llet voornemen zou gehad hebben 
begin 1940 een hoeve te Impen voor .. de 
som van 100.000 frank, dat die koop niet 
heeft plaats gehad en dat aanlegger de 
mogelijkheicl llad voor bet gause bedrag
of een deel ervan een lening aan te gaau 
of zekere effecten te verkopen : 

Overwegende dat blijkens het. bestre-

(1) Zie ook toelichting in voetnota R. D .. 
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 406 en 407). 
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den arrest, aan\egger, om voor <het hof 
van· beroep te bewijzen dat hij bij de aan
vang van het jaar 1940 een bezit in lands
munt had hetwelk hoger was dan de door 
de . administratie aangenomen som van 
75.000 frank, zich beroepen heeft « op een 
attest van notaris Rose naar luid waar
van hij het voornemen zou gehad hell
ben in het begin van 1940 een hoeve te 
kopen voor de som van 100.000 frank ll; 

Overwcg0nllc clat de rechter over de 
,grond, de bewijskracht van het door aan
lcgger nangevoerde feit beoordelend, ze 
ouvoldoendc ncht om aan te nemen dat 
a:mlegger bij de aanvang van 1940 een 
som in zijn bezit had welke hoger was 
dan 75.000 frank in lnmlsmunt; · 

Dat hij die lleoordeling steunt op de 
lJeschouwing, enerzijds, << dat die koop 
niet hceft plants gehad l>, en, andcrzijcls, 
clat << verzoeker de mogelijkheid had voor 
het gause bedrag of ecn deel ervan een 
lening aan te gaan, of zekere effect<"n te 
verkopen ll; 

Overwegende dat de in het middel aan
gevoerde tegenstrijdigheicl of dubbelzin
_nigheid zou blijken hieruit dat het lle
streden arrest, een anller ter lletwisting 
staand punt lleslechtend, alleen het bezit 
op 1 januari 1940, van twee effecten welke 
door de administratie gezmnenlijk op 
12.331 frank geraumd worden als bewe
zen in hoofde van a::mlegger aunmerkt; 

Overwegende dat, hoewel ieder der 
twee takken van cle overweging waarop 
het arrest steunt om het door aanlegger 
ingeroepen vermoe<len af te wijzen, moe
ten volstaan, zoals aanlegger het meent, 
om de verwerping te rechtvaardigen, het 
middel, hetwelk tegen een ten overvloede 
gegeven grond opkomt, echter bij gebrek 
nan ,belang niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de ongesplitst begre
ven overweging niet insluit zoals aanleg
ger staancle houdt, dat de waarde der ef
fecten imlm·daad voldoende zou gebleken 
zijn opdat aanlegger, door tegeldemaking 
ervan in 1940, zou beschikt hellben over 
het baar gelcl welk tot de voorgenomen 
koop no tUg was; · 

Overwegende clat het midclel, hetwelk 
op een onjuiste interpretatie van het be
streden arrest berust, in feite niet op
gaat; 

Over het tweede m~ddel, afgeleid nit 
de sehencling van de artikelen 1, inzon
derheid 1, paragraaf 1, 2 en inzoncler
heid 2, paragraaf 3, letters a en c, van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in om·logs
tij d behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, cloordat het bestreden 
arrest als vermoeden van een belastbaar 
inkomen een bedrag van 26.875 frank aan
neemt, hetwelk aan het kopen van een 
pt>rsonenautomobiel op 14 october 1944 

hesteed werd, dan wanneer het in boven
aangeduide bepaling omsehreven vermoe
den enkel ten aanzien van de v66r de 
9e october 1944, dag van de telling der ac
tiva, verrichte kopen geldt : 

Overwegende dat het bij het middel 
tegen het arrest gevoerde bezwaar is dat 
het als een in oorlogstijd behaald excer\
tioneel inkomen, of exceptionele winst Of 
baat een som van 26.875 frank beschouwd 
heeft welke aan het kopen van een perso
nenautomobiel op 14 october 1944 besteed 
werd en te clien aanzien op het bij arti
kel 2, paragraaf 3, letter c, van de wet 
van 16 october 1945 ingevoerd vermoeden 
gesteund heeft clan wanneer de koop na 
9° october 1944 plaats gehad heeft; 

Overwegende dat de wet de gevolgen 
van bedoeld vermoeden niet beperkt tot 
de enkele in die bepaling bedoelde ver
richtingen welke v66r 9 october 1944 zou
den geschied zijn; 

Dat de datum opgegeven onder let
ters a en 1J van hetzelfde artikel 2, para
graaf 3, onder welke letters activa ver
meld worden tot welke het vermoeden zich 
nitstrekt, rechtstreeks of bij verwijzing 
het tijdstip aanduiclt waarop clie activa 
ingevolge de muatregelen welke op die 
activa betrekking haclden vastgesteld wer
den; dat het daar een bijzonderheid geldt 
welke hetzij nit de aard van die activa, 
hetzij nit de plaats waar zij zich bevon
clen voortvloeit en welke verband houdt 
met de uitzonderingsmaatregelen waar
toe besloten werd om het bestaan van be
wuste activa aan het licht te brengen; 

Dat uit die aan de letters a en 1J eigen 
onderkenning niet is af te leiden dat het 
tijdstip waarop de samenstelling der uc
tiva welke die bepalingen betreffen, vast
gesteld wordt, insgelijks de grens zou 
aanduiden naar welke letter c impliciet 
zou verwijzen voor de dam·in aangegeven 
verrichtingen van alle nard, die goederen 
tot voorwerp hebben welker verscheiden
heid het niet zou mogelijk gemaakt heb
ben stelselmatig, door enige uitzonde
ringsmaatregel, de volleclige en doeltref
fende bekendmaking ervan op datzelfde 
tijdstip te verzekeren; 

Overwegende dat, ingeval de na 9 octo
ber 1944 aan zodanige verrichtingen be
stede sommen dezelfde gelden zouden we
zen als een der op die datum getelde ac
tiva, het vermoeden dat die sommen, nit 
kracht van letter c, van belastbare in
komsten voortkomen, zou omvergeworpen 
zi:in door het tegenbewijs dat de belang
hebbende vermag bij te llrengen door er
van te laten blijken onder meer << dat die 
verrichtingen bij wijze van >vederlleleg
ging... gedaan werden ll; 

Dat het middel mitsdien naar recht 
faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

21 december 1954. - 2° kamer. - Voot·
zittm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve·t, H. van Beirs. 
- Gelijkl7tidendeconcl·usie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Rous
seaux (van cle Balie bij het Hof van be
roep te Brnssel) en Van Leynseele. 

2c KAMER. - 21 december 1954 

INKOlVISTENBELASTINGEN. - Bun'EN
GEWOON TERMI.TN VAN AANSLAG. - AANGIFTE 
WELKE EEN ON,JUISTE WINS'l'PERCENTAGE VAN 
RET ZAKENCIJFER OPGEEF'l'. - 0N.JUISTHEID 
TE WIJTEN AAN DE SCHATPLICH'l'IGE. '- TOE
PASSING VAN DE BUITENGEWONE 'l'ERMIJN. 

·wanneer de t·echter over de m·ond 'vast
stelt dat een der feitelijke bestwndde
len, zonclet· flewelke het ·niet mogelijlc 
is fle belastbat·e inkomsten te betJalen, 
namelijlc fle winstpet·centage van het 
zalcencijfer, het voot·wet·p ·van een on
juiste aang·ifte heett uitgemaalct clie 
aan fle schatplichtige is te wijten, is het 
(]e aflministratie toeuelaten fle belasting 
binnen fle floor artikel 74, Ucl1, van de 
samen,qeschalvelfle wetten voorziene b7ti
gewone tm·mijn in te kohiet·en (1) (2). 

(COLPE-DELVIGNE, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 14 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
cle Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 
1846, gewijzigd bij artikel 5 van de wet 
van 9 april 1935, 2 van de wet van 
26 maart 1948, 55, paragraaf 1, en 74, 
lid 1, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij be
sluit van 31 juli 1943, en, voor zoveel ais 
nodig, bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 2 van het besluit van 
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, van 
het besluit van de Regent van 16 januari 
1948, houdende samenschakeling van de 

(1) Zie verbr., 27 janual'i en 10 februari 
1948 (A>·r. Vm·b•·., 1948, blz. 57 en 81); 
18 mei 1954 (ibid., 1954, blz. 609); vergel. 
verbr., 8 januari 1952 (ibid., 1952, blz. 219); 
7 juli 1953 (ibid., 1953, biz. 781). · 

(2) Omtrent de schorsing van de door arti-

wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting, doordat het bestreden arrest, in 
strijd met de v66r het hof van beroep . 
genomen conclusies, beslist heeft dat de u. 
tigieuze aanslag binnen de wettelijke ter
mijn ingekohierd is geweest, daar de door 
a~nlegger ingediende aangifte als onjuist 
d1ent te worden beschouwd en hij geen 
gronden heeft om te beweren dat de aan
slag bij navordering van rechten over het 
dienstjaar 1950 te laat werd gevestigd, 
dan wanneer aanlegger enkel verweten 
wordt dat hij, hoewel het juiste cijfer 
zijner zaken voorllrengend, dam·op een 
winstpercentage toegepast heeft dat lager 
dan het werkelijk genotene was, welke 
vaststelling afgeleid wordt uit het feit 
dat de administratie, na de aangifte van 
het juiste omzetcijfer, bij vergelijking
met het door soortgelijke belastingplich
tigen verwezenlijkte winstpercentage, de 
anngegeven winsten onvolcloencle heeft ge
acht: 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het llestreden arrest lllijkt dat de 
litigieuze aanslag in de inkomstenbelas
tingen in 1950 bij na vorclering van rech
ten voor het dienstjaar 1947 is gevestigd 
geweest; dat aanlegger een aangifte van 
zijn inkomsten over het jaar 1946 inge
diencl heeft ten gevolge waarvan hij op 
een belastbare winst van 72.841 frank is 
aangeslagen geweest; dat cle aclministra
tie, ofschoon zij het omzetcijfer van aan
legger aangenomen had, geacht heeft, bij 
vergelijking met het door soortgelijke be
lastingplichtigen aangegeven en aangeno
rnen winstpercentage, dat de aan:gegeven 
inkomsten onvoldoende waren en ze op 
107.600 frank gebracht heeft; 

Overwegende dat het arrest daaruit af
leidt clat de door aanlegger ingediende 
aangifte als onjuist client beschouwd te 
worden en dat die onjuistheid hem te 
wijten is, om reden dat, hoewel hij het 
juiste cijfer van zijn omzet aangegeven 
heeft, hij een winstpercentage toegepast 
heeft dat lager clan het werkelijk genote
ne was; clat, waarbij aanlegger het voor
nemen niet aanwezig was de belasting te 
ontduiken, de administratie bijgevolg de 
bij artikel 74, lid 1, van de samengescha
kelcle wetten gestelcle buitengewone ter
m.ijn van clrie jaar vermocht aan te wen
den, aangezien die termijn nit kracht van 
cle besluitwet van 17 december 1!J42 tot 
1 juni 1949 is geschorst geweest zodat de 

kel 74, lid 1, van de samengeschakelde wet
ten voorziene termijn, krachtens de besluit
wet van 17 december 1942, tot de datum van 
het koninklijk besluit waarbij het leger op 
vredesvoet wordt'gebracht, hetzij tot op i juni 
1949, zie verbr., 16 februari en 29 juni 1954 
(Arr. Verbr., 1954, biz. 428 en 711). 
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litigieuze aanslag in de wettelijke ter
mijn is ingekohierd geweest; 

Overwegende clat aanlegger het arrest 
verwijt zijn aangifte als onjuist te heb
ben beschonwd, tlan wanneer de bijla
gen bij die aangifte alle zekere en bewijs
krachtige gegevens en onder meer het be
drag van zijn kopen van vlees bevatten 
om cle belasti,ng· binnen de gewone ter
mijn in te kohieren, alsook het bedrag 
van zijn algemene onkosten, de enige ge
gevens waarvan de aclministratie zich be
diend heeft om de aangifte recht te zet
ten en waarvan het arrest de juistheid 
vaststelt, en dan wanneer de omstandig
heicl dat de administratie, te recht of ten 
onrechte, na cle afsluiting van het dienst
jaar en bij vergelijking met soortg·elijke 
helastingplichtigen, overwogen heeft dat 
het door he1n toegepast winstpercentage 
onvoldoende was, nan de aangifte geens
zins het karakter van volkomen juistheid 
ontneemt, daar de taxerende ambtenaar 
vanaf de ontvangst van de aangifte zich 
had kunnen vergewissen dat de beoorde
lingen van de winstmarge uiteenlopend 
waren; clat mitsdien de beweerde <;Jnge
noegzaamheid niet aan de daacl van aan
legger cloch aan een gebrek aan oplettencl
heid bij voormelde ambtenaar en dus aan 
een schuldige clwaling van deze te wijten 
is; 

Overwegende dat, waar het arrest vast
gesteld heeft dat een der feitelijke gege
vens, waaronder de bepaling cler belast
bare ink9msten, namelijk het winstper
centage, onmogelijk is,. het voorwerp is 
geweest van een aan aanlegg·er te wijten 
onjuiste aangifte, het wettelijk beslist 
heeft dat de uit zoclanige aangifte voort
vloeiencle ongenoegzaamheid van aanslag 
aanleiding geeft tot toepassing van arti
kel 74, lid 1, van de samengeschakelde 
wetten; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos-
ten. ' 

2l_december 1954.- 26 kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ,..-- Verslaggever, H. Beltmire. 
- Gelijkl1.tirlencle conchtsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van J.Jeynseele. 

2e KAMER. - 21 december 1954 

INKOMS'.l.'ENDELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELAS'I.'ING. VENNOO'fSCHAP VAN 
BURGERLIJKE AARD IN DE VORM VAN EEN 
NAAMLOZE VENNOO'fSCHAP. - VENNOO'L'SCHAP 
OPGERICH'I.' OM EEN WINS'l'GEVENDF. BEROEPS· 

BEDRIJVIGHEID UlT 'l'E OEFENEN. - WINS'l'E:"ol 
VOOR'fKOMENDE VAN HUURGELDEN VAN HAAH 
ONROERENDE GOEDEREN EN VAN IN'l'RESTEN VAN 
HAAR BELEGGINGEN. - BELAS'L'BARE WINSTEN. 

1Vanneer een vennootschap van b·u1·gerUjJ,: 
nanL in de vorm van een nanmloze ven
nootschap tot het •uitoefenen van een 
winstgevende bemepsbedrijvigheid op
rfe1-icht we1·d, is het snrnenbestaa.n, in 
hoofde van het rechtswe.zen dat zi:i 1tit
rnankt, vnn twee ·rechtsonderlwl"igen ·uit
.llesloten; haa.·r ·winsten, zelfs indien zi:i, 
·voo1· een bepaa.ld dienstjaat·, ui.tsl1titenrl 
1Jan h1t·urrJelllen vnn haar on1·oerende 
goederen en intresten 1;an hna.r beleg
!Jingen in banlczaken en Stantsfonllsen 
·voortlcornen, rna Jcen bela.st bare be
drijfsinkornsten ·nit (1). (Samengescha
kelde wetten, art. 25, par. 1.) 

(BELGISOHE STAAT, MINIS'l'EH VAN FINANCii~N, 
T. N. V. ((SOCIETE IMMOBILIERE DE WIL
RIJCK·AER'fSELAEH Jl.) 

ARHEST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1952 gewezen door het 
Hof van beroev te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit clt• 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 27, para
gTafen 1 tot 3, en 35, paragraaf 3, van di• 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bU het besluit van 
31 juli 1943, van de artikelen 2, para
graaf 1, en 6 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, samengescha
keld bij besluit van 31 juli 1943, van de 
artikelen 1320, 1322, 1832, 1841, 1842 en 
1873 van het Burgerlijk Wetboek, als
mede van artikel 212 van de wetten OJI 
de handelsvennootschappen, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935, doordat het bestreden arrest de 
betwiste aanslag vern~etigt om reclen dat 
een burgerlijke vennootschap in de vorm 
van een handelsvennootschap een « eigen 
patrimonium ll kan bezitten, onderschei
den van haar vastgelegd bezit, waarvan 
de opbrengst aan de belasting ontsnapt, 
dan wanneer zoclanige vennootschap, naar
clien zij een rechtspersoonlijkheid bezit 
welke van de rechtsl)ersoonlijkheden ha
rer vennoten onderscheiden is, nit kracht 
van de wet enkel tot verwezenlijking van 
winsten bestaat; dan wanneer geheel 
haar bezit en al haar werkzaamheid elm; 
op dat enig doel gericht zijn hetwelk 

(1) Vergel. verbr., 12 april 1937 (Bull. en 
PAsiC., 1937, I, 106); zie ook verbr., 30 april 
1945 (ibid., 1945, I, 150); 8 juli 1952 (Arr. 
Verbr., 1952, 'bh;. 648); 17 juli 1953 (ibid., 
1953, blz. 421). 
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door het exploiteren van het in gemeen
schap gebrachte bereikt wordt, en dan 
wanneer nit de statuten der verwerende 
vennoot~;chap blijkt dat zij door het uit
oefenen van een · !Jedrijfswerkzaamheid 
een winstoogmerk nastreefde; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de rechter over de 
grond souverein in feite uitspraak zou 
gedaan he!Jben : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
verweerster staande houdt, aanlegger, 
onder inroeping van de schending van de 
artikel.en 1320 en volgende van het Bur
gerlijk vVetboek, de door het bestreden 
arrest aan de statuten van de verwerende 
vennootschap toegeschreven draagwijdte 
betwist; 

.Dat de grond van niet-ontvankelijJ.;:heid 
niet kan aangenomen worden; 

Over het middel : 
0Yerwegende, dat het bestreden arrest 

de ten laste van verweerster in de be
llrijfslJelasting en de nationak crisisbe
lasting over dienstjaar 1945 gevestigde 
aanslag- vernietigt om reden dat, aange
zien tfe verwerende vennootschap voor 
het belastbaar jaar alleen de inkomsten 
vau de haar in eigendom toebehorende 
grondeigendommen en de door haar op 
bankrekeningen en in Staatseff:ecten JJe
legde geldmiddelen opgeleverde interesten 
genoten heeft, bedoelde inkomsten niet 
als bedrijfsinkomsten, doch als de vruch
ten van haar eigen patrimonium moeten 
beschouwd worden; dat de rechtspersoon
lijkheid welke zij geniet haar in dat op
zicht niet van een natuurlijke persoon 
doet verschillen; 

Overwegende dat nit de . statuten der 
vennootschap blijkt :. 1 o dat zij, ofschoon 
van burgerlijke nard zijnde, in de vorm 
van een naamloze vennootschap is opge
richt geweest; 2° dat haar vennootschavs
bezit door inbreng van onroerende goede
ren en kapitalen in specie is gevormd ge
weest; 3° dat zij als doel heeft alle ver
richtingen in verband met immobilien tot 
stand. te JJrengen, met uitsluiting van alle 
in cle wet als daclen van koophandel om
schreven verrichtingen; dat zij onder 
meer onroerende goecleren kan kopen en 
verkopen, alle onroerende goedere~, waar
van zij eigenares mocht wezen of welkc 
zij mocl1t kopen, kan ruilen, bouwen, ver
huren, e:x:ploiteren, vruchtbaar maken; 
dat zij door middel van afstand, inbreng, 
intekening, lening, deelneming of elk an
cler midclel deelnemen kan in alle ven
nootschappen, ondernemingen of syndica
ten welker voorwerv rechtstreeks of on
rechtstreeks met haar vennootschavs
werkzaamheid verband houdt of welke 
van aarcl zijn die werkzaamhei.d te be
vorderen; 4° dat zij de door haar ven
nootschapswerkzaamheid verwezenlijkte 

netto winsten ten dele onder de kapitaals
uandelen, ten dele onder de win8taande
len verdeelt; 

Overwegencle dat nit deze opsonnning 
tegelijk het door de verwerende vennoot
schap nagestreefde winstoogmerk en het 
bedrijfskarakter van haar werkzaamheid 
blijkt; 

Overwegende dat, naardien deze ven
nootschap tot het nitoefenen van een 
winstgeventl beroep opgericht werd, het 
rechtswezen dat zij alclus uitmaakt niets 
JJezit hetwelk niet tot dat cloel gebruikt 
wordt, geen onderscheiden patrimonium 
heeft van datgene dat zij gevormd en ge
beurlijk vermeerdercl heeft ten einde het 
winsten te doen ovbrengen; dat gans het 
veruwotschapsbezit een enkele lJoedel 
vormt welke in zijn geheel tot een zelfde 
doel wordt gebruikt en dat derhalve nl 
wat de vrncht is van de onroerencle goe
deren der vennootschap en van haar ka
pitalen in specie, door ha;.tr vennoot
schapswerkzaamheid opgebracht werd; 
dat het te !Uen ovzichte onverschillig is 
dat de werkzaamheicl. der vennootschap 
over een bepaald clienstjaar tot het innen 
van de lmurgelden en van de interesten 
van haar beleggingen beperkt is gellle-, 
ven; 

Dat JJijgevolg elke mogelijkheid van 
samenbestaan, in de cloor haar opgele
verde rechtspt> . .rsoon, van twee rechtson
clerhorigen client te worden uitgesloten; 

Dat eruit volgt tlat, waar het bestre
den arrest hierop steunt dat verweerster 
een tweeroudige versoonlijkheid zou be
zitten, om te beslissen dat de belaste in
komsten niet de opbrengst van Jmar ven
nootschapswerkzaumllehl cloch de vruch
ten van een aan verweerster eigen patri
monium zijn, het d~' in het middel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het lJestre
clen arrest; beveelt dat melding van on
derhavig anest zal gemaakt worden OIJ 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

21 december 1954. - 2e kamer. - Voor
zitter en 1Je1·slaggever, H. Giroul. - Ge
Ujlclwiuende conchtsie, H. R. Delange, ad
vocaat-generaal. ~ Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Carl Gause Fromes (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

1 e RAMER. - 23 december 1954 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. - Eun
GERLIJKE ZAKEN. - JYIACHTEN VAN DE REOH
TER 01\f AliiBTSHALVE DOOR PAR'l'IJEN VOOR
GEHOUDEN 1\fOTIEVEN AAN 'l'E VULLEN. -
PERKEN VAN DIE 1\fAOHTE!\'. 
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2o BEWIJS. - EURGERLI.TKE ZAKEN. -
0VEREENKOMST. - lN'IERPRETATIE DIE MET 
DE TERMEN VAN DE OVEREENKOMST VERENIG
BAAR IS. - GEEN SCHENDING VAN DE AAN 
DE AKTE TE HECH'l'EN BEWIJSWAARDE. 

10 De r·echter over de gmnd schendt de 
bewijslcracht niet wellce aan de dag
vaa.1'd·ing en cian rle conclusies te hech
ten is, doo1· nmbtshalve rle !looT ae PM'
Ujen voorgehonllen rnotieven nnn te vnl
len wnnnee·r hii 1t.itslnitencl ste1tnt op 

· feiten wellce he1r~ renelmatig ter beom·
rleling onrlerworpen woHlen en wanneer 
hij geen recht ove·r ie,ts dat hem niet 
gem·aarJd tven/. witspt·eelct (1). 

2o Schendt de bew·ijswannle niet 1vellce 
a.an een ovm·eenlcomst te hechten is, ae 
beslissing a·ie er vnn een inte1·pretatie 
geeft die vereniolmar is met rle termen 
aer bdeven wannloor zij vnstr1esteld 
wordt (2). 

(VAN ~lONTFORT, 1'. GEMEEli'!'E ANDERLECHT.) 

AHRES'l'. 

HET HOI<'; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 10 december 1952 gewezen door 
l!et Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 1134, 1135, 
1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1354 tot 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77 en 78 
(cleze artikelen gewijzigd bij artikel 5 van 
!let koninklijk beslnit ur 300 van 30 maart 
1936), 81bis (gewijzigcl bij artikel 6 v~~ 
l!etzelfcle besluit), 443, 456 en 470 (geWIJ
zigcl bij artikel 22 van dat besluit) en 462 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
lle hoofdsom van 497.373 fr. 40 van het 
door aanlegger gevorclerde honorarium 
tot betaling wuartoe de eerste rechter ver
weerster op voet van 2,65 t. ·h. van 
het bedrag van de geruamde opmeting 
van 20.655.609 frank veroordeeld had tot 
394.095 frank vermindert, en aanlegger 
tot een vijfde van de op beide gedingen 
o·evallen kosten en verweerster tot slechts 
~ier vijfde van die kosten veroordeel't, 
om reden dat het honorarium van 
2,65 t. h., - welke het bevindt kraehtens 
de uit de brieven tussen partijen van 
8 mei en 21 juni 1948 blijkende honora
riumovereenkomst te moeten worden be
rekeml, op het bedrag· van evengemelde 
gPraamdc opmeting in het ten deze voor-

(1) Zie verbr., 16 december 1943 (Bttll. en 
PAsiC., 1944, I, 117); 3 januari en 27 maart 
1952 (A1'1'. Verbr., 1952, biz. 203 en 409). 

(2) Verbr., 14 januari 1954 (A1'1'. Verbr., 
1954, biz. 329). 

liggende geval van niet-uitvoering de]· 
werken v66r de aanbesteding en uiterlijk 
zes maanden na de afgifte der documen
ten, - « enkel verschuldigd is indien dP 
architect niet alleen het voorontwerp, het 
definitief ontwerp, de opmetingen en het 
lastenkohier, maar ook de uitvoerings
hijzomlerheden overhandigde ll, dat dezP 
bijzonderheden niet aan verweerster zijn 
bezorgd geweest en clat aanlegger de ge
vorderde 2,65 t. h. niet geheel verdiencl 
heeft en het juist voorkomt dat tenhon
derd tot 2,15 te verlagen : 1° dan wan
neer verweerster in de door haar zowel 
v66r ·het hof van beroep als v66r de eer
ste rechter genomen conclusies dit ver
weer niet aan aanleggers vordering tegen
gesteld had, cloch zich ertoe beperkt had 
in hoofdorde staande te houden dat dt
honorariumovereenkomst bij gebrek aan 
een door. de hogere overheid goedgekeurdP 
aanvaarding - der documentPn volstrekt 
niet toepasselijk was, en subsidiair. 
dat het honorarium van 2,65 t. h. niPt 
op de geraamcle opmeting van 20.655.609 fr. 
cloch op een raming op voorontwerp van 
12.000.000 frank cliende te worden ber<•
kend, aldus erkennend dat dit 2,65 t. h. 
in aanmerking diende te worden gl'
nomen ingeval van toepassing, door het 
arrest aangenomen, van voormelde over
eenkomst en in elk geval noch het toepaR
sen van het 2,65 t. h. betwist had, nocll 
beweerd had dat de honorariumovereen
komst het toepassen van dat percent van 
cle overhamliging van de uitvoeringsbij
zonderheden afhankelijk maakte, noch bP
twist had dat cleze bijzonclerheden haar 
overhandigd werden, en dan wanneer het 
bestreden arrest mitsdien, door ambts
halve tegen aanleggers vordering het ge
critiseercl middel, llat niet van openban• 
orde was, te do<~n gelden, het geloof ver
schuldigd aan de conclusiPs der geding
voerende partijen, waarbij de kennisnP
ming van de rechter en de draagwijdtP 
van het gerechtelijk contract llepaala 
wonlen, miskencl heeft, Pn de bindendt• 
kracht van dit contract en de rechten dt>r 
verdediging van aanlr;gger geschonden 
lweft, waar het beslist heeft ov~r een bt•
twisting welker bestaan door che rechts
plegingsakten uitgesloten was en waar 
het om die betwisting te beslechten. 
::;te{mt op feiten welke door die akten niPt 
regelmatig aan het hof van beroep onder
worpen waren (schending van de artikP
len 6, 1134, 1135, 1315, 1316, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de in het micldel aangeduide artikeleu 
van het ·wetbock van burgerlijke rechtR
vordering) ; 2° dan wanneer nit de lle
woordingen zelf van de brieven van ver
weerster nan aanlegger van 3 mei en 
21 juni 1948 en van de brief van aanleg
ger van 8 mei 19±8 waarin de honora
riumovereenkomst was vastgesteld, wel-
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ke regelmatig aan de rechters over 
de grond werclen voorgelegcl en waar
van het arrest de inhoud aanhaalt, 
bleek dat het honorarium tegen 2,65 t. h. 
verschuldigcl was op het bedrag cler 
geraamde opmeting in het ten deze 
voorliggende geval van niet-uitvoering 
van de werken v66r de aanbesteding 
en uiterlijk zes maanden na de overhan
diging van de clocumenten welke het de
finitief ontwerp der onderneming uitma
ken, namelijk, naar luid van voormelde 
brieven van 3 mei en 21 juni 1948, de 
plans, bestekken, opmeting en lastenko
hier welke alle volgens de vaststellingen 
van het arrest, uitgezonderd de uitvoe
ringsbijzonderheden, aan verweerster over
handigd werden, en dan wanneer het ar
rest, door te beslissen dat de overhandi
ging van die documenten in het 2,65 t. h. 
begrepen was, van cle drie voormelde brie
ven welke onderhandse alden of een 
scbriftelijke buitengerecbtelijke beken
tenis -uitmaken, een trouwens niet gemoti
veercle uitlegging heeft verstrekt welke 
de bewijskracht van cUe documenten 
scbendt, insgelijks de bewijskracht ge
schonclen heeft van de brief van verweer
ster van 10 februari 1950 waarbij deze 
uitclrukkelijk het toepassen in onclerha
vig geval van het 2,65 t. h. aanvaardcle 
en enkel het bedrag betwistte waarop dat 
percent cliencle te worden toegepast, en 
mitsclien de bindende kracbt der tot stand 
gekomen overeenkomst miskend heeft 
(schewling· van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1354 tot 1356 van het Bur
gerlijk Wetboek); 3° clan wanneer aan
leg·ger in zijn conclusies v66r het hof van 
beroep cloen gelclen had dat verweerster 
in haar brief ·van 10 februari 1950 het 
toepassen, in onclerhavig geval, van het 
2 65 t. h. voor het honorarium aanvaard 
had, en dan wanneer het arrest dat mid
del niet beantwoordt (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat de rechter over de 

.grand niet verplicht is zich aan de door 
(le partijen voorgebrachte motieven te 
houclen; dat hij ambtshalve die motie
ven mag aanvullen, wanneer hij steunt 
op feiten welke hem regelmatig ter beoor
deling onderworpen worden; 

Overwegende dat tegen aanleggers eis 
strekkende tot het bekomen van een ar
chitectenhonorarium op het bedrag van 
het geraamd bestek der werken, namelijk 
de som van 20.655.609 frank., tegen 
2,65 t. h., tussen partijen ovel:een&e
komen percentage ingeval van met-ult
voering van de werken v66r de aanbeste
ding, verweerster bij haar conclusies 
v66r het hof van beroep doet gelden dat 
de aangevoerde overeenkomst van 21 juni 
1948 niet van toepassing is, daar zij de 

plans en opmetingen niet aanvaard heeft, 
en snbsicliair, bij gebrek aan goedkeu
ring door de hogere overheid, dat aanleg
gers honorarium ew aequo et bono met 
inachtneming onder meer van het gepres
teerde werk en van de bewezen diensten 
client te worden vastgesteld; 

Dat, in strijd met wat in het middel 
wordt staande gebouden, er clus tussen 
partijen geen akkoord bestond nopens de 
toepassing in onclerhavig geval van het 
2,65 t. h. ter bepaling van het bedrag van 
het honorarium; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
crop wijst dat het tegen 2,65 t. h. te be
rekenen honorarium op het bedrag van 
de geraamde opmeting in geval van niet
uitvoering van de werken v66r de aanbe
steding, naar het gemeenschappelijk 
voornemen der partijen enkel behoefde te 
worden aangenomen mits de architect 
niet aileen het voorontwerp, bet defini
tief antwerp, de opmetingen en het las
tenkohier, doch ook de uitvoeringsbijzon
derheclen overhancligcle; 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
dat de uitvoeringsbijzonderbeden niet 
door aanlegger zijn opgemaakt geweest 
en, in elk geval, niet aan verweerster zijn 
bezorgd geweest; clat het aldus vastge
steld feit bleek nit de termen van aan
leggers dagvaarding welke de nauwkeu
rige opsomming van de aan verweerster 
overbandigde documenten inhield, en dat 
bedoeld feit derhalve regelmatig ter be
oordeling aan de rechter over de grond 
onderworpen werd; dat het arrest eruit 
afleidt dat aanlegger het honorarium te
gen 2,65 t. h. niet volkomen verdiend 
heeft; dat het juist voorkomt dat percen
tage te verlagen en het, om in het arrest 
opgegeven feitelijke redenen, Ol) 2,15 t. h. 
te brengen; 

Overwegende clat de recbter over de 
grond, door zijn beslissing in dier. voege 
te moti veren, bet a an de dagvaardmg en 
de conclusies verscbuldigd geloof niet ge
schonden heeft, vermits hij geen uit
spraak heeft gedaan over feiten welke 
niet bij hem waren aangebracht ge
weest en hij geen recht heeft gesproken 
over een iets dat hem niet gevraagd was; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende, enerzijds, dat in de bij 

cle voorziening gevoegde brief van ver
weerster van 3 mei 1948 de vraag met be
trekking tot de uitvoeringsbijzonderheden 
geenszins wordt besproken en clat die 
brief bijgevolg niet uitsluit dat zij in be
schouwing kunnen worden genomen; dat 
aanleggers brief van 8 mei 19i8, zoals hij 
in het bestcreden arrest overgenomen is en 
waarmede I verweerster d_oor lmar bij_ df! 
voorziening gevoegde bnef van 21 JUm 
1948 haar instemming heeft betuigd, uit
drukkelijk wat betreft de uitvoerings-
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bijzonderheden, een bijzonder honora
rium tegen 0,90 t. h. bepaalt; dat dien
volgens de door het bestreden arrest ver
J>trekte interpretatie van de tussen par
tijen tot stand gekomen overeenkomst 
niet met cle termen cler aangevoercle brie
ven onverenigbaar is; 

Overwegencle, anclerzijcls, dat de brief 
van 10 februari 1950, waarbij verweer
ster aan aanlegger vo01·stelcle hem een 
honorarium tegen 2,65 t. h. op het bedrag 
van het vooroniwerp, dit is op 12 millioen, 
te betalen, een aanbocl uitmaakte dat bij 
wijze van dading geclaan wercl en dat 
tegen hem van wie het uitging niet mag 
gesplitst worden; 

, Over het clercle onclerdeel : 
Overwegencle dat het door verweerster 

gedane bovimbecloelde aanbod in aanleg·
gen,; conclusies >66r het hof van beroep 
enkel aangehaald werd om de onaan
vaardbaarheid aan te tonen van het door 
-verweerster bij haar conclusies v66r voor
meld hof gedaan aanbod, onder aftrek 
van een vooruitbetaling· van 50.000 frank, 
de som van 125.000 frank te betalen; 

Overwegende dat, daar het bestreden 
arrest dit aanbod niet aangenomen heeft, 
het de door aanlegger tegen dat aanbocl 
ingeroepen grond niet meer behoefde te 
behandelen; 

Dat geen der onderdelen van het mid
-del kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
-en, aangezien de voorziening v66r 15e sep
tember 1953 betekend werd, tot de V!lrgoe
cling van 150 frank jegens verweerster. 

23 december 1954. - 1e kamer. - Vom·
z-itter, H. Wouters, voorzitter. - vm·
slaggeve?·, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijklwidende conclusie, H. R. De
lange advocaat-generaal. PleiteTs, 
HH. Van Ryn en Simont. 

1e KAMEH.- 24 december 1954 

HUUR VAN DIENSTEN. - ARBEIDSOVER
EENKOMST. - ARBEIDER. ONDER DE WAPENS 
GER.OEPEN OF OPNIEUW OPGEHOEPEN.- WET 
VAN 22 JULI 1952. - SOHORSING VAN DE 
OVEREENKOMST VAN 'l'OEPASSING OP DE AR
BEIDER DIE REEDS l'EN DAGE VAN HET IN VOEGE 
TREDEN VAN DE WET ONDER DE WAPENS WAS. 

De bepalino van cle wet van 22 jnli 1952, 
tot aanvu-lHn,q vnn cle wet vnn 10 m.na1·t 
1950 clie beschilct rlnt het 01Jmepen of 
het opnie?t.w oproepen vnn fle arbeicle1· 
onfle1· rle 1vapens nlleen fle ttitvoering 
van fle arbei.flsove?·eenlwm.st schoTst, 
heett tenl-fJWe?·kenfle lwacht ten op
zichte van fle aTbeider flie Teeas ten 

VEllBR., 1!J55. - 20 

da,qe van het in voege treden van de 
wet onder cle wapens 1vas. (Wet van 
22 juli 1952, art. 3.) 

{SAP, T, YANDENBHUAENE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 18 september 1953 gewezen 
door de werkrechtersraad van beroep te 
Brugge, kamer voor werklieden; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 3 van de 
wet del. 22 juli 1952 tot wijziging van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsover
eenkomst en cle wet van 7 augustus 1922 
op het bedienclencontract, 2 van het Bur
gerlij)l: Wetboek, cloordat, daar het vast
staat dat aanlegger op 1 februari 1951 on
der de wapens geroepen werd en op 28 oc
tober 1952 met onbepaald verlof werd ge
zonden, de bestreden beslissing oorcleelt 
dat aanleggers arbeidsovereenkomst aoor 
de uitwerking van zijn onder cle wapens 
roeping verbroken werd en, bijgevolg, de 
vordering van aanlegger afwijst, om de 
reclen clat « cle wet van 22 juli 1952 niet 
als gevolg kan hehben gehad een sedcrt 
achttien maanden verbroJren overeen
komst terug in leven te roepen en dat 
lmar artikel 3 het geval veronderstelt 
waar geen einde aan de arbeidsovereen
komst werd gesteld en waar deze enkel 
geschorst werd >>, dan wanneer luidens 
artikel 1 van gezegcle wet, het onder de 
wapens roepen van de arbeider slechts de 
uitvoering van het contract schorst en de 
wet volgens lmar artikel 3 van toepassing 
is op de arbeiclers die op de dag van haar 
inwerkingtreding onder cle wapens zijn : 

Overwegencle dat de bestreden heslis
sing, op grond dat de oproeping van een 
arbeider onder de wapens een overmacht 
uitmaakt waardoor aan het arbeidscon
tract een einde wordt gesteld, aanneemt 
dat op het tijdstip waarop aanlegger on
der de wapens geroepen werd, namelijk 
op .1 februari 1951, geen arbeidscontract 
tussen hein en zijn werkgever meer be
stond en dat de wet van 22 juli 1952 die 
in werking is getreden toen hij zicn nog 
onder de wapens bevond, niet tot gevolg 
kap. gehad hebben een sedert achttien 
maanclen verbroken overeenkomst op
nieuw van kracht te doen worden; 

Dat voormelde heslissing, c1e clraag
wij clte van artikel 3 van bedoelcle wet on
derzoekencl, laat gelden dat die. bepaling 
enkel toepasselijk is op het geval waarin, 
ten tijde van de oproeping onder cle wa
pens, geen einde aan het contract werd 
gemaakt en de partijen het eens geweest 
zijn om het enkel te schorsen; 

Overwegende dat de wet van 22 juli 
19G2, met de becloeling de nadelen te ver-
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lielperi welke de verbreking van hun con
tract aan de onder de wapens geroepen 
of opnieuw opgeroepen werklieden bij het 
met onllepaald verlof naar lmis zenden 
llerokkent, in de wet van 10 maart 1900 
een artikel 28Ms ingevoegd heeft hetwelk 
llepaalt dat cle uitvoering van de arbeids
overeenkomst slechts geschorst wordt 
door de o11roeping of de wederoproeping 
van de werkman onder de wapens; 

Dat, aan de andere zijde, artikel 3 van 
de wet van 22 juli 1952, met het oog op de 
toestand van de werklieden die zich op 
de datum van haar van kracht worden 
reeds ondei· de wnpens llevonden, be
]Jaalt dnt de wet op deze werklieden van 
toepassing is; . 

Overwegemle llnt de wetgever door clit 
artikel duidelijk zijn wil heeft te kennen 
gegeven aan de nieuwce llepaling een te
rugwerkende lunclit te verlenen die zon
<ler onderscheid toepnsselijk is op de ar
heiclers tlie op liet tijdstip van de oproe
ping of tle wederovro0ping onder <le wa
pens door <>en arlleidscontract gebonden 
waren; 

Overwegende clat <le uitlegging aan
nemen welke de rechter over de grond 
van artikel 3 van de wet verstrekt, en de 
toepassing ervan zocloend~~ beperken tot 
liet c;nig·e nitzonderlijk~ gevnl wnarin 
de varti;)en liet eens zijn geweest om het 
arbeidscontract te schorsen, niet alleen 
tegen de door de wetgever geuite wil in
druisen zou maar er ook Oil zou neerko
men in de wet een onderscheicl in te voe
ren dat zij niet heeft gemaakt en aan ar
tikel 3 elk nut te ontnemen, vermits dit 
artikel uiteraarcl zonder gevolg moet blij
ven wanneer de schorsing va~1 het con
tract reeds door de wil der vartij en ver
wez<;nlijkt werd; 

Dat dn arnit· volgt clat het mid del ge
grond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de werkrechtersraad 
van beroep te Gent, kamer voor werklie
den. 

24 december 19i:i4. - 1° kamer. - Voor
Z'itter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemericl voorzitter. - Verslaggeve-r, 
H. Bayot. - Gelijklnidende concl·ugie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H, Shnont. 

F KAMER. - 24 december 1954 

LASTGEVING. - ARREST VASTSTELLENDE 
DAT EEN LAS1'HEBBER. ZEKEHE VOETSTAPPEN, 
WAAR.TOE IDJ GEHOUDEN WAS, NIE'r AANGE-

WEND HEEFT .. _ ARREST DA'f HIERUI'JI'. KAi\
A~'LEIDEN ZONDER NA 'l'E GAAN WELK GEVOLlf 
DIE VOE'£STAPPEN ZOUDEN GEHAD HEBBEN DA'I' 
DE LASTHEBBER EEN CON'fTIAC'fUELE E'OD'l' BF.

GAAN HEEFT. 

De rechte·i· over de m·ond, die va::~tstelt 
rlat een lasthebbe1- de 1Joetstappen. 
·waartoe hij contract1teel yehmf.rlen was. 
·niet aan,qewend heett, mng e1· ~tit at
leitlen, zonder na te gaan ot tlie voet
stappen een nutt(q ,qevol,q zonaen ,qe
had hebben, dat dit ,qeb1·e1•' aa.n optreden 
contmct1teel to1ttief is. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPEHK'.I'E AAK
SPRAKELIJKHEID ((LOUIS DE BH; ll, '!'. BRIS
MEE.) 

ARHES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
flrrest, op 13 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dnt nit cle vo<Jr het hoi' 
voorgelegde stukken blijkt clat verweer
der aanlegster, die tolagent is, gelastte 
een borgstelling bij de Aclministratie cler 
douanen te storten, ten einde de nodige 
llocumenten voor een vervoer in doorvoPr 
van sigaretten naar Ned<>rlaml te beko
men; dat de administrntie die documen
ten afleverdf' mits !Jorgstelling van 
2.529.800 frank; dat tlie borgstelling door 
tlP administratie niet vrijgegeYen wertl. 
tlaar een deel der sigaretten vooraleer 
tle grens te hereiken tijtlens het vervoPr 
gestolen werd; 

Dat, tengevolge van het weerhou<lt>n 
van de borgstelling, aanlegster v<~rweer
der dagvaardde tot lletaling ener som van 
145.425 fank, betlrag van een commissie
loon, vermeerdercl met een factuurtaks, op 
cle borgstelling; dat het bestreden arrest 
« op groncl van de ewceptio non nflirnple# 
cont1·a.ctu.s ll de vordering van annJegster 
ongegroncl verkln artle; 

Over het enig micldel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet. en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, cloordat het lwstrPclen arrest cle 
vorclering van eiseres tot bekoming van 
145.425 frank wegens niet-henijcling van 
cle hetwiste llorgtocht door cle A<lminis
tratie der clouanen na de overeengekomen 
cluurtijd, afwijst, door enerzijds vast te 
stellen dat de <lekking van hPt l'isico 
voortspruitend nit het doorvoer gNm deel 
uitmaakte van het tussen beiae rmrtijen 
afgesloten contract van lastgeviug, dat 
eiseres door bewuste verzekt~ring enkel 
ham- eigen risico gedekt had en <lerhalve 
dit laatste contract van verzrkering aan 
verweercler vreemcl is, terwijl lwt ancler
zijcls als re<len van afwijzing cle e;~;ceptio 
non arlimpleti cont1·nctus inroept, op 
grond van het feit dat eiseres zou ver-
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zuimd hebben de nodige muatregelen te 
treffen om de borgstelling te doen bevrij
den, zonder vast te stellen dut het beheer 
deze borgstelling tengevolge dum·van zou 
hebben vrijgegeven, en van het feit dat 
eiseres verweerder niet ollliiiddellijk ver
wittigd had dat de verzekering die zij 
hacl aangegaan als lnattijdig werd be
sclwuwd en dut zij de er door voorziene 
verhalen niet had uitgeoefend, terwijl 
deze verzekering· geenszins tot het tnssen 
verweerder en eiseres gesloten contract 
behoorde, en deze lnatste enkel huar 
eigen risico beoogde tc~ dekken, doordat 
lwt bestreden arrest, door enerzijds vast 
tc~ stellen dut de VPrzekering nm het ri
.sico vourtspruitende uit het tussen eise
res en verweerder gesloten contract geens
zins tot het voorwerp van dat contract 
behoort, en clat dus de uitoefening van 
de uit die verzekering voortspruitende 
rechten aan llet betwist contract vreemd 
was, en door anderzijds echter de excrw
-tio non atUm.pleU contrtwt~ts in te roepen 
om reden clat eiseres de rechten niet uit
geoefend heeft waurvoor verweerder un
rechtstreeks 4.000 frank betaald heeft, 
daarmede becloelend het uit de verzeke
ringsovereenkomst spruitend verhaal, en 

. cUt laatste beschouwend als een inbreuk 
op de (~ontractuele verplichtingen sprui
tencle uit het tussen eiseres en verweerder 
afgesloteu contract van lustgeving, ge
steund is op strijdige, dubbelzinnige en 
rluisterc motieven, hetgeen een scheuding 
van artikel !l7 van cle Grondwet uit
maukt: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst clat aanlegster tot plicht had 
alle maatregelen te treffen om de belan
gen van l1aar lastgever te vrijwuren; dat 
]Jet aanstipt dat zij in gebreke gebleven 
is zulk:; te doen, door na cle diefstal van 
.een deel der waren niets te ondernemen 
om de llorgstelling· onmiddellijk te doen 
bevrijden of, minstens, het bedrag ervan 
te doen herleiden, mits inachtneming van 
·de regelmatig teruguitgevoerde waren; 
.dat om clit gemis nun hanclelen als een 
contractuele font te weerhouden, de rech
ter niet gehouden was na te gaan of de 
administratie tengevolge van 'aanlegsters 
·opt~·eden de borgstelling zou bevrijd heb
lJen; 

Overwcgende dat, wat betreft lle door 
aanlegster aungegane verzekering, het 
arrest aanneemt dat aanlegster claurdoor 
:-;lechts haar eigen risico gedekt had, 
maar nochtans weerhoudt dat zij een 
afschrift van de polis aan verweerder 
medegedeeld had en hem zelfs een som 
van 4.000 frank wegens betaling der pre
mie en ller kosten clezer verzekering uan
gerek<mcl had; 

Dat de rechter over de grond, zonder 
tegenstrijdiglleid, heeft kunnen vaststel
Jen, cenerzijds, clat verweercler l1et bewijs 

niet heeft voorgebracht dat uanlegster. 
zich zou verbonclen hebben heni het voor- · 
deel van een verzekering te doen genie
ten, die hem van het voor llem uit het 
vervoer voortspruitencl risico zou vrijwa
ren en, anclerzijds, dat aanlegster aan 
haar verplichtingen van bezoldigde last
hebber te kort gebleven is door de bij de 
verzekeringspolis voorziene verhalen niet 
te hebben ingesteld, dun wanneer zij ver
weerder geclurende twee jaar en half liet 
denken dat hij door de verzekering die 
zij persoonlijk aangegaan had tegen alle 
nndelige gevolgen voortvloeiende uit een 
langdurige vnstzetting der borgstelling 
bevrijd was, in plaats van hem te ver
wittigen zodra zij er kennis van gekregen 
had, dat de verzekeruurs de geldigheid 
van de polis betwistten ; 

Dut het arrest nit die beschouwingen, 
clie noch tegenstrijdig, noch dubbelzin
n~g, noch dl.1ister zijn, heeft kunnen uf
leiden dat verweerder vrijgesteld is van 
cle verplichting .het gevorderde commissie
loon te betalen, daar de excezJtio non 
ruUmpleti contTaCtjf.s in zijn hoofde ge
rechtvuardigd is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aunlegster tot de kos
ten. 

24 december 1954. - 1< kamer. - Voor·
zitte1·, H. ·wouters, voorzitter. - Ver·sla.Q
.QeveT, H. Huybrechts. - GeUjklnidende 
conclusie, H. F. Dumon, udvocaat-gene
rual. - Pleiters, HH. Van Hyn en Van 
Leynseele. 

'1 e KAiV!ER. - 24 december 1954 

1 o F ABRIEKS- EN HANDELSJVIER
KEN. - GEDEPONEERD MEIUC - NADER
HAND GEDANE INSCHRIJVING BIJ TOEPASSING 
VAN AR'l'IKEL 12 VAN DE WET VAN 23 JULI 
1932. - NIEUWE DEPONERING. - GELDIG
HEID VAN DEZE LAATS'l'E AFGEZIEN VAN DE GEL
DIGHEID VAN DE EERS'J'E DEPONERING. 

2° FABRIEKS- EN HANDELSMER
KEN. - DEPONERINCl VERlUCH'f BIJ TOE
PASSING \"AN AR'l'lKEL 12 VAN DE WET VAN 
23 JULI 1932. - GELDIGHEID KRVAN NIE'l' 
AANGE'J'AS'l' INGEVOLGE DE LA'J'ERE A~'SCHA~'FING 
VAN DIE 'VET. 

1° De insclwijvin{f, bi:i toepassin{f van a.r·
tilcel 12 van de wet van 23 jjf,li 1.932, 
·van een r·eeds ·DToeue·J' uedeponeer·d ta
brielcs- of hnndelsnw'1'1,;, heeft een nieu
we deponr:winrJ tewee[J rJCIInwht, wnnT
u.U de aan die tormaliteit uehechte !Je
voluen voor·tvloeien; de nietiuhei.d van 
fle eerste deponer"itt{f lean de·rhalve de 
nieuwe for·mnliteit niet bem1;en van de 
wettelijlce uevol{fen ·wclke cr a.nn ver
bonden zijn. 
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2° Het lcon-inlclijlc besl·u-it van 30 juni 
1933, cloo1· a1·tilcel 12 van _de wet van 
23 juli 1932 -in te trelclcen, heett aan de 
rleponeringen clie onde1· het stelsel van 
cleze wet gedcutn werclen h1m waarde 
n-iet ontnomen. 

(VENNOOTSCHAP ONDER ENGELS RECH'l' « C. C. 
WAKEFIELD EN C0 )), '1'. MALLARME.) 

ARllES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken , blijkt dat de door 
aanlegster ingestelde vordering ertoe 
strekt aan verweerder het verbod te doen 
opleggen het door hem op 14 october 1937 
gedeponeerd merk cc Control )) te gebrui
ken, en hem tot schadevergoecling te doen 
veroordelen; 

Dat aanlegster staande houdt dat ge
zegd merk << Control )) een namaking is 
van haar eigen merk « Castrol )) dat zij in 
Belgie regelmatig zou gedeponeercl heb
ben; 

Dat, hi,i ontleding van de onderschei
dene akten waarop aanlegster zi_ch beriep 
de rechter over de grand beslist heeft : 
1 o dat de op 13 maart 1914 verrichte de
ponering nietig was omdat zij door een 
zogezegde niet wettelijk bestaande ven
nootschap gedaan wercl; 2° dat de door 
aanlegster op 11 juni 1919 verrichte depo
nering geen juridische gevolgen had, 
naardien aanlegster steunde op een haar 
door bewuste vennootschap toegestane 
afstancl die wettelijk niet bestond; 3° dat 
de door aanlegster op 7 februari 1933 ver
richte deponering· nietig was, naartlien 
zij slechts de hernieuwing van de depone
ring van 13 maart 1914 was; 4° eindelijk, 
dat de door verweerder op 14 october 1937 
verrichte deponering de voorrang had op 
de op 29 april en 30 juli 1938 verrichte 
deponeringen; ' 

Dat .hij, dienvolgenps, aan aanlegster 
haar cis ontzegd he eft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 5ter, 6 van 
de wet van 1 april 1879 betreffende de fa
hrieks- en h::mclelsmerken, van artikel 12 
van de wet van 23 juli 1932 tot wijziging 
van de samengeschakelde wetten op de 
inlwmstenbelastingen, alsook van die be
treffende de fabrieks- en handelsmerken, 
welk artikel de artikelen 5, 5bis, 5te·r in 
de wet van 1 april 1879 invoegt, en van de 
artikelen 1338, 1382 van het Burgerlijk 
Wetback, doordat het bestreden arrest 
weigert aan de eisende vennootschap het 
voordeel van de door de wet aan haar 
merk « Castrol )) verleende bescherming 

toe te kennen omclat een eerste orv 
13 maart 1914 verrichte deponering van_ 
clat merk, wegens het niet-bestaan, te 
clien tijde, van de deponerende vennoot
schap, onregelmatig zou 2iijn en dat de 
« door aanlegster verrichte cleponering
nr 42.4S8 del. 7 februari 19-33 )) al evenmin 
waarde heeft omdat « uit de op 12 april 
1951 betekende conclusies van geinti
meerde blijkt dat het hier g·een nieuwe 
deponering geldt welk door haar, han
delende alsl de gebruikelijke voorrang ge
nietende, v,erricht werd, doch louter een 
gewone hernieuwing van een vroegere op 
13 maart 19-14 onder nr 18.601 door een 
zogezegde overclrager verrichte depone
ring die ten opzichte van een derde van 
alle gevolg ontbloot was i), clan wanneer, 
doordat de hernieuwing van de door ar
tikel 13 van de wet van 23 juli 1932 opge
legcle deponeringen van fabrieksmerken 
een « hernieuwing )) is en cloordat de 
nieuwe deponering de vroeg-er g-edane cle
ponering vervangt die, krachtens gezegd 
artikel 13, geen gevolg meer heeft, de on
regelmatigheicl en de ondoeltreffendheid 
van de eerste cleponering haar uitwerking 
niet kan ontnemen aan de nieuwe depo
nel'ing, op om het even welke wijze deze 
oak mocht omschreven zijn, ingeval die 
deponering door een bestaancle en be
kwame natuurlijke of rechtspersoon ver
richt worclt en aan de bij de wet opge
legde voorwaarclen beantwoorclt, wat in 
onderhavig geval niet betwist wordt : 

Ove1;wegende dat luidens· artikel12 van 
de wet van 23 juli 1932, de nit de inschrij
ving van een fabrieks- of een hanclels
merk voortvloeiencle bescherming- tot tien 
jaar te rekenen van cle dag van het depo
neren beperkt was; 

Dat, wat de v66r 31 december· 1931 in
gescln·even merken betrof, deze tot 1 juli 
1933 de bescherming- bleven g-enieten ! 

Overwegencle clat uit deze bepalingen_ 
blijkt dat llet deponeren van een merk 
bij het verstrijken van de voorziene ter
mijnen geen uitwerking meer had; 

Dat, dienvolgens, de fabrikant of han
delaar die, ten eincle de wettelijke be
scherming rliet te verliezen, een merk liet 
inschrijven clat hij vroeger gedeponeerd 
had, een nieuwe deponering- verrichte die 
door zich zelf de aan deze formaliteit 
verbonden uitwerking tot stand bracht; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 30 juni 1933, door bij zijn artikel 7, 
artikel 12 van tle wet van 23 juli 1932 in 
te trekken, aan de cleponeringen die on
der het stelsel van de ingetrokken wette
lijke regel gedaan werden hun waarde 
niet ·11eeft ontnomen; 

Overwegende cla t het bestreden nrrest, 
door te beslissen dat de op 7 februari 
1933, cloor aanlegster gednne hernieuwing
« ten opzichte van derden van alle uit-
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werking is ontbloot )) de in het middel be
doelde bepaling en inzonderheid arti
kel 12 van de wet van 23 juli 1932 ge
schonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het tweede middel, afgeleiil uit de 

schending van de artikelen 2, 3, 3bis, 4, 
16 van de wet van 1 april 1879, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit n" 89 van 29 ja
nuari 1935, artikel 1, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het uestreden arrest verklaart 
<< dat de door beroeper op 4 october 1937 
verrichte deponering ll voorrang heeft op 
de door de eisende vennootschap ver
richte cleponeringen nrs 51.950 en 52.185 
del. 29 april en 30 juli 1938 van het merk 
« Castrol ll, en alzo aan de cleponering 
van het merk een rechtverlenencle uit
werking erkent; dan wanneer het arrest 
erkent, of althans impliciet aanneemt, 
dat aanlegster sedert 11 juni 1919, open
lijk en kennelijk in Belgie van gezegcl 
merk « Castrol ll gebruik maakte en dan 
wanneer het het gebruik is dat, aileen, 
op het merk recht geeft, het cleponeren 
slechts tot uitwerking hebbend het uit
sluitend gebruik er van te vrijwaren, 
wanneer het recht bestaat, derwijze dat 
de door verweerder in 1937 verrichte de
ponering, cloordat zij zoncler recht ver
richt werd, bij gebrek aan eerst gebruik, 
geen « voorrang )) kon hebben ten opzichte 
van de deponering van aanlegster, die 
titularis van het recht op het merk was 
wegens het vroeger gebruik dat hij ervan 
gemaakt had : 

Overwegende dat, naar luicl van arti
kel 3 van de wet van 1 april 1879, ge
wijzigd bij het koninklijk besluit nr 89, 
dd. 29 januari 1935, het recht op het merk 
verkregen wordt door « het eerste ken
nelijk gebruik in het Rijk, en dat de ken
nelijkheicl namelijk uit de deponering 
zelf zal volgen; 

· Overwegende dat uit het op het eerste 
middel gegeven antwoord blijkt dat aan
legster op 7 februari 1933 het zogezegd 
nagemaakt merk geldig gecleponeerd 
heeft; 

Dat, door te verklaren dat de door ver
weerder op 14 october 1937 verrichte de
ponering, de voorrang had op de door 
aanlegster op 29 april en 30 juli 1938 ge
dane deponeringen, zonder rekeni.ng te 
houden met het feit dat, wegens de door 
aanlegster op 7 februari 1933 verrichte 
deponering, deze het vorig gebruik kon 
inroepen, de rechter over de grond de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, . verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 

de kant van het vernietigd arrest; ver" 
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep· 
te Luik. 

24 december 1954. - 1e kamer. - Voo1·
zitter, H.·vanclermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever. 
H. Piret. - Gelijlclu.itlende conchtsie, 
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·, H. della Faille cl'Huysse. 

2e KAMER. - 3 januari 1955 

JACHT. ~ JACHT OP EEN ANDEHS GROND. 
0PJAGERS DIE OP EEN ANDERS GROND HICT 

WILD OPJAGEN NAAR DE PLAATS WAAR JAGERS 
OP EEN BERM DIE HUN TOEBEHOOR'J' SCHU:
TENSGEHEED S'l'AAN 'l'E W ACH'l'EN. 

Uit het feU clat op,ia,qers op een ande·rg 
g1·ond het w-ild opjaagden naar de 
plaats waa·r jage1·s op een benn cZ·ie hun 
toebehoo1·t schietensgereed stonden te 
wachten lean de 1·echter afleiden dat de 
beklaagden op een andeTs g1·oncl heb

. ben gejaagd. 

(VAN WILDERODE EN ANDEREN, '1'. HOUTAR'l'.,) 

AHRES'l'. 

HET HOF ; ~ Gelet op het tJestreden 
arrest, op 9 april 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorzieningen tegen !if• 
beslissing over de publieke vordering ge
richt zijn : 

Over het eerste micldel, afgeleid nit dl' 
schending van artikel 26 van de wet van 
28 februari 1882, doordat het bestredeu 
arrest enkel verklaart dat de burgerlijke 
partij bevoegd was om klacht in te die
nen, « omdat zij beweerde dat het jacht
misdrijf op haar eigendom vastgesteld 
werd en dat zij houdster is van het jacht
recht op deze grond )), dan wanneer llet 
jachtrecht een persoonlijk recht van de 
eigenaar of van de hum·der van de jacht. 
is en dan wanneer gedurende de debatten 
in eerste aanleg vastgesteld werd dat 
de klager de jacht op zijn eigendom arm 
een derde verhuurd had en niet bewezen 
is dat hij bij die overeenkomst enig voor
behoud van recht te zijnen bate zou ge-
maakt hebben : · 

Overwegencle dat aanleggers vervolgd 
worden namelijk om op' een anclers grond 
zonder toestemming van de eigenaar of 
van zijn rechthebbende gejartgcl te heb
ben, feit dat bedreven werd in bende; 

Overwegemle tlat, naar luid van voor
meld artikel 26, de vervolgingen uit hoof-
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de van zulk misclrijf slechts op klacht ·. 
van de eigenaar der jacht of van zijn 
rechthebbende. plaats hebben; 

Overwegencle dat aanleggers in conclu
sies aanvoerden dat de burgerlijke vartij 
het jachtrecbt op haar eigendom aan een 
flerde ven'lacht heeft, dat <'lit feit door 
deze parti.i erkend werd met clit voorbe
houcl nochtans dat zij het recht behouden 
heeft ook op deze grond te jagen en dat 
het be>vijs van clit voorbehoud niet over
gelegcl wercl; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
~er op wijst << dat op 1f> november Hl53 
klacht werd ingediend door de bnrger
lijke varti.i overeenkomstig artikel 26 van 
de wet van 2S februari 1882 ll, en << dat 
tle burgerlijke partij bevoegcl was om 
deze klacht in te dienen, daar :r.ij be
weenle clut het jachtmisdrijf op lmar 
Pigenclom vastgestelcl werd en dat zij 
houdster is •'an het jachtrecht op cleze 
grond ten OJlzichte der betichten die geen 
jachtrPcht erop bezitten ll; 

Dat lle:r.e sanwngevoegde ovenvegingen 
niet up loutere lleweringen van klager 
steunen, maar vaststellingen uitmaken 
van <le rechter in hoger beroep betreffen
<le clP Pigendom c;n het j achtrecbt van ver
weel'(ler up bedoeltle grond, vaststellingen 
<lie ll<' beslissing llevestigen waarbij de 
Perst!' rechter uitchukkelijk verklaarde 
!lat or' lle plants waar de feiten gepleegd 
werden cle eigendom en bet jacbtrecht 
aan klnger toebelwren; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over bet tweede middel. afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 4 en 15 van de wet van 
28 fellrnari 1882, doordat bet hof van be
roep niet naar llehoren gcantwoonl heeft 
op de conclusies van betichten luidens 
welke in de bumlel geen stuk voorhanden 
is dat als stellig llewijs gelden kan dat 
de eigendom van .de burgerlijke partij 
zich tot up de plaats der feiten uitstrekt 
nn <lat de verklaringen van aangestelde 
De Rnnw hoegennamd geen titel uitma
ken: 

OvE'rwegenlle dat annleggers beweerden 
up een lwrm die lmn tuebehoort gejaagd 
te heb!Jen; 

Overwegemle clat llet bestreden arrest 
vaststdt << dat twee opjagers, en onder 
meer clenle lleticllte (De Ridder), over 
de seheitlingsdraad tussen de erven van 
<le lmrgerlijke partij en van eerste be
tichte (Van WilclerOlle), geklommen waren 
en clat zij op een vijftal meters afstaml 
van cleze draad op het goed van de bur
gerlijke partij betrapt werden, terwijl 
eerste en tweede betichten (Van Wilde
ro<le en De Doncker) op de overkant van 
de draad schi<~tensgereed stonden ll; 

Dat het uit die vaststellingen souv.erein 
lleeft kunnen afleiden dat llet jach·tmis
drijf wel gepleegd werd op een grond 
waarvan de eigendom in boofde van kla
ger niet be twist werd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

IL In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
gericht zijn : 

Over bet middel, afgeleid nit de scben
<ling van artikel 97 van de Grondwet, 
<loordat llet bestreden arrest aanleggers 
tot een schadevergoeding van 1 frank 
jegens de burg·erli;jke partij veroordeelt, 
<lan wanneer deze laatste in gebreke ge
bleven is de door lmar· geleden schade te 
bewijzen en het arrest dienvolgens niet 
gemotiveercl i:,; : 
. Overwegemle dat de eerste· rechter ell' 
sulillaire veroordeling van aanleggers tot 
de betaling van de som van een frank 
als scbaclevergoelling aan de burgerlijke 
partij; .zoals door deze laa tste gevorclerd 
werd, gerechtvaardigd heeft op grond van 
de beschouwing << clat de lmrgerlijke 
partij door het toekennen dezer som een 
billijke vergoeding voor het haar berok
kencl nadeel zal vinden ll; 

Dat de rechter in boger beroep, door 
te beschouwen dat de schadevergoeding 
clie door de eerste rechter aan de burger
lijke partij toegekend werd, niet over
clreven is, zijn lleslissing over de burger
lijke vordering bij gellreke aan conclu
sies op clit lllmt voldoende met redenen 
omkleed heeft; 

Dat llet micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, · verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de 
kosten. 

3 januari 1955_ - 2e kamer. - VOO'f"
z-itte!', H. de Clippele, taadsbeer waarne
mencl voorzitter.- Ve'f"slftggeve·r, H_ IIuy
brechts. Gel'ijlcZuidenae concZusie, 
H. Mallaux, aclvocaat-generaal. 

2° KAMER-- 3 januari 1955 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VER
WERPING VAN DE GRONDSLAG VAN EEN VER
WEEH DOOR DE REOH'l'ER. - BESLISSINl{ 
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WELKE DE VERWERPING ONDERS'l'EL'.r VAN DE 
GEVOLGTREKKING DIE BEKLAAGDE Ul'l' VOOR
NOEMDE GRONDSLAG HAD AFGELEID. 

Door de elementen waaTop een 'IJC?"Wce1· 
van de beklan,qde ste11.nt te 1;erwe1·pen, 
-u;ijst de 1·echtm· oveT fle grand de ,qe
·volgtrelcldnu at die rle belclaagae nit 
IZU ·ve1·wee1· njteiflfle en uenntwoonlt ;:;·e 
ll·ientengevolge (1). 

{DEMOL, 1'. VAN HECKE El\' ANDEREI\'.) 

ARREST. 

1-IET HO]'; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 25 juni 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de openlmre vordering ge
richt is : 

Over llet- enig middel, afgeleid uit de 
scllending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat aanlegger in zijn conclusies 
voor het llof van beroep gevraagd lleeft 
vast te stellen <lat er geen oorzakelijk 
verband tussen de font van betichte en 
de gevolgen van het ongeval bestaat, 
dan wanneer llet bestreden arrest geen 
woord rept omtrent een oorzakelijk ver
lland tussen de gellenrlijke font van be
ticllte en de aanrijding : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies v;66r het llof van lleroep, na een 
reeks opgegeven feiten aangevoerd te heb
llen waarnit blijken zon dat een zekere 
eveneens bij het ongeval betrokken Van 
de Meulebroeck fouten gepleegd had die 
vo~gens llem .. van aard waren de verant
woordelijkheid van het ongeval op laatst 
genoemde weggebruiker te verschuiven, 
nit de aldus 011gegeven feitelijkheden in 
het besluitend gedeelte van zijn concln
sies het gevolg had rtfgeleid dat er geen 
oorzakelijk verlmncl tussen de font van 
lletichte en de gevolgen van het ongeval 
llestond; 

Overwegende dat het arrest, door te 
verklareu « <lat Van de Meulebroeck, ten 
gevolge van de door verdachte uitge
voerde rijbewegingen, verplicht werd te 
remmen en voor het voertuig van ver
dachte nit te wijken en aldus wegens de 
gladhei<l der natte baan naar het linker 
gedeelte der rUbaan gedreven werd waar 
hij het motorvoertnig van verdachte nan
reed ll, vaststellingen vooropzet die aan
leggers stelling tegenspreken en op de 
conclnsies een passend antwoord verstrekt 
door de gronden, waaruit aanlegger de 

(1) Verbr., 8 februari 1952 (An·. VMb1·., 
1952, biz. 290; Bull. en PASIC., 1952, I, 334). 

gevolgtrekking afleidde, tP '·erwerpe·.d; 
dat het arrest, waar het verder uit de7.~ 
gedraging van betichte tot « een gebrek 
aan vooruitzicht en voorzorg ll besluit en 
<< llet feit A (inbreuk op cle art.ikelen 41S 
en 420 van het Strafwetboek) dienvolgens: 
terecllt weerhonden ll verklaart, een oor
zakelijk verband tnssen de font van aan
legger en de gevolgen van llet ongevaJ 
voor bewezen hondt; 

Dat llet middel feitelijke grond»lag· 
mist; 

En overwegen<le tlat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat rlt~ 
straf overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening tegen de be
slissing over de bnrgerlijke eisen gericht 
is : 

Over het eerste middel, met betrekking
tot cle eisen van de vier bnrgerlijke par
tijen, en afgeleid nit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat aan
legger in zijn conclusies v66r het hof van 
beroep voorgehonden heeft dat er ten 
minste aanleiding bestaat tot verrleling 
tler veruntwoordelijkhei<l en gevraagd 
heeft vast te stellen dat de geleicler Vau 
de · Meulebroeck niet me<~ster van zijn 
snelheid gebleven is en op een gevaarlijlw 
wijze gereden lweft (artikelen 42 en 41. 
van de Wegcode), dan wanneer het. ar
rest geen woord rept omtrent de door Van 
tle .Menlebroeck gepleeg<Je. overtreding op 
de artikelen 41 en 42; 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
cloor te verklaren dat de gebenrlijkheid 
van een door Van de 1\ieulebroeck bedre
ven font niet mocht onderzocht worden 
<< daar laatstgenoemde niet in zake is )) , 
een passend antwoord 011 <le eonclusies 
verstrekt; dat het mid del feitelijke gronll
slag mist; 

Over het tweede middel, met llett·ek
king tot de eis van de lmrgerlijke partij 
Wellens, en afgeleid nit de scllending van 
artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk 
vVetboek, doordat aanlegger in zijn con
clusies v66r het hof van beroep gevraagd 
lleeft vast te stellen dat de lmrgerlijke 
partij Wellens, eigenaar van de auto, als 
aansteller· van zijn aangestelde schoon
zoon Van de Meulebroeck client be
schonwd en te zeggen dat de gebenrlijk 
aan de partij Wellens toe te kennen ver
goeding zal vermin<lerd worden in ver
houding der door Van lle :M:eulebroeck 
gepleegde font, dan wanneer het bestrP
den arrest zich er toe be11erkt daarom
trent te verklaren dat W"r~llens cen <ler!le 
is ten opzichte van verdachte en tegen 
deze laatste de volledige vergoeding van 
tle door hem geleden schade vermag te 
vorderen zelfs indien Van de Meule
broeck ook een font mocht hebben be-
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:gaan, doch dat, naardien laatstgenoemde 
niet in zake is, deze gebenrlijkheid niet 
vermag onderzocbt te worden : 

Overwegencle dat ter zake de bnrger
lijke partij Wellens niet als burgerlijk 
verantwoorclelijke partij gedaagcl wercl; 

Overwegencle weliswaar clat aanlegger 
voor het hof van beroep conclnsies geno
men had er toe strekkende Wellens we
gens door zijn vermeencle aaugestelde 
Van <le Menlebroeck gepleegde feiten bnr
~gerlijk verantwoordelijk te lwren verkla
ren, cloch cla t de bestreden beslif;sing niet 
onderzocht heeft of er een band van on
dergeschiktheid, in lle zin van arti
kel 1384, alinea 3, tnssen Wellens en Van 
de .Meulebroeck l1estond; 

Overwegencle dat de bepalingen van ar
tikel 1384, alinea 3, totaal vreemcl aan 
de !Jestreden beslissing gebleven zijn, ge
zien de rechter over de grond vastgesteld 
heeft clat Van de Meulebroeck geen partij 
in de zaak was, en dat deze bevalingen 
derhalve niet konden geschon!len worden; 
·<'!at bet middel zonder voorwerp is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

3 januari 1955. - 2e kamer. - Vom·
z'itte·r, H. de Olippele, raadsheer waarne
rnend voorzitter. - Yerslag{!eve·r, H. De
lahaye. Gel'ijkl1tidenae conclnsie, 

H. Paul Mahanx, advocaat-generaal. -
PleUers, HR. Veldekens en De Potter 
(cleze laatste van het Hof van beroep te 
{lent). 

2e KAMER.- 3 januari 1955 

VEHKEER. - 'VEGOODE VAN 1 FEBRUARI 
1934, ARTIKEL 31, 2°. - LINKS AFSLAAN Bl.J 
RET NADEREN VAN EEN AANSLUI'l'ING. - VER
PLIOHTING ZOVEEL MOGELIJK NAAR LINKS UIT 
TE WIJKEN ZONDER EVENWEL HET VERKEER 
TE HINDEREN DA'l' UIT DE TEGENOVERGES'l'ELDE 
RICH'l'ING KOM'r. - DRAAGWIJDTE. 

De 1JepaUng van wrtilcel 31, 2°, va,n de 
Wegcoae van .l fe1Jrmtn; 1934, naa1· hr.ia 
1J!(tarvan cle 1Jest·uu.nZer van een voer
tu·i[! die 1Ji.i het nacleren van Qen aan
sl·witing naar l·inks toil a.jslaan e1· toe 
_qeho~taen is zoveel mogeU:ik nanr l·inlcs 
nit te wiilcen zonclm· wvenwel het ve1·
Jcee1· te liinderen dat ·nit ae te{!enove?·
gestelae dchtin[! Jcomt, verpUcht die be
st~turaer niet in ellc [!eval de Unlcerhelft 
·van ae open1Jare we[! vr·ij te la.ten (1). 

(1) Verbr., 4 januari 1954 (B1tll. en PAsrc., 
1954, I, 373). 

(GOETHALS, T. DESCHRIJ\'ER.) 

ARRES'f. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreclen 
arrest op 30 juni 1954 gewezen door bet 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
scbending van de artikelen 27, 1°, en 31, 
2°, van bet koninklijk beslnit van 1 fe
bruari 1934, hondende bet verkeersreglec 
ment, zoals dit laatste artikel bij arti
kel 3 van het Regentsbeslnit van 18 oc
tober 1946 gewijzigd werd, 418, 419 
van het Strafwetboek en 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doorclat bet 
bestreden arrest, vaststellende dat, op het 
ogenblik cler aanrij ding, cle twee wegge
brnikers, wijlen Goethals en beticbte, op 
dezelfcle straat reden, - aanneemt clat 
cleze laatste gerechtigd was zich zoveel 
mogelijk naar links te begeven en in feite 
het midden van de rijweg te bouden en 
zulks beslist omdathet enerzijds aanneemt 
dat hij het moest doen omclat hij de door
gang was verschnldigd ann hen die uit de 
1·ichting Oostende kwamen, en anderzijds, 
omdat zodra hij zich op de baan Oos
tencle-Brugge bevond htj gelet op zijn in
zicht v66r de brug naar links in te slaan 
naar links mocht nitwijken, clan wanneer 
geen enkele bepaling van de Wegcocle 
aan een weggebruiker toelaat in het mid
den van een baan te rijden, doch het inte
gendeel een algemene verplichting is voor 
fle weggebruiker de rechterzijde te bon
den en verweerder zich niet op artikel 31, 
2°, kan beroepen, vermits die wetsbepa
ling hem niet toeliet bet midden der 
baan te blijven berijden nadat hij de 
splitsing had overschreden, terwijl zijn 
inzicht verder wederom naar links in te 
slaau het hem evenmin toeliet, vermits 
hij met zulks te doen zich niet naar het 
voorschrift gedroeg van voormelde wets
bepaling, welke uitsluitend een toela
ting inslnit voor de weggebrniker die 
naar links nitwijkt : 

Overwegende dat, volgens het bestre
den arrest, de aanrijding tussen het auto
voertuig van verweerder en bet rijwiel 
van bet slachtoffer zich VOOl'deed te 
Brugge, in een bebouwde kom, op de 
brede strnat gevormd door de Oostenclse
en Blankenbergsesteenwegen die aldaar 
uaneenslniten om een enkele rijweg nit te 
maken; dat verw.eerder nit de richting 
van Blankenberge kwam gereden, ter
wijl de wielrijcler nit het centrum der 
stad kwam; 

'Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door te oordelen, dat verweerder 
« die v66r. de brug links moest inslaan 
om naar Antwerpen te rijden, rekening 
houdend met de korte afstand tussen de 
])laats Yan de aanrijding en de brng, het 
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midden van de rijweg mocht blijven hou
den », de in bet middel aangeduide bepa
lingen niet geschonden heeft; dat, alhoe
wel verweerder, de splitsing juist voor
bij gereden zijnde, de rechterkant van de 
baan Oostende-Brugge niet hield, hij Iller
door nochtans, wegens zijn inzicht naur 
links in te slaun, niet beroofd was van 
het recht dut bij artikel 31, 2°, van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
gewijzigd bij artikel 3 van het besluit van 
de Regent van 18 october 1946, voorzien 
is, noch outlast was van de verplichting 
zoveel mogelijk nuar links uit te wijken, 
zonder evenwel bet verkeer te hinderen 
dat uit de tegenovergestelde richting 
kwam; dat deze bepaling degene die links 
wil afslaan er niet toe verplicht in elk 
geval de linkerhelft van de openbare weg 
vrij te laten; dat J:tet bestreden arrest, 
uit deze feitelijke vaststellingen, souve
rein afgeleid heeft dat deze reglementaire 
voorwaarde vervuld werd; 

Overwegende dat daaruit volgt dat ver
weerder op het ogenblik van de aanrij
ding gerechtigd was zich op de plaats te 
bevinden waar hij met zijn voertuig reed; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

3 januari 1955. - 2• kamer. - Voorzit
te1·, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ye1·slaggeve1·, H. Rut
saert. Gelijlcl·ltidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 3 januari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM.- STRAFZAKEN.- VOORZIENING 
VAN DE BURGEI\LIJKE PARTI,J TEGEN EEN MIN
DERJARIGE BEKLAAGDE. - BETEKE!I'ING AAN 
DE MOEDER VOOGDES EN AAN DE MEDEVOOGD 
VAN DE BEKLAAGDE. - NIE'l' ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2° GEWI.TSDE.- STRAFZAKEN. - BESLIS
SING OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - GE
ZAG VAN GEVVIJSDE. 

1 o De voorziening f,n vm·u1·eking van de 
burgerUjlce partij tegen een minder
jarige belclaagde is niet ontv(tnkelijlc 
·wanneer zij niet aan de belclaagde maa1· 
aan zijn moeder voorJdes en aan zijn 
medevoogd betekend wen/. (1). 

(1) Verbr., 29 december 1902 (Bull. en 
PAsrc., 1903, I, 65, en nota); raadpleeg ook 
verbr., 15 juli 1907 (ibid., 1907, I, 337). 

(2} Verbr., 10 maart 1924 (Bull. en PAsic., 

2° De over de p·ubllelce vorde,ring geweze·"' 
beslissing heejt · gezag van, het gewijs
de erga omnes (2). (Wet van 17 april 
1878, art. 4.) 

(STEYVERS EN N. V. GEBROEDERS NEEN, 
T. DE BACKER EN ANDEREN.) 

ARRES'f. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

I. Nopens de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Overwegende, wat aanlegger, verdach
te, betreft, dat de substantiele of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

Overwegende, wat aanlegster, burger:_ 
lijk verantwoordelijke partij, betreft, dryt 
zij geen mid del inroept; 

II. Nopens de beslissingen over de bur· 
gerlijke vorderingen : 

A. '\>Vat de vordering betreft van aan
legster, Naamloze Vennootschap << Gebroe
ders Veen JJ tegen De Backer en Ken
nof: 

Overwegende dat de eis tegen Maurice 
De Backer en Frans Kennof ingesteld 
werd . en dat het door de Correctionele· 
Rechtbank te Gent de 2" juli 1953 gewe
zen vonnis trouwens deze beide partijen 
hoofdelijk veroordeeld had om aan else
res een vergoeding te betalen; 

Overwegende dat uit de stukken van de 
procedure blijkt dat de eis tot voorzie
ning aan De Bucker niet werd betekend,. 
doch wel aan zijn moeder-voogdes Maria 
Minnebo en aan de medevoogd Carniel 
.Jacobs, dan wanneer voormelde vorde
ring hun tussenkomst niet vereiste en 
deze laatsten De Backer dus niet wette
lijk vertegenwoordigden.; 

Dat de voorziening, in zover. zij de bur
gerlijke vordering tegen De Backer be
treft, dm·llalve, luidens artikel 418 van 
het Wetboek van strafvordering, niet ont
van.kelijk is ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
dien.volgens, in kracht van gewijsde is. 
gegaan in zover het beslist heeft dat het 
<l slachtoffer op geen onbezonnen wijze de 
steenweg overgestoken heeft Jl, dat <( geen. 
verwijt hem (De Backer) kan treffen om 
zich als voetganger op de rijbaan te heb
ben bevonden JJ en dat De Backer de be-

1924, I, 24(), en nota) ; 24 juni 1926 (ibid., 1927, I 
I, 23, en nota) ; lll october 1929 (ibid., 1929,. I 
I, 322); 23 juni 1932 (ibid., 1932, I, 200, er1 1 
nota 2}; I 
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.'sehikkingen van artikel 22 van de "Weg
·Code van 1 febrliari 1934 niet heeft over
treden · 
Over~egende (!at vermits het aldus 

vast staat dat zijn a:mgestelde geen font 
heeft begmm de eis tegen Kennof, in zijn 
hoedanigheid van burgerlijk verantwoor
delijke partij over De Bucker, geen voor
werp me<~r l1eeft ; 

Dat het middel, wat betreft de bur
gerlijk~· Yordering· van aanleggers N. V. 
'Gebroeders Veen betreft, niet lmn a ange-
110men worden; 

B. '\Vat tle vorderingen betreft van 
111inuebo, .Jacobs en de Verzekeringsmaat
schavpij ne VerenigdP Provinci<en tegen 
aanlegg·erH : 

Overwegende dat, nit llet antwoord op 
de voorziening met betrekking tot de be
slissing over de tegen De Backer en Ken
no£ ingPstelc1P burgerlijke vordering bli)kt 
tlat het vnststaat dat « het slachtoffer op 
geen onbezonnen wijze de steenweg over
gestoken heeft n, en dat << geen verwijt 
hem kan treffen om zich als voetganger 
op de rijllaan te hellben bevonden ll, zo
dat De Backer artili::el 22-H van tle \Veg
code van 1 febrnari 19B4 niet lleeft over
treden; 

Dat zulks er[la o-mnes, en dus ook 
jtegens aanleggers bewezen is, vermits het 
tJestreden arrest aldus de tegen De Bac
ker uitgeoefende pnblieke vordcring be
slist heeft; 

Overwegencle dat de aanvoering van 
aanleggers volgens welke De Backer de 
lntan zou overgestoken hebben zonder 
zich vooraf te vergewissen of geen rijtuig 
in :~antoeht was, dus niet zou kunnen 
aangenomen wonlen zoncler het gezag van 
lwt o·ewi·jstle te schenden. 
Ov~rwegende clat l1et, clerhalve zonder 

belang is na te gaan of het bestreden ar
rest al dan niet de condusies van aan
legster, clienaangaanue, heeft beantwoord, 
vermits lwt micldel, in elk gentl, om de 
hierboven vermelde reden, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat het middel dus niet 
kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

:{ januari 1955. - 2° kamer. - Fo01-zit
ter, H. de Clippele, raaclsheer wa:irne
mend voorzitter. - Ve1·slctggeve~·, H. De 
Bersaques. - Gelijl,;lnidende concMtsie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Ple-i
ter, H. Struye. 

2° KAMER. - 3 januari 1955 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BESLISS1NG VAN VEROORDE-

LING BIJ VERSTEK GEWEZEN. - GEVVOON 
TEUMIJN VAN VERZET YERSTREKEN. -·. GE
VOLGEN. 

2° HERHALING. - VooHWAARDEN. -
VROEGERE BU VERS'l'EK UITGESPROKEN VER
OORDELING. - GEWOON TERMIJN VAN VERZET 
VERS'l'R.EKEN. 

3° VERZ:iJJT. - STRAFZAKEX. - VERZE'l' 
BINNEN DE BUITENGEWONE 'l'ER~UJN. - 0NT
YANKELI,TK VERKLAARD VERZET. - GEVOLG. 
- HERHALING. 

1" 1l' anneer de gewone tenn#n om vei·
zet aan te tel,en.en ·ve·rstreke1i ·is en' geen 
e·nkel •verhna.l werd ingesteld, wordt 
de llij verstelc gewezen lleslissing van 
'IJe?·oonleling deji.nit-lef, onder vooroe
hmul van een geclwrende <le bttitenge-, 
wo·ne tenni]n a.angetel,end ·vC1"Zet (1), 
(Wetboek van strafrechtspleging, arti
kel 187; wet van 9 maart 1908, art. 1.) 

2° Een oij verstelv 1.titge.~pToken 'i.'eroor
rleling lean tot ·vnststell'in,!J ·van <le staM 
•van herhaU.ny in aamne1'7l"'ing lcomen 
wanneeY tegon voonnelcle ·ve·roordeling 
geen enlcel vM·haal weyd in[lesteld en 
rle gewone· tennijn van ·venmt ve?·stre
lcen Is (2); 

3° Een b·innen de bniten[Jewone te·rmijn 
artngetelcen<l e·n ontvcmlcelijk vm-JclaM·d 
ve,rzet te{len een bij '&e?·stek ttitgesp~"O
lven besUssiny vrm ·veroonleling rnaalct 
de,ze ·veroonleUng met tentywerlcende 
lM·acht onye<lctan en lean tot vaststel
ling van de staat van he1·haHng niet 
meer in aanme1·Jcin{! wonlen gena
men (3). (Wetboek van strafrechtsple
ging, art. 187; wet van 9 manrt 1908, 
artikel 1.) 

(DEOOENE.) 

ARREST. 

RET HOF'; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 10 april 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerstc> 
aanleg te Gent; 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
!ling van artikel 1, 1e lid, van de besluit
wet van 14 november 1939 op de openbare 
dronlwnsehap, doordat het bestreden ·von
nis aanlegger veroordeelt nit hoofde van 
openbare dronkenschap in staat van 
tweede herhaling, herhaling gegrond op 
een door de Politiereelltbank te Gent op 
28 april 1953 gewezen vonnis bij vei·stek. 
dan wanneer die beslissing op l1 · juli 
1953, . datum van het nieuw feit, geen 
kracht vau gewijscle had verkregen, daar 
het op 5 juni 195B betekend wenl en op 
22 september 1953 op verzet bevestigd en 

(1) (2) en (3} RAOUL liAYOJT DE TERMICOURT, 

Etude s'i1" l' opposit-ion, n" 27, 29 en 31., , 
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dit Jaatste vonnis, in hoger beroep op 
17 november 1953 hervornid werd, de oor
sprorikelijke straf met de helft vermin
derd zijncle : 
, .Overweg~nde dat aanlegger v66r de Po

liti¢rechtb.lmk te Gent gedagvaard werd 
om, te Gent, op 11 jtlli 1953, in een open
bare plaats in staat van dronlrenscllap te 
zijn bevonden en zulks sedert minder dan 
een jaar te rekenen van 16 juni lll53, da
tum waarop het vonnis van de Politie
rechtbank te Gent, dat hem op 28 april 
lll53 wegens openbare dronkcnschap ver
oordeelde, in Juacht van gewijsde was 
getreden zijnde in tweede herhaling (in
brenk voorzien bij artikel 1, 1 o lid, van 
de besluitwet van 14 november 1939); 

Overwegende clat nit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat dit vonnis, waar
bij aanlegger uit hoofde van openbare 
clronkenschap in staat van tweecle herha
ling veroordeeld werd, bij verstek ge
wezen werd en dat het op 5 juni 1953, 
doch niet aan de persoon van aanlegger 
betekend werd; 

Dat wanneer aanlegger op 11 juli 1953 
het rdeuw feit pleegde, cUt vonnis, bij ge
brek aan enig verhaal, definitief gewor
den was en tot grondslag van herhaling 
Iron dienen. alhoewel het met een ontbin
dende voorwaarde behept was, zijnde het 
gebeurlijk verzet aangetekend binnen de 
buitengewone termijn verleend bij arti
kel 187 van het Wetboek van strafvorde
ring, gewijzigd door artikel 1 van de wet 
van 9 maart 11108 ; 

Dat, zoals eveneens nit de stukken van 
de rechtspleging· blijkt, zulk verzet door 
aanlegger op 20 juli 1953 aangetekend en 
op 22 september 1953 door een desbetref
fend definitief geworden beslissing ont
vankelijk verklaard werd; 

Overwegende dat, door dit geldig ver
klaarde verzet de veroordeling bij ver
stek met terugwerkende kracht te niet 
geclaan werd en clus geen grondslag tot 
her haling meer kan leveren; 

Overwegencle dat de door het bestreden 
vonnis uitgesproken straf die te qoven 
gaat welke door de wet voor een eerste 
inbreuk op artikel 1, 1° lid, van de be
sluitwet van 14 november 1939 voorzien 
wordt; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestreden 

vonnis, beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst de 

(1) Verbr., 7 september 1953 (Ar1·. Yet·br., 
1953, blz. 820; Bull. en PASIC., 1953, I, 957, en 
nota 1). 

(2), Verbr., 27 december 1949 (An·. Ye1·br., 
1950, blz. 258; Bull. en Pasrc., 1950, I, 279, en 
nota's 2 en 3); 7 september 195S, redenen (Arr. 

zaak naar de Iteehtbunk van eerste aan
leg te Oudenaarde, zetelende in hogel· 
beroep; laat de kosten' ten laste van de 
Staat. 

3 januad HJ5li. - 2° kamer. - Foorzit
tm·, H. de Clippele, raadsheer waarne
menfl voorzitter. Y erslngf!C1'f!r, 
H. Huybrechts. - GeUjlcl·tt·idende conclu-
8ie, H. Mahaux, aclvocaat-generaaL 
Pleite1·, H. Deldycke (van de Balie hij 
het Hof van beroep te Gent), 

2e RAMER. - 3 januari 1955 

1° RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - DOO!t DE POLITIE OF HIJKBWAOH'l' 
VERHOORDE GETUIGEN. - All'l'lKELEN 156 EN 
189 VAN HET WETBOEK VAN STRAFREOBTH
PLEGING NIE'.r VAN TOEPASSING. 

2° VONNISSEN EN ARRES'J'EN.- Con
REC'l'IoNELE EN POLI'flEZAKEN. - GETUIGEN. 
- VERHOOR. - JVIACH'l' VAN DE RECH'fER. 

3o JVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
8'fRA!l'ZAKEN. - SCHENDlNG VAN DE .UECH'l'JGN 
VAN DE YERDEDIGING, - MlDDEL AFGELEln 
Hll!JRUIT DAT BEKLAAGDE 'l'E LAA'l' KENNIS 
KREEG VAN DE ELEMENT~;N VAN EEN BIJKO
MEND ONDERZOEK. 

1 o De bepalin.qen van de n-rtilrelen .156 en 
.189 van het Wetboelc van strafT·echt~>
pleg·ing waa1·bij noch de eehtgenoot noch 
.zelcere bloe(l- of nanverwnnten van de 
belclangde, in p-r'i.ncipe, wo-rden opge
roepen ot toegelaten orn. te rJetnigen, 
z·i;i-n 111·eemd aan de ve1-richtin,qen van 
rle polUie of de T'i:ikswacl~t tot opspo-rin.rr 
dC?' misrlT'·ijven en inza .. meien dm· bewij
zen e1·van. 

2° In con·ectionele en politiezalce·!~ is de 
1·echter.. zowel ·in ee-rste aanle{! als in 
hoger liemep niet gehott.den getn·lgen te 
onderlwren, zo naa·r zi:in oo-rdeel daar
toe geen aanleirUn{! bestant (1). (Wet
hoek van strafrechtspleging, art. 153, 
172, 190 en 211; wet van 1 mei 1849, ar
tikel 5.) 

3° Het rn.itldel, afgelei(l 1tU de sehendin[r 
van de r·eehten vnn de verdefZi.qing om
llnt de ele·menten van een liijJc.ornend 
onderzoek te lant aan de belclaagde 
merden m.elle{!edeeld is niet ontvnnlce
lifk zo het rviet eer·st ove1·gelegd. wenl 
nnn de rechter ovm· de grand (2) . 

Ym·bo·., 1953, blz. 817; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
954); 12 april1954 (AoT. Jle?·b1·., 1954, biz. 539; 
Bttll. en PAsiC., 1954, I, 703). Zie ook verbr ., 
30 november 1953 (Arr. Yerb-1-., 1954, blz. 216; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 253, en de nota's 
blz. 251); 24. mei 1954 (Arr. Yerbr., 1954, 
blz. 625; Bttll. en PAsrc., 19M, I, 830). 
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(ROE'I.'S.) 

ARREST. 

HET HOJl'; - Gelet op het bestreden 
:arrest op 2 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent. 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
;;chending van de rechten der verdediging 
en van de artikelen 97 van de Grondwet, 
!!98 van het Strafwetboek, 153 tot 157, 163, 
190, 209 en 210 van het Wetboek van straf
vordering, doordat het bestreden arrest 
·<le feiten als bewezen aangezien heeft, 
(~erste onclenleel : dan '-''anneer de door 
Bertha De Bock, echtgenote van beklang
de, bij de rijkswacht afgelegde nrkln
ring uit cle dehntten diende verwijclercl; 
tweede onderdeel : dan wanneer geen g~~
tuigen werden onderhoorc1, noch enig an
der bewijsmiddel van aard om de toepas
sing van voonneld artikel 398 te recht
vaardigen werd aangebracht : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dnt nit het proces-verbaal 

''till de tereclltzitting van de rechtbanlr 
van eerste aanleg van 18 februari 1954 
blijlrt, dat de belrlaagde zich tegen het 
verhoor van zijne echtgenote verzet hef~ft, 
en dat de rechtbank beslist heeft dat 
tleze getuige niet zou verhoorcl worden, 
alzo de artilrelen 156 en 189 van het Wet
l10ek van strafvordering toepassend ; 

Dat die wetsbepalingen vreemd zijn 
aan de verrichtingen van de politie of van 

.,Jro l'ijkswacht tot opsporing cler misdrij
v;cn €~n inzamelen der bewijzen ervan; 

Dat tronwens noch nit het bestreclen 
:in·est, noch nit een ander stuk van de 
rechtspleging kan worden afgeleicl dat 
aanlegger v66r de rechters over de grond 
(le verwijdering nit de debatten van de 
!Jij de rijkswacht door zijn , echtgenote 
afgelegde verklaring zou gevraagd heb
ht~n; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat de rechter niet gehon

den is v66r de correctionele rechtsmach
ten, zowel in eerste aanleg als in hoger 
beroep, getuigen te onderlloren; clat, im
mers, de artikelen 190 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering znlk verhoor 
slechts voorziet (( zo er aanleicling toe be
staat ll; 

Overwegende dat een getuige, Albrecht 
Hnysman, door de eerste rechter ver
hoord werd; clat nit geen stuk der rechts
pleging blijkt dat aanlegger, hetzij v66r 
·die rechter, hetzij de rechters in hoger 
beroep, om het verhoor van andere ge
tuigen zou verzocht hebben; 

Overwegende dat, volgens de bewoor
dingen van het bestreden arrest, het feit 
der telastlegging in hoofde van beklaagde, 
door het onderzoek en bij de behandeling 
<der zaak v66r <het hof van beroep bewe-

zen is gebleven, zoals het door de eerste 
rechter als bewezen wercl aangenomen; 
tlat, bij gebrek aan conclusies dit hof 
clienvolgens zijn beslissing op regelmatige 
rechtsgronden gesteuncl heeft en noch de 
in het middel aangednide wetsbepalin
gen, noch de rechten der verdediging ge
schonden heeft; 

Dat geen der onderclelen van het mid
del Iran aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de rechten cler verdedi
ging, doordat de elementen van een door 
het hof van beroep bevolen bijkomend 
onclerzoek, slechts ter terechtzitting van 
2 juni 1954 ter kennis van aanlegger wer
den gebracht, zodat aanlegger zich niet 
volcloencle heeft kunnen verdedigen : 

Overwegende clat het proces-verbaal 
van die terechtzitting vermeldt dat aan
legger in \Zijn micldelen van verdedigiug 
gehoorcl werd; dat noch nit dit proces
verbaal, noch uit een ander stuk waar
op het Hof van verbreking acht ver
mag te slaan, blijkt dat aanlegger, na
dat hij kennis van de elementen van be
doeld onclerzoek had gekregen, het thans 
ingeroepen mic1c1el v·66r de rechter over 
de grond zou aangevoerd hebben; 

Dat hPt miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die reclenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

3 jammri 1955. - 2• kamer. - Vom·zit
ter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, B. Huy
lH'echts. Gelifkl1tidende conclusie, 
H. P. Mahaux, advocaat-generaal. 

2 6 KAil'fER. - 3 januari 1955 

VERKIDER. - vVIELnrJDEn DIE HET mJ
wrELPAD VEULAAT EN OP DE UITERSTE RECH
'l'ERZI.JDE VAN DE RIJWEG RIJDT. - ARTI
KELEN 96 EN 57 VAN DE WEGCODE VAN 1 FE
BRUARI 1934 NIET TOEPASSELIJK. - Voon
WAARDEN. 

De w·ielri;ide1· die het rijwielpad verlaat 
en op de 1tite1·ste rechterzijde van de 
Tijweg ri,i(lt valt niet onfl(W toepassing 
van (le artilcelen 96, 1°, en 57, 1°, c, en 
2o, vnn de Wegcode van 1 febntnri 1934 
zo hij nld1t8 noch zijn 1·ichting wijzigt 
noch een ?'ijbeweging u.itvoert noch naa1· 
Unlcs wil afdraaien. 

(YAN GO'fHA, T. VAN HULLE.) 

ARREST. 

HE'l' BOF; - Gelet op het bestredPn 
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arrest op 25 juni 1951 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent'; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
:ochencling van de artikelen 418, 419 van 
het Strafwetboek, 41, 57, 1° en 2°, 96/1 
van bet koninklijk besluit van 1 februari 
1934 houdende Algemeen Reglement op de 
verkeerspolitie, zoals gezegd artikel57, 2°, 
bij artil,el 8 van het besluit van de Re
gent dd. 18 october 1946 gewijzigd werd, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat, om de telastleggingen bewezen te 
verklaren en om ann cle bnrgerlijke 1mr-. 
tijen schadevergoeding toe te kennen, het 
bestreden arrest verklaart dat het slacht
offer Bogaert geen teken moest geven om 
aan de andere weg·gelJruikers kenbaar te 
maken dat het het fietspad verliet, naar
dien het, zodoende, slechts zijn weg voort
zette zonder zijn richting te veranderen, 
en dat er in zijn hoofde evenmin kan 
sprake zijn van rijbewegingen te hebben 
uitgevoerd of naar links te hebben willen 
afdraaien, dan wanneer de wielrijder die 
het fietspad verlaat en, zelfs in rechte 
li.in, de rijweg oprijdt, noodzakelijk zijn 
richting wijzigt of een rijheweging uit
voert waarvan hij, krachtens vermeld ar
tikel 96, de verplichting heeft ze aan de 
andere weggebruikers ter kennis te bren
gen: 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van de bestreden beslissing, de be
!-iproken aanrijding zich voordeed, toen 
het slachtoffer, dat met zijn rijwiel het 
rijwielpad verlaten had en op de uiterste 
rechterzijde van de rijweg reed, door 
het autovoertuig van aanlegger ingehaald 
werd, op een twintigtal meters van de 
plaats waar het rijwielpad derwijze ein
digt dat de theoretische verlenging van 
de linkerboord ervan zich voorts met de 
uiterste rechterzijde van de rijweg ver
mengt; 

Overpegende dat het hof van beroep 
uit Mze vaststellingen, en namelijk uit 
het feit dat het slachtoffer op de uiterste 
rechterzijde van de rijweg is blijven rij
den, terecht heeft kunnen afleiden dat 
gezegd slachtoffer, hoewel het na het ein
de van het rijwielpad is voortgereden, 
nochtans zijn richting geenzsins gewijzigd 
heeft en evenmin een rijbeweging uit
voerde of naar links wilde afdraaien, en 
dat de voorschriften van de artikelen 96, 
paragraaf 1, en 57, 1 o c en 2° niet toepas
!lelijk waren; dat het middel derhalve 
niet kan aangenomen worden; 

Overwegende voor het overige, wat de 
beslissing over de publieke vordering be-

(1) Verbr., 14 december 1891 (Bull. en 
PASrc., 1892, I, 50). Zie ook verbr., 2 septem
ber 1954 (A rr. J1 m·b,·., 1954, blz. 773; Bull. en 
PAsic., 1954, I, 1021, en nota 2, blz. 1022). 

(2) Zie verbr., 10 mei 19M (An·. J!e,·br., 

treft, clat de substantiEHe of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is; 

En wat de beslissing over de burger
lijke vorclering betreft, dat eiser geen bij
zonder middel inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

3 januari 1955. - 2.0 kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ver-slaggeve·r, H. Rut
saert. Gelij kl-n·iclende conclu.sie, 
H. P. l'ilallaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Simont. 

2e KAMER. ~ 3 januari 1955 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
EENPARIGHEID. - VONNIS VAN VEROORDE
LING DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK GE
WEZEN. - ARREST DAT DE OMSCHRIJVING 
VAN HE'l' FElT WIJZIGT. - STRAF DOOR DE 
EERS'l'E RECH'fER UITGESPROKEN NIET VER
ZWAARD. - EENPARIGJIEID YAN STEMM:EN 
NIET VEREIS'I'. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'mAFZAKEN. - TER
LOOPS IN ONNAUWI(EUB.IGE DEWOORDINGEN 
YOORGEBRACH'l'E AANVOEHING. - RECHTER 
NIE'f GEHOUDEN ZE TE BEANTWOORDEN. 

1° vVannee·r, zonder· de door- de eerste 
rechter witgespr·olcen st1·af te ver-zwa
r·en, het hof 'lxtn beroep de omschrijving 
var~ het feit wi,iz·igt, moet het niet met 
eenpadgheid van stemmen beslissen (1), 
zel.fs zo het voor vaststaand gehouden 
rnisdr'ijf q,anvullencle bestanddelen ver
eist (2). (Wet van 4 september 1891, 
artikel 2.) 

2° De r·echter is m· niet toe fJChouden ·de 
in onnattwlceur'ige bewoordingen en ter
loops voorgebrachte aanvoer'ing betref
fende een morele dwang op bi.jzondere 
wijze te beantwoorden (3). 

(TRUYENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel. 

1954, biz. 586; Bull. en PasiC., 1954, I, 771, en 
nota 2). 

(3) Verbr., 19 januari 1954 (An·. J!m·br., 
1954, biz. 348; Bttll. en PASIC., 1954, I, 434, en 
nota 1, blz. 435); .7 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 760, en nota). , 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sch!~Uding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 67, 4e lid, en 177 van het Straf
wetboek ; eerste onderdeel : doordat het 
bestreden arrest aanlegger wegens mede
plichtigheid aan 11ttgifte van, nagemaakte 
bankbiljetten ve1·oordeelt, op voet van de 
artikelen 67, 4e lid, en 177 van het Straf
wetboek en nochtans uitdrukkelijk een 
daad van uitgifte, dus een feit van dader
schap, in zijn hoofde als voltrokken ver
klaart, alzo de deelneming voorzien bij 
artikel 66 van het Strafwetboek en die 
voorzien bij artikel 67 van clit Wetboek 
verwarreml, zodat, wegens de tegenstrij
digheicl der motieven van het arrest, niet 
kan uitgemaakt worden of cJe veroorcle
ling van aanlegger niet te gelijk op de bij 
iedere clezer strafllepalingen voorziene 
deelneming rust; tweede onderdeel : cloor
dat het bestreden arrest aanlegger straft 
om uitgiften te hebben helpen verzeke
ren, die na de teruggeving cler nagemaak
te bankbiljt~tten door aanlegger aan de 
verdachte Verheyen, zijn geschied, clan 
wanneer ieder clezer uitgiften telkens de 
tussenkomst van aanlegger bij middel van 
bij voormeld artikel 67, 4" lid, voorziene 
<laden vereiste en desaangRancle in het 
arrest geen enkel waarneembaar feit, 
geen enkele aanwijzing noch vermoeden 
ontdekt wordt, en zelfs geen aanwending 
dat betrokkene er winst of belang bij had 
of op de hoogte ervan was : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de eerste rechter aan

legger veroordeeld hall om nagemaakte of 
vervalste bankbiljetten ontvangen of zich 
aangeschaft te hebben, met het doel ze 
in omloop te brengen, misdrijf strafbaar 
gesteld bi.i artikel 177, alinea 2, van llet 
Strafwetboek ; 

Dat de rechter in hoger beroep het ten 
laste van aanlegger voor vaststaande ge
houden feit omschreven heeft als een 
strafbare deelneming aan een uitgifte of 
poging tot uitgifte van die bankbiljetten, 
misdrijf voorzien bij artikel 177, alinea 1, 
van hetzelfde Wetboek, en deze deelne
ming uitdrukkelijk bepaald heeft in de 
bewoordingen van artikel 67, alinea 4, 
van clit Wetboek, waarvan de bepaling 
trouwens onder de toegepaste wetsbepa
lingen vermeld is; 

Dat hij verder die medeplichtigheicl 
breedvoerig kenmerkt door te besehouwen 
dat aanlegger << gehancleld heeft om be
tichte Verheyen te helpen in de lleveili
ging c1er valse biljetten, waarvan hij 
het bezit door de daartoe behorende uit
gifte heeft willen verzekeren; dat hij 
aldus voorkomt als :hancll::mger van voor
melcle betichte, wiens stn1fbaar opzet hij, 
wetens, alleszins heeft vergemakkelijkt 
of voltooic1; dat het afzijdig blijven van 
betichte Truyens, bi.i de aanschaffing of 

bij de uitgi.fte als dusllanig, in tleze V'oor
waarden onverschillig is, ten oversta:an 
van de bereiclwillige en lwwuste hulp die 
hij verleencl heeft ll; 

Dat cleze aanwijzingen, die alleen d<l 
bij voormeld ·artikel 67 voorziene· JJijkom
stige hulp kunnen betreffen, ook de be
schouwing vel'Clnidelijken << clat de terug
gave van tle biljetten, die 'l'rnyens vals 
wist te zijn, op de uitgifte ervan neer
komt en overigens opvolgende uitgiften 
heeft llelpen verzelreren ll; dat zij aanto
nen dat de rechter clie teruggave der 
biljetten aangezien heeft als een hulp. 
van qnderg'e&chikte aard, in de handelin
gen welke de << uitgifte als clusdanig ll en 
de « opvolgende uitgiften l' voorbereid of 
vergemakkelijkt ofwel. in die welke ze 
voltooicl hebben; clat de aangewende te
genstrijdigheid clienvolgens ni<~t is geble
ken; 

Over het tweelle ondenleel ; 
Overwegencle dat bij de llierboven 

wt>ergegeven bescllouwingen, alsook door 
nitdrnkkelijk V>tst te stellen (( clat de ge
g<'vens van het onderzoek aantonen dat 
betichte met kennis van zaken is tussen
gekomen ll, het bestreden arrest clnidelijk 
er op wijst clat het met zijn weten is dat 
aanlegger zijn hnlp aan de claders van 
de uitgifte of poging tot uitgifte verleenrl 
heeft; 

Dat beide onclerdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

Over het tweec1e mi,dclel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2 vmi de wet 
van 4 september 1891, doordat het bestre
den arrest aanneemt c1at de aansprakt:'
lijkheicl van aanlegger slechts cUe is van 
een medecJacler of een medeplichtige en 
niet die van een dacler, zoals het beroe
pen vonnis beslist had, en nochtans de 
door clit vonnis nitgesproken straf lleves
tigt, zonder met eenparigheicl van stem
men uitspraak te doen : 

Overwegende clat, zoals hierboven na
der werd uiteengezet, aanlegger door de 
eerste rechter uit hoofde y:m inllreuk op 
artikel 177, alinea 2, van llet Strafwet
boek veroorcleeltl wercl en door de rechter 
in hoger beroep nit hoofde van medeplich
tigheicl aan het door artikel 177, alinea L 
van dit vVetboek voorziene misclrijf; 

Dat, weliswaar, dit laatste misdrijf 
a an vullende bestanddelen vereist en door 
de wet met een zwaarclen~ straf dan het 
door de eerste rechter voor vaststaam1e 
gehoullen niisclrijf betengeld worclt; 

Dat, nochtans, de rechter in hoger be
roep aanlegger niet veroordeeld heeft we
gens een misdri.if waarvoor hij vrijge
sproken was geweest; dat llij, spijts voor
melcle wijziging cler omschrijving van 
het feit, de in eerste aanleg tegen aanleg
ger uitgesproken straf niet verzwaard 
heeft; 
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nat. artikel 2 van de wet van 4 septem
uer 1891, derhalve, niet toepasselijk was 
en het hof van lleroep niet met eenpa
rige stPmmen lleslissen moest; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid uit 

de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat waar aanlegger, bij 
regehnatig·e neergelegde conclnsies, staan
de hield : 1 o dat hij de biljetten uiet 
in ontvangst nam en deze niet aan
geschaft werllen met het doel ze in om
loop t<; brengen; :.l 0 dat hij, hanclelemle 
onder de morPle drnk der afhankelijkc 
heid, h<'t rmkjp lweft aanvaard ov voor
waarcle het weder te geven, eerste onder
dee] : het bestreden arrest er zich toe 
JJeperkt als antwoonl ov de eerste aan
voering, te )Jeschonwen 'dat de wedergave· 
der biljetten, die hij vals v.;ist te zijn, op 
een uitgifte ervan ner>rkomt, en dat zij 
overigens de opvolgende uitgifte hielp 
verzekeren en dat zulks betichte niet kon 
ontgaan spijts de voorspiegelingen die 
Verheyeu hem kan hebb<en voorgehoud<m, 
tweede onderdeel : doordat het arrest 
geen gmvag maakt van de ingeroepen 
morele <1wang, dat flc rechter over de 
grond, dienvolgens, zijn ht>slissing niet 
wettelijk gemotiveerd hePft : 

Over het ePrste onderdeel : 
Overwegende dat, door de in het mid

del zelf aangehanlde bcschouwingen en 
door de andere welke in het antwoord op 
1Jeide onderdelen van het eerste middel 
vermeld Z1Jl1, het bestreden arrest op 
pa:;spnde wijze de uanvoering hetreffende 
het doel van aanleggers handelingen be
antwoord heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overw<~gende dnt de rechter over de 

grond niet gehouden was de in onnauw
kPnrige lJewoordingen en terloops voorge
brachte aanvoering betreffende een mo
rele dwang op -bijzonderp wijze te bennt
woorden; 

Dat geen der onderdelen van het mid
del kan aangenomen worden; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substant]elc~ of op straf van nietigheid 
voorgesehreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken straf de 
bij dE wet gestelcle straf niet te boven 
o·aat. 
"' On; die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroon1eelt aanlegger tot de kosten. 

3 januari 1955. - 2" kamer. - VOO'I'
:~·ittm·, H. de Clippele, raadsheer waarne
men<l voorzitter. :____ VerslaggeveT, H. Huy
!Jrechts. Gelij kluidende conclttsie, 
H. P. Niahaux, advocaat-generaal. 
Plcitel-, H. Ost. 

2e KAMER. - 3 januari 1955 

1° NIEUWE EIS. - STRAFZAKEN. - Dun
GERLIJKE VORDERING. -. ])Is 'l'O'f SOHAUE
J.OOSS'l'ELLING VAN DE STOFFELIJKE EN ZEDE
J.IJ.KE SCHADE VOOR'l'VLOEIEND Ul'l' EEN ONGE
VAL. - AANSPHAAK IN HOGEH REROEP OP EEN 
BELANGRI,JKEHE VEHGOEDING WEGENS ZEDE
LIJKE SCHADE ZO DE VEHGOEDING WEGENS 
8'l'OFFELIJ,KE SCHADE VERliiiNDERD WOTID'l'. 
- TOTALE VERGOEDING DIE m~zE GEVRAAGD 
IN DE INLEIDENDE 'DAGVAARDING NIET OVER
'l'REFT. - GEicN NIEUWE EIS. 

2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STHAFZAKEN.- BUHGEH
LIJKE VORDERING. - AAKVOETIING WAARIJI'l: 
GEEN PREOIES C\EVOLG AFGELEID WORD'r. -
GEEN VER-PLIOli'rlNO ZE 'l'E BEAN'l'WOORDEN. 

1° JJfa,akt {JCen n·ienwe m:s trit fle 1!'raag in 
hoge1· bemep om een belan.rrr-ij!Ge?'C veT-

. {JOerlin.r; 1.vegen8 zerZelij lee schade voor 
het .rrevnl- het 'We,qens stoffcl-ijke schnrZe 
bclcomen bedn£{1 ZO'll< 'Wo?·den verrnin
flm·d, i-nrZien het ge,vmagde het totaa,~ 
bed1·a.rr ·1vawrop in,· (le clagvaarding aan
spraMc ~venl [JCnuutkt niet o·ve1·t1·ett (1). 

2° W atw een prwH:i z·,:ch bepe1'7ct bi:i een 
beweriny waan~-it zij yee-n 1'Cchtsgevolg 
afieidt of zonde1· e1· de j1widische 
d'raa,r;wijdte van te bepaJen is de 1·echter 
er niet toe ve1·plieht d·ie IJewering te 
beantwoonlen (2). 

(BOSSELAERI'l EN ITANNET, T. PEHR.AULT EN 
MAATSOITAPPI.t VOOR HE'l' INTEROOMMUNAAL 
VERVOER 'l'E BRUSSEL.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Nopens de voorziening van eerste 
aanlegger : 

In zover zij gericht is tegen het open
baar ministerie : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing enkel burgerlijke belangen beslecht, 
behalve wat betreft de lwsten jegens de 
openbare partij, die ten laste van aanleg
ger gelPgd werden; 

Overwegende dat aanlegger desaan
gnande geen bijzonder middel inroept; 

In zover zij tegen de beslissing over de 
burgerlijke eisen gericht is : 

A. Van verweercler Penault : 

(1) Zie verbr ., 4 februari en 29 juli 1954 
(Ar1·. Verb1·., 1954, blz. 760; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 486 en 1007). 

(2)_ Verbr., 10 maart 1949 (A?'>'. T'erbr., 1949, 
blz. 168; Bttll. en PAsrc., 1949, I, 189); 7 mei 
1954 (Bnll. en PASIC., 1954, I, 760). 

-I 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scheiiding van nrtikel -!64 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
doordat het arrest aan verweerder een 
som van 300.000 frank wegens zedelijk 
na(leel toekent, dan wanneer verweerder, 
naar de laatste stand van zijn voor de 
eerste recllter ingestelde eis, tot llerstel 
van zijn zedelijk nadeel een vergoeding 
van 200.000 frank gevorderd had en llet 
door de bestreden beslissing verleende 
supplement van 100.000 frank nocll door 
intresten, achterstallen, huurgelden en 
andere sincls het vonnis verschenen bij
horigheden, noch door schadevergoeding 
wegens llet sinds genoemd vonnls geleden 
nadeel gevormd wordt : 

Overwegende da t aanlegger gedaagd 
werd om zich te llm·en veroordelen, bene
vens de vergoedende en gerechtelijke in
tresten en de kosten, tot een globale som 
van 800.000 frank, onder voorbehoud 
van vermeerdering of vermindering in de 
loop des gedings, wegens stoffelijke en ze
delijke s·chade ten gevolge van een ver
keersongeval waarover hij, bij een in 
kracht van gewijsde gegane reclltelijke 
beslissing, volledig verantwoordelijk 
verklaard werd; 

Overwegende dat verweerder voor de 
eerste rechter voorhield dat hij ten ge
volge van llet ongeval een totale en be
stendige werkonbekwaamheid heeft opge
lopen en de vergoedingen, die hem per
soonlijk toekwamen, op een bedrag van 
686.188 frank raamde, hierin begrepen 
een bedrag van 200.000 frank wegens ze
delijke schade; dat de eerl';te rechter die 
stelling bijtrad, doch het totaal bedrag 
der schade op 567.611,30 frank en dit der 
zedelijke schade op 150.000 frank terug
bracht; 

Overwegende dat verweerder, in zijn 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies, aanvoerde dat, zo de zienswijze van 
de eerste rechter betreffende de we~·kon
bekwaamhelcl, bijgetreden werd, de ze
clelijke schade op 200.000 frank diende ge
raamd te worden, doch dat, zo de werk
onbekwaamheicl niet als volkomen en be
stendig aaugezien werd, zoals aanlegger 
het voorhield, de materH;Ie scllade wel
licht diencle vermincferd maar dat de mo
rele schade alsdan op 500.000 frank moest 
gebracht worden; dat het bestreden ar
rest, na verklaard te llebben dat verweer
der geen volleclige en bestcndige werk
onbekwaamheid opgelopen had, de stof
felijke schade op 121.444 frank en de ze
delijke schade op 300.000 frank bepaalde; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, waar zij een som van 300.000 frank 
wegens zedelijke schade toekent, geen 
voor het eerst door verweerder in aanleg 
van lJeroep voorgestelde nieuwe eis in
gewilligcl heeft; dat zij, zonder de in het 

middel ingeroepen wetsbepalingen te 
schenden, op een nieuw· middel kon in
gaan dat verweerder zonder verzet van
wege aanlegger, binnen de perk en van de 
dagvaarding, in subsidiaire 'm·cre· voor
stelde om de schade, die heL gevolg van 
eenzelfde font van aanlegger is geweest, 
op een andere wijze, dan die door de 
eerste rechter gevolgd, te berekenen eu 
te bepalen; dat llet midllel naar reclit 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nlt 
de schencling· van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk 
'\Vetboek, doordat aanlegger in zijn re
gelmatig bij het llof van beroep inge
diende bijkomende conclusies middelen 
had laten gelden tegen de redenen welke 
verweerder tot staving van zijn eis tot 
verhoging van de · schadevergoediJ1-g we
gens zedelijk . nadeel inriep, dan wan
neer het arrest zich ertoe beperkt het ze
delijk nadeel van verweerder op 300.000 fr. 
te ramen,· zonder de conclusies van aan
legger te beantwoorden : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies het principe van de vergoeding 
wegens zedelijk nadeel niet betwistte; dat 
de betwisting enkel het bedrag er van 
betrof · 

Ove/wegende dat llij zicll in zijn eerste 
conclnsies voor het hof van beroep be
perkt~ bij de opmerking dat het bedrag 
van lGO.OOO frank waarop de eerste rech
ter· het zedelijk nadeel geraamd had, 
overdreveiJ. was en vroeg die schade op 
50.000 frank te ramen; dat llij in zijn 
tweede conclusies aanvoerde dat « de on
gestaafcle aanspraken van Perrault no
pens zijn zogenaamde arbeidsongeschikt
heid evenmin op de toekenning van scha
devergoeding wegens zedelijk nadeel als 
op de toekenning van schadevergoeding 
wegens stoffelijk nadeel mogen nitlo
pen ll; 

Overwegende dat, waar aanlegger zich 
beperkte bij een bewering, waaruit hij 
geen enkel precies argument afleidde, dat 
bij de berekening van het betwist bedrag 
der zedelijke schade dienstig kon -zijn, 
de rechter over de grond dit bedrag ver
mocht te bepalen op de som die hem ge
past bleek zonder zich aan aanleggers 
beschouwing te storen; dat het middel 
niet kan aangenomen worden; · 

B. Van verweerster, Maatschappij voor 
het tussengemeentelijk vervoer te Brus
sel : 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del inroept ; 

II. Nopens de voorziening van tweede 
aanlegger, burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat de voorziening niet 
blijkt betekend te zijn geweest aan 
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de J)artijen waartegen zij gericht is; dat 
zi'j '·•di'\rhalve, bij ., toe passing van arti
kel 418 van het Wetboek van strafvor
dering, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vm'werpt de voorzie
uingen ;· veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

3 januari 1955. - 2" kamer. - Voor
zUter, H. de Olippele, raaclsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H~ Delahaye. - GeUjkluidende conclttsie .• 
H. P. Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Pinget. 

2e KAMER. - 3 januari 1955 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
8TRAFZAKEN. - l\IIIDDEL AFGELEID RIERUIT 
DAT BET VERZET TEN ONRECH'fE ALS ONGEDAAN 
BESCROUWD WERD. - VERZE'l' ON'rVANKE
LIJK DOCR ONGEGROND VERKLAARD. - MID
DEL ONONTVANKELIJK. 

2° OVERSPEL. - BEWIJS VAN RET MIS
DRIJF GEPLEEGD DOOR DE VROUW. - GEEN 
BIJZONDER BEWIJS. 

1 o Is van bel1mg ontbloot en d·ien·voluens 
niet ontvanlceUjlc, het middel a[geleid 
hieruit dat het door de venlachte aange
tekend verzet ten onrechte als ongedaan 
bestempeld werd, ·wanneer dU verzet 
bovendien ontvanlcel'ijlc doch ongeg·rond 
werd verlclaard. 

2° Ten aanzien van de ·Fro·tttv mag het 
misdrijf van ove·rspel door alle middelen 
·van recht en onder mee·r door haar be
kentenis bewezen worden (1). (Straf
wetboek, art. 387 en 388, al. 2.) 

(CNUDDE.) 

ARREST. 

HET HOF; -. Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 152, 176 en 
185 van het Wetboek van strafvordering, 
in zover het hof bij het bestreden ar
rest het verzet als ongedaan bestempelt, 
zonder dat met de aanwezigheid ter te
rechtzitting van de gevolmachtigde advo
caat rekening gehouden werd : 

Overwegende dat, hoewel het hof van 
beroep in de beweegredenen van het be-

(1) Verbr., 26 juni 1939 (An·. Verbr., 1939, 
biz. 191; Bull. en PASIC., 1939, I, 329). 
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streden arrest aanstipt dat het verzet om 
reden van het niet verschijnen van de op
poSlmte als ongedaan had mogen be
schouwd worden, het in het beschikkend 
gedeelte, het verzet niettemin ontvanke
lijk docl1 ongegrond verklaart; 

Overwegende dat in deze voorwaarden 
het midclel, dat het ongedaan maken van 
het verzet critiseert, van belang ontbloot 
voorkomt en clienvolgens niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede midclel, afgeleid nit 
de schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 387 en 388 van het Strafwet
boek, doorclat het bestreclen arrest niet 
voldoende gemotiveerd is, wal).r het het 
misdrijf van overspel op groncl van de 
enkele bekentenis van de vrouw als be
wezen aanziet en het Hof van verbreking 
in de onmogelijkheid stelt zijn controle 
nit de oefenen : 

Overwegende dat het misdrijf van over
spel ten laste van de vrouw door alle mid
deleD van recht, en onder meer door haar 
bekentenis, mag bewezen worden, dat 
het bewijs van het misclrijf slechts ten 
aanzien van de medeplichtige op een bij
zondere wijze door de wet geregeld 
worclt; dat het middel bijgevolg naar 
recht faalt; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantHlle of op straf van nietigheid 
vooregschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

3 januari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. P. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 januari 1955 

1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - 0NTZETTING 
EN VERVAL VAN ZEKERE RECHTEN (STRAF
WE'l'BOEK, ART. 123semies EN 123septies). 
- KARAKTER. 

2° EPURATIE INZAKE BURGER-
TROUW. - WET VAN 29 FEBRUARI 1952. 
- 0VERGANGSBEPALINGEN. - ARTIKEL 7, 
LID 2. - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

1 o De bij de artilcelen 1:1l3sexies en 
1:1l3septies van het Strafwetboelc voor
ziene ontzetting of 1Je1·vctllenverklaring 
·is geen strat maar een maat1·egel va.n 
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l!'urge1'1!ijlce aard (1), d'ie derhalve noch 
in zijn, rteheel noch ten rZele bi.i wijze 
van gencule ?van opgeheven wonlen; de 
wet ·van 29 feb?'u,ari 1952 heeft lle aa1·d 
'lmn het ve1·val n·i.et gew'(izigd (2). 

2° De bepalingen van a1·t'ilcel 7, licl 2, vrm 
cle wet vctn 29 telwnari 1952 tot ~oijzi
g·ing 1xm cle wet 11an 14 jnni 1948 b.etret
teniZe fle epttraUe ·inzalce lnwgert·rouw, 
·UJaren. enlcel op beperkende wi,ize toe
passeU,ilc op llegenen die veroonleelcl 
·werrlen tot een G?'iminele strat wellce 
IJ'ij wege wm genarle zoda1iig ve?·min
</,ercl toenl flat er nor1 slechts een 1Jrij
heirlslleTovende st1·at van ten hoorJste 
·vijf .ia((,r ove1·bleet, te1· 11-itslu:iUng van 
!legenen clie verom·cleeld werden tot een 
con·ectionele straf rUe bij weue vcMb ue
nade vermi·1ulenl of ],:wijtgescholclen 
wenr (3), 

(LANOSWEER'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrellen 
arrest, op 18 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te BrussPl; 

Over het eerste middel, afgeleitl nit 
de schending van de artikelen 7, alinea 2, 
van de wet van 29 febrnari 1952, 163, 195, 
211 van het Wetboek van strafvordering 
en lt7 van de Grondwet; 

Eerste onderdeel, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat het genaclebesluit van 
13 december 19?l0 zonder invloed is op het 
karakter cler straf, die steeds van aarcl is 
het verval c1er rechten voorzien bij arti
kel 123sex-ies van het Wetboek van straf
recht, die slechts lmrgerlijke sancties uit
malren, mede te brengen, dan wanneer, 
weliswaar voor d~ eerste maal, de wetge
ver in de wet van 29 februari 1952, op uit
drukkelijke wijze en zonder zichzelf ooit 
tegen te spreken, gewild heeft dat de ge
nadeverlening tot opheffing van de bur-
ge]:lijke onbekwaamheclen zou leiden, 
in zover de straf kwijtgescholden wercl 
of omgezet werd in een andere straf die 
deze onbekwaamheid niet noodzakelijker
wijze tot gevolg· heeft, en wanneer hij de 
mening toegedaan was dat zulks mis
schien voor de hand lag, maar· het toch 

(1) Verbr., 13 november 19441 (An·. Ve'l'b1·., 
1945, biz. 35; Bull. en PASIC., 1945, I, 32); 
29 september 1947 (Bull. en PAsic., 1947, I, 
386). Zie ook verbr., 14 januari en 27 mei 1946 
(An·. V e?'b1·., 1946, biz. 15 en 202; Bull. en 
PAsiC., 1946, I, 19 en 220, en nota 2, biz. 19) ; 
19 februari 1947 {Bull. en PASIC., 1947, I, 66); 
27 maart 1950 (A1'1'. Ve.·b'l'., 1950, biz. 493; 
Bull, en PASIC., 1950, I, 530). 

(2) Zie verslag van de Senaatscommissie van 
justitia (Pm·l. /Jtukk., Senaat, zitting 1949-1950, 
n' 101, blz. 6 en 7). 

(3) Zie memorie van toeiichting van het 

beter vond tie zaak door een ·uitdrukke
lijke bepaliug te beslechten, te weten door 
artikel 7, alinea 2, nm de wet van 29 fe
bruari 1952, waaraan, in strijd met de 
bovengemelde bewering van het arrest, 
gezien de vaststaande wil Yan fle wetge
ver een ruime betekenis eli en t gehecht : 

o:erwegende dat aanlegger in zijn me
mone laat gelden dat hij bij arrest van 
het Krijgshof del. 9 maart 1950. in een 
gevangenisstraf van een jaar met levens
lange vervallenverklaring van de lmr"'er
lijke en politieke rechten (art. 123se;ies 
van het StrafwetlJoek) verwezen werd en 
dat deze gevangenisstraf bij o-enadebe
sluit: del. 13 december 1950, na nftrek van 
de vooriopige hechtenis kwijtgescholden 
werd· 
Ov~rwegende dat het ten laste van aan

legger bij arrest van het krijgshof dd. 
9 maart; i950 uitgesproken verval der 
rechten vdorzien door artikel 123sexies 
van llet Strafweiboek uitgesproken niet 
nls een straf kan aangezien worden maar 
wei als een veiliglteidsmaatregel van bur
gerlijke aard; dat het derhnlve, noch in 
zijn geheeL noch ten dele, bij wijze vau 
genade kan opgeheven worden; 

Orerwegencle dat artikel 7, alinea 2, 
van de wet van 29 februari 1952 de aard 
van het verval dezer rechten niet gewij
zigcl heeft, maar er zich toe heperkt heeft 
een uitzonclerlijke termijn tot aanvraag 
om opheffing of heperking van llet opgc•
lopen verval voor te hehouclen, aan de
genen die veroorcleeld werden tot een cri
minele straf welk bij wijze van genadp 
zodanig verminderd werd dat er slechtR 
nog een vrijheidsstraf van ten hoogste 
vijf jaar overblijft; dat het eerste onder
deel van het middel, op een verkeercle 
uitlegging van artikel 7, alinea 2, van ge
noemde wet bernst en naar recht. faalt; 
tweede onderdeel : doordat het bestre
den arrest verklaart dat aanlegger aan
voert dat hij krachtens artikel 7 der wet 
van 29 februari 1952 gm:echtigd was om 
een verhaal tegen de vermelde vervallen
verklaring in te dienen alhoewel deze 
wettelrst evemnin in de zaak toepasselijk 
is, daar eiser niet tot een criminele straf 
veroordeeld werd, waaruit volgt dat de 

wetsvoorstel bij de Kamer der volksvertegen
woordigers ingediend op 2 februari 1949 {Parl. 
8tukk., Kamer, zitting 1948-1949, n' 162, 
biz. 3) ; het verslag van de Kamercommissie 
voor de justitie (Pad. /Jtulck., Kamer, zitting 
1948-1949, n' 305, blz. 2); het verslag van de 
Senaatscommissie van justitie {Parl. 8tukk., 
Senaat, zitting 1949-1950, n' 101, biz. 6 en 7); 
het aanvullend verslag van voormeide commis~ 
sie.olf0rlo, St'l,l,kk., . . !SE>naat, zitting 1950-1951, 
n' 147, blz. 3), en l1et tweede versiag van de 
:)ramercommissie voor de justitie (Pa1·l. 8tnkk., 
Kamer, zitting 1950-1951, n' 618, biz. 2). 
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beschikkingen van de wet van 14 juni 1 

1948 reeds :toeg-epast werden, dan wan
neer aanlegger staande houdt dat hij 
krachtens artikel 7, alinea 2, van de wet 
van 29 februari 1952 gerechtigd was een 
verhaal te'gen de vermelde vervallenver
klaring in te dienen, daar een ruime zin 
aan de bewoordingen der wet moet worden 
gehecht, wanneer de wil van de wetgever,. 
alhoewel niet letterli.ik uitgedrukt, een 
ruimc draagwijdte aan de wcttekst heeft 
gcgeven, en dit zonuer de wettekst zelf 
tegen te spreken bewezen wordt, door de 
duidelijke en ondubbelzinnige uitspraken 
in de loop der voorb.ereidende werkzaam
heden waarbtj de wettekst slechts als 
voorheeld 'dicnen moest om een eincle aan 
alle betwisting te stellen, door het lo
gisch interpreteren van de wetsbepaling 
in verband met de betekenis die over het 
algemeen aan de genade client gegeven te 
worden, en door de reden afgeleid nit het 
feit dat de wetgevcr het geval van deze 

. die tot een criminelc straf werdcn ver
oordceld wel heeft geregcld en alclus, a 
fortiot·i, ook het geval van eiser, die 
slechts tot een correctionele straf· ver
oordeeld werd en dan wanneer het feit 
dat de beschikkingen van de wet van 
14 juni 1948 reeds op aanlegger werden 
toegepast, evenmin voor hem als voor de 
veroordeelden tot een criminele straf een 
belctsel is voor de toepassing van arti
kel 7, alinea 2, van de wet van 29 fe
brnari 1952, daar elke andere onderstel
ling de toepassing van vermeld artikel 7 
afhankelijk zon maken van een voor
waarde die niet in de wet zelf voorzien 
is; 

Over bet tweede onderdeel in zijn ge
heel: 

Overwegende dat de uitzonderlijke be
palingen van artikel 7, alinea 2, op be
perkende wijze enkel toepasselijk zijn op 
degenen die veroordeeld werden tot een 
criminele straf welke bij wege van ge
nade zodanig vermindercl werd dat slechts 
nog een vrijheidsstraf van ten hoog
ste vijf jaar overblijft ter uitsluiting van 
degenen die veroordeeld werden tot een 
correctionele straf die bij wege van ge
nade verminderd of kwijtgescholden 
werd; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing enerzijds de toepassing van voormeld 
artikel 7 op aanlegger uitgesloten heeft 
en anderzijds verklaard heeft dat arti
kel 6 van de wet van 29 februari 1952 
evenmin van toepassing was omdat het 
militair gerechtshof de wet van 14 juni 
1948 toegepast had ; dat zij dusdoende 
artikel 7 niet ondergeschikt gemaakt 
heeft aan- een voorwaarde c1ie in de wet 
niet , voorzien is maar wel artikel 6 
·van een door de wet voorziene voorwaar
de heeft doen afhangen; 

Dat het tweede onderdeel van llet mid
del naar recht faalt; 

Derde onderdeel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden arrest, ten overvloede ver
klaart dat aunlegger ook niet meer ont
vankelijk is de nietigheid van de opge
lopen vervallenverklaring te doen nit~ 
spreken, vermits deze vervallenverklaring 
vastgesteld en verklaard werd door een 
arrest van · het militair gerecht dat 
kracht van gewijsde verworven heeft, 
dun wanneer, bij toepassing van het door 
aunlegger ingeroepen lid 2 van artikel 7 
van de wet van 29 februari 1952, be
doeld arrest van het militair gerechts
hof, wut betreft de nietigheid van de op
gelopen. vervallenverklaring, niet meer 
geeerbiedigcl moest worden, duar het hof 
van beroep, bij afwezigheid van een uit
drukkelijke beperking· van haar macht 
tot opheffing van de vervallenverklaring 
in de door de wet van 1952 gewijzigde 
wet van 14 juni 1948, over een volkomen 
onafha)lkelijkheid bes~hikte tot het be
oordelen van de vroeger opgelopen ver
vallenverklaring en zelfs de verplichting 
had de grond van de opgelopen vervallen
verklaling aan een nieuw onderzoek te 
onderwerpen;· 

Overwegende dat deze grief tegen een 
overbodig motief gericht is; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del, bij gebrek aan belang· niet ontYanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1134, 
1317, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek en artikel 70 van de Grondwet : 

Eerste onderdeel, doordat het bestreclen 
arrest verklaart dat aanlegger aanvoert 
dat hij krachtens artikel 7 der wet van 
29 februari 1952 gerechtigd was een ver
haal tegen de vermelde vervallenverkla
ring in te dienen, alhoewel deze wettekst 
evenmin in de zaak toepasselijk is, daar 
aanlegger niet tot een criminele straf ver
oordeeld werd, waaruit volgt dat de he
schikkingen van de wet van 14 juni 1948 
reeds werden toegepast, dan wanneer aan
legger - door in zijn conclusies v66r het 
hof van beroep staande te houden dat : 
1 o, a [o1·tiori, krachtens de nttio legis 
het beginsel van de wet ook op correctio
nele veroordelingen dient toegepast; 
2° bo¥endien het ongetwijfeld de bedoe
,ling van de wetgever niet geweest is aan 
de streng veroordeelden meer kans tot 
opheffing van het verlies van hun rechten 
te bieden dan aan de minder zwaar ge
stl'aften; 3° de bedoeling van de wetgever 
trouwens ondubbelzinnig uitgedrukt werd 
in het verslag van de Commissie van jus
titie van 11 januari 1950, waarvan een 
paar aanhalingen verder in de conclusies 
:niedegedeeld werden - prt~cies tot doel 
had een beperkte toepassing van artikel7, 
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alinea 2, van de wet van 29 februari 1952 
te betwisten, met als gevolg dat, wanneer 
de rechters, spijts de op regelmatige 
wijze v66r het hof van beroep genomen 
conclusies slechts naar een bepaling van 
de wettekst verwijzen of voor recht zeg
gen dut de wet van 14 juni 1948 op a!m
legger reeds werd toegepast, zij de be
weerde ongegrondheid van llet beroep on
voldoende gemotiveercl hebben : 

Overwegencle clat de bestreclen beslis
sing. op het deel cler conclusies, waarin 
aanlegger beweerde dat artikel 7, alinea 2, 
van de wet van 29 februari 1952 toepasse
lijk was, een passencl antwoord gegeven 
heeft door te verklaren dat deze wettekst 
niet toepasselijk was omdat aanlegger 
nlet tot een criminele straf veroorcleeld 
wercl; 

Overwegende dat de rechter, niet ge
lwtHkn iR al de beschouwingen en argu
nwntPu. die tot staving· van llet micldel 
worden ingeroepen, te !Jeantwoorden; 

Dnt bet eerste onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

'l'weetle onclertleel, cloordat llet 1Jestne
<1en arrest verklnart clut aanlegger tPYer
geef~-; <1e toepnssing van de artikf'len 89 
en \JH nm· Iwt Strafwetboek vraagt, ver
mits dezP bepaliugen de wettelijke outzet
ting van rechten lletreffen en niet, zelfs 
bii ana logie, op de ontzettiug voort
vloeiende nit fle toepassing van arti
kel12:3se.ries van het Strafvl'f~tboek mogen 
toegepast worden dan wanneer rUe ver
ldaring in strijd is met de door aanlegger 
genomen conclusies, waarin, slecllts naar 
llet voorbeeld van c1e wetgever van 1952 
en nu hem, naar de ii1 andere gevallen 
<loor bet Strafwetboek voorziene ontzet
ting of verval van rechten verwezen 
wor<lt om met des te meer klem de door 
aanh,gger in de eerste plaats ingeroepen 
rnim<' <lraagwijclte nm artikel 7, alinea 2, 
van lle wet van 29 felJruari HY32 toe te 
lichten; 

Overwegencle dat, zo de (in het middelJ 
vooropgezette bewering juist was, het 
op een overboclig argument verstrekt 
antwoord aanlegger niet kan benadelen; 
dat bij gebrek aan belang, het tweede 
onderdeel van het mic1c1el niet outvanke
lijk is; 

Eln overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefcl en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om cUe redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
lrosten. 

3 januari 1955. - 2° kamer. - Vom·
zitter, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vet-slaggever, 

H. Delahaye. - Gelijlcl1ticlenrle condusie, 
H. P. J\1ahaux, advocaat-generaal. · 

2 8 KAMER.- 3 januari 1955 

1° HJDRHALING. - ElERS'l'E VEROOHDELING 
DOOR EEN jjfiLITAIRE REOHTSOOLLEGE UI'l'GE
RPROKEN. - NIEUW MISDRIJII DOOR DE GE
WONE S'l'RAFWETTEN VOORZIEN. - EJERS'l'E 
VEROORDELING NIET UITGESPROKEN WEGENS 
EEN DOOR DE GEWONE STRAFWE'l'TEN VOOR
ZIEN MJ:SDRIJF. - VEROORDELING DIE GEEN 
AANLEIDING GEEF'l' TO'l' DE WE'l''l'ELIJ:KE HER
HALJNG. 

2° HEllUIALING. - VoonwAARDEN. -
EJERSTE VEROOHDELING DIE TEN 'l'IJDE VAN 
HET PLEGEN VAN HE'l' NIEUWE MJ:SDHIJF 
KRACHT VAN GEWIJSDE VERKREGEN HEEFT. 

3° HJDRHALING. - BESLISSING VAN VER
OORDELING DIE BIJ HE'l' UITSPREKEN VAN DE 
STRAF DE STAAT VAN HERHALING IN AOH'l' 
NEEM'l'. - BES'l'ANDDELEN VAN DE HERHALilifl 
NOOH DOOR DE BESLISSING NOOH DOOR DE 
STUKKE\\' VAN DE REOH'l'SPLEGING VAS'l'GE
STELD. - 0NWETTELIJKE BESLISSING. 

4° BEWIJS. - STRAFZAREN. - INLIOHTING~
BLAD EN UI'l'TREKSEL UI'l' HET STRAFREGIS
TER. - MArrEN OP ZICH ZELF GEEN BEWI.TS 
UIT VAN DE VEROORDELINGEN DIE ZIJ VER-

. 1\iELDEN. 

5° FRANSE TAAL - NEDERLANDS11J 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - Voon
ZIENING 'l'EGEN EEN IN DE NEDERLANDSE TAAL 
GICWEZEN ARREST. - ]\{EMORIE IN DE FRAN
SE TAAL OPGESTELD. - NIE'l'IGHEID. 

1 o Een doo!- een militni1·e ·rechtbank 1tit
gesproken ve1·om·cleling mag clan alleen, 
tot cle wettelijlce herhalinu aanleirlinu 
geven in het geval van een nieuw door 
cle gewone stratwetten voo1·ziene rnis
clrijf zo zij werd uitgesprolcen wegens 
een feit clat rloo1· de gewone st1·atwetten 
rnisrlaacl of wanbecl!-ijf worrlt genoemd. 
(Strafwetboek, art. 57.) 

2o Een veroorileling lean slechts aanlei
dlng geven tot cle herhalina zo zi.i 
ten tijcle van het plegen vnn het nie1tw 
misdr,ijf lcm.eht vun gewijscle verlcre
gen heett (1). 

3s Is niet wettelijlc cle beslissing vnn 
veroorcleling die bij het 1titt~pr:elcen 
van de straf de staat van herhaling 
in acht neemt zoncler cle bestanddelen 
van cle he1·halina vast te stellen dan 
wannee1· die bestandclelen niet itit de 

(1) Verbr., 20 april 1953 (A1•r. Ye1'b1·., 1953, 
blz. 558; Bull. en PAsrc., 1953, I, 629, en 
nota 1). 
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stuklwn ·van de ·1·echtsplegi.nr) bli.i
JM;n (1). 

4° Een ·lnlicht'i-ngsblad of een uUtTelcsel 
uit het. straj1·egister -ma(~kt op zich ";elf 
,qeen bewijs uit van cle veroo1·delim,qen 
1Zie zij vennelden (2). 

[io Is nietig cle in de F'·rnnse tc~al opge
stelcle memorie tot staving van een 
1joorziening ingesteld tegen een ·in cle 
Nederlandse tanl gewczen aTrest (3). 
(Wet van 15 juni 1935, art. 27 [gewij
zigd bij art. 9 van de wet van 20 .iuni 
1953] en 40.) 

(DE ROY.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 12 november 1954 gewezen door 
llet Hof. van beroep te Gent; 

Over het middel van ambtswege opge
worpen en afgeleicl uit ·de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 513 en 
m van het Strafwetboek, doordat het be
iltreden arrest de verzwarende omstan
digheid van de herhaling weerhoudt en 
deze bij het uitspreken van de straf 
in acht neemt, zoncler vast te stellen clat 
de eerste veroordeling uitgesproken werd 
wegens een feit dat door de gewone straf
wetten misdaad wordt genoemd en op het 
ogenblik waarop het nieuwe misdrijf ge
pleegd werd kracht van gewijsde bekomen 
had, en doordat het hof, bfj gebrek van 
llet wettelijk bewijs van de eerste veroor
deling in het dossier van de rechtsple
ging, zich in de onmogelijkheid bevindt 
zijn toezicht over de wettelijkheid van 
de uitgesproken straf uit te oefenen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt, met betrekking tot 
de wettelijke herhaling, te verklaren dat 
beklaagde in staat van wettelijke herha
ling verkeert om op 1 maart 1948 door 
een vonnis van de Krijgsraacl te Gent, 
·dat kracht van gewijsde verkregen heeft, 
tot een criminele straf veroorcleeld te 
zijn geweest; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
dat bij het uitspreken van de straf de 
staat van herhaling in acht neemt, niet 

(1) Verbr., 20 april 1953 (A1-r. Ve1·b1'., 1953, 
b!z. 558; B"<ll. en PASIC., 1953, I, 629, en 
nota 2) ; 8 maart 195<1! (redenen) en 12 april 
1954 (.tf.rr. Ve1·br., 1954, blz. 464 en 541; B1tll. 
en PASIC., 1954, I, 593 en 706). 

(2) Verbr., 20 april 1953 (A1"'· T'erb1-., 1953, 
blz. 558; B1tll. en PASIC., 1953, I, .629, en 
nota 3). 

(3) Verbr., 12 november 1951 (Ar1·. T'e1·br., 
1952, blz. 124; Bull. en PAsrc., 1952, I, 136, en 
nota J); 12 april 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,, I, 
704). 

Taststelt clat bedoeld vonnis· van de 
Krijgsraad te Gent uitgesproken werd 
wegens een feit dat door de gewone straf
wetten misclaacl wordt genoemcl en ten 
tijde van het plegen van het nieuwe mis
drijf kracht van gewijsde verkregen had; 

Overwegencle dat de stukken der l"echts
i;>leging waarop het hof acht vermag te 
slaan aan dit laatste niet toelaten zijn 
toezicht over de wettelijkheid mn de be
streden beslissing uit te oefenen, daar 
het wettelijk bewijs van de eerste ver
oordeling zich niet in het dossier bevindt; 

Overwegende immers dat een inlich
tingsblad en een uittreksel van de strut
register op zich zelf geen bewijs uitma
ken van de veroorc1elingen cUe zij vermel
den; 

Om die {·edenen, en zoncler rekening te 
houden met de door aanlegger in het 
Frans opgestelde memorie, die, ingevolge 
artikel 27 van de wet van 15 juni 1935 
gewijzigd door artikel 9 van de wet van 
20 juni 1953, nietig is, de bestreden be
slissing in de Neclerlanclse taal gewezen 
zijncle; verbreekt het bestreden arrest; 
beveelt dat melding van onclerhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigcle beslissing; laat de kosten 
ten laste' van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 januari 1955. - 2° kamer. - Vom·
zitte?·, H. de Clippele, raaclsheer waar
nemend voorzitter. Verslagge1JC1', 
B. Rutsaert. - (}eZijklnidende concl1tsie, 
H. P. JVIahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 4 januari 1955 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN RECHTS'rREEKSE RELAS'riNGEN. 
STUK ZONDER HANDl'EKENING. - STUK DAT 
NIET ALS VERZOEKSCHRIFT 'fO'f VERRREKING 
KAN GELDEN. 

In zalce directe belastingen bestnat er· 
geen verzoekschritt tot verbrelcino bi.i 
gebreke van handtelcen·ino hetzij vnn de 
vm·zoelce1· hetzij vnn zijn bijzonder 
gevolmnohtiocle (4) (5). 

(4) Verbr., 1 december 1953 (A1"1'. Ve.·b1·., 
1954, blz. 226; Bull. en PASIC., 1954, I, 264). 

(5) Artikel 18 van de wet dd. 25 februari 
1925 betreffende de rechtspleging in verbre
king im, burgerlijlce zalcen bepaalt dat in het 
inleidend verzoekschrift en in de memorien op
gave van de daarbijgaande stukken gedaan 
wordt. 

De inventaris van de bij het inleidend ver
zo~kschrift gevoegde 8tukken wordt in de 
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(VAN B.EE, '1'. BELGISCHE STAAT 
MINISTER VAN .I<'INANCrEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over de ambtshalve opgeworpeu grond 
van ·uiet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat alhoewel het tot h()t 
hof gericht stuk, betiteld « Voorziening 
in verbreking >> aanvangt als volgt : « De 
ondergetekende, Cornelius Van Ree, wo
nende te lVIoortsel, Nieuwe Lei, 58, verte
genwoordigcl door zijn speciale volmacht
drager, de heer lVI. Straetmans, pleitbe
zorger bij het Hof van beroep te Brussel, 
wonende Livornostraat, 108, ingevolge 
speciale volmacht hem verleend door de 
heer Cornelius Van Ree, heeft de eer aan 
het oordeel van het Hof van verbreking 
te onderwerpen ... >>, dit stuk geen en
kele handtekening draagt; 

Overwegende dat, bij gebrek aan hand
tekening, er, in zake directe beslastingen, 
geen verzoekschrift tot verbreking be
staat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

4 januari 1955. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslag.(Jever, H. Bel
paire. Gelijlcluidende oonclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleitm·, H. Yan Leynseele. 

2e KAMER. -~ 4 januari 1955 

BELASTINGEN EN TA1.."ES. - lNKO:M
STENBELASTINGEN. - RAYING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG. - BEPALING NAAR DE NOR
MALE WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN. - GEEN VERPLICHTI;NG TE VER
GELIJKEN MET IN SOORTGELI.JKE OJI.IS1'ANDIG
IIEDEN GEEXPLOITEERDE BEDRI.JVEN. 

Doo1· voor te soh1··ijven clat bij gebFek 
aan bewijslcrachti.(Je ge,qeve·ns van be
lan_qhebbende ot van het behee1·, de 
b(!lastbare winsten naar de nonnale 

rechtspleging tot verbreking in zaken van 
rechtstreekse belastingen niet vereist (wet van 
6 september 1895, art. 14; verbr., 9 november 
1948, Ar1·. Ve1•br., 1948, biz. M3; Bull. en 
:PAsrc., 1948, I, 623, en de nota 1, blz. 624; 
21 september 1954, A 1-r. Ve1•br ., 1955, blz. 20; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 30) . 

winsten van soortgeUjke belastingplich
tigen :zuUen bepualcl worden met inaoli.t
nemin.(J << vol.(Jens. het .Qe·val >> 1!.an T(,et 
ctan.(Jewend lwpitaul, van de omzet, va,rt 
het acmtal werklieden, van de benut
ti.(Jde clri.iflcmoht, van de Tmurwaarde 
de1· in bedrijf genom.en gronden als
me(le van << alle undm·e mttt-ige inlich
Ungen >> wordt cloo1· het artilcel 28 van 
rle samengeschrtlcelde wetten betreffen
de de inlcomstenbelast-ingen niet een 
·vergeUjlcin.(J ·1net in soo1·t.(Jcli.ilce om
stancligheden .(Jeewploiteenle bedrijvm'' 
1naar ulleen een vergelijlcin(l met .~oort
.(Jel!ijke bedrijven opgele,qd (1). 

(SA~IPERllfANS, 'l'. BELGISCHE S'rAA'l'.) 

ARREST. 

HJ<J'l' HO:Ei; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1953 gewezen· door 
bet Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 28 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen samengeschakeld bij het besluit van 
de -Regent van 15 januari 1948, doorclat 
dit artikel voorziet dat de belastbare 
winsten van de belastingplichtigen naar 
de normale w~nsten van « soortgelijke 
belastingplichtigen bepaald worden)), 

· dan wamieer het bestreden arrest besli-st 
dat het niet nodig is dat de bedriJ¥en 
«in soortgelijln~ omstandigheden >> geex
ploiteerd worden, hetgeen in strijd is 
met voormeld artikel 28, daar : 1° gelijke
nis van belastingplichtige noodzakelijk 
gelijkenis van omstandigheden van de on
derneming betekent; 2° het Diet aanneem
baar is belastingplichtigen als soortge
lijk te beschouwen indieu hun onderne
ming niet in soortgeiUke omstandigheden 
geexploiteerd is : ' 

Overwegende dat artikel 28 van de sa, 
mengeschakelde wetten voorschrijft, bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens van 
belanghebbende of van het. beheer, de be
last bare winsten naar de normale win
sten van soortgelijke belastingplichtigen 
te bepalen met inachtueming << volgens het 
geval " van het aangewend kapitaal, van 
de omzet, van het aantal werkliederi, van 
de benuttigcle clrijfkracht, van de huur
waarde der in bedrijf genomen gronden, 
alsmede c< van alle andere nuttige inUcll
tingen>>; 

In onderhavige zaak was een inventaris van 
de gevoegde stukken op een los blad opge
maakt ter griffie nedergelegd geweest. Die 
inventaris droeg een handtekening, het ver
zoekschrift echter niet. 

(1) Verbr., 14 juli 1953 (An·. Verbr., l953, 
blz. 809; Bzell. en PAsrc., 1953, I, 943). 
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Dat him·uit blijkt dat de wet de ver
""elijking met soortgelijke bedrijven, en 
~iet met in soortgelijke omstamligheden 
geexploiteerde bedrijven voorschrijft, 
allegt zij tevens op << volgens het geval >> 
met de in gezegcl artikel 28 bedoeldE) hij
zonderheden rekening te houclen; 

Dat het middel naar ;recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid nit 

de· schending van artikel 97 van cle 
Grondwet doordat het bestreden arrest 
niet ant~oordt op de conclusies waarl1ij 
uanlegger vroeg te zeggen dat h~t hewijs 
van de onjuistheid van zi.in aang1ften ten 
laste van cle aclministratie valt : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sie aangevoerd had dat zijn aangiften 
bewijskracht hebben tot tegenbewijs door 
de administratie, hetwelk deze terzake 
niet voorgebracht had; 

Overwegende dat het anest vaststelt 
dat de aanslagen bij navordering van 
rechten over de dienstj aren 1949 en 1950 
g·evestigd zijn dan wanneer, voor deze 
dienstjaren, aanlegger een bepaalde bru
towinst berekend heeft, doch dat de ad
ministratie de belnstbare winsten bij toe
passing van de bij artikel 28 voorziene 
vergelijkingsmethode bepaalll heeft; dat 
11et arrest deze raming aanneemt; 

Dat het arrest alzo, impliciet doch zon
der dubbelzinnigheid, crop wijst dat de 
administratie het bewijs van de onjuist
heid van de aangHten geleverd heeft ; 

Waaruit volgt dat het midclel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
·lle schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
niet antwoonlt op het aanbod van aanleg·
ger de feiten te bewijzen waaruit blijken 
zou dat zijn werkelijke winsten de tegen 
hem gevorderde helastingen niet recht
vaardigen: 

Overwegencle clat aanlegger ·in bijko
mende orde ann het hof vroeg het bewijs 
tc mogen 1everen van een reeks feiten 
waaruit hij afieidcle clat zijn winsten te 
hoog door het beheer geraamd waren; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit bewijsaanbod impliciet doch zonder 
dubbelzinnigheid afwijst op grond van de 
·overweging dat de administratie tot 
grondslag van haar berekening de door 
de lasthebber van aanlegger opgegeven 
elementen -heeft aangewend en dat aan
legger niet bewijst dat deze elementen 
met enige dwaling behept zijn; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat dit 
bcwijsaanbocl niet dienend is; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het · vierde middel, afgeleid nit 
de schending van het artikel 28 van de 
•vetten betreffende de inkomstenbelastin-

gen samengescllakeld bij besh1it van de 
Regent van 15 januari 1948 en van arti
kelen 1322 et 1323 en volgende van llet 
Burgerlijk Wetboek, doordat, daar de 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
gen van openbare orde zijn, de rechter 
over de grond, zelfs bij gebrek aan con
clusies vergelijkingspunten in strijcl met 
de wet als niet bestaande moest beschou
wen, dan wanneer, ten deze, geen minste 
vergelijkingspunt bestond dam· het blijkt 
uit de bijlagen van de- bundel waarvan 
afschrift door aanlegger voorgelegd wordt, 
te weten de formulieren acl hoc, clat deze 
noch ondertekend, noch gedagtekeml wa
ren met het gevolg dat zij zonder juri
dische waarde zijn, noch alt; authentiek 
konden beschouwd worden en bijgevolg 
door het hof van beroep niet in aanmer
ldng mochten genomen worden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
clat de administratie de belastbare win
sten in overleg met de lJeenhouwersgroe
peringen van Limburg en volgens door de 
lasthebber van aanlegger opgegeven ele
menten bepaald heeft; tlat nit geen en
kelte bewoording van het. arrest blijkt dat 
de raming van de winsten op de formulie
ren acl hoc zou steunen; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
gronslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
nlng; veroordeelt aanlegger tot de kosten .. 

4 januari 1955. - 2" kamer. - Foorzit
te?· en ve?·slctyyever, H. de Olippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
Mticlencle conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 4 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. ----: BE
DRIJFSBELAS'l'ING. - BELASTBARE WINST VAN 
DE VENNOO'rSCHAPPEN OP AANDELEN AANGEDUID 
IN PARAGRAAF 3 VAN ARTIKEL 35 VAN DE SA
MENGESCHAKELDE WET'l'EN BE'l'REFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. - VERGOEDING DOOR 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AAN EEN VAN 
HAAR BEHEERDERS, GEWEZEN BESTUURDER, 
WEGENS VERBREKING VAN DIENSTVERHURING 
Ul'fBE'l'AALD. - BELAS1'BAAR. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - BIJ
zoNDERE EN TIJDELIJRE BELASTING OP DE 
UITZONDERLIJKE WINSTEN. - BELASTBARE 
WINST VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN. 
- VERGOEDING UITBETAALD AAN EEN BEHEER
DER, GEWEZEN BESTUURDER WEGENS VERBRE
KING VAN DIENSTVERHURING. - BELASTBAAR. 

1° Om cle in paray·mat .3 vwn a1·t'ilwl 35 
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van de samengesahakelde wetten aange
duide in de bei{rijfsbelasting belastbare 

· winst van de vennootscha.ppen op aan
delen te bepalen dient e;· ;·ekening ·ue
houden met de vm·goeding wellce door 
de vennootschap aan een van haa;· lie
hee;·ders, gewezen bestmwder, wegens 
verbrelcing van dienstverhurin,q 1titbe
taald werd . (1). (Samengeschakeide 
wetten, art. 25; par. 1, 2°, 29 en 35.) 

2° Om het in cle b1,_izonder·e en tijdelijlce 
belasting op de ttitr::onaerlijlce winsten 
belastbaar lieckag ten laste van de 
naamloze vennootschappen te liepalen 
fl-ient er· rnet de vergoeding ;·elcening 
gehouden wellce doo;· de vennootschap 
aan een van haar beheerflers, gewezen 
best1t1trder, r,vegens ve;·brek·ing van 
flienstverhndng uitlietaald we·ra. (Sa
mengeschakelde wetten, art. 25, par. 1, 
29 en 35; wet van 10 januari 1940, arti
kel 3, par. 2.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. N. Y. « ETABLISSEMENTS WITTOaK-VAN 

LANDEGHEM >>.) 
ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 10 van het koninklijk be
sluit van 3 juli 1939 tot invoering van 
nieuwe middelen en wijziging van de 
wetgeving in zake inkomstenbelastingen 
- hetwelk artikel 29, paragraaf 1, der 
sainengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen vervangt -, artl
kel 25, paragraaf 1, 2°, derzelfde wetten, 
samengeschakeld bij het koninklijk be
sluit van 12 september 1936 en, voor zo-

. ver nodig, door het besluit van 3 juni 
1941; van artikel 1 va-n het besluit van 
22 september 1941 waarbij wijzigingen 
aan de wetgeving betreffende de inkom
stenbelastingen en de nationale crisisbe
lasting worden aangebracht en, onder 
meer, artikel 35, paragraaf 3, van die wet
ten wordt vervangen; van de artikelen 2 
en 6 van de wet van 17 juni 1938 lwuden
de wederinvoering van de nationale cri
sisbelasting, welke de artikelen 2 en 7 
van het besluit van 16 juni 1941 gewor
den zijn, van de artikelen 1 en 3, para
graaf 2, van de wet van 10 januari 1940, 
houdende wijziging van de samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen 
en invoering van een bijzondere en tijde
lijke belasting op de uitzonderlijke win-

(1) Verbr., 5 juli 1949 (Ar.,-, Ver·b,·., 1949; 
biz. 462; Bull. en PAsrc., 1949, I, 525); 5 mei 
1953 (Arr. Ver·br-., 1953, biz. 606; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 685). 

sten, doordat het bestreden arrest het be
roep gedeeltelijk gegrond verklaart en de 
beslissing van de directeur te niet doet 
in zover zij op de door verweersfer aan 
dhr Hainaut, beheerder en gewezen be
stuurder der vennootsc]1ap, wegens. ver
breking van contract uitbetaalde vergoe
ding van 350.000 fr. slaat, om reden dat die 
vergoeding ten onrechte in de belasthare 
grondslag der betvviste aanslagen zou be
grepen zijn, dan wanneer de vergoeding· 
wegens verbreking van contract krach
tens artikel 29, paragraaf 1, der samen
geschakelde wetten, artikel 10 van het 
koninklijkj besluit van 3 juli 1939, een 
bezoldiging is, welke onder de in arti
kel .25, paragraaf 1, 2°, derzelfde samen
geschakelde wetten bedoelde bezoldigin
gen begrepen is; dat derhalve zulke aan. 
de beheerder, dhr Hainaut, ingevolge een 
dienstcontract toegekende bezoldigingen 
onder de bij artikel 3, paragraaf 2, van 
de wet van 10 januari 1940 bedoelde be
zoldigingen valt; dat artikel 35, para
graaf 3, der bedoelde samengeschakelde 
wetten, artikel 1 van het besluit van. 
22 september 1941, bepaalt dat (( alle an
dere vaste of veranderlijke bezoldigin
gen » welke aan de beheerders toegekend 
worden moeten begrepen worden in de
winsten welke op naam van de vennoot
schap belastbaar zijn; dat die algemene· 
uitdrukking geen andere betekenis kan. 
hebben dan wat door de bi.i .artikel 25, 
paragraaf 1, 2°, derzelfde wett,en bedoelde 
bezoldigingen verstaan wordt'; dat dien
volgens de veranderlijke aan de beheer
der, dhr Hainaut, ingevolge een dienst
contract uitbetaalde bezoldiging te recht 
in de gewone belastingen in hoofde van 
de vennootschap belast werd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerster, naamloze ven
nootschap, wegens verbreking van con
tract aan een van haar beheerders, ge
wezen bestuurder van de vennootschap, 
een vergoeding van 350.000 frank uitbe
taald heeft en beslist dat deze vergoeding· 
niet bij de in hoofde van verweerster 
belastbare bedrijfsinkomsten mag gevoegd 
worden; 

I. Wat de gewone belastingen betreft : 
Overwegende dat het eerste hoofdstuk 

van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen het bepa
len van de gronclslagen ·van de belasting· 
tot voorwerp heeft en paragraaf 4 van 
dat hoofdstuk het bepalen van de grond
slagen van de belasting op de bedrijfs
inkomsten; 

Dat artikel 25, paragraaf 1, 2°, onder 
de in de bedri.ifsbelasting belastbare in
komsten onder meer (( de verschillende 
bezoldigingen : ... van de beheerders, ... 
van de vennootschappen op aandelen »· 
begrijpt; 
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Overwegende dat het koninklijk besluit 
:il'' 14 va)1 3 juli 11}39 niet alleen artikel 29 
der s'ain:engeschakelde wetten doch ook 
artikel 35 van die wetten aangevuld 
1weft; 

Dat het in artikel 29 nader bepaald 
heeft dat, tot de 81tb 2° van paragraaf 1 
van artikel 25 onder meer behoren « de ... 
vergoedingen . . . door de werkgever be
taald ingevolge ... verbreking van bedien
den- of dienstverhuringscontract )) ; 

Dat llet in artikel 35, waa~·in het onder 
de in de bedrijfsbelasting belastbare in
komsten ook de « al dan niet contrac
tueel betaalde vergoeding ingevolge sta
king van arbeid of bediendencontract- of 
clienstverhuringscontractbreuk .)> vermeldt, 
llet bedrng beperl;:t heeft ten belope wnar
van die vergoeding met het oog op het 
bepalen van de aanslagvoet der op de be
lastingplichtige toepasselijke l>elasting in 
aarunerking werd genom en; 

Overwegende dat het feit clat para
graaf & van artikel 35 niet meer uitdruk
l;:elijk de in de bedrijfsbelasting belast
bare vergoecUngen vermeldt welke reeds 
in de eerste paragraaf van dezelfde bepa
ling werden aangeduid begrijpelijk is, 
Termits de belastbare inkomsten reeds in 
artikel 29 bepaald worden en zij, naar 
luid van clit artikel, voormelde vergoe
dingen omvatten; 

Overwegende clat om de in de beclrijfs
belasting belnstbare winst vnn de in pa
ragraaf 3 van nrtikel 35 nangeduide ven
nootschappen op aandelen te bepalen, 
er met die vergoedingen rekening client 
te worden gehouden onder de vaste of 
veranderlijke bezolcligingen van de leden 
der raden of colleges van beheer, van 
toezicht, van znakwnarneming of van ver
effening en van andere personen die ge
lijkaardige ambten wanrnemen of van 
vennoten; 

II. Wat de bijzondere belasting be
treft : 

Overwegende dat artikel 3, paragraaf 2, 
van de wet van 10 januari 1940 bepnalt 
dnt de bezoldigingen toegekend aan de 
personen vermeld bij nrtikel 25, parn
graaf 1, 2:0 , littera b, der samengescha
kelde wetten in hoofde van de vennoot
schappen belnstbaar zijn; 

Overwegende dat artikel 29, para
graaf 1, waarnan hierboven herinnerd 
wordt deze bezoldigingen bepaalt als be
grijpende de vergoedingen wegens ver
breking van dienstcontract; 

Waaruit volgt dnt het bestreden arrest 
door te beslissen dnt de bewuste vergoe
cling niet in hoofde vnn de vennootschap, 
noch in cle gewone, noch in de bijzondere 
belasting belastbaar is, de in het mid
del aangehaalde wetsbepnlingen geschon
den heeft; 

Om cUe reclenen, verbreekt het bestre-

den nrrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigcle beslissing ; 

, verwijst verweerster in de kosteu; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

4 januari 1955. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggever, H. De 
Bersaques. - GeUjkluidende conolusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advoeaat· 
generaal. - Ple'iter,. H. Van Leynseele. 

2• KAMER.- 4 januari 1955 

1 o BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. BUITENGEWOON 
'l'ERMIJN VAN AANSLAG. - TERMIJN GE
SCHORS'r TOT DE DATUM VAN HET KONINK
LIJK BESLUI'l', WELKE HET LEGER TERUG OP 
VREDESVOET ZAL BRENGEN. - BESLUITWE'l' 
VAN 17 DECEMBER 1942. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG BIJ NA
VORDERING VAN RECHTEN. -WET VAN 16 OC
TOBER 1945, AR'l'IKEL 7. - DRAAGWIJDTE. 

3° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. - AANSLAG BIJ NA
VORDEHING VAN REOHTEN GEDURENDE DE BUI
TENGEWONE AANSLAGTEHMIJN. - TERMIJN 
GESOHORS'l' DOOR DE BESLUITWET VAN 17 DE
CEMBER 1942. - GEEN AFSCHAFFING DER 
VERHOGINGEN EN GELDBOETEN. 

1 o De bwitengewone termijnen, vom"z·ien 
bij artilcel 7 4 det· samengeschalcelcle 
wetten bet·reffende de inlcomstenbelas
tingen om de ontdolcene belastingen na 
te vorderen, we1·den doo1· artikel 1 der 
besl1titwet van 17 decem.be1· 1942 ge
schorst tot de dat1trn van het koninlcliilc 
besl1tit wellce het Zeger teru.g op vrecles
voet zou brengen, hetzij tot 1 juni 
1949 (1). 

2° Het artilcel 1 cle1· wet van 16 october 
1945 had enlcel ten doel te beletten dat, 
het lege1· op m·eclesvoet terug gebracht 
zijncle en de verja1·ingstennijnen van 
cu·tilcel 14 de1· samengeschakelde wetten 
cl·tts opn·ie1tw lopende, cle verjaring het 
vestigen van bi.flcomende a.anslagen zon 
verhinderen (2). 

3° TVannee1·, ·ingevolge de besl·uitwet van 
17 decembe1· 1942, gelet op de sehorsing 
·van lle b1titengewo·ae term·ijnen van 

(1) Zie verbr., 7 december 1954 (B10ll. en 
P ASIC., 1955, I, 336). 

(2) Zie verbr., 16 februari en 15, juni 1954 
(A1-r. Ve1'b1·., 1954, biz. 428 en 665; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 540 en 884). 
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aanslag ·voorzien 7J'i.f nrtUcel "'ft van de 
samengesohalcelde wetten een belasting
plichUge in 191,9 bij navorrZe1··ing van 
·rechten over de dienst,ia1·en 1941 tot 
19# aangeslagen wm·dt en wannee1· d-1ts 
ooor d-ie aanslag bif ·navonlerin_q van 
rechten _qeen toepassin(! '/Jan arUlcel 7 
'IJan de ·wet 'IJ(tn 16 ootolie1· 19.~5 we1·d 
_qedaan, is e-r (!een aa.n1-eicling tot af
sohajJin_q rm~ fle bel(tst·ings:t•erhorrin(!en 
en (!elflboeten (1). 

(BELGISOHE S'l'AAT, l\UNISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. -suu.) 

ARRES'l'. 

HET HOl!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het euig midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1320 tot 1332 van het Bur
gerlijk vVetboek, 32, paragraaf 1, 35, pa
ragraaf 1, 57 en 74 der wetten betreft'ende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij kouinklijk besluit van 12 septem
ber 1936 en voor zoveel nodig door de be
~luiten nm 3 juni 1941, 31 juli 1943 en 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en van artikel 7 van de wet van 
16 october 1945, doorclat het bestreclen ar
rest verkin art clat de administratie niet 
gemachtigcl was terzake belastingverho
gingen toe te passen op de in1949 bij na
vordering van rechten over de dienstja
ren 1941 tot en met 1944 gevestigde aan
vullende aanslagen in de inkornstenbe
lastingen, om reden dat, indien artikel 7 
van de wet van 16 october 1945 wei toe
laat aanvullencle aanslagen te vestigen 
spijts het verstrijken van de bij arti
kel 74 der samengeschakelde wetten voor
ziene termijnen, het nochtans bepaalt dat 
geen verlwgingen na l1et verstrijken van 
die termijnen rnogen toegepast worden; 
dat terzake gezegde termijnen op het 
ogenblik van de vestiging der becloelde 
aanslagen verstreken waren naardien ai
leen de gewone termijnen in aanmerking 
kunuen genomen worrlen en niet de ter
mijnen zoals zij door de besluitwet van 
17 december 1942 of de wet van 30 juli 
1947 geschorst of verlengd werden, dan 
wanneer het bedoeld artikel 7 van de 
wet van 16 october 1945 door de adminis
tratie niet werd toegepast en overigens 
niet moest toegepast worden; dat immers 
verweerder in de gewone inkomstenbelas
tingen op het totaal bedrag van de tijdenf;l 
tie oorlogsjaren behaalde illkomsten werd 
aangeslagen en de aanslagen geldig wer
den nagevorderd binnen de bij artikel 7 4 
der sarnengeschakelde wetten voorziene 
en krachtens de besluitwet van 17 decem-

(1) Zie nota 2, vorige blapzijde. 

ber 1942 en de wet van 30 juli 1947 ver
lengde termijnen; dat terzake de door ar
tikel 57 der samengeschakelde belasting
wetten gestelde voorwaarden vervuld wa
ren - wat door het bestreden arrest niet 
wordt ontkend - en dienvolgens t.erecht 
belastingverhogingen toegepast werden : 

Overwegende dat de l)ij artikel 74 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenllelastingen voorziene termijnen 
tot navordering van de ontclokene belas
tingen, door artilrel 1 der besluitwet van 
17 december 1942 gesclwrst werclen tot 
de datum van het koninklijk besluit, wel
ke het leger terug op vredesvoet zou. 
brengen, hetzij tot 1 juni 1949 ; 

Overwegende dat de itdministratie, der
halve, mmslageu bij navordering van 
rechten over de dienstjaren l\J41 tot 1944, 
in 1949 vermocht te vestigen, vermits -
gelet op voormelde schorsing - de kort-
:-;te Yerjaringstermijn, voorzieu bij ge
zegd artikel 74, zelfs voor het dienstjaar 
1941, in 1949 nog niet verstreken was; 

Dat cleze aanvullencle aanslagen aldus 
gevestigd werden zonder beroep te doen 
op artikel 7 der wet van Hi october 1945, 
dat enkel ten doel had te lleletten dat, 
het leger op vredesvoet terug gebracht 
zijnde en de verjaringstermijnen van ar
tikel 74 cler samengeschakelde wetten dus 
opnieuw lopende, de verjaring het vesti
gen van. bijlromende aanslagen zou ver
hinderen; 

Dat znlks ter zake het geval niet was, 
zodat de afschatffing der Yerhogingen en 
geldboeten, voor·zien bij gezegd artikel 7, 
ten deze niet toepasselijk was ; 

Dat het micldel derhalve gegrond is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestre

tlen arrest, cloch enkel in zover het de· 
aanvullencle aanslagen in de inkomsten
belastingen te niet heeft gedaan in de 
mate waarin zij een belastingverhoging· 
van 10 t. 11. hadclen toegepast; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op cle kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten; verwijst de 
alzo beperkte zuak nuar llet Hof van bP
roep te Brussel. 

4 januari 1955. - 28 karner. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raaclsheer waarm•
menc1 voorzitter. - V erslag(!e'/Jer, H. De· 
Bersaques. - GeU.iklnidende conclnsie, 
H. Ganshof van der Meersch, aclvocaat
generual. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

1° KAMER.- 6 januari 1955 

BET.A.ALD VERLOF EJN FEJESTD.AGEN. 
- BESLUITWET VAN 25 FEBRUARI 1947 EJ..
WET VAN 30 DECEMBER 1950. - RECHT op· 
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m:~r LOON DAT VAN DE GEREGELDE AANWEZIG
HEID OP IIET WERK AFHANKELIJK IS. -
NIET VERWEZENLIJKTE VOORWAARDE IN GE
VAL VAN ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID. 

B·uiten ae bij alinetL :2 vnn twtilGe~ 9 V(ln 

het beslwit vnn ae Regent vnn :2 npri~ 
191/'1 ·voo1·ziene gevnl~en is het 1·eoht op 
het loon voor zelcere teestc~agen anclere 
aan rle zonclngen, ·ingestela bij ae be
sluitwet vnn :25 febrnnri 1947, nangemtld 
en gewijz·igcl door ae wet vnn 30 aeoem
/Jer 1950 een p1·emie voo1· ae gerege~ae 
aanwez·igheit~ op het werlG en voor tle 
nalconvinrt V(tn lle verpliohtingen sprwi· 
tenac nit een arbeiasovereenlcomst, ge
au·renae het ·refe1·entietijclpet·TG. De vom·
'UJaarcle ·vnn gereyelcle nwnwezigheia op 
het •werl.; is niet verwezenUjlGt in gevctl 
van on·vl'ijwilUge werlcloosheid. 

{N. V. « CHARBONNAGES DE l\WNCEAU-FONTAINE ll, 
T. DE BUSSCHERE.) 

AR-REST. 

HEJ'l' .HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 24 juni 1952 in laatste aan
leg gewezen door de werkrechtersraacl te 
Charleroi, kamer voor werklieclen; 

Over het midclel, afgeleicl nit de schen
ding van artikel 8 van de besluitwet van 
~5 februari 1947 betreffende het toeken· 
neri, aan de arbeiders, van loon voor acht 
feestdagen per jaar, 2, 4°, van het be
sluit van 8 maart Hl48, tot vaststelling 
nm bijzondere toepassingsmoclaliteiten 
van de besluitwet van 25 februari 1947, 
lwtreffencle het toekennen, aan de arbei
<lers, van loon voor acht feestdagen per 
jaar, bij welk besluit van 8 maart 1948 
artikel 5 van het beslnit van de Regent 
van 15 juli 1947 vervangen wordt, hetwelk 
zelf artikel 10 van het besluit van 2 april 
1947 verving, schending van de artike
len 6 en 7 van het besluit van de Regent 
van 15 juli 1947 houdende wijziging en 
aanvulling van het beslnit van de Regent 
van 2 april 1947, tot bepaling van de al
gemene modaliteiten van uitvoering van 
de besluitwet van 25 februari 1947 be
treffende het toekennen, aan de arbeiders, 
van loon voor acht feestdagen per jaar, 
doordat de bestreden sententie aan ver· 
weerder zijn vordering toegewezen heeft, 
dan wanneer hij gedurende het geheel 
referentietijtlperk, noch ten dienste van 
een werkgever, noch ten clienste van ver
scheidene werkgevers is geweest : 

Overwegende dat de bestreden senten
tie vaststelt dat verweerder, kolenmijnar
l1eider, op 20, 21 en 22 maart 1951 in 
dienst van de aanleggende vennootschap is 
geweest en van 1 januari tot 21maart 1951 
en van 23 maart tot 30 juni 1951 werk
loosheiclsuitkeringen ontvangen heeft; 

Overwegende dat de sententie beslist 
dat aanlegster aan verweerder de som 
van 200 frank verschuldigd is, dit is het 
loon voor de -feestdag tweede Paasdag, 
26 maart 1951, om de redenen, enerzijds, 
dat verweerder, zoals artikel 6, 1°, van 
het besluit van de Regent van 16 juli 1947 
het vereist, ten minste een dag gewerkt 
heeft in de tijdspanne van twaalf werk
dagen welke aan die feestdag voorafgaat, 
en, anderzijds, dat volgens artikel 7 van 
het besluit van de Regent van 15 juli 1947 
elke afwezigheid te wijten aan een geval 
van overmacht als gerechtvaardigd dient 
te worden beschouwd, naardien onvrij
willige werkloosheid « als een geval van 
overmacht naar de zin van de wet client 
te worden aangezien )) ; 

Overwegende dat het verslag aan de 
Regent hetwelk aan de besluitwet van 
25 februari 1947, betreffende het toeken
nen, aan de arbeiders, van loon voor een 
zeker aantal werkdagen per jaar, vooraf
gaat, erop wijst dat << in de geest van 
de wetgever en van de werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers,, de beta
ling van de feestdagen een van de menig
vuldige middelen moet zijn om de afwe
zigheidsgewoonte, die ongelukkig genoeg 
in vele beroepen heerscht, te bestrijden ll ; 
dat « er van het begin dier wetgeving af 
voorzien- werd dat de arbeiders er slechts 
zouden van genieten mits zij van een vol
cloende regelmatige werkgetrouwheid be
wijs leveren )) ; 

Overwegende dat in de aanhef van het 
besluit van de Regent van 15 juli 1947, 
houdende wijziging en aanvulling van het 
besluit van de Regent van 2 april 1947 
tot bepaling van de algemene modalitei
ten van uitvoering van de besluitwet 
van 25 februari 1947, wordt gezegd « dat 
het behoort, overeenkomstig_ de beslui
ten van de Nationale arbeidsconferentie 
van 16 en 17 juni 1947, het toekennen van 
loon vom~ de 'wettelijke feestdagen aan 
strengere voorwaarden van regelmatige 
aanwezigheid op het werk te verbinden ll, 
en « clat het nodig is de oorzaken tot 
rechtvaardiging van afwezigheid nauw
keurig te bepalen )) ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2, 4°, van het besluit van de- Regent 
van 8 maart 1947 tot vaststelling van bij
zondere toepassingsmodaliteiten van de 
besluitwet van 25 februari 1947 voor ver
schillende nijverheidstakken, de arbeider 
die tussen een feestdag en de vorige feest
dag zonder rechtvaarcliging afwezig is 
geweest gedurende een getal clagen clat 
het vijftiende v'an het getal werkclagen 
van dit tijd11erk overschrijdt, voor die 
feestdag geen aanspraak op loon voor een 
feestclag maken mag, dat, wmmeer de ar
beider gedurende de periode welke tweP 
feestdagen· scheiclt achtereenvolgens in 
dienst van verschillende werkgevers is 

--r 
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geweest, de voorwaarden van geregelde 
aanwezigheid volgens het geheel referen
tietijdperk dienen berekend te worden; 

Overwegende dat het artikel 7 van het 
!Jesluit van de Regent van 15 juli 1947 na
der · bepaalt dat de afwezigheid als ge
rechtvaardigd beschouwd wonlt ter be
rekening van de regelmatige aanwezig
heid om de volgende redenen : a) wan
neer zij te wijten is aan een arbeidsonge
val dat werkloosheid ten gevolge heeft; 
b) een ziekte die of een ongeval dat de 
werkloosheid ten gevolge heeft en door 
een medisch attest gestaafd is; . . . lc) de 
werkloosheid we gens een ... afgekoncligde 
staking ... ; l) de werkloosheiq wegens af
gekondigd loclc out, ... ; m) elk geval van 
overmacht; 

Overwege11de dat uit die wetsbepalin
gen blijkt dat, buiten de gevallen om
schreven in het tweede lid van artikel · 9 
van het besluit van de Regent van 2 april 
1947, welke bepaling hier niet toepasse
lijk is, het recht op het loon voor zekere 
feestdagen een premie is voor de stiiJt
heid van de aanwezigheid van de arbei
der op het werk tot nakoming van de 
verplichtingen welke voor hem nit een of 
verscheidene bepaalde arbeidsovereen
komsten voortvloeiden; dat, waar de ar
beider niet gedurende de referentieperio
de werkzaam is geweest, zelfs ten gevolge 
van onvrijwillige werkloosheid, de voor
waarde van geregelde aanwezigheid op 
het werk niet kan verwezenlijkt worden 
en dat de in artikel 7 van het besluit van 
de Regent van 15 juli 1947 opgesomde 
gronden van rechtvaardiging, welke toe
passelijk zijn op de arbeider clie van het 
werk afwezig gebleven is, aileen betrek
king hebben op het geval waarin de ar
beicler door een contract van dienstver
huring verbonden was; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
verweerder recht heeft op het loon voor 
de tweede Paasdag, 26 maart 1951, dan 
wanneer hij van 1 januari tot 21 maart 
1951 onvrijwillig werkloos geweest is, 
doch om de reden dat onvrijwillige werk
loosheid een overmacht uitmaakt welke 
de afwezigheid rechtvaa1;digt, de bestre
den beslissing de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing·; ver
oordeelt verweerder tot de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Werkrechtersraad 
te La Louviere, kamer voor werklieden, 
uitspraak doende in laatste aanleg. 

(j januari 1955. - 16 kamer. - Voorzit
ter en verslq,ggeve1·, H. Fettweis, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelij lc
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. 

1 e KAMER. ~ 6 januari 1955 .. 

BELGISCH CONGO. - E\'ENHEDIG OVER
GANGSRECH'l'. ~ DECREET VAN 31 JII:AART 
1926 GEWr.TZIGD DOOR HET DECREET VAN 
4 DECEMBER 1935. - DooR DE VERKRI.JGER 
OPGERICHTE GEBOUWEN. - BEGRIP. 

De woorden « floor de ve1·1crijger opge
·richte gebouwen )) voo1·Jcomende in het 
huirlig a1·tilcel 9-lbis vrm het rlecreet van 
31 maa1·t 1926 over de re.rti,str·atiereehten 
betreffende rle om·oerenrle goecle·ren in 
Belgisch Oongo dttirlen cle gebomven aan 
waarvan ae verlwijger, de bot~'l.vlwer is 
geweest. 

(HEER BEWAARDER YAN DE GRONDT!'l'ELS DEll 
PROVINCIE LEOPOLDS'l'AD, BELGISCH CONGO, 
'l', JOA DOS SANTOS :!IIADAIL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrede11 
arrest, op 27 december 1951 gewezen door 
het Hof van beroe1) te Leopoldstad; 

Overwegende clat de zaken 1337 en 1345 
samenhangencl zijn, naardien zij .met te
gen dezelfde beslissing ingestelde voor
zieningen betrekking hebben; 

Aangaande zaak 1337, betreffende de ov 
25 maart 1953 door deurwaarder Franki
gnoul betekende voorziening : 

Overwegende dat het op 11 april 1!153 
door deurwaarder Jansen te Kikwit op
g·emaakt exploot, houdende betekening 
van de tweede voorziening, hetwelk op 
21 april 1953 ter grtffie van het hof werd 
nedergelegd, betekening behelst van aan· 
leggers afstand met betrekking tot de op 
25 maart 1953 betekende voorziening; dat 
er aanleiding bestaat om die afstand te 
decreteren; 

Overwegende dat wegens vorenbedoelcle 
decretering de door verweerder tegen die 
voorziening voorgebrachte grond van niet
ontvankelijkheid zonder voorwerp wordt; 

Aangaancle de zaak 1345 betreffende de 
op 21 april 1953 betekende voorziening : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het nieuw artikel 2bis van 
het decreet van 31 maart 1936 betreffende 
de registratierechten inzake gronden il1 
Belgisch Congo, zoals het bij de decreten 
van 4 december 1935 en 27 maart 1944 
gewijzigd werd, en van artikel16 (hoek II) 
van het Congolees Burgerlijk Wetboek, 
doordat aan de ene zijde, - niettegen
staande de stelling dat de litigieuze ge
bouwen door verweerder, de verkrijger 
ervan, zijn « opgericht )) geweest, welke 
stelling zonder meer betekent, zo men 
ze in haar tekstverband terugplaatst, 
dat de gebouwen door die verkrijger 
ZlJll gefinancierd geweest -, het bestre
clen arrest, impliciet doch, zonder mo-
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gelijke twijfel, aangenomen heeft dat 
bedoelde gebouwen zijn opgericht geweest 
door een derde welke toenmaals de 
pachter van de grond was, de genaamde 
Corvetta, doch de enige, door het arrest 
als van belang ontblote vr·aag onbespro
ken gelaten heeft of de bouwer al dan niet 
persoonlijk gehandeld had, en doordat 
het arrest desondanks verweerders stel
ling heeft ingewilligd, dan wanneer 
de eerste in het middel aangeduide wets
bepaling formeel als een der voorwaar
den voor de daarin omschreven vrijdom 
·van rechten vereist dat de gebouwen wel
ke het voorwerp van de litigieuze over
gang nitmaken niet door een derde, maar 
door de verkrijger zelf of door enige per
soon ill wiens rechten hij getreden is op
gericht zijn geweest, en dan wanneer ver
weerder ongetwijfeld niet in de rechten 
van voornoemde Corvetta is getreden, en 
doordat, aan de andere zijcle, de bestre
den beslissing tot staving van haar llis
positief ten overvloede de omstancligheid 
ingeroepen heeft dat de litigieuze gebou
wen, uit kracht van de tussen Corvetta 
en verweerder tot stand gekomen over
eenkomst, << van meet af aan )) aan laatst
genoemde zouden hebben toebehoord, in 
weerwil van het voorschrift van arti
kel 16 (boek II) van het Congolees Bur
gerlijk Wetboek, naarllien deze bepaling 
niet van openbare orde is, dan wanneer, 
hoewel voormeld artikel 16 weliswaar 
niet van openbare orcle, alleen de eige
naar van de g-rond de daarin vastgelegde 
regel kan verzaken, en dan wanneer in 
onderhavig ·geval de eigenaar van de 
grond, namelijk de kolonie, niet tot zo
danige verzaking heeft toegestemd en 
zelfs niet is verzocht geweest haar ziens
wijze in dit opzicht kenbaar te maken : 

Eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2Ms van het 

decreet van 31 maart 1926 over de regis
tratierechten, in bewust decreet inge
voegd bij het decreet van 4 december 
1935, bepaalt dat het evenredig over
gangsrecht in zekere voorwaarden niet 
verschulcligd is <c op de door de verkrij
ger van de gron<l opgerichte g·ebouwen )) ; 
<lat in de mPmorie van toelichting tevens 
de uitdrnkldngen « gebouwen die het 
werk van de verkrijger zijn ll, en <<met 
zijn geld opgericht )) gebruikt worden; 
dat als cc door ue verkrijger opgerichte )) 
gebouwen dienen te worden aangezien de 
gebouwen waarvan hij de bouwheer van 
het werk is g·eweest; dat, immers, indien 
het evenredig recht in zodanig geval toe
gepast werd, het niet een werkelijke over
gang zou treffen, doch de verkrijging van 
een titel op een door de verkrijger tot 
stand gebracht goed; 

Overwegende uat het bestreden arrest 
erop wijst dat, zo de litigieuze gebouwen 

cloor de verkoper ZlJn opgeliCht geweest, 
zulks nochtans geschied is ter. uitvoering 
van een aannemingscontract waarbij dr~ 
verktijger de bouwheer was en door mid
clel van gelden welke ten clage van het 
verlijden van het contract door hem ge
stort werden; dat het arrest nit Clie vast
stellingen wettelijk heeft kmmen afieiden 
dat verweerder, naar de zin van voor
melcl artikel 2bis, de gebouwen opgericht 
had welke llij naderhand verkregen 
lleeft; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
gegrond is; 

Tweede onclerdeel : 

Overwegende dat artikel 2Ms niet als 
vereiste voor vrijllom stelt dat de door 
de verkrijger opgerichte gebouwen hem 
v66r de verkrijging- zouden toebehoord 
hebben; clat het clerhalve ten overvloedP 
is dat de bestreden beslissing· rc boven
dien )) vaststelt dat de litigieuze gebou
wen van meet nf aan aan verweerder 
toebehoord hebben; 

Dat dit onclerdeel van het middel bi.i 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit dr~ 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, eerste onderdeel : doordat het be
streden arrest, tot rechtvaardiging van 
zijn rlispositief, tegelijk verklaard heeft : 
a) op stellige wijze, dat de litigieuze gP
bouwen door verweerder zijn opgericht 
geweest, en 71) onrechtstreeks, doch zon
der mogelijkheid van twijfel, dat, zoals 
voorgeschreven bij het pachtcontract be- • 
treffende het grondvlak van die gebon
wen, zij door de pachter van de groncl, 
namelijk door een zekere Corvetta, wer
den opgericht, zulks met vermelding van 
de beschikkingen welke op een bepaalll 
moment getroffen werden cc om (le vrucht
l1aarmaking (van de groncl) door de pach
ter mogelijk te maken )) en mits de be
merking dat cr het ter znke niets afdeell 
dat de verkoper Corvetta dat perceel nl 
clan niet persoonlijk vruchtbaar gemaakt 
had)) welke zin op zich zelve insluit, gP-' 
let op de economie van het paclltcontrac-t 
en na hem met de vorige zin in een ver
bancl gebracht te hebben, dat die vrucht
baarmaking door toedoen van Corvetta 
plaats heeft gehad; 

Doordat die motieven Plkander tegen
spreken en dat cleze tegenstrijdigheid gP
lijkstaat met het ontbreken van gronden 
nopens een punt welks bestaan de rech
ters over de groncl dienden na te gaan; 
tweede onderdeel : doordat althans, de. 
motivering van het arrest in dit opzicht 
dubbelzinnig is, welke dubbelzinnigheicl 
met het ontbreken van motieven gelijk
staat, doordat zij het Hof van verbre
king in de onmogelijkheid stelt het aan 
hetzelve behorend toezicht over de wette-
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lijkheid van het dispositief, hetwelk op 
die motivering rust, nit te oefenen : 

Overwegende dat het noch tegenstrij
dig, noch dubbe1zinnig is vast te stellen 
dat de gebouwen door de ver]l:rijger naar 
de zin van die term in artikel 21Jis zijn 
opgericht geweest, maar dat zij zijn aan
gebracht geweest door Corvetta, hande
lend. als ondernemer; 

Overwegenc1e c1at het arrest er op wijst 
dat Corvetta, in zijn hoedanigheid van 
pachter met koopoptie de verplicllting 
had het perceel vruchtbaar te maken, 
maar dat hij er niet toe gehouden was 
dit persoonlijk te doen; cl(lt het claardoor, 
verre van zijn vaststelling· tegen te spre
ken dat Corvetta voor de rekeuing van 
verweercler gellandeld heeft, een ter be
strijcling van die vaststelling gemaakte 
opwerping afwijst; 

Dat het midc1el in feite niet opgaat; 
Om die redenen, voegt de zaken sam en; 

decretE•Prt de afstand van de voorziening 
in de zaak 1337; veroordeelt aanlegger tot 
de kosten en, daar de voo1·ziening v66r 
de 15 september 1953 betekend geweest is, 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder; verwPrpt de voorziening in 
de zaak 11l45; veroordeelt aanlegger tot 
cle kosten en, om c1ezelfc1e reclen, tot ee1i 
vergoeding van 150 frank jegens de vcr
werende partij. 

6 januari 1955. - 1" kamer. - Yom"zU
ler en verslaggever, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voorzitter. GeUjlclwi
rlende conc];usie, H. Depelchin, advocaat
generaal. Ple'ite,rs, HR. Veldekens en 
Simont. 

1 e KAMER. - 6 januari 1955 

BEWIJS. - GELOOF AAI\ DE AICL'EN YER
SCRULDIGD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AUTREN1'IEKE AK'l'E WAARIN EEN LEVENSLANGE 
RUUROVEREENKOlvfST WORD'l' VASTGESTELD. -
BESLISSING DAT DE AK'l'E IN WERKELIJKHEID 
OEEN HUURCONTRAOT 1\fAAR EEN VERDOKEN 
SOIIENKlNG YER\' AT. - NIET GEORI'l'ISEERDE 
BESLISSING.- VERKLARING VAN HET IN WER
KELIJKHEID OYEREENGEKOlvfEN OON'l'RAOT. -
VERKLARING VAN DE BEDINGEN GES'l'EUND OP 
AAN RET CONTRACT EXTRINSIEKE FElTEN EN 

OP DE UITVOERING ERYAN DOOR DE PARTIJEN. 
- GEEN MIS KENNING VAN DE AAN DE AK1'EN 
VERSOHULDIGDE BEWIJSli:RAOHT. 

Is n·iet gegrontl het middel dat een von
·n;is verwijt ann zelce1·e lJerlingen van 
een overeenkomst, (lie in een atf.then
tielce alcte vervat is en erin nls levens
lnnge hum.rovereenlcomst lJepaald wordt, 
een ·verklnring te helJlJen gegeven die 
niet met cle tennen erva.n verenig/Janr 

is clan ·wannem" enerzi:idll de 1·eohter, 
zonde1" deswege gecritiseerd te zi,in, be
slist dat de alcte een vm·dolcen schen
h:ing vervat en nndm·zijds de d1·aag
wi_j(lte van zekere lJed·ingen van de in 
werlcelijkheid gesloten overeenkomst 
verklaart op grand van aan het con
t1·act ewtrinsielce fei.ten en van de uit
voering wellce parti,ien er ann gegeven 
heliben. 

(WEDUWE URBAIN, T. ECH'l'GENO'l'EN MICHIELS
CAlvfBIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 april 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerstP 
aanleg te Brnssel; ' 

Overwegende dat uit cle aan het hof 
onderworpen stukken der rechtspleging 
blijkt dat de door aanlegster ingesteldE' 
vordering ertoe strekt te doen gelasten 
flat verweerders, · haar schoonzoon en 
haar dochter, uit een om·oerend goed zou
den gedreven worden waarvan c1ezen de 
eigenaars zijn doch waarvan aanlegster 
beweert llet uitsluitend genot te hebben 
uit kracht van bij notariele akte van 
22 december 1936 gesloten lmurcontract; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
de eis afgewezen heeft om de reclen clat 
de notar~ele akte 1;an 22 december 1936 in 
werkelijkheid geen huurcontract uit
maakte, doch ten behoeve van aanlegster 
slechts de last inwoning te verlenen op 
verweerders deed rusten, als tegenpresta
tie voor schenkingen welke zij ontvangen 
had den; dat voonneld vonnis beslist dat 
aanlegster enkel llet door verweerders 
onbetwist recllt heeft op het gebruik van 
een cler verdiepingen van het onroerenc1 
goecl; 

Over het enig micldel, afgeleid uit cle 
schencling van de artikelen ll01, ll34, 
1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1709, 1714, 1719 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, doorflat het bestreclen vonnis. 
bij wijziging van het beroepen vonnis, cle 
eis van aanlegster verwerpt welke ertoe 
strekte, krachtens de authentieke huur
overeenkomst van 22 decembeT 1936, als 
lluurster het volle genot te bekomen van 
llet te Elsene, Guillaume Gil!Jertlaan, <:7. 
gelegen onroerend goed, om de reden dat 
bij die overeenkomst, welke verkeerde
lijk levenslange lluur geheten wordt, een
voudig bedoeld wercl aan aanlegster, haar 
!even lang, een kosteloze woongelegenheid 
in een deel van het onroerend goed te 
verschaffen, met toekenning, aan haar 
clochter en ham; schoonzoon, van het recht 
er insgelijks in te wonen en zelfs een han
delszaak erin te drijven, het bestreden 
vonnis · die 11eslissing stetmende op· de 
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gedraging der partijen sedert de overeen
komst, welke gedraging de rechtbank als 
een nitlegging van de overeenkomst door 
partijen beschouwt, dan wanneer de op 
22 december 1936 v66r Mer Henri Jacobs, 
notaris te Vorst-bij-Brussel, .verleden au
thentieke akte uitdrukkelijk bepaalt dat 
verweerders a an uanlegster, die alstoen 
nog gehuwd was, en aun haar echtgenoot, 
llet onroerend goed gelegen te Elsene, 
Guillaume Gilbertlaan, 37, << levenslang in 
lmur >> geven tegen een uanzienlijke 
reeds betualde som, welke de huur ver
tegenwoordigt en dat de « eigenaars het 
lmis in volmaakte staat van onderhond 
aan de huurders (thans aanlegster) zul
len overdragen », een en ander in -heldere 
en nauwkeurige bewoordingen welke geen 
interpretatie vereisen en in geen geval 
een met evengemelde bewoordingen strij
dige en o]> vermoedens gegroncle interpre
tatie mogelijk maken : 

Overwegende dat de akte van 22 decem
!Jer 1936 gewis, 7.oals de voorziening het 
aanhaalt, verklaart dat verweerders het 
onroerend goed waarvnn voormelde ver
weerders eigenaars zij:Ii « levenslang in 
huur >> geven aan de echtgenoten Urbain
;Joly, en na het overlijden van een hnn
ner, aan de overlevende; dat het huurbe
tlrag, namelijk 40.000 frank, vooraf be
tanld is geweest en dat verweerclers het 
gehuurde huis in volmaakte staat van 
onderhoud aan de echtgenotE'n Urbain-
.J oly 7.nllen overdragen; · 

Overwegende evenwel, uat het bestre 
den vonnis er 011 wijst, zoncler deswege 
gecritiseercl te worden, dat cle som van 
-10.000 frank welke door de echtgenoten 
Urbain-.Joly aan verweerclers overhandigcl 
werd niet het bedrag van een huur was, 
maar een schenking uitmaakte, en dat de 
aktP van 22 december 1936 een schenking 
inhield welke in de vorm van een huur
overeenlwmst, met last van inwoning ten 
behoeve van aanlegster, vermomd was; 
dat het bestreclen vonnis eveneens erop 
wijst clat voormelde akte van 22 decem
ber 1936 luidt dat, ingeval het gehuurde 
hnis wegens een aan de « hnurders » 
vreemde oorzaak onbewoonbaar mocht 
worden, de verhuurders hun een gelijk
aardig « onclerkomen » als het nit het 
hnnrcontract blijkende zouden verschaf
fen· 
O~erwegencle dat de reci1ter over cle 

grond, die omstandigheden in aanmerking 
nemend welke de draagwijclte van het 

(1)' Sic SAVATIER, (/ou·rs ile ilmit civ-il, b. III, 
n' 1021; Kr.uYSKENS, De schenkingen en testa
m.enten, biz. 271; BAunRY-L'AcANTINERIE, b. XI, 
n' 19'67; AUBRY en RAu, b. X, par. 666; BEU

DANT, Donations et testa.ments, b. VII, n' 26B; 
PLANIOL en RrPERT, b. V, n' 539; JossERAND, 

b. III, n' 1278; DE PAGE, b. VIII, n' 863; 

contract in zijn geheel, en inzonderheid 
de draagwijdte van cle in het middel aan
geclnicle beclingen onzeker maakten, daar
nit te recht heeft afgeleicl clat er grow 1 
aanwezig was tot interpretatie van die 
beclingen; 

Dat de rechter over cle grand, op grond 
zowel van zekere van aanlegster zelf nit
gaancle bekentenissen, als van andere aan 
het contract extrinsieke feiten en van ell> 
uitvoering welke partijen aan het con
tract gegeyen haclclen, de zin van bedoel
cle bedingen overeenkomstig de uitlegging 
welke hij van het contract verstrekte, 
bepaalcl heeft; dat hij zodoencle de gren
zen van ziju souvereim' beoor!lelings
macht niet te buiten is gegaan; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt aanlegster tot de ko~;
ten. 

6 januari 1955. - 1e kamer. - Foorzif.
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
Gelijlcl1ticlende concl·us-ie, H. Depelchin, 
allvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Della 
Faille cl'Huysse en Simont. 

t e KAMER. - 7 januari 1955 

1° SOHENKINGEN EN TESTAMIDN
TEN.- EIGENHANDIG 'l'ESTAMENT. -HAND
'l'EKENING. - BEGRIP. 

2° ERFENISSEN. - VoHDERING TOT AF
Gn~rE VAN DE LEGA'I'EN. - VORDERING DOOR 
DE EERS'l'E RECHTER INGEWII,LIGD. - .EJRFGE
NAMEN IN HOGER BEROEP. - ANDERE EIU'
GENAMEN DIE GEEN BEROEP HEnnEN INGESTELD 
EN 'I'EGEN WIE GEEN BEROEP WERD INGESTELD. 
- VORDERING DOOR DE RECHTER IN HOGEH 
BEHOEP AJ!'GEWEZEN. - AFWLTZING DIE ZELFR 
TEGENOVER DE NIE'l' IN HOGER BEROEP GEK0-
1\.IEN EIWGENAJI.fEN DE HERVORMING VAN RET 
EER-S'rE VONNIS VOOR GEVOLG HEEFT. 

1o De handtelcen·ing van ile erflatel·, t/!ie 
een de1· vQol·waar·den is Vftn de geld-it;
heid van een e·igenhwndig testament, is. 
·1ia(W cle z·in van wrtilcel 970 van het 
B1trgel'lijlc TV etboelc, het 1net de hanrl 
ueschreven telcen waarb'ij de erflate·r 
gewoonlijlc zijn ]Jei·soonUjlcllei-d aan 
tle·rden doet Tcennen (1). 

Repert. pmt. d1·. belge, v" Donations et testa
ments, n' 809; zie ook verbr., 23 october 1922 
(Bull. en PASIC., 1923, I, 20); 26 november 1951 
(Arr. Verb,·., 1952, biz. 141; Bull. en PAsrc., 

1952, I, 156). 
Nemen integendeel aan clat het begrip, hand

tekening, een betrekkelijk begrip is dat; ver-
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2° Wanneer een voraering strelclcende tot 
de afgifte van legaten door de eerste 
rechte1· we1·d ingewill-igd, dom· wellce 
beslissing het geheel de1· verrichtingen 

·,van vereffening en verdeling be-fnvloed 
wordt, en 1vanneer alleen enlcele onder 
de ertuenamen in hoge-r beroep zijn ge
komen ·terwijl de andere erfgenamen 
slechts als beroepenen de debatten voo1· 
het beroepshof hebben bijgewoond, 
brengt de afwijzing van de vo1·dm·ing 
door de rechter in hager be·roep de her
vonning mede van het em·ste vonnis 
zelfs jegens de erfgenamen clie geen ho
um· beroep hculden ingesteld (1). 

(GUSTIN EN ANDEREN, T. EOHTGENOTEN ALBER'l'
GffiNEAU EN EOHTGENO'l'EN GUSTIN-GHINEAU.) 

ARRES'l'. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 december 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de door 
aanleggers ingestelde vordering ertoe 
strekt van verweerster - dames .Albert
Ghineau en Gustin-Ghi.neau - de afgifte 
te bekomen van de bijzondere legaten 
met betrekking tot de door hun grootmoe
der, uame Ghineau-Yandenbosch, ver
maakte onroerende goederen; 

Dat gezegde vorclering tegen verweer
sters' in hun hoeclanigheicl van wettelijke 
erfgenamen van hun moeder, de erflaat
ster, ingesteld werd; 

Overwegende dat de testamenten, 
waarop aanleggers hun eis steunen, ei
genhandige testamenten zijn, de eerste 
twee van 7 augustus 1942 en 20 maart 
1944, met llet woord « Maman >> getekencl, 
en het clercle van 15 september 1948 met 
het woord << Bonne Maman » getekend; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de vordering van de hand heeft ge
wezen om reden clat de woorden << Ma
man » en « Bonne Maman » geen handte
keningen uitmaken naar de zin van arti
kel 970 van llet Burgerlijk Wetboek; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 970, 1319. 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 'en 97 
van de Grondwet, doorclat, na te llebben 
vastgesteld dat het wel Irma Vanden
bosch, echtgenote Ghineau is die met het 
woord « Maman » haar eigenhandige tes
tamenten van 7 augustus 1942 en 20 maart 
1944, en met de woorden « Bonne Maman » 

schilt naar gelang bet geschrift waaraan zij 
wordt toegepast : verbr. Fr., 24 juni 1952 
(Dall. hebfl., 1952, blz. 613); VOIRIN, nota 
onderaan hetzelfde arrest in La sernaine ju~·i
clique, 1952, II, n' 7179. 

haar eigenhandig testament van: 15 serl
temlier 1948 << getekend 'heeft » · bij wel
ke testamenten zij uitsluitend legaten 
toestond, in de eerste twee aan haar 
twee dochters, verweersters, en aan haar 
kleinkinderen, de aanleggers, allen met 
name aangeduid, en in het derde aan een 
harer kleinkinderen, en na te hebben ins
gelijks vastgesteld dat deze vermeldingen 
kunnen vplstaan om te beduiden dat de 
erflaatster de door haar opgestelde tekst 
definitief goedgekeurd lweft en om aan de 
kwestieuze geschriften het kenteken van 
testamenten te bezorgen, het bestreden 
arrest gezegde testamenten « bij gebreke 
aan voldoende bandtekeningen » nietig 
verklaart, wat in strijd is met de hierbo
ven vermelde vaststellingen, om de reden 
dat « de ondertekening van een testament 
op ondubbelzinn:ige wijze, en zonder an
dere hulpmiddelen, aan eenieder, en na
melijk aan de rechters, moet. toelaten 
vast te stellen aan wien de testamentaire 
beschikkingen moeten toegeschreven wor
den », en dat « de vermeldingen « Ma
man » en « Bonne Maman » lle erfgenaam, 
zomin tronwens als de llegiftigden zelve, 
in de mogeli.ikheid stellen - zonder ver
wijzing naar de samenhang van de tekst 
- de eenzelvigheid van de ondertekenaar 
te kennen », alsook om de reden dat «on
volledige of onregelmatige handtekenin
gen terecht worden geldig· gemaakt, doch 
slechts wanneer de gebezigde schrijfwijze 
met de benaming waarmede de overle
dene in breden kring bekend stond over
eenstemt », wat niet het geval zou zijn 
voor « Niaman » of voor « Bonne Mamap_ » 
behalve voor kinderen en kleinkinderen, 
dan wanneer de handtekening wettelijk 
bestaat in elk eigenhandig schrijfteken 
dat toelaat - ware het cloor « andere 
hulpmidclelen », namelijk met « behulp 
van cle samenhang van de tekst » en zelfs 
door aan de akte extrinsieke middelen -
de wil van zijn steller vast te stellen om 
de beschikkingen van de akte clefinitie 
te bevestigen en alzo aan te dniden clat 
deze akte zijn persoonlijk werk is, welke 
wil door het arrest ter zake vastgesteld 
wordt, - waaruit volgt dat cle handteke
ningen wettelijk geldig waren naar de 
vorm, of dat zulks in alle geval nie~ be
twist werd - waaruit volgt dat het ar
rest niet wettelijk gemotiveercl is -, 
zonder clat er wettelijk vereist wordt dat 
cle handtekening aileen en: door zichzelf 
<< zoncler andere hulpmidclelen en zon
der behulp van de samenhang aan 
eenieder >> toelaat onmiddellijk de eenzel
vigheid van de ondertekenaar te kennen, 

(1) Verbr., 15 februari 1934 (Bull. en PAsrc., 
1934, I, 170); 18 september 1947 (.tb·r. Verbr., 
1947, biz. 275; Bu-ll. en PASIC., 1947, I, 359, en 
de nota getekend R. H). 
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noch dat << het gebezigd schrijfteken 
-overeenstemt met de benaining waarmede 
-de overledene in breden kring bekend 
stond », dan wanneer althans In zover 
het verklaart << dat de woorden Maman 
en Bonile Maman ... niet de zekerheid en 
alleszins niet het bewijs verschaffen dat 
het besproken testament het werk is ge
weest yan de persoon aan wie de ·consoor
ten Gustin het toeschrijven ll, het arrest 
onzeker laat of bet enlwl derwijze beslist 
wegens het onwettelijk en hie1:boven ge
critiseerd begrip van cle handtekening clat 
het in rechte heeft weerhouden, of omdat 
het in feite geoordeeld heeft dat de liti
gieuze handtekeningen ter zake in zulk
danige omstandigheden zich voordeden 
dat, zelfs met << hulpmiddelen Jl, name
lijk met << behulp van den samenhang Jl, 

zij niet zouden toelaten met zekerheid de 
steller ervan te vereenzelvigen, welke on
zekerheid met een gebrek aan redenen 
gelijkstaat, en doordat, om het -door de 
aanleggers in eonclusies voorgesteld mid
del te verwerpen, waarin zij om de rede
nen van de eerste rechter cle bekrachti
ging van het vonnis waartegen beroep 
aanvroegen, welk midclel was afgeleicl 
11it het feit dat <<men gewoonlijk door 
aanduiding van de familieverhouding te
kent, w anneer men zich tot naaste fa
milie rieht )) en clat de handtekening 
<< Maman ll en << Bonne Maman ll de per
soonlijkheicl nin de erfiaatster veropen
baarde in testamenten waarin << zij zich 
tot haar dochters en kleinkinderen 
richtte Jl omdat die testamenten slechts 
deze aanbelangclen, het arrest zich er bij 
bepaalt te verklaren << dat het door de 
consoorten Gustin gehuldigd stelsel hen 
nog grotendeels in het ongelijk stelt, ver
mits in twee der testamenten die zij als 
ldeinkinde1·en der erfiaatster inroepen, 
deze laatste met het woord << Maman J) 

_ heeft getekend, hetgeen ongetwijfeld uiet 
cle gewone wijze was waarcloor zij zich 
nan hare kleinkinderen openbaarcle Jl, al
clus het geloof sehendende dat verschul
digd is nan de testamenten van 7 augustus 
1942 en 20 maart 1944, getekend << Ma
man JJ, waarvan het eerste gericht << A 
mes enfants cheries )) beschikkingen in
llield ten laste of ten bate van de doch
ters der erfiaatster terzelfdertijd als van 
haar kleinkinderen, en waarvan het twee
de met de woorden << A ma fille Niny 
Albert Jl begon, verznimende, daarenbo
ven, bet micldel te beantwoorden in zover 
11et inriep dat de erfiaatster zich << tot 
haar dochters en kleinkinderen )) had ge
richt, en het middel niet beantwoordende 
ingeroepen aang·aande het derde testa
ment, van 15 maart 1948, getekend << Bon
ne Maman Jl hetwelk uitsluitend een aan
vullend legaat van de erfiaatster aan haar 
kleinzoon «Julio Jl, vierde aanlegger, in-
1lield : 

VERBR., 1955. - 22 

Ove1· de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat, volgens artikel 970 

van het Burgerlijk Wetboek, een eigen
handig testament enkel geldig is wanneer 
de opste1ler ervan door zijn handtekening 
hewijst dat de door hem geschreven en 
gedagtekende beschikldngen wel de uit
drukking van zijn wil zijn ; 

Overwegende dat de handtekening, 
naar de zin van g-ezegd artikel, het met 
de hand geschreven teken is waarbij de 
erfiater g-ewoonlijk · zijn persoonlijkheid 
aan derden doet kennen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt, 
door de woorden << J'.1aman ll en << Bonne 
Maman ll niet als geldige handtekeningen 
van de erfiaatster te beschouwen, om 
red en da t deze woorden indien zij gebrui
kelijk in de betrekkingen van de erfiaat
ster met haar kinderen en kleinkinderen, 
de legatarissen, gebezigd werden, en, 
verg-eleken met lle tekst van het testa
ment, de persoonlijkheid van de erfiaat
ster openbaren, nochtans de wijze niet 
zijn waarmede gezegde erfiaatster << in 
een brede kring ll bekend stond, dit wil 
zeggen zich ten opzichte van derden ver
eenzelvigde; 

Dat die beschouwingen van het arrest, 
anderzijds, gee1i enkele strijdigheid be
vatten; 

Dat die twee onderdelen van het mid
del, niet ki:mnen uangenomen worden; 

Over het dercle onderdeel : 
Overwegende dat het niet dubbelzinnig 

is te verklaren, zoals het arrest het doet, 
enerzijds, dat de onder de testamenten 
geschreven ·woorden << Maman Jl en 
<<Bonne Manum Jl, in Vei'band met de sa
menhang vergeleken, bewijzen dat de tes
tamenten wel het werk zijn van dame 
Vandenbosch, moeder en grootmoeder van 
de legatarissen, en anderzij ds, da t de
zelfde woorden geen handtekeningen naar 
de zin van artikel 970 van het Burgerlijk 
Wetboek uitmaken; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat, indien de rechter 

over de grond, uit de vaststelling dat 
sommige der testamenten getekend wa
ren << Maman ll dan wanneer de erfiaat
ster een deel van de legaten aan haar 
kleinkincleren toekende, heeft afgeleid dat, 
zelfs naar het stelsel van de legatarissen, 
de erfiaatster geen geldig testament zou 
gemaakt hebben, hij in die beschouwin
gen slechts een overboclige reden heeft 

· vermeld, welke hij overigens als dusda-
nig- heeft aangeduid; · 

Dat het middel, in zover het het gezegd 
motief bestrij dt, niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde onderdeel : 
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Overwegende dat het hof van beroep, 
door te beslissen dat de door de ertlaat
'ster gebezigde woorden « Maman >> en 
« Bonne J\IIaman >> geen llancltekeningen 
nitmaakten naar de zin van artikel 970 
van het Burgerlijk Wetboek, impliciet 
elke draagwijdte lleeft ontzegd aan het 
middel afgeleid hieruit dat de testa
menten enkel legaten aan de kinderen en 
kleinkinderen van de de C'Ujtt8 toekenden; 

Dat het arrest, inderdaall daardoor 
wijst op het bestaan van een nietigheid 
in de vorin welke de testamenten aantast, 
welke om het even ook de lloedanigheid 
van hnn recllthebbenden weze; 

Dat het vijflle onderdeel van het mid
del, feitt>lijke grondslag mist; 

Over l!et tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1134, 1319, 
J 320, 1?.22, 1350 tot 1352 van het Burger
Jijk Wetboek, 352, 443, 456 en 470 (deze 
laatste drie gewijzigd door artikel 22 van 
lwt koninklijk besluit n" 300 van 30 maart 
1\JB!\) en 4G2 van het vVetboek van burger
lijke rechtspleging, dqordat hoewel de 
verweerders .Angele Ghineau en Jules 
Gustin v66r de eerste rechter in de vorde
ringen der aanleggers tot afg'ifte van hun 
legaten berust hadden, en geen hoger be
roep hadden ingesteld tegen het vonnis 
dat hen op deze vorderingen veroor<leel
de, doch duarentegen v66r het hof van 
beroep de lJevestiging van tlit vonnis heb
ben gevorderd, het bestreden arrest het 
vonnis waartegen beroep te niet doet, 
voor recht zegt dat de ingeroepen testa
menten nietig zijn, en dat, dienvolgens, 
de aanleggers in de door aanleggers inge
stelde vorderingen tot afgifte van hun le
gaten niet ontvankelijk zijn en dit zonder 
tussen de verschillende verweerders in 
verbreking, allen oorspronkelijke ver
weerders, onderscheid te maken, en aan
leggers tot de kosten van beide aanleggen 
veroordeelt, met schenc1ing aldus van de 
verplichtende kracht van de berusting der 
verweerders .Angele Ghineau en Jules 
Gustin in de vorclering der aanleggers en 
in het vo1mis uat ze aanvaardde, van het 
gezag van het gewijsde - ten opzichte 
van deze verweerders - van een vonnis 
waartegen geen hoger beroep bij de rech
ters over de grond aanhangig werd ge
maakt, om de overdragende uitwerking 
van een hoger beroep dat, enkel door de 
echtgenoten .Albert-Ghineau ingesteld, de 
·!Jelangen van de andere verweerders bij 
het hof van beroep niet aanhangig maak
te, en van de bewijskracht der conclu
sies welke door de echtgenoten Jules 
Gustin-.Angele Ghineau v66r het hof van 
beroep regehnatig genomen werden : 

Overwegende dat de door aanleggers 
ingestelde vordering ertoe strekte afgifte 
van de in de bestreden testamenten be
grepen legaten te bekomen ten Jaste van 
lie nalatenschap van de ertlaatster, nala-

tenschap waartoe de dames Gustin-Ghi
neau en .Albert-Gbineau als algemene me
deopvolgers geroepen waren; 

Dat het inwilligen van gezegde vorde
ring invloed had op het geheel der ver
richtingen van vereffening en verdeling 
van gezegde nalatenschap; 

Dat, wegens de ondeelbaarheili van 
het geschil, het boger beroep tegeJl het 
YOimis van de eerste rechter hetwelk aan
leggers conch1sies had ingewilligd, welk 
beroep door de echtgenoten .Albert-Ghi
neau tegen aanleggers en de echtgenoten 
Gustin-Gbineau was ingesteld, bet ge
wijsde ten opzichte van de consoorten 
Gustin-Ghineau, die bij het beslechten 
van bet geschil belang hadden, upnieuw 
ter sprake bracht, alhoewel, zij geen ho
ger beroep had den ingesteld; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
consoorten Gustin-Ghineau slechts hebben 
willen berusten in de beslissing welke de 
uitvoering van de legaten ten laste van 
de hele nalatenscbap legde, en niet in 
een beslissing die de dame Gustin-Ghi
neau zou gedwongen hebben ze alleen te 
dragen; 

Dat het middel niet gegtond is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten, en, daar de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend is geweest, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens ledPr 
van de verweersters. 

7 januari 1955. - 1" kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, voorzitter. - Verslag
[Jever, H. Piret. - Oelijld~tidende conclu-
8'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleite1·8, HH. An
siaux, Ynn Leynseele eu Van Ryn. 

1 e KAMER. - 7 januari 1955 

M.A.ATSCH.APPELIJKE ZEKERHEIIJ_ 
- NIE'l' DINNEN DE VOORGESOHREVEN '.rERMl;J
NEN BE'l'AALDE BIJDRAGEN. - VERHOGINGEK 
EN VERWIJLIN'.rRESTF..N DOOR DE WER.KGEVER 
VERSOHULDIGD. - .AFS'l'AND. - MAG NIET 
DOOR DE REOH'l'ER AAN DE RIJKSDIENS'l' VOOR 
MAA'l'SOHAPPELIJKE ZEKERHEID OPGELEGil 
WORDEN. 

De rechte-r mng nnn cle Ri,iksd·ien8t 1JOOr 

n~antBchappeU,ilce zelwrhe·ill niet opleu
gen ntstnnd. te doen ·v'an de verhoginge1,t 
vnn de bi.i rlrngen en vnn cle venoijlin
treBten wellce door de.we1·7cgever, die de 
M.jdrngen niet binnen cle voo1·z·iene tm·
m·ijn heett lnten gewo1·den, ·verBchnl
digd zijn. Aa-n ·voornoemde ri,ilcsdienBt 
ctlleen behoo1·t het vennogen, in gevnr 
vnn ovennncht, •lJ(tn het recht orn fieze· 
·vermeerdel"inu en rleze ·intresten te in-
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'IM!rb at stand te. cloen (1). (Besluit van 
de Regent 16 januari 1945; art. 9 gewij
zigd bij besluit van de Regent van 
7 september 1946.) 

(RIJKSDIENS1-' VOOR li!AATSCHAPPELI.JKE 
ZEKERHEID, T. GRISLAIN.) 

ARREST. 

HN1' HOF; - Gelet op het bestreden 
YOnnis, op 26 april 19~2 in hoger beroep 
gewezen door de Hechtbank "Van eerste 
aanleg te Brugge; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 107 van de 
Grondwet, 12 "Van de besluitwet van 
28 december 1944, betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders, 
gewijzigd door de besluitwet van 6 sep
tember 1946 (art. 2), 9 van het besluit 
van de Regent yan 16 januari 1945, gewij
>~igd door het besluit van de Regent vim 
7 september 1946, en van artikel 1 van ge
zegd besluit van de Regent dd. 7 septem
ber 1946, doordat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van het vonnis waartegen 
hoger beroep, de yordering van de aanleg
ger als niet gegrond verworpen heeft in 
zover zij strekte tot de veroordeling van 
de verweerders tot het betalen van een 
som van 26.960 frank, vertegenwoordi
gende de verhogingen en verwijlintresten 
verschuldigd op de binnen de wettelijke 
termijnen niet betaalde bijdragen, om de 
redenen : 1 o dat gelet op de goede trouw 
van de schuldenaars die verhogingen en 
intresten hun niet zouden toegepast wor
den en 2° dat zij niet zouden versclml
digd zijn, dan wanneer, krachtens de 
hierboven aangehaalde wetsbevalingen, 
enerzijds, de rechter het rccht niet heeft 
kwijtschelding te verlenen van die verho
gingen en intresten vermits het recht dit 
te doen uitsluitend aan de rijksclienst 
voor maatschappelijke zekerheid zelf 
wordt voorbehouden en, anderzijds, gc
zegde verhogingen en verwijlintresten 
altijd ten automatisch van toepassing zijn 
op de bijdragen welke binnen de wette
lijke termijn niet aan de Rijksdienst voor 
maatschall!Jelijkc zekerlleid gestort wer
den, welke ook de oorzaak van het ver
wijl weze : 

Overwegende dat de rechter over de 
g-rond, na beslist te hebben dat het door 
;tanleggPr gevorderd bedrag van bijdra
gen werkelijk door verweerders verschul
digd was, geweigerd heeft deze laatsten 
tP veroordelen tot de betaling der ver-

(1) Verbr., 27 september 1951. (A''''· Ym·br., 
1952, blz. 30; Bull. en PAsrc,,, 1952, I, 33) ; 
11 juni 1954 (A1·r. Jlm•br., 1954, blz. 653; B1tll. 
en PAsrc., 1954, I, 869, en nota 2, biz. 870). 

hogingen• van bijdragen en der verwijl
intresten, welke het gevolg waren van 
het door hem alzo vastgesteld niet-vol
brengen hunner wettelijke verplichting; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 1 
van het besluit van de Regent van 7 sep
tember 1946, waarbij artikel 9 vaJ;J. het 
l!esluit van de Regent van 16 januari 1945 
gewijzigd werd, de ingebrekestelling die 
bij dit artikel 9 als voorwaarde voor de 
toepassing van de vermeerdering wegens 
verwijl voorzien was door. het louter ver
vallen v66r het verstrijken van de ter
mijn binnen dewelke het bedrag der ver
schuldigde bijdragen dient te worden ge
stort vervangen l1eeft; dat de verhogingen 
en de verwijlintresten dienvolgens ver
schuldigd zijn, zodra: de werkgever de 
verschuldigde llijdragen niet binnen de 
voorziene termijn aan de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid heeft laten 
geworden; 

Overwegende, anderzijds, dat uit het 
laatste lid van paragraaf 1 van artikel !l 
van het besluit van 16 januari 1945, gewij
zigd bij het besluit van 7 september 1946, 
blijkt dat het aan de rijksdienst is dat 
het recht behoort, in bchoorlijk bewezen 
geval van heirkracht, de inning der ver
hogingen en verwijlintresten te verzaken; 
dat de rechter zulke verzaking niet ver
mag op te leggen; 

Overwegende clat het bestreden vonni13, 
door de eis van aanlegger betreffende de 
verhogingen en verwijlintresten af te 
wijzen, de in het midclel aangeduidp 
'''etsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch aileen in zover het dP 
vordering van aanlegger strekkende tot 
betaling van verhogingen van bijdra
gen en van verwijlintresten afgewezen 
heeft en' over de kosten uitspraak heeft 
geclaan; beveelt dat melding van onder
ha vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerders tot de 
kosten, erin begrepen de. kosten van de 
uitgifte van het gedeeltelijk vernietigd 
vonnis; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar de rechtbank van eerste aanleg te 
Kortrijk zetelende in hoger beroep. 

7 januari 1ll55. - 1e kamer. - TToorzit
te-r, H. ·wouters, voorzitter. - TTersla.g
gevm·, H. Huybrechts. - Gelijleluidencle 
conclt~sie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. PleUer, 
H. Delacroix. 

1 e KAMER. - 7 januari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
EJISER IN BELGIE WOONACHTIG. - VooR-1 
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ZIENING INGES'l'ELD l<IEER DAN DRIE _MAAND 
NADA'l' DE BESLISSING BE'J'EKEND ""ERD. -
0P 'l'EGENSPRAAK GEWEZEN EN DEFINI'l'IEVE 
BESLISSING. - TE LAAT INGEDIENDE VOORZIE
NING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM.- BURGERLIJKE ZAKEN.- i\'IE
MORIE '1'0'1' AN'l'WOORD. - BE'l'EKENING. -
AFSCHRIF'l' VAN HE'l' EXPLOO'l' EEN ANDERE 
DAG'l'EKENING DAN HE'l' OORSPRONKELIJK EX
PLOO'l' DRAGENDE. - NIE'l'IGHEID VAN DE BE
'l'EKENING. - VEREISTE. 

1o Is, 'in btwgerUjke zalcen, te laat ·inge
(l'ienrl rloor een e·ise;r, a'ie in BeloW z·ijn 
woonplaats heett, cle voo,-z·ien'ing welke 
tm· gTijjie o·ve?"gelerJcl worclt mee·r clan 
llr'ie maanllen te relcenen vcln lle dng 
wanrop cle op tegenspranlc gewezen en 
definUieve besl'issing, llie bestreden is, 
nan cle peTsoon vnn eise?' of te zijne·r 
IVoonplants betelcend wercl (1). (W' et 
van .25 februari 19·25, art. 1 en 8.) 

2° De on?-egelrnnUgheia van de betelce
ning V(ln een mem.m··ie tot nntwoord 
'IJOlgenae ·nit ae onjniste vennel(Ung 
van ae aClt·nm e·rvan in het ntsch?'ift 
van het emploot van betelcenin.(f brengt 
ae nietigheid vnn de betelcening slechts 
rneae wnnneer zij cle 7Jelangen van lle 
pnrtij, awn m·ie de betelcening uedaan 
we1·a, schaallt (2). (vVetboek van burg. 
rechtspl., art. 173.) 

(CAM:r.lEB.MAN, '1'. DE CONINCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreuen 
arrest, op 24 mei 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de door verweertler opgeworpen 
grand van niet-ontvankelijkheid van tle 
voorziening : 

Overwegende dat uit de bescheiden die 
gevoegd zijn bij de door verweerc1er ter 
griffie van het hof op 22 januari 1953 over
gelegde memorie van antwoord blijkt dat 
het bestreden arrest op 31 juli 1952 aan 
aanleggers woonplaats betekend werd; 

Overwegende dat, buiten de gevallen 
waarin de wet een kortere termijn be
paalt, de termijn om een voorziening in 
burgerlijke zaken of in hanc1elszaken in 
te stellen, drie volle maanden bedraagt 
te rekenen van de dag waarop de op te
genspraak gewezen en definifieve heslis
sing, aan lle persoon of te zijner woon
plaats betekimd werd (art. l en 8 van de 
wet van 25 februari 1925) ; 

(1) Verbr., 26 juni 1953 (A1·r. Ve1·br., 1953, 
biz. 751; B,ll. en PASIC., 1953, I, 865). 

(2) Zie verbr., 5 october 1948 (A1·1·. Verb1·., 
1948, blz. 475; B"ll. en PASIC., 19<18, I, 547); 

Overwegende dat tle ter griffie van het 
hof op 10 november 1952 overgelegde voor
ziening dus na het verstrijken van de 
wettelijke termijn ingesteld werd, en niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, weliswaar, dat aanleg
gers, in hun memorie van wederant
woord, staande houden dat de memorie 
van antwoord en haar bijlagen niet door 
het hof in aanmerking mogen genomen_ 
worden omdat het afschrift van het ex
ploot van betokening dezer memorie aan_ 
Mer Van Ryn, 1advocaat bij het hof, die 
aanleggers vertegenwoordigt, een on
juiste datum draagt, te weten 12 januari 
1953, dan wanneer het oorspronkelijk ex
ploot die van 20 januari 1953 draagt; dat 
die onregelmatigheid der betokening, vol
gens aanleggers, aan hun belangen schatlc 
berokkend heeft, dam· zij hen belet heeft 
de data te kennen waarov de termijn van_ 
wederantwoord aanvang nam en ver
streek en dat, in alle geval, de akte die 
de datum van de oorspronkelijke akte 
niet vermeldt geen afschrift uitmaakt, 
naar de zin van de wet; 

Overwegende nochtans, enerzijds, dat, 
zo de onjuiste vermeltling, in het af
schrift van een exploot van betekening, 
van de datum ervan, het afschrift onre
gelmatig maakt, zij het karakter van 
afschrift van een akte eraan niet ont
neemt; 

Overwegende, anderzijds, dat de onre
gelmatigheid van het afschrift van een 
exploot van betokening de nietigheid van 
de betokening slechts medebrengt wan
neer zij de belangen der partij schaadt, 
aan welke de betokening geclaan werd; 
dat ten deze de door aanleggers aange.
voerde schade niet bestaat, daar zij, bin
nen de wettelijke termijn, van hun recht. 
tot wederantwoord gebruik gemaakt hell
ben; 

Dat derhalve de grond van niet-ontvan
kelijkheid door verweerder gelclig wercl 
opgeworpen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot tle. kos
ten en, daar de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend werd, tot de beta
ling van een vergoeding van 150 frank 
aan verweerder. 

7 januari 1955. - 1" kamer. - Voor
zitte?", H. Wouters, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Huy
brechts. Gelijlcltlidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn 
en Simont. 

26 januari 1950 (Arr. Yerb,·., 1950, blz. 336; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 361), ook nota 1 onder 
verbr., 25 september 1950 (Bu.ll. en PAsi:c., 
1951, I, 23). 
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2e KAMER.- 10 januari 1955 

VERKEER. - OMGEKEERDE DRIEHOEK. 
BEBOUWDE KOM. - VOLDOENDE VERLICH· 
TING. - .BEGRIJ>. 

Door het nt·tikel140, 4°, V£Ln de Wegcode 
van .l februa1'i 1934, naa1· luid waarvan 
het uit een om,qelceerde d1·iehoclc be
staande telcen bi.i het vallen van de 
avond i-n de bebonwdt;J lcommen verlicht 
moet worden, wordt niet voorgeschre
'/Jen dat het telcen vel'licht rnoet wo1·den 
doot· een eigen verlichtingsnet weUce 
van eUce andere Uchtbi'On onafhanlcelijlc 
1-s; deze bepaUng wordt nagelee(d wan
nee~· het telcen voldoende zwhtbaar 
is (1). 

(PIRO'l"£E, T. BODRY.) 

AHRES'f. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juni 1954 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
Pirotte : Cl) In zover de voorziening te
gen de over de publieke vorclering gewe
zen beslissing gericht is : 

Overwegende clat aanlegger geen hoecla
nigheid heeft om zich te voorzien tegen 
het bestreclen vonnis, voor zoveel het bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
medebeklaa.gcle Bodry ontslagen heeft van 
de vervolging welke tegen hem ingestelcl 
werd uit hoofcle van inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en op 
de artikelen 42, lid 2, en 55 van het Al
gemeen Reglement op de verkeerspolitie 
(koninklijk besluit van 1 februari 1934); 

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de· 
schending van <le artikelen 131 tot 135 van 
het Algemeen Reglement op cle verkeers
politie, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis verklaart dat het te
ken « omgekeercle clriehoek ll overeenkom
stig het reglement was aangelegcl, clan 
wanneer aanlegger, zomler betwisting 
vanwege de tegenpartij, aanvoerde dat 
het teken een zwartkleurig Sint-Andries
kruis vertoonde en dienvolgens onwette
lijk was, en dan wanneer de rechtbank 
zelfs ambtshalve had dienen na te gaan 
of dat teken in overeenstemming met de 
reglementaire voorschriften was : 

Overwegende dat noch uit de stukken 
der rechtspleging, noch uit de vermeldin
gen van het bestreclen vonnis blijkt, dat 

(1) Verbr., 11 juli 1938 (An·. Yerb>'., 1938, 
blz. 165; Bull. en PASIC., 1938, I, 269); 22 fe
bruari 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 551). 

aanlegger v6-6r. de rechter in hogel! beroe!r 
zou aangevoerd hebben dat het teken, om
gekeerde driehoek, niet in overeenstem
ming met het reglement op de verkeers
politie was omdat het een Sint-Andrie~
krnis vertoonde ; 

Overwegencle clat, waar het vonnis ver
klaart dat dat teken overeenkomstig lwt 
reglement overgelegd wercl, het genoeg
zaam bij ontstentenis van conclusies 
dienaangaande vastgesteld heeft dat bet 
teken aan de voorschriften van het regl<'
ment beantwoordde; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het tweede miclclel, afgeleid ui t 

de schencling van de artikelen 140, 4", 
van het Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie en 97 van de Grondwet, door
clat het bestreden vonnis aanneemt dat 
het voorschrift van artikel 140, 4°, van 
voormeld reglement nagekomen wordt 
wanneer het teken, ofschoon het niet van 
enig eigen verlichtingsnet voorzien is, 
niettemin op enige andere wijze verlicht 
wordt, dan wanneer aanlegger bij zijn 
conclusies staande gehouden had dat bo
vengemellle reglementaire bepaling eeu 
verlichting, eigen aan het teken en onuf
hankelijk van een uit een andere bron 
komende verlichting, voorziet en dan 
wanneer, in dit opzicht, het vonnis, dooi' 
enkel te verwijzen naar de « schijnbare » 
betekenis welke een deel der rechtspraak 
eraan toekent in werkclijkheicl niet met 
redenen omklJed is : · . 

Overwegende, aan de ene zijtle, dat het 
bestreden vonnis zich er niet toe beperkt 
te verwijzen naar de schijnbare betek(~
nis welke door een zekere rechtspraak 
wordt toegekend, maar zijn beslissing 
steunt onder meer op de beschouwing dat, 
hoewel het artikel 140, 4°, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934 be
paalt dat de tekens bij het vallen van de 
avond moeten verlicht worden, daaruit 
echter niet volgt dat het voor elk dier· 
tekens een eigen verlichting voo1·sehrijft, 
welke van elke andere lichtbron onafhan
kelijk is; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het vonnis vaststelt dat het langs d(• 
openbare weg, welke aanlegger in de rich
ting van dat kruispunt volgde, in de na
bijheid van het kruispunt geplaatst bord 
van op een afstand van 30 meter voor· 
een autovoerder zichtbaar was, omdat ter 
hoogte van het teken en op de tegenover
liggende stoep een lamp van de openbare 
verlichting aangebracht was; 

Overwegende dat de omgekeerde driP
hoek voor de bestuurders van voertuigen 
gebiedend is en hen verplicht de verkeers
voorrang in acht te nemen van diegenen 
die op de weg rijden welke zij naderen, 
mits hij op een behoorlijke afstand van 
de volgens de omstandigheden en de bij-
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zonderheden der plaats uitgemaakte krni
sing geplaatst weze, en mits hij voldoende 
verlicht weze; 

Overwegencle dat, vermits artikel 140, 
4°, van bet koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1934 niet voorscbrijft dat het uit 
<'en omgekeerde driehoek bestaand teken 
verlicht moet worden door een eigen ver
lichtingsnet welke van elke andere licht
bron onafhankelijk is, het bestreden von
ni~, r1oor te steunen op de vaststellingen 
welke het nuder bepaalt, wettelijk heeft 
kunnen verklaren dat het bedoeld teken 
reglementair aangebracht en verlicht 
was, en daarnit afieiden clat de door aan
legger gevolgde openbare weg ten op
zichte van de door Bodry bereden weg 
Pen secundaire weg was; 

Dat llet midclel noch in feite noch naar 
recht opgaat; 

Over het dercle miclclel, << ter aanvnl
ling JJ afgeleid nit de schending van de 
artikelen 55, 54 en 42 van het koninklijk 
beslnit van 1 februari 1934, ,!18 en 420 van 
het Strafwetboek, 1382 tot 1386 van het 
Bnrgerlijk vVetboek, doordat bet bestre
<len vonnis bij wege van gevolgtrekking 
voormelde wets- of reglementsbepalingen 
weigert op Bodry toe te passen en beslist 
<lat annlegger ze overtreden· · beeft, dan 
wanneer aanlegger bovengemelcl arti
kel 42 van gezegd koninklijk beslnit niet 
hef'ft knnnen overtreden, aangezien de 
beklaagcle Boclry, die verkeersvoorrang 
versehnldigd was, voor hem een niet te 
voorziene hindernis is geweest, en artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek bij 
Hfwezigheid van enige nan aanlegger te 
wijten font ter zake niet toepasselijk wa
ren : 

Overwegende dat het middel bernst op 
<le stelling dat Bodry aan aanlegger ver
keersvoorrang· verschnldigd was; 

Dat die stelling niet gegrond zijnde, 
zoals blijkt nit bet vonnis en nit het ant
woord clat te 1roren op het tweede middel 
verstrekt wercl, het derde midclel in feite 
niet opgaat; 

En oYerwegende dat de snbstantHlle of 
DP straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
lJeslis!'ling overeenkomstig de wet is ; 

b) In zover tle voorziening tegen cle 
over de vorderlng van de burgerlijke par
tij Bodry en over de burgerlijke vorde
ring van aanlegger tegen Bodry gewezen 
beslissing gericht is : 

Overwegencle dat aanlegger geen bijzon
zonder middel inroept; 

II. 'l'en aanzien van de voorziening van 
Parent, eclltgenote Boclry, burgerlijke 
partij : 

Overwegende clat aanlegsters voorzie
ning niet ontvankelijk is voor zoveel zij 
tegen het openbaar ministerie gericht is, 
vermits bij het bestreden vonnis geen ver-

oordeling tot de kosten van de publieke 
vordering ten laste van aanlegster. wordt 
uitgesproken; · 

Overwegende, wat de over de burger
lijke vordering van aanlegster gewezen 
beslissing betreft, dat aanlegster geen 
middel inroept dat onderscheiden is van 
cle door aanlegger Pirotte ingeroepen 
midclelen; 

Om clie redenen, verwerpt cle voorzie· 
ningen; veroordeelt aanleggers tpt de 
kosten. 

10 januari 1955, - 26 kamer. - .Voor
zitter, H. Fettweis, :raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve?·slaggeiie?·, H. Ba
reel. - Gelijlul1.tiflende aonal1tsie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caa t-generaal. 

2e KAJVIER. - 10 januari 1955 

1° MIDDET.JFJN TOT VERBRFJKING. 
S'l'RAFZAKEN. - ]\I[IDDEL AJ;GELEID HIERUIT 
DA'l' HET BESTREDEN ARREST TEN ONRECH'l'E 
ZE:KERE GETUIGENISSEN NIE'l'IG HEEF'l' VER
KLAARD. - VAS'l'S'l'ELLING DA'f DIE GE'l'UIGE· 
NISSEN NIET 'l'ER OPENBARING VAN DE WAAR
HEID ONpN'l'BEERLI.TK ZIJN. - BELANGLOOS 
MIDDEL. - NIE'l' ONTVANICELI.TK. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRFJSTEN. - S'l'RAFZAKEN. - CONCLU
SIES. - BESCHOUWINGEN WELKE NOCH EEN 
EIS, NOCH EEN VERWEER, NOCH EEN EXCEP
TIE Ul'l'MAKEN. - HOEVEN NilOO' DOOR DE 
RECH'l'ER 'l'E WORDEN BEAN'l'WOORD. 

3° REDFJNEN VAN DE VONISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - CoNcLu
srEs WELKE EEN BEWIJSELEMENT BES'l'RIJDEN. 
- CONCLUSIES WELKE NIET DIENEN BEANT
WOORD 'l'E WORDEN. 

1 o Is zonde·r belctn{J en d!ienvolgens 
onontvanlcelijlc het m;illdel afgeleid hieT
·uit llnt cle 1·eahter ove?·· de grond- ten 
onreahte zekere getnigenissen niet-irJ 
heett verlclctcM·d, wannee?· het best?·eden 
arrest bovendien vetStstelt dnt die getni.
genissen niet ter openba?··ing van de 

'waat·heicl onontbee?·lijl.; zijn (1). 

2° De reahter is er niet toe gehonde-n ·h1 
aonal1ts·ies ·u:iteengezette besahottwingen 
te benntwoorden 1Ue noah een eis, noah 
een ve·n.veer, noah een exaeptie nit
mctlcen (2). 

(1) Verbr., 4 mei 1948 (A•·r. Verbr., 1948, 
blz. 254; Bull. en PASIC., 1948, I, 296, en 
not~ 2, blz. 298); 2 Mei 1949 (Arr. Verbr., 
1949, blz. 289; Bull. en PASIC., 1949, I, 325). 

(2) Verbr., 19 januari 1954 (A•·r~ Verbr., 
1954, blz. 348; B'tll. en PAsrc., 1954, I, 434) ; 
20 september 1954 (B·ztll. en PAsrc., 1955, I, 15). 
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3° De rechter hoeft geen condusies te be
antwoorden wellce een bew·ijselement 
bestrijden tvanneer zi)1~ beslissing op 
andere bew·ijselementen gegmnd is (1). 

(VAlWERMENSBRl:GGHE.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 30 october 1954 gewezen door 
het militair gerechtshof; 

Over de eerste twee middelen samen, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artilrelen 155 van het Wcetboek van 
strafvordering, 1 van het besluit van 4 no
vember 1818 van de Souvereine Vorst, 
uoordat het bestreden arrest de verkla
ringen van de getuigen Lambotte, Blume 
en Shank )lietig verklaard heeft, dan 
wanneer die personen een wettelijke eed 
afgelegd hadden; het tweede, afgeleid nit 
ue schending van de rechten der verde
diging, doordat uit de stukken van het 
onderzoek blijkt dat het verslag v66r het 
militair gerechtshof aan de hand van alle 
stukken van het dossier gedaan werd, 
dan wanneer cle verdediging niet verzocht 
geweest is haar zienswijze voor te dragen 
nopens de wettelijkheid der stukken 
welke door het hof na de sluiting der 
debatten ambtshalve nietig verklaard 
werden: 

Overwegende clat het militair gerechts
hof, na beslist te hebben dat er gronden 

. aanwezig waren om het v66r de krijgs
raad gedaan onderzoek gedeeltelijk nietig 
te verklaren wegens cle in het eerste mid
del aangeduide getuigenissen welke nietig 
zouden wezen, vaststelt dat die getuige
nissen niet ter openbaring van tle waar
heid onontbeerlijk zijn; 

Overwegende dat die beoordeling sou
verein is; dat, ware het zelfs bewezen dat 
het arrest ten onrechte die getuigenissen 
nietig verkl:ianl Iweft, naurdien die nie
tigvel'klaring gescllied is ten opzichte van 
gegevens welke de rechter over de grond 
ter ontdekking van de waarheid nutte
loos heeft geacht, aanlegger er dan ook 
geen belang bij heeft zich erover te be
klagen dat hij niet verzocl1t geweest is 
zijn zienswijze nopens hun geldigheid 
kenbaar te maken, vermits de uitgespro
ken nietigheid hem niet heeft kunnen 
schaden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van ai"tikelen 97 van de Grond
wet en 163 en 195 van het Wetboek van 
strafvordering, doordut het bestreden ar
rest, na de verklaring van de getuige 
Lambotte ter zitting van de krijgsraad 
nietig verklaard te hebben, de getuigenis 
van dezelfde persoon v66r de krijgsaudi
teur 'in aa1m1erking neemt, dan wanneer 

(1) Verbr., 12 april 1954 (AN. Yerb1·., 1954, 
biz. 545; Bull. en PASIC., 1954, I, 709, en nota). 

geen antwoord verstrekt werd op de cou
clusies waarbij de beklaagde het hof ver
zocht de getuigenis te weren van perso
nen «Welke gewettigd zijn een in verden
kingstelling wegens medeplichtigheid te 
vrezen zo zij een houding aannemen wd
ke door de magistraten clie hun verklarin
gen opnemen te gestreng zon geacht wor
den>> : 

Overwegende dat aanleggers conclusies 
luidden « dat er geen rekening l10eft ge
houden t() worden met de getuigenissen 
van personen die ernstige gronden heb
ben om een inverdenkingstelling wegen~ 
mecleplichtigheid te vrezen zo zi.i een hou
ding aannemen welke door de magistra
ten die hun verklaringen opnenwn te gP
streng zou geacht worden >>; 

Overwegende dat aanlegger aldm: c)Cll 
beschouwing van algemene aard uitte , 
zonder daaruit een bepaaldc juridisdw 
gevolgtrekking af te leiden; dat, zoda
nige bescl10uwing noclJ een eis, noch een 
verweer, noch een exceptie ultmaakt en 
door de rechter over de grond niet hoPfde 
te worden beantwoord; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid nit, 11<' 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 en 195 van het vYetboek 
van strafvordering, doordat het arrest 
geen antwoord verstrekt op de conclnsles 
waarbij de beklaagde stuande hielcl dat 
de houding welke het Centraal n'lennoni
tisch Comite in verband met de militaire 
dienstplicht aanbeveelt in de in het dos
sier berustende brochure << God wil vre
cle >> uiteengezet wordt, dan wanuePr het 
militair gerechtshof de door de lleklaagde 
voorgestelde grond van rechtvuardiging 
afwijst, om reden clat diens l)ersoonlijkf' 
gedachten « geen bevestiging vinden in de 
cloor hem ingeroepen eerllerstellingeu van 
de godsdienst ll, en dan wanneer de enige 
leerstellingen van de Memwnitische gorls
dienst die het hof onderzocht Iwcft rlie 
van dominee Lambotte zijn : 

Overwegende dat het arrest er <n1 wijst 
dat aunlegger erlrend heeft clat de gods
dienst welke hij aankleeft het dragen 
van de uniform aan zijn volgelingen niet 
verbiedt en dat hij militaire dienst arm
neemt, onder meer in de gezondheids
clienst; dat hij verklaard heeft niet aile 
Ieerstellingen van de ereclienst welke hij 
gekozen heeft te aanvaanlen en dat zijn 
persoonlijke gedachten hem verllieden de 
uniform te dragen; 

'Dat het bestreden arrest mitsdien niet 
uitsluiteml op het onderricht van domi
nee Lambotte steunt, doch zijn lleslissing 
vooral op de bekentenissen van aanleg
ger grondt; dat de recliter over de gronrl 
derhalve het uU de in het middel aunge
duide brochure afgeleid argument niet 
meer behoefde te beantwoorden; 
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Dat het middel niet kan aang·enomen 
worden; 

En overwegende dat de substanWUe 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 aanlegger tot de kos
ten. 

10 januari 1955. - 26 kamer. - Vom·
zUter, H. ]'ettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. -· Verslaggever, H. C. 
I,ouveaux. - Gelijlc7Jniclende concl-!tsie, 
H. Rog·er Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaaL 

2" KAMER. - 10 januari 1955 

1° VFJRJARING VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - 0NDERSCHEIDEN S'l'RAF
BARE FElTEN DIE DE UITVOERING VAN EEN
ZELFDE MISDADIG OOGMERK UI1'111AKEN. -
VER'l'REKPUNT VAN DE VERJARINGS'l'ERMIJN. 

2° VALSHEID IN GESCHRIFTEN. -
GEBRUIK DOOR. EEN ANDERE PERSOON DAN DE 
VERVALSER. - GEBRUIK DOOR DE VERVAL
SER GEWILD OF VOORZIEN. - STRAFRECH1.'E
LIJKE VERANTWOORDELI.JKHEID VAN DE VER
VALSER. 

1 o In geval vc?·scheiclene st?·afbare fe-iten 
de opeenvolgenae 1titvoc?·ing zijn vcm 
eenzelfcle misclarUg oogmcrlc, neemt de 
verja-ringstennijn ·van de pnblieke vor
lterino, ten O]Jzichte van het oeheel de?· 
feiten, slechts acmvanr1 vanaf het laat
ste e·r·vnn (1). 

2° De, clruler van een vctlsheid in geschdf
ten is st?'n[·rechtelijlc vc?·nntwoo?·delijlc 
·voor ltet gebntilc vcm !lit vals sl'ltk, het
·wellc ae nonnale lloor hem oewilcle of 
voorziene voortzetting vwn ae valsheid 
·is, zelfs wnnnee?· cUt gebnt-ilc verricht 
Ls ge~veest aoo·1· een llerlle clie, zonclet· 
verstanllhou.cl·inf! met de vervalser of in 
lle onwetenclhe·id vnn cle valsheid van 
het st-nk {fehcmclelcl hecft (2). 

('l'HIRION, 1.'. BRONNE EN 'l'HONE.) 

AR.RES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 october 1954 gewezen door 
l1et Hof van beroep te Luik; 

(1) Verbr., 20 september 19M (supm, blz. H; 
Bull. en PAsro., 1955, I, 20, en nota 2). 

(2) Verbr., 13 januari 1943 (A,·r. Verb1"., 
1943, blz. 3; Bull. en PAsrc., 1943, I, 18); I 
6 juli 1953 (A1T. Ve1·br., 1953, blz. 771; Btdl. I 
en PAsrc., 1953, I, 890, en nota 2). 

I. In zover de voorziening tegen de over 
de publieke vordering _gewezen beslissing 
gericht is : · · ·-- ' 

Overwegende dat :;t;nlepger veroor
deeld geweest is tot een Jaar gevange
nisstraf en tot een geldboete van 50 fr., 
vermeerderd met de decimes, of vijftien 
dagen vervangende gevangenisstraf, uit 
hoofde van, te Bressoux, op 21 september 
1950 en later op een onbepaalde datum : 
n) met bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden valsheden in authen
tieke en openbare geschriften gepleegd te 
hebben, hetzij door valse handtekenin
gen, hetzij door namaking of vervalsing 
van geschriften of handtekeningen, het
zij door overeenkomsten, beschikkingen, 
verbintenissen of ontlastingen van schuld 
valselijk op te maken of door ze achteraf 
in cle akten in te voegen, hetzij door toe
voeging of vervalsing van bedingen, van 
verklaringen of van feiten, welke deze 
akten tot doel hadden op te nemen of 
vast te stellen, ten deze : 1 o door in de 
rand van de minuut van een notarH~le 
verkoopakte Thone van 21 september 
1950, uit de studie van J\IIer Jacob te 
Bressoux, de vermelding toe te voegen 
« De heer bewaarder is er van ontslagen 
een inschrijving van ambtswege in ver
band met onderhavige akte te nemen, zo
wel ten aanzien van de kontante prijs als 
van de rente 11; 2° door na het registreren 
de grosse van bewuste akte te wijzigen, 
enerzijtls door daaruit de melding « als 
voor cle rente 11 te verwijderen, ander
zijcls, door in het voor de bewaarder voor
behouden vak de melding << vol. 77, nr 18 Jl 
aan te brengen; b) met beclrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden van 
die valse stukken gebruik gemaakt te 
hebben, wetende dat zi.i vals waren; 

Over het eerste miclclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22 en 26 
van cle wet van 17 april 1878, bevattencle 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, 193, 196 
en 214 van het StrafwetlJoek, doordat het 
bestreden arrest ten onrechte de door aan
legger met betrekldng tot de hem ten 
laste gelegcle misdrijven van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken 
opgeworpen exceptie van verjaring afge
wezen heeft, en om aldus te beslissen, 
na als principe vooropgesteld te hebben 
<< dat het gebruik van de valse stukken 
zonder e~n nieuwe daad ·van de beklaag
cle en zonder herhaald optreden zijner
zijds voortcluurt, zolang het door hem be
oogcle cloel niet helemaal bereikt is en 
zolang de hem ten laste gelegde aanvan
kelijke daad te zijnen voordele nog het 
nuttig gevolg heeft dat hij ervan ver
wachtte Jl, hierop gesteund heeft dat het 
nuttig_ gevolg dat aanlegger l1ij het ple
gen van de valsheden nastreefde tot 
in october 1953 voortgeduurcl heeft, en 
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hierop dat de feiten van gebruik van de 
valse . stukken steeds nog zonder de· tus
§enkomst van aanlegger tot op dezelfde 
(tatum hebben plaats gehad, zodat de ver
jaring slechts vanaf die datum ingegaan 
is, dan wanneer het enig door aanlegger 
beoogde doel er in bestond door het toe
staan van een hypotheek van de eerste 
rang op het onroerend goed dat hij kor
telings gekocht had een som van50.000 fr. 
in lening te bekomen en dat doel door het 
toekennen der lening en door de inschrij
ving van de hypotheek op eerste rang 
ten behoeve van de leners volkomen is 
bereikt geweest in october 1950, datum 
waarop mitsdien de termijn van verja
ring van het misdrijf ingegaan is, welke. 
termijn dus verlopen was v66r de eerste 
daad van onderzoek of van vervolging 
die slechts in 1954, na de klacht der bur
gerlijke partijen, verricht werd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, enerzijds, « dat de beklaagde, 
door op de minuut de melding van vrij
stelling van inschrijving aan te brengen, 
zich er niet toe beperkt heeft, zoals hij 
het beweert, naar het hekomen van een 
lening op hypotheek te zoeken, maar dat 
hij tevens een titel tot stand gebracht 
heeft die het bewijs van de vrijstelling 
opleverde >>, en, anderzijds, « dat de vals
heden waarmede de aan de burgerlijke 
partijen overhancligde gros13e hehept was 
tot doel gehad hebben die partijen in de 
waan te brengen dat hun schuldvordering 
door een van ambtswege genomen hypo
thecaire inschrijving gewaarborgd was >>; 

Overwegende llat het middel, dat op 
een feitelijke stelling die door voren
aangehaalde souvereine vaststellingen 
van de rechter over de grond tegenge
sproken wordt gesteund is, in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 21, 22 en 26 van de wet van 
17 ·april 1878, 193, 196 en 214 van het 
Strafwetboek, cloonlat het hestreden ar
rest, om de exceptie van verjaring der 
publieke vordering af te wijzen, ofschoon 
het vaststelt dat te goeder trouw han
clelende derden van de vervalste m1nuut 
en de vervalste gTosse gebruik gemaakt 
hebben, de datum niet aangeeft waarop 
die verrichtingen plaats gehad hebben, 
doch zich ertoe beperkt in cUt opzicht te 
zeggen dat die verrichtingen « in juli 1953 
of na clat tijdstip >> plaats gehad heb
ben; dan wam1eer zoclanige tijclsaanwij
zing het hof niet in de mogelijkheicl stelt 
na te gaan of de door aanlegger ingeroe
pen verjaring op dat ogenblik al clan niet 
verkregen was : 

Overwegende clat de bestreden beslis
sing vaststelt dat de door aanlegger ge
pleegcle valsheden, welke wegens de een-

heid van het misdaclig oogmerk samen
hangen, elkander aanvullen en zich met 
elkander vermengen, en dat zij met de 
feiten van gebruik cler valse stukken een 
zelfde misdrijf uitmaken; 

Overwegende dat, wani1eer verschei
clene strafbare feiten de opeenvolgende 
uitvoering van eenzelfde miscladig oog
merk zijn, en aldus slechts een misdrijf 
uitmaken, dit misdrijf helemaal volvoerd 
is en de verjaring van de publieke vor
dering ten opzichte van het geheel der 
feiten slechts vanaf het laatste ervan in
gaat; 

Overwegende dat het gebruik van een 
vals stuk er in bestaat de vervalste akte 
tot het gebruik waartoe zij bestemd is. 
aan te wenden; 

Overwegencle dat de dader van een 
valsheid in geschriften strafrechtelijk 
verantwoordelijk is voor het gebruik van 
dit vals stuk, hetwelk de normale, door 
hem gewilde of voorziene voortzetting is 
van de valsheid welke hij gepleegd heeft,. 
al ware het feit van gebruik van de vals
heid verricht geweest door een derde die 
zonder verstandhouding met de vervalser 
of in de onwetendheid van de verva:lsing 
van het stuk gehancleld heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
onder meer vaststelt dat «de valsheden 
waarmecle de aan de burgerlijke partijen 
overhandigde grosse behept was, tot doel 
gehad hebben die partijen in de waan te· 
brengen dat hun schuldvordering door 
een van ambtsweg·e genomen hypothe
caire inschrijving gewaarborgd was» en 
dat de burgerlijke partijen te goeder 
trouw van de vervalste grosse gebruik 
gemaakt hebben door ze in juli 1953 of 
daarna, toen zij trachtten de uitvoering· 
van het contract te verkrijgen, ter stu
die van notaris Jacob over te leggen; 

Overwegende dat nit die souvereine· 
vaststellingen blijkt dat op bedoeld tijd
stip een stellige daad van gebruik van 
de vervalste grosse door te goeder trouw 
handelende derden is verricht geweest en 
dat dit gebruik de normale, door de ver
valser gewilde of voorziene voortzetting 
van de door hem gepleegde valsheden 
uitmaakt; 

Dat, door onder die omstandigheden te 
beslissen llat aanlegger in juli 1953 of 
naderhand steeds nog van dit vals stuk 
gebruik gemaakt heeft en dat dienvol
gens, de publieke vordering ten opzichte 
van geen der hem ten laste gelegde feiten 
verjaard was, het arrest geen der in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

En overwegende dat de substanti'ele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat dt> 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

I. In zover de voorziening tegen de 

I l .. 
I 
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Qver de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing gericht is : 

Overwegende dat aanlegger geen en
kel bijzoncler midclel inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

10 januari 1955. - 2° kamer. - Yoo·r
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - YerslaurJeve1·, H. Mo
riame.- Geli,ikl·nidende concl~tsie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. 

2e KAMER.- 10 januari 1955 

HOGER BEJHOEJP.- S'l'RAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE VOHDERING. - VHIJSPRAAK. -
0N'l'VANKELIJK HOGER BEROEP VAN DE BUR
GEHLIJKE PAH'l'IJ. - 1\'fAOH'l' VAN DE HEOH
'l'ER IN HO(lER BEROEP. 

liet ontvanlcelijk hoge1· be·roep van de 
lnt;rgerli,ike pa;rt'ij tegen een besl'iss·in,q 
1!an 1J·rijspraalc kent aan 1le rechter ih 
hoge·r beroep 1le macht toe, wat de b1w
.'!erlijke belangen betreft, na te gaan' 
of het m·isd1"ijf hetwelk 1um de vonle
ring ten grondslag ligt bewezen is en 
of het aan cle burgerlijke parti.j schade 
11m·olckencl heejt (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 202.) 

(TRIVIER, 'l'. GRYSON.) 

ARREST. 

HEJ'l' IIOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis,. op 3 juni 1954 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Doornik; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
~chending van het gewijsde, doordat het 
bestreden vonnis, niettegenstaande de 
eindvrijspraak van aanlegger wegens 
de tegen hem ingebrachte telastleg
gingen, desondanks die telastleggingen 
als een font medebrengend in aanmer
king genomen heeft om hem tot schade
loosstelling van de burgerlijke partij te 
veroordelen : 

Overwegende dat uit artikel 202 van het 
Wetboek van strafvordering (art. 7 van 
de wet van 1 mei 1849) blijkt dat het ont
vankelijk hoger beroep van de burger
lijke partij, wat de bui·gerlijke belangen 
betreft, aan de rechter in boger beroep 
de kennisneming overdraagt van I1et feit, 
dat het voorwerp der vervolging is; 

(1) Verbr., 6 juli 1953 (A>•r. Yerbr., 1953, 
biz. 764; Bull. en PASIC., 1953, I, 883, en 
nota 1). 

Dat die rechter dus bet feit opnieuw 
moet onderzoeken en beoordelen op voor
waarde zijn heslissing tot de vordering 
der burgerlijke partij te beperkeri; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over bet tweede middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de in het bestreden vonnis 
aangenomen zienswijze slechts op vage 
aanwijzingen, vermoeclens of gevolgtrek
kingen gesteund is : 

Overwegencle dat bet bof dit micldel 
wegens zijn oncluic1elijkbeid niet kan be
bandelen; dat het middel dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot c1e kosten. 

10 januari HH)5. - 2" kamer. - Yoor
zUter, H. Fettweis, raadsheer waarne
IUPJld voorl'tter. '- TTe1·slaggeve1·, H. c. 
Louveaux. - Gelijkl~ticlencle conclusie, 
H. Roger . 'anssens de Bistboven, eerste 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 10 januari 1955 

VFJRKEJEJR. - KONINKLIJK BESLUI1' VAN 
l FEBRUAHI 1.934 OP DE VERKEERSPOLITIE. -
WEGGEBHUIKEU DIE NORMAAL ZlJN WEG 
VOOR'l'ZET OM EEN ZIJRIJWEG l'E BER.EIKEN 
OP DE PLAA'l'S WAAR DE DOOR HEM GEVOLGDE 
MIDDELS'l'E RIJWEG IN VOORMELDE ZIJWEG 
VERDEH LOOP'l'. - GEEN UITVOERING VAN EEN 
IliJBEWEGING. 

De wegueb1·uilce1" clie op cle m·iddelste rij
weg vnn een openbcwe weg rijdt wellce 
van witte strolcen vooTzien is en die, 
011 cle plants waar lle openbare weg 
slechts nag ~tit tu;ee 1"·ijwegen bestaat, 
zijn weg vervolgt nan1· een zijtaeg wel
lce het vercleT lotJenlle deel van lle rn·icl
clelste rijweg i.s, voe1·t geen 1'ijbewegin[J 
·nit naar clc zin 'Van artilcel 57, 1o, Ut
tent c, van lle Wegcocle dd. 1 februa.r·i 
1934 (2). 

(N. V. I< L'URBAINE >> EN l\IICHIELSEN, 
T. BODSON.) 

AR.RES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
anest, op 17 februari 1954 gewezen (loor 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 tot 420 van het Strafwet-

(2) Ve1·br ., 20 september 1954 (sUlJra, 
blz. 169; Bttll. en PAsrc., 1955, I, 24, en: nota). 
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boek, 41, 42 en u7-1-c, van het koninklijk 
besluit yan 1 februari. 19·34 op de ver
keerspolitie, 154, 189 en 211· van het Wet
boek van strafvordering, doordat, waar 
aanleggers l1ij hun regelmatig ter terecht
zitting van de derde kamer van het Hof 
van beroep te Brussel van 27 januari 
1954 genomen conclusies aanvoerden : 
1° dat de Tervurense laan tussen de 
Montgomery square en de r ... eopold II 
square samengesteld is uit drie rijwegen 
welke door twee opgehoogde stroken van 
elkaar gescheiden zijn, dat de Tervu
rense laan voorbij de Leopold II square 
nog slechts uit twee rijwegen bestaat 
welke door een opgehoogde strook van 
elkaar geschetden zijn, en dat de be
klaagde die de middelste rijweg van de 
Tervurense laan volgde, dus noodzake
lijkerwijze die rijweg moest verlaten om 
een der zijrijwegen van de Tervurense 
laan te nemen die beide verder in de 
cirkelvormige rijweg rond de Leo
pold II square lopen; 2" dat beklaagde, 
om de middelste rijweg van de Ter
vurense laan te verlaten. ofschoon de 
verplichte richting in acht nemend, een 
S-vormige rijbeweging moest uitvoeren 
welke klaarblijkelijk van nard was om 
de doorrit af te snijden voor de wiel
rijder die, uit de tegengestelde richting 
aankomend en na rond de Leopold II 
square gereden te zijn, normaal zijn weg 
in rechte lijn moest 'vervolgen op het rij
wielpad dat gelegen is op de opgehoogde 
strook welke zich rechts van de be
klaagde ten opzichte van zijn stand in 
de .middelste rijweg van de Tervurense 
laan bevindt; 3° dat beklaagde (verweer
der in verbreking) bij zijn verhoor van 
2 september 1953 (proces-verbaal nr 1257/59 
van de Commissaris van politie de Laven 
te Luik) erkend heeft dat juist v66r het 
ongeval de zon volop in zijn windscherm 
scheen, zodat een goed zicht hem onmo
gelijk was, dat hi.i de wielrijder slechts 

· gezien he eft toen hij reeds tussen de twee 
opgehoogde · stroken in de verlenging van 
het rijwielpad was gekomen, dan wan
neer de autovoerders die, zoals beklaag
de (verweerder in verbreking), . de mid
delste rijweg van de Tervurense laan 
volgen, de uit de tegengestelde rich
ting aankomende wielrijders, voor wie 
zij bij het verlaten van een rijweg van 
de Tervurense laan voor een andere 
de 'doorrit gaan afsnijden, op een 
grote afstand kunnen zien, dat er op 
insgelijks client gewezen clat het de be
klaagde (verweerder in verbreking) is 
die met de rechter voorlmnt van zijn 
voertuig het rijwiel van het slachtoffer 
l\ifichielsen (aanlegger in verbreking) aan
gereden heeft, dan wanneer hij, rekening 
houdend onder meer met de 17 meter 
plaatsruimte waarover hij tussen de twee 
. opgehoogde stroken beschikte, de wielrij-

der gemakkelijk had kunnen vermijden, 
. zo hij zijn snelheid in verhouding met de 
geringe zichtbaarheicl geregeld had; het 
bestreden arrest de vrijspraak van be
ldaagde en het verwerpen van de bui·ger
lijke vorderingen gesteund heeft op dub
belzinnige gronden welke geen passend 
antwoord op de conclusies van aanleg
sters verstrekken en niet enkel met de 
betekenis welke aan het woord << rijbe
weging )), zoals het in artikel 57-1-c van 
de Wegcode gebracht wordt, d~ent ge- . 
hecht te worden, maar ook met de in
houd van het proces-verbaaln" 1091-c vlm 
de politie te Sint-Pieters-Woluwe · van 
2 september 1953 en van de bij bewust 
proces-verbanl gevoegde gromltekening: 
onverenigbaar zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest. 
de conclusies van aanleggers waarbij ten 
laste van verweerder een inbreuk op ar
tikel 57-1-c van de Wegcode werd inge
bracht op passende en ondubbelzinnige 
wijze l1eantwoordt door er op te wijzen 
dat de door verweerder gevolgde open
bare weg op de plaats van het ongeval 
van witte stroken voorzien is welke van
op de middelste rijweg van de Tervu
rense iaan vertrekken en aan de wegge
bruikers de overtu~ging geven dat zij op 
dezelfde rijweg hun weg voortzetten, en 
aanneenit dat de plaats van het ongeval 
het verder lopende deel van de middelste 
rijweg van voormelde laan uitmaakt; 

Overwegende dat, waar het aldus vast
stelt dat verweerder zonder het voor
schrift van artikel 57-1 "C te miskennen 
de weg volgde waarop hij reed, bet ar
rest heeft kunnen beslissen dat verweer
cler geen rijbeweging uitvoerde; 

Overwegende clat door vast te stellen 
clat verweerder zich plotseling voor een 
niet voorzienbare hindernis heeft bevon
den welke hi.i niet heeft kunnen vermij
den, het arrest de stelling van aanleg
gers, volgens welke verweerder artike
len 41. en 42 van de W egcode niet in acht. 
genomen had, beantwoordt; 

Overwegende dat aanleggers niet ver
duidelijken waarin het arrest met de in
houd van het vroces-verbaal van de po
litie en van de daarbijgevoegde grondte
kening onverenighaar zou wezen; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substantHlle 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 aanleggers tot de kos
ten. 

10 januari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitte-r, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ba
reel. - Gelijklwid.ende conclusie, H. Ro-
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'>er Janssens de Bisthoven eerste 
~tlvocaat-generaal. - PleUer, H'. Simont. 

28 KAMER.- 10 januari 1955 

VERKl~ER. -- 0J.W!W:EETIDE DIUEHOEK OP 
DEZELFDE SCHAOH'l' ALS EEN ANDER DRIEHOEK
VOR:MIG 'l'EKEN GEPLAATS'l'. - TWEE MET 
lillN PUN'fEN NAAR ELKAAR GERICHTE DRIE
HOEKEN. - 0MGEKEERDE DlUEHOEK DIE TIE
GELMA'l'lG- IS 'VAT DE VOHM AANGAA'l' EN 
ZlGH'l'BAAH JS. - GEDIEDEND KARAK'l'ETI. 

Het bij a:rtikel 13.l, 2, ?'o, vfLn fle 1Veg
code rlcl. 1 feli·ntfLr-i. 1931, voo1·z·iene te
lcen bestfLwnde 1rit een omgekeenle dr-ie
hoek ·ve1·liest z-ijn geb'iedci~a lo;wrfLkte1· 
niet rloonlat het op. cle.zelfcle sclwcht 
fLls een ancler li'i) wrtilcel 131, 1°, voo-r
ziene telcen uezilaatst -is, zorlrfL het 
-regelmfLtig ·is wnt rle ·uonn betf'ctt en 
zichtlifLn•r is (1). 

(llANQUET. 'l'. BARDIAU EN N. Y. (( 'l'RAJABAR ll.) 

ARRES'J'. 

HET HO:H'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 juli 1954 in hoger beroep ge

·wczen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; 

I. Over lle door .Andree Banquet als 
bcklaagde en als burgerlijke partij tegen 
Bardiau en de naamloze vennootschap 
(( Trajabar ll ingestelde voorziening : 

Over hot enig middel, afgeleid uit de 
sehending van de a rtil;:elen 51, 4°, 54, 55, 
131, alinea's 1, 2, 7°, en 4, 135, 136 en 141 
van het koninklijl;: besluit van 1 februari 
l9B4 houclende .Algemeen Reglement op 
<le verkecrspolitie, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 l1evattcnde de voorafgaande 
titel van het vVetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetlloek, doordat, om aan de 
-clom· aanlegster gevolgde openbare weg 
het karakter van secundaire weg ten 
opzichte van cle door Barcliau gevolgde 
weg toe te kennen, en om aanlegster clien
volgens als schulclig aa-o. de tegen, haar 
voorgebrachte telastleggingen en als ver
antwoordelijk voor het lit~gieuze ongeval 
te beschouwen, ham· tot een gelllboete en 
tot schaclevergoeding jegens de burger
lijke partijen te veroordelen en om te be
slissen dat het oprij den van het kruis
punt door Banquet met misl.:enning -van 

--cle regelen van de verkeersvoorrang, een 

(1) Verbr., 29 october 1951 (AlT. T'm·br., 
1952, blz. 97; Bull. en PAsrc., 1952, I, 105, en 
nota 2). 

niet te voorziene hindernis voor Bardiau 
heeft opgeleverd, hetgeen cle vrijspraak 
van Bardiau medeg·ebt'acht heeft en tot 
de verklaring van .onbevoegdheid der 
rechtbank ten aanzien van de burgerlijke 
vordering van juffrouw Banquet geleicl 
lweft, de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi in het bestreden vonnis als het 
teken uitmakend dat in nr 7 van tabel I 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 
1 februari 1934 houdende het .Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie omschre
ven ·is, en als binclencle kracht hebbencl 
beschouwd heeft een bord bestaande nit 
twee op een zelfde schacht boven elkaar 
geplaatste .en n;~et de rmnten naar elkaar 
gerichte ch·iehoeken, de bovenste driehoek 
zijnde cle in nr 7 van de bij het regle
ment gevoegde tabel I omschreven om
gekeerde clriehoek en de onderste dri(;
hoek d~e zijnde om een nabijgelegen 
spoorwegovergang te seinen, clan wan
neer, het aanbrengen van twee tekens op 
een zclfcle schncht niet in het verkeers
reglement voorzien is en met de bepa
lingen van de artikelen 135, 136 en 
141 van dat reglement strijclig is zodat 
het boven elkaar plaatsen van twee met 
hun punten naar elkaar gerichte drie
hoeken het tekeri. zoals lJepaald onder 
nr 7 van tabel l niet kan opleveren, welk 
teken aan de weg clio er van vo01·zien is 
het karakter van secunclaire weg ver
leent en de g·ebruiker van cUe weg ver
plicht de doorgang vrij te laten voor de 
gebruikers van de weg die hij gaat op
rijden : 

Overwegende clat cle rechter over de 
grond, na een plaatsbezoek, vaststelt dat 
cle weg, waarop aanlegster reed, voorzien 
is van twee op een zelfde schacht ge
plaatste tekens, elk ervan, afzonderlijk 
genomen, regelmatig zijncle wat de vorm 

. aangaat; clat hij erop wijst dat het bij
eenplaatsen van beide tekens niet tot ge
volg heeft de weggebruikers te m~sleiden 
en llat hij ter plaatse heeft kunnen na
gaan dat bewust teken door het door een 
radiale lamp uitgestraald licht zichtbaar 
was gemaakt; 

Overwegencle dat het bestreclen vonnis 
mitsc1ien in feite en clienvolgens souve
rein beslist dat het teken, zoals het sa
mengesteld en geplaatst was, van aard 
was om aanlegster te verwittigen dat zij 
een hoofdweg naderde en dat zij, wijl zij 
geen rekening ermecle gehouden heeft, 
tevens de in artikel 54 van de W egcocle 
omschreven inbreuk en een onvoorzich
tigheicl, bestancldeel van het ten haren 
laste als bewezen beschouwd wanbedrijf 
van onvrijwillige verwondingen, begaan 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegencle dat de substantHlle of 
, op straf van nietigheid voorgeschreven 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Over de door Andree Banquet, in 
haar hoedanigheid van burgerlijke par
tij, tegen het openbaar ministerie inge
stelde voorziening : 

Overwegende dat aanlegster, burger
lijke partij, die niet is veroordeeld ge
weest tot de kosten der publieke vorde
ring, welke uit het in de zaak brengen 
van verweerders zijn voortgevloeid, niet 
ontvankelijk is om zich tegen het open
baar ministerie te voorzien; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

10 januari 1955. - 2° kamer. - Voor
i:!Uter, H. :i:!'ettweis, raadsheer waarne
mend ' voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijlclttidende conclnsie, 
H. Roger Janssens cle Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - PleiteTs, HH. De
meur en Gilson de Rouvreux. 

2e KAMER.- 10 janua~11955 
1" VOORZIENING IN VERBREKING. 

- STRAFZAKEN. - HOEDANIGHEID Ollf ZIOH 
IN VERBHEKING TE VOORZIEN. - BURGER
LIJKE PARTI.J. - VOORZIENING GERIOHT TE
GEN HJ!;T OPENBAAR MINIS1'ERIE.- GEEN VER
OORDELING VAN DE BU'RGERLI.JKE PAR'l'I.J TOT 
DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING. 
VOORZIENING NIET ON'l'VANKELI.JK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S1'RAFZAKEN. - GEEN BETWIS'.riNG OVER DE 
DRAAGWIJD'l'E OF DE BE'l'EKENIS VAN DE OON
OLUSIES. - RIDOR'l'ER NIE'l' GEHOUDEN DE 
TERMEN ERVAN AAN 'l'E RALEN. 

3° MISDRIJF. - GROND VAN VERSORONING. 
- 0NOVERKOMELIJKE DWALING. - TOE
PASSELI.JK OP ALLE MISDRIJVEN. 

4° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STR.AFZAKEN. - 0NOVERK0l\IEL!.JKE DWA
LING. - BEOORDELING IN FErrE. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. -
STRAFZAKEN. - 0NVRIJWILLIGE VERWON
DlNGEN. - FEI'l' DAT EEN GEBREK AAN VOOH
UITZrCHT OF AAN VOORZORG UITMAAKT. 

1 o De burgeTlijke partij, welke niet tot 
de lcosten van cle pnbl'ielce vordm·ing is 
ve_roorcleeld geweest, is niet ontvanlce-

(1) Verbr., 12 juli 1954 (B,ll. en PASIC., 1954, 
I, 990). 

(2) Verbr., 5 october 1953 (Arr. J1e1·br., 1954·, 
biz. 66; B"ll. en PAsrc., 1954, I, 78, 'en nota). 

Ujlc om zich tegen het openbaar· minis
tm·ie te voorzien (1). 

2° TVanneer noah de d·magwijdte noah de 
betekenis van de genomen conclu-sies 
te1· besp1·elcing zijn _qekomen, is de rech
tm· e1· niet toe gehond,en de te1·rnen er
van of cle doeleinclen t~HUM'toe zij strek
ten aan te haZen. 

3° De onoverlcomel-ijlce clwaling is zelfs 
voor de niet opzettelij lee misd1'ijveil 
een gmnd van verschoning (2) . 

4° De rechtet' ove1· ae m·ond besHst so·u.
verein in feite of de doo1· hern aange
stipte omstandigheden der zaaJc nl ann 
niet ten grondslag van cle ingeroepen 
onoverlcomelijlce d~valing liggen (3). 

5° In zalce onvrijwilUge slngen en ve1·
wondingen, beoorcleelt lle 1·echter oveT 
de grand sottvemin cle feiten wellce af
gezien van cle inbrettlcen op de W eo
code een gebt·elc aan voont:it.<:·icht of aan 
voon:org lcnnnen opleveren (4). 

(LAURENT· EN ANDEREN, 
T, E. EN G. DAEP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 december 1953 in hoger be
roep gewezen door cle Correctionele recht
bank te Namen; 

L In zover cle voorzieningen tegen het 
openbaar ministerie gericht zijn : 

Overwegende dat aanleggers, burger
lijke partijen, welke niet to de kosten 
der publieke vordering zijn veroordeeld 
geweest, niet ontvankelijk zijn om zich 
tegen het openbaar ministerie te voor
zien; 

II. In zover de voorzieningen tegen de 
beklaagde en de burgerlijk verantwoor
delijke gericht zijn : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 23, 25 en 
26 van de wet van 17 april 1878, doordat 
cle rechter over de grond, na de publieke 
vordering, welke uit hoofde van onvrij" 
willige slagen en verwondingen ten laste 
van eerste verweerster werd ingesteld, 
verjaard te hebben verklaard, zich onbe
voegd verklaard heeft om over de vorqe
ringen van aanleggers tot schadevergoe
ding ui tspraak te do en, dan wanneer hij 
naardien de burgerlijke vorderingen te 
bekwamer tijd ingesteld werden de ver-

(3) Verbr., 5 april 1954 (B-Ltll. en PAsrc., 
1954, I, 692, en nota 3, biz. 693). 

(4) Verbr., 1 juli 1946 (A1T. Ye1·br., 1946, 
biz. 262; Bull. en PASIC., 1946, I, 287); 9 april 
1951 (Arr. J1 erbr., 1951, biz. 448; B"ll. en 
PASIC., 1951, I, 529). 
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plichting had na te gaan of de feit.en 
welke de ,inbrenk .uitm.aakten al .dan met 
bewezen waren : 

Overwegende . dat het bes:treden von~is 
er op wijst « dat generlei font of nalatlg
heid aan JJlliune Bqep te verwijten valt ll 
en dat << hoewel zij onbetwistbaar de 
haar ten laste gelegde materiele verkeers
inbreuk begaan heeft, zij onder de in
vloed van een onoverkomelijke dwaling 
gehamleld heeft; dat zij inderdaad alle 
normale voorzorgen genomen had door 
haar rijbeweging door de wachter der 
parkeerplaats te doen leiden en door zich 
nauwgezet naar diens aanwijzingen te 
schikken ll ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing nit die gegevens · afieidt dat (( de 
rechtbank dienvolgens onbevoegd was om 
over de conclusies der burgerlijke par
tijen uitspraak te doen ll ; 

Dat de rechtbank mitsdien nagegaan 
heeft of de feiten welke de in artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek om
schreven inbreuk, die zij verjaard ver
klaart, uitmaken, al dan niet bewezen 
waren; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van het artikel 97 van de 
Grondwet eerste onderdeel, doordat de 
rechtbank niet nuder be]Jaalt clat zij zich 
ten gevolge van de vrijs]Jraak van be
klaagde wegens de inbreuk op artikel 57 
van de Wegcode of ten gevolge van de 
verjaring van de publieke vordering. in 
verband met de inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek on
bevoegd verklaart om uitspraak te doen 
over de schadevergoecling en aldus het 
Hof van verbreking· in de onmogelijkheid 
stelt zijn toezicht uit de oefenen; tweec~e 
ondertleel doordat het besterden vonms 
niet zegt 'waartoe de conclusies der bur
gerlijke ]Jartijen strekken; derde ond~r
deel doordat de gronden van de beshs
sing' tegenstrijdig, dnbbelzinnig of onvol
doende zijn, wat met het gemis aan mo
tivering gelijkstaat : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, zoals hier te voren 

in het antwoord op het eerste micldel nit
eengezet wordt, er nit het bestreden von
nis plijkt dat de beslissing van onbe
voegdheid gestenncl is tegelijk op het ont
breken van de bestanddelen van de ver
jaard verklaarde telastlegging van onvrij
willige slagen en verwondingen, en van 
de bestanddelen van de inbreuk op arti
kel 57 van de Wegcode, welke laatstge
noemde inbrenk door de onoverkomelijke 
clwali~ gerechtvaardigd is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, vermits de draag

wijdte of de betekenis van de door aan-

legster genomen conclusies niet ter be
spreking ~s gekomen, .de rechter over de 
grond niet behoefde de termen ervan of 
de doeleimlen waartoe zij strekten aan 
te hulen; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, zo het bestreden von

nis vaststelt, aan de ene zijde, dat do01· 
eerste verweerster plotseling achterui:tge
reden werd het aan de andere zijde zonder 
tegenstrijd{gheid nit de gegevens waarop 
het wijst en inzonderheicl uit het feit dat 
verweerster haar manamvre door de 
wachter had doen leiden en zich naar 
cliens aanwijzingen geschikt had heeft 
kunnen afieiden dat zij noch in vooruit
zicht, noch in voorzorg te kurt gekomen 
was; dat het, waar aanleggers geen con
clnsies genomen hadden, de vrijspraak 
van eerste verweerster en het buiten 
zaak stellen van tweede verweerder ten 
aanzien van inbreuk op artikel 57 v1m de 
Wegcode voldoende gemotiveerd heeft 
door vast te stellen dat eerstgenoemdP 
onder de invloed van een olioverkome
lijke dwaling gehandeld had, aldus het 
bestaan aannemend van een wettelijke 
gr(mcl van verschoning welke het boven
clien niet verplicht was in de bewoordin.
gen van de wet vast te stellen, dat het 
m~ddel niet lean aangenomen worden; -

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling- van Cte artikelen 70 en 71 van 
het Strafwetboek, 1 en 2 van de wet van 
1 augustus 1899, van het enig artikel va;u 
de wet van 16 december 1935 en van arti
kel 5 van het koninlijk besluit van 1 fe
bruari 1934 op de politic van het vervoer 
<'n het verkeer, doordat het begrip van 
onoverkomelijke dwaling niet ter zake 
van verkeersovertrecling-en van toepas
sing is, en doordat het l.Jestreden vonnis 
in elk geval dat begrip op onjuiste wijze 
toegepast heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat de onover
iwmelijke dwaling een grond' van v~r
schoning uitmaakt welke cle overtredm
gen, evenals aile andere inbreuken op de 
strafwet, tenietdoet door aan het mate
rieel feit zijn strafbaar karakter te ont
nemen; 

Overwegende, anderzijds, clat de reeh
ter over de grond souverein in feite oor
deelt of· de door hem aang-ewezen om
standigheden cler zaak al dan niet ten 
grondslag van de ingeroepen onoverko
melijke dwaling liggen; 

Dat het. middel naar recht faalt; 
Over het viet·de middel, afgeleid nit de 

schencling van de artikelen 50, 1°, en 104 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden . vonnis noodzake
lijkerwijze het bestaan van de bestand
clelen flier misdrijven cliende vast te stel-
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len waar het, enerzijds, aailnum dat eer
ste verweerster de materiele inbreuk op 
<le politic van het verkeer begaan had, en 
het :mderzijds, vaststellend dat zi;i 
slechts een voorzorg genomen hacl die er 
in bestond haar manceuvre te doen leiden, 
tUende na te gaan of amlere voorzichtig
heidsmaatregelen ten dcze niet geboden 
waren, wat het mogelijk zou gemaakt 
hebben de verantwoordelijkheicl voor het 
ongeval ten laste van verweerster te leg
_gen : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat de 
enkele vaststelling van het materieel be
staan der overtrecling onvoldoende was 
ingeval de reclltPI' <le verschoning ervan 
li et geld en ; 

Dat, aan de andere zijde, de rechter 
·over de grond op groml van de hem over
gelegde gegevens der zaak souverein de 
feiten beoordeelt welke afgezien van de 
inbreuken op de Wegcode die bij hem 
aanhangig zijn een gebrek aan vooruit
zicht of aan voorzorg kunnen opleveren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, Yerwerpt <le voorzie
ningen; veroonleelt aanleggers tot de 
kosten. 

10 januari 1955. 2e Immel'. - Voor-
.'/!Uter. H. Fettweis, raadsheer waarne
mend vooTzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Bayot. - Geli,ikl1tidende conclnsie, 
H. Rogel' Janssens de Bisthoven, cerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 10 januari 1955 

Gl<JW LJSDE. - S'l'RAFZAKEN. - VEROORDE
LIN<J VAN DE \'ERDACH'l"E WEGENS AAN DE BUR
GERLJJKE PAR'l'IJ 1'0EGEilRACHTE ONVRIJWIL
LIGE VEU.WONDINGEN. - IfOGER BEROEP YAN 
DE VERDACHTE TOT DE BESLISSING OYER DE 
BUIWEHLIJKE YORDEHING BEPERKT. - .AR
REST VAN A~'WIJZING VAN DE llURGERLI,JlrE 
VORDERING OP GROND VAN DE OVERWEGING 
DAT GEEN FOUT LASTENS DE VERDACHTE BE
WEZEN IS. - J\iiSKENNING VAN HET OEWIJSDE 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. 

1¥anneer een 1Jonnis een verdftehte •ver
oordeelt tvegens <Utn de burge,·li,ilce pnr
tij toe.qebnwhte onvrijw'illige verwon
din.qen, en de verclachte nlleen tegen dit 
·vonnis in hoge1· beroep is _qekomen en 
zijn verhaal tot fz'e beslissing ovm· de 
burgerli.i lee '&onle1·in.q beperlct heeft, 
U!Ordt het r1ezag van het r1ewi,isde met 
lJetreklci.nrt tot fle tmbl-ielce vordering 
1nislcend d.oo1· het n1·rest hetwellc de 
bU'rgerUjlce ·vonleri.ng afwi.jst om reden 

d{tt generlei to1ft ·in h.ootrle van r1e ver
dachte bewezen is gebleven (1). 

'(SCHNEID, 'l'. DE PHIL.) 

ARREST. 

HET HOJJ'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1954 gewezen door het' 
Hof van beroep te Brussel; 

A. In zover de voorziening tegen het 
openbaar ministerie gericht is : 

Overwegende dat aanlegger, burger
lijke partij welke niet tot de kosten del~ 
publieke vordering is veroordeeld ge, 
weest, niet ontvankelijk is om zich te
gen het openbaar ministerie te voorzien; 

B. In zover de voorziening gericl1t is 
tegen De Pril : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878, bevattende <le voorafgaande 
titel van het \Vetboek van rechtspleging 
in strafzalren, 1350, 1351, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wet!Joek, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 35 en 41 van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934, hou
dende .Algemeen Reglement op de politie 
van het vervoer en het verkeer, doordat 
het hof van beroep bij het bestreden ar
rest de eis welke door aanlegger als bur
gerlijke ]Jartij tegen verweerder inge
steld werd niet gegrond verklaard heeft, 
en verweerder van · elke burgerlijke ver
oordeling jegens aanlegger vrijgestcld 
heeft, op grond van de cnkele vaststelling, 
in de redenen van zijn beslissing, dat ge
nerlei .font ten laste van verweerder be
wezen was gebleven, dan wanneer de eer
ste rechter bij een in kracht van gewijsde 
gegane besliss~ng verweerder nit hoofde 
van onvrijwillige slagen en verwondin
gen, onder meer aan aanlegger, vcroor
deeld had, en het hof van beroep bijge
volg, over de buTgerlijke vordering uit
spraak doende, ten hoogste tot een ge
beurlijke verdeling van de verantwoor
tlelijkheid tussen de beklaagde en de 
lmrgerlijke partij kon besluiten, en zulks 
op voorwaal:cle vast te stellen - wat de 
bestreden beslissing niet doet - dat de 
burgerlijke partij door haar eigen schuld 
ertoe zou bijgedragen hcbben de schade 
te veroorzaken waarvan zij het herstel 
vordert: 

Overwegende dat verweerder v66r de 
correctionele rechtbank wegens onvrij
willige slagen of verwondingen, veroor
zaakt, bij gebrek aan vooruitzicht of aan 
voo~·zorg, onder meer aan aanlegg~r, was 

(1) Verbr., 5 juni 1944 (A1·r. Ve1"b1'., 1944, 
biz. 169; Bull. en PASIC., 1944, I, 371, redenen). 
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geclagv:aarcl geweest, alsook wegens in
breuken op cle a'ttikelen 35 en 41 van het 
koninklijk besluit vmi 1 februari 1934; 

Ov:e:r;wegende dat cle rechtbank, na 
vastgesteld te he)Jben dat de telastleg-gin
gen bewezen . zijn en uit een zelfde feit 
voortspruiten, tegen verweercler een 
strafveroordeling velde, en, over aanleg
gers burgerlijke vordering uitspraak 
doende, hem een provisionele vergoeding 
ten laste van verweerder toekende en een 
geneeskunclig onderzoek gelastte; 

Overwegende dat verweerder alleen 
tegen dat vonnis hoger beroep heeft inge
steld en verklaard heeft zijn hoger be
roep tot cle burgerlijke bepalingen van 
het vonnis te beperken; 

Overwegende dat om aan aanlegger 
zijn burgerlijke vordering· te ontzeggen, 
het bestreclen arrest zich erbij bepaalt te 
wijzen op verscheidene feitelijke omstan
digheden welke het ongeval teweegge
bracht hebben en eruit af te leiden dat 
generlei fout in hoofde van verweerder 
bewezen gebleven is; 

Overwegende dat, naardien noch het 
openbaar ministerie, noch de beklaagde 
hoger beroep ingesteld hadden, de beslis
sing van veroordeling over de publieke 
vordering in kracht van gewijsde gegaan 
was; 

Overwegende dat die veroordeling het 
vaststellen van een fout in hoofde van 
verweerder en van een verband van oor
zaak tot gevolg tussen de tegen hem 
weerhouden fout en de cloor aanlegger 
geleden letsels ins loot; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
door aan aanlegger zijn burgerlijke vor
uering tegen verweerder te ontzeggen om 
de reden dat generlei fout in hoofde van 
deze laatste is gebleken, het gezag van 
het gewijsde schendt dat van de door de 
correctionele rechtbank over de publieke 
vordering gewezen beslissing uitgaat; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, behalve in zover het het ho
ger beroep ontvangen heeft; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

(1) Zie verbr., 31 januari 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 25, en de nota 2); 31 januari 
1939 (ibid., 1939, I, 56) ; nota 1 onderaan 
verbr., 10 januari 1950 (ibid., 1950, I, 303); 
verbr., 31 januari 1950 (Ar1·. Verb•·., 1950, 
blz. 347; Bull. en PAsrc., 1950, I, 373). 

(2) De voorziening in ver breking bedraagt 
inzake directe belastingen het opstellen van 
het verzoekschrift, de betekening ervan en het 

10 januari 1955. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer ·waarne~ 
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Ba
reel. - Gelijkluidende concMtsie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. - Pleite,·, :1,3:., S.bi1ont. 

2e KAMER. ~ 11 jannari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DIRECTE BELAS'l'INGEN. - VOORZIENINl} 
DOOR EEN LAS'l'HEBBER. - DIE LARTREBBER 
:&IOE'l' DRAGER ZIJN VAN EEN BI.TZONDERE LAST
GEVING. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DIREC'J'E BELASTINGEN. - VOLMACRT BE
PERK'!' TO'l' RE'l' INDIENEN VAN HE'r VER;l:OEK
SCRR!F'J' EN TO'l' DE DADEN VA1'1 RECRTSPLE
GING WELKE KUNNEN VOLGEN. - GEEN LAST
GEVING TOT RET OPS'l'ELLEN VAN RET VER
ZOEKSCHRIFT. 

1° In zalce directe belasUngen moet de 
lnsthebber, !lie zich in ve•·brelcing voor
z·iet, rl•·nger zi:in vnn een volmacht. die 
hem bi:izonde•· ertoe bemachtigt die pro
cedtwenlcte te stellen tot aewellce hii 
overgaat. (Stilzwijgende beslissing) (1)·. 

2° Inznke rl·i,t·ecte belastingen is een '!JOl
macht ten einrle het ve•·zoelcschrift en 
nlle ntt,ttige stu,lcken te•· grijfie neder te 
leggen, nlle memo•·ies tot wederant
woo.-a toe te zenrlen en « het nodige te 
lloen ll /bepe·rkt tot het in£li1,men van het 
verzoelcsch?"ift en tot rle llnden van 
rechtspleging welke k1tnnen volgen · 
rle,rgelij7ce volmacht str-elct zich niet ttit 
tot het opstellen van het verzoeTc
sch?-i tt (2) . 

(SEGERS, '1'. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FlNANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 april 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over de van ambtswege opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat het verzoekschrift 
bij het hof aangebracht werd door aan
legger << vertegenwoordigd door zijn bij-

indienen ter griffie, zie desbetreffend voetnota 
onderaan verbr., 31 mei 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 405) en de nota 2 onderaan verbr., 
26 juni 1951 (ibid., 1951, I, 738 en 740). 

Ret Hof is bevoegd om de draagwijdte te 
beoordelen van een lastgeving strekkende tot 
het instellen van een voorziening in verbreking. 
Zie verbr., 14 october 1942 (Bull. en PASIC,, 
1942, I, 229, en nota 3). 
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ZOI!dere gemachtigde, ondergetekentle 
JHcr Raymond Mestreit, pleitbezorger bij 
het Hof van beroep te Luik ll, clie het 
aileen ondertekend lweft; _ 

Doell overwegemle dat, naar luid van 
Ue bij het verzoekschrift gevoegde lastge
ving, aanleggPr « bij deze ann ]\'[er Ray
mond Mestreit, vleitbezorger bij het Hof 
nm beroep te Luik, alclnar wonende, 
vlace d'Italie, 4, lastgeving verleent ten 
einde voor mij en in mijn naam ter grif
fie van het Hof van beroep te Luik, het 
verzoekschrift tot verbreking in te die
nen hetwelk tlegen het op 3 april 1953 ge
wezen arrest door het voormeld Hof van 
beroep te Luik ingesteld werd, alle dien
stige stukken neder te leggen, alle memo
ries tot wellerantwoorcl toe te zenden, in 
een woord het nodige te lloen, belovende 
clit alles te !Jekrachtigen ll; 

Dat, een bijzonclere volmacllt zijnde en 
llienvolgens strikt dienencle geinterpre
teerd te worden, dergelijke volmacht, die 
tot het indienen van het verzoekschrift 
en tot de daden van rechtspleging welke 
lmnnen volgen beperkt is, zich niet tot 
het opstellen van het verzoekschrift uit
strekt, welke verrichting, met de beteke
ning van die akte en de nederlegging er
van ter griffie van het hof van beroep, 
bijdraagt om de voorziening in te stellen, 
die in zake directe belastingen de be
twisting waarvan het hof kennis mag ne
men beperkt tot de enkele middelen die 
zij bevat; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt tle voorzie
ning; veroortleelt nnnlegger tot de kos
ten. 

11 jnnuari 1955. - 2° knmer. - Yoo·r
zi-ttet·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ye·rslngge-ve-r, H. Belpnire. 
- (Jelijkl·nirlende oonol·usie, H. Ganshof 
van der M:eersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 11 januari 1955 

BELASTINGEN EN TAXES. - EXTHA
BELAS'l'ING. - EELAS'l'BAAU TIJDPERK. -
BELAS'l'INGSCHULDIGE VENNOO'l'SCHAP. - EER

S'l'E BOEK.JAAU AANVANG NEMENDE OP 10 OC
'l'OBEH 1939 EN EINDIGENDE OP 31 DECEMBER 
1940. - EESLISSING WA,Hffifif--HE"J'-'i'IJ9Pl!llffi: 
VAN 10 OCTOBER 1939 '1'0'1' 31 DECEMBER 1939 
'l'EllZELFDEllTIJD IN TIE'l' BELAS'J'BAAR 'l'IJD
PERK EN IN HE'l' TIEFEREN'l'JE'l'I.JDPEG.K BE
GH.EPEN IS. - TEGENS'l'lU:JDIGHEID. 

Is op een tegenst-rij(lighe·lrl geg-rontl li et 
a-rrest hetwelk terzelfrle·rtij£1. in het he
lastbrw.1· Ujd.pe-rl,; en in het refe-rent·le
t-i.jtl1JedG vm1 rle extr·aiJelasting £I.e ge£1.11-

vEnnn.., 1955. - 23 

rend.e het tljtlperk -van 10 ootoiJe·r 1939 
tot 31 rlecember 1939 belwmen belast
bnre inlco-msten begri.ipt wellce, -volgens 
rle stat'l{.ten van rle belast-i-ngsohulrlige 
rennootschap, deel 11-itmnnkten vwn het 
eerste boelcjnn-r rl(tt op .11 rlecemlwr 1940 
afuesloten wenl. 

(BELfUSCIIE S'l'AA'l', MlNIS'l'EH 
'1'. N. V. SOCII1:TE BELGE 
NIEU H S )) , IN VEHEit'FENING.) 

AllREST. 

VAN FINANCIEN, 
BEDEA UX-INGE-

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 12 maart HJ53 gewezen door 
het Hof van lleroev te Brussel; 

Over het enig midtlel, afgeleitl nit clt~ 
schending van tle artikelen 97 en 112 van 
de Gromlwet, 1319 tot 1:322 van het Bur
gerlijk vVetlloek, 1, 4 en 5 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting ov de in oorlogstijd be
hualde exceptionele inkomsten, winsten 
t>n llaten, cloordat het bestreden arrest, 
inzake extrallelasting, de aftrekking in 
hoofde van verweerflter van een op voet 
van de artikelen 4, paragraaf 2, en 5, pa
ragraaf 2, van de wet van 16 october 1945 
berekende referentiewinst aanneemt, 
daartoe stennend op het uitoefenen van 
een hedrijfswerkzaamheid in de loop van 
het tijdperk dat onmiddellijk aan het lJe
lastbaar tijdperk voorafgaat, clan wan
neer nit de gegevens van het dossier 
blijkt clat tle verwerende vennootschap 
geen enkele beclrijfswerkzaamheid gedu
rende het belastllaar tijdperk heeft uitge
oefend, vermits tlit tijdperk aanvang 
neemt op tle clag zelve van •le oprichting 
van gezegcle vennootschap; dan wanneer 
het hof van !Jeroep zelf dat feit erkend 
heeft, door het geheel tler door de ven
nootschap seclert de dag van haar oprich
ting verkregen inkomsten als belastbare 
winst in aanmerking te ·uemen : 
Overwegendt~ dat het arrest vaststelt 

tlat, volgens de statuten van cle verwe
rencle vennootschap, het eerste !Joc;kjaar 
op 10 october 1939, datum van haar. op
richting, aanvang genomen heeft en 
slechts op 31 december 1940 afgesloten 
werd; 

Dat het daarnit afleidt clat YPJ'weerster 
haar betlrijfswerkzaamheid gedurende 
omtrent drie maanclen v66r het belast
baar tijclperk heeft uitgeoefelHl; 

Dat het dienvolgens !Jeslist tlat rr tot het 
llerekenen van de refereutie, die van de 
extrahelasting wonlt vrijgestelll, cle uit
slagen nm de hetlrijfsperiode van 
10 october 19:39 tot 31 december 19.39 door 
het getal ontbrekemle maamlen dieneu 
vermenigvulcligd te worden om het refe
reutietijdperk van vijf jaren volledig· te 
n1aken )); 

-I 
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Overwegende dat het ·arrest de vernie
tiging van de litigieuze uanslagen in de 
extrabelasting beperkt in zover, tot llct 
vestigen er van, voormeld dee! van het 
jaar 1939 niet als referentietijdperk in 
aanmerking genomen werd; 

Overwegen<le <lat, naar luid van arti
kel 4, paragraaf 1, van de wet van 16 oc
tober 1945, cc rPferentietijdperk wordt ge
noemd 11 het tijclsbestek gelijk aan llet 
llelasthanr activiteitstijdperk, dat vlak 
v60r dit valt; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat, onder de door 
de a!lministratie tot bepaling van het be
lastlmar overschot vergeleken elementen, 
het gelleel voorkomt der belastliare in
komsten clie geduren<le een belastliaar 
tijdperk dat zich van 10 october 1939 tot 
31 december 19±4 uitstrekt, verkregen 
werden; 

Dat mitsaien een deel van het jaar 1939 
dmuin begrepen is; 

0Yerwegende dat het dienvolgens te-
. genstrijdig is clit dee! van het jaar 1939 
tezelf<lertijd in het belastbaar tijdperk 
en in lle periode genoemd referentietijd
perk, die aan hetzelve voorafgaat, te be
grijpen; 

Overwegende dat het arrest door deze 
tegenstrij<ligheid het in het middel aan
geduid artikel 97 van de Grondwet ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
<len arrest, doch enkel voor zoveel het de 
litigieuze aanslagen in de extrabelasting 
vernietigd heeft in zover, om ze te vesti
gen, geen rekening als referentietijdperk 
gehouden werd met het deel van het 
jaar 1939 begrepen tussen 10 october en 
31 december; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
<le kant van de gedeeltelijk vernietigde 
lleslissing; veroordeelt verweerster tot 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

l1 januari 1955. - 2° kamer. - Voor
zUter, H. Giron!, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijkl·uidende aonalttsie, H. Ganshof 
van der Meerscll, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAM:ER. - 11 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KO:tVIS'I'ENnELAS'l'lNGEN. - BEROEP TEGEN DE 

(1) Verbr., 5 en 26 mei 1953 (A7'1'. Verbr., 
1953, biz. 605; Bull. en PASIC., 1953, I, 684 en 
741); 22 september 1953 (Bull. en PAsiC., 1954, 
I, 31). 

(2) Verbr., 26 januari 1954 (A1·r. T'eTbr., 

BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - DIENT NIET 
MET REDEXE:'I O:liKLEED. 

2° BELAS'l'INGEN EN TAXES. - IN
KO}ISTE!'>BELAS'l'INUEN. - VESTIGIN{l VAN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG. - FEITELI.JKE \'ER~ 
MOEDENS AFr.ELEID UIT DE AC'l'IVA \'AN DE DE
LASTINGPLICH'l'IGE OP 9 OCTOBER 19±±. -
WE'l''l'EL IJKHEID. 

3° WETTEN EN BESLUITEN. - VER
WI.JZING ZONDER VOORDEHOUD NAAR EEN VI
GERENDE WE'l'SBEPALING. - WETSBEPALING 
BEDOELD ZOALS ZIJ AANGEVULD 0~' GEIVIJ
ZIGD IS GE\VEES'l'. 

4° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KO~ISTE!I'BELASTINGEN. - AANI'ULLE;";DE AAN
SLAGEN VOORZIEN DOOR AR'l'IKEL 7 VAN DE 
WET VAN 16 OCTOBER 19!5. - RECH'l' YER
HOGINGEN TOE 'l'E PASSEN SLECHTS UIT3ESLO
'l'EN IN GE\1AL DE AANVULLENDE AANSLAOEN GE
VESTIGD WERDEN NA HEl' VERS'J'RI,JKEN DER 
lliJ AR'l'IKEL 74 VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WE'l"l'EN BEPAALDE EN lliJ DE BESLUI'l'WET VAN 
17 DECE.I<IBER 19!2 GESCHORSTE TERMIJNEN. 

1° Noah artikel 6G de1· samengesahakelde 
wetten noah enige andere wetsbepalin.q 
vet·eisen dat het tegen de beslissing van 
de di·recteur der di1·ecte belastin.qen in
gesteld beroep rnet redenen zan omlcleed 
zijn of de rnirldelen zo~t bevatten die 
tot grondslag erran dienen. 

2° Om het bedrag de1· onder de gewone 
belasting vallenrle ·inlcornsten te bepa
len rnag het hof van beroep op feite
lij lee verrnoedens stettnen wellce afue
leid worden uit het feit dat de belas
tingpliahtige op 9 october 1944 aatira 
bezat waarvan het bed1·ag 1tit de door 
hern in 1titvoering q;an de besluitwetten 
van 6 october 1944 ingediende aang·ifte 
bleelc (1). 

3° lVanneer de wetgever zonder voorbe
houd naa1· een vigerende wetsbepaling 
verwijst, bedoelt hij noodzakelijlcer
wijze die bepaling zoals zij aangevuld 
of uewijzigd is geweest (2). 

4o Artikel 7, in fine, van ae wet van 
16 october 1945, heeft, in de edn voor
ziene omstandigheden, het reaht om 
verhogingen toe te passen sleahts uitge
sloten in het geval waarin de aanvul
lende aansla.qen na het verstrijlcen der 
bij arWcel 74 der samengesahakelde 
wetten bepaa.lde en bij de besl1titwet 
van 17 december 194it3 geschorste ter
mijnen gevestigd zouflen zijn (3). 

1954, blz. 373; Bull. en PAsrc., 1954, I, 464); 
30 november 1954 (supra, biz. 210; Bull. en 
PASIC.' 1955, I, 287). 

(3) Verbr., 29 juni 1954 (Arr. Yerb1·., 1954, 
biz. 711; Bull. en PAsrc., 1954, I, 945). 
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(HUPPER'l'S, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANClEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 april 1953 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste roiddel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 110, 112 en 
113 van de Grondwet, 1, 2, paragrafen 1, 
2 en 3, 13, paragrafen 3 en 4, 17, para
gTafen 1, 2 en 4, van <le wet van l(j octo
ber 1945, tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkorosten, winsten en ba
ten, 5 tot 12 van de wet van 6 september 
1895 betreffende de fiscale aanslagen in 
zake directe belastingen, 61, 65, 66 en !i7 
van <le bij besluit van de Regent van 
15 januari 19!8 saroengeschakel<le wetten 
hetreffende de inkomstenbelastingen, van 
artikel 464 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, doordat het bestre
den arrest aanlegger in verbreking niet 
ontvankelijk verklaard heeft om hij con
clusies zijn hoedanigheid van belasting
plichtige in de extrabelasting te betwisten 
omdat deze eis wegens zijn oorzaak een 
nieuwe eis zou uitmal.:en, waarvan het 
hof niet geldig door het beroep kennis 
zou gekregen hebben, dan wanneer de 
juridische oorzaak van de eis tot vernie
tiging van een aanslag in de extrabelas
ting het niet-bestaan van een belastbaar 
inkoroen en het vaststaand blijven van 
die oorzaak is, en aanlegger aan
voert dat hij de in artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 
1945 bepaalde wettelijke vermoedens 
kan te niet doen, of aan de adminis
tratie het recht ontzcgt bedoelde vermoe
dens te laten gelden vooraleer het bewijs 
geleverd te hebben van het bestaan der 
inkomsten welke binnen de bij artikel 2, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
19!5 voorziene perken vallen; in allebei 
de gevallen het over argumenten gaat 
welke tot het gebied der bewijslevering 
behoren en van aard zijn de vernietiging 
van de betwiste belasting te rechtvaardi
gen, en niet over onderscheiden, aan el
kaar vreemde eisen; - ten overvloede : 
a) artikelen 7 en 8 van de wet van 6 sep
tember 1895 geenszins eisen dat het ver
zoekschrift met redenen zou omkleed 
zijn, noch a tortio1i dat de schatplichtige 
daarin ineens, op straffe van uitsluiting, 
al de bewijsgronden zou aanduiden welke 
hij wil doen gelden; dan wanneer de bur
gerlijke procesregelen, eigen aan de ex
ploten van rechtsingang en aan de orga
nisatie van de rechtspleging in hoger be
roep, namelijk artikel 464, vreemd · zijn 
aan de belastingzaken, die uitsluitend 
door de wet van 6 september 1895 worden 
beheerst; b) kennis hebbend van de ge-

hele betwisting, het hof tot verplichting 
had na te gaan of de voorwaarden tot het 
verschuldigd zijn van de belasting, en na
melijk het recht voor de administratie 
de speciale en uitzonderlijke vermoedens 
van de wet van 16 october 1945 te laten 
gelclen, verwezenlijkt waren, daar de fis
cus niet meer eisen of ontvangen mag dan 
hetgeen de belastingpliclltige schuldig is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist lleeft dat aanlegger niet ontvan
kelijk was om Yo6r het hof van beroep 
het middel te doen gelden waarbij hij 
:r.ijn hoedanigheid van belastingplichtige 
in de extrabelasting betwistte; 

Dat het zijn beslissing niet hierop 
steunt dat deze betwisting buiten het aan 
de directeur der belastingen voorgelegd 
geschil viel, doch enkel hierop dat aan
legger dit middel niet in zijn beroep v66r 
het hof van beroep heeft aangevoerd, en 
clat, dienvolge.ns, dit hof in de vorm en 
binnen de bij de wet bepaalde termijnen 
geen kennis van die beslissing heeft ge
kregen; 

Overwegende dat nit artikel 66 der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen blijkt dat het beroep 
als uitwerking heeft de bes:issing van de 
directeur der belastingen bij het hof van 
beroep aanhangig te maken; dat noch dit 
artikel noch enige andere wetsbepaling 
vereisen dat voormeld berocp met rede
nen zou omkleed zijn of de middelen zou 
bevatten die tot gronclslag ervan dienen; 
waaruit volgt dat, door de in het middel 
gecritiseerde beslissing zoals hiervoren is 
gezegd te motiveren, het bestreden arrest 
de in het roiddel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 110, 112 en 
113 van de Grondwet, 55 en 62 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van de 
Rege.nt van 15 januari 1948, voor zoveel 
als nodig van de wetten van 17 juni 1938, 
voor zoveel als nodig van de bij besluit 
van de Regent van 16 januari 19!8 sa
mengeschakelcle wetten van 17 juni 1938 
en 20 augustus 19!7, betreffende de natio
nale crisisbelasting (artikelen 1 tot 7), 
van de artikelen 33, 1 o, van de wet van 
8 maart 1951 en 4 van de wet van 1 de
cember 1952, 2 en 3 van de wet van 16 oc
tober 19!5, tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele inkomsten winsten en baten, 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest : 1° de door 
de administratie voor de jaren 19!0 tot 
19!4 gedane schatting der gewone inkom
sten wettelijk heeft verklaard, dan wan
neer deze raming enkel op de vergelij
king van de activa van aanlegger op 
1 januari 1940 en op 31 december 1!H4 

- r 

I 
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steunt en de samenstelling van zijn bezit 
op 1 januari 19±0 niet op grond van de 
werkelijke of aangegeven inkomsten, 
doch enkel op de bij toepassing van arti
kel 3 van de wet van 16 october 1945 ver
muelle activa, of, in elk geYal op wille
kenrige wijze bepaald wen!; 2° de be
wijslast op aanlegger gelegd heeft : 

Over het eerste om1erdeel : 
Overwegende da t het bestreden arrest, 

om llet bedrag der onder de gewone be
lastingen vallende inkomsten te bepalen, 
op feitelijke vermoeaens, WPlke cle admi
nistratie deed gelden en afieWde nit het 
feit dat aanlegger op 9 october 19±4 ac
tiva beznt waarvan het bedrag nit ue 
door hem in nitvoering van ae beslnit
wetten van () octol1er 19!4 ingediende aan
gifte bleek, ge:>tennd lweft; 

Dat het aldns niet krachtens de ver
moeclens is welke het voonverp van de ar
tikelen 2 en 3 van de wet van Hi october 
19±5 nitmaken, als dnsdanig, cloch op 
grond van tekenen of indicien dat het 
bestreden arrest, overeenkomstig arti
kel 55 cler samengeschakelcle wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, het be
drag der onder de gewone belastingen 
vullende inkomsten bepaalr1 l1eeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het hestreclen arrest, 

na verldaard te lwbben dat het bedrag 
dPr belaste inkomsten nit de door de ad
ministratie aangevoerde feitelijke ver
moedens blijkt, vaststelt dat aanlegger 
het tegenbewijs .niet bijbrengt ; 

Dat, door zich aldns nit te drukken, de 
rechter de bewijslast niet op aanlegger 
legt, doch beslist dat aanlegger de be
wijskracht van de door de aclministratie 
aangeyoerde vermoedens niet ontzenuwd 
lH~eft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

0 ver het derde miadel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 110, 112 en 113 
van de Grondwet, 7 van de wet van 16 oc
tober 1!145, 1 van de wet van 30 juli 1947, 
van de beslnitwet van 17 december 1942, 
57 en 7 4 van de wetten betreffende de in
lwmstenbelastingen, samengescllakeld bi.i 
be::;luil: van de Regent van 15 januari 
1948, doordat het bestreden arrest de ver
hogingen van ge"'one belastingen wette
lijk hteeft verklaard, dan wanneer deze 
na het verstrijken der bi.i artikel 7 4 der 
samengeschakelde wetten bepaalde ter
mijnen en in strijd met de bepalingen 
van arLikel 7, in fine, van de wet van 
16 october 19±5 ingekohierd werden : 

Overwegende dat, wanneer de wetgever 
zonder voorbehoud naar een vigerende 
11'etsl1epaling verwijst, hij noodzakelijker-

WlJZl' clie bepaling bedoelt zoals zij aan
gevnld of gewijzigd is geweest; 

Overwegende dat artikel 7, in fine, van 
de wet van 16 october 1945, in de erin voor
ziene omstan<ligheden, het recht om ver
hogingen toe te passen slechts uitgesloten 
heeft in het geval waarin ue aanvullende 
aanslagen na het verstrijken der bij arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten 
bepaalde termijnen gevestigcl zouden 
zijn; dat, bij gebreke dam·in het inzicht 
uitgedrukt te hebllen van de tlmns vige
rende wetgeving af te wijken, de wetge
ver noodzakelijk de bi.i voormeld arti
lwl 74 Yoorziene t'll bij de besluitwet van 
17 december 1942 geschorste termijnen 
bedoeld l1eeft; 

Dat ter zake voor lle intNpretatie van 
de betwiste 1Jern1ling de bewering niet 
dienend is dat gel1eurtenissen welke zich 
na de wet waarin voormelde bepaling is 
vastgelegd Yoorgedaan hebben, en welke 
llien volgens niet ter kennis van de wet
gever werden gebracht, nan deze bepa
ling iedere practische uitwerking zoUflen 
ontnomen hellben; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, doch enkel voor zoveel het 
over het geschil betreffem1e de -extrabe
lasting en over de kosten uitspraak doet; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroonleelt aanlegger tot twee 
denle en verwem·tler tot een dercle van 
de kosten van de aanleg in verbreking; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

11 jannari 195li. - 2c kamer. - Voor
zitter en ve1·slctr1.f/eve1·, H. Gironl, raads
heer waarnemend voorzitter. - Geli.ilc
lnhlende conclns·ie, H. Ganshof van der 
l\ieersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Lawarree (van llet Hof van beroep 
van Brussel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 13 januari 1955 

1 o SEQUJDSTEH VAN GOEDEREN VAN 
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. 
GOEDERICN AAN ICICN DUI'fSE VENNOO'l'SCHAP 
TOEBEHOI:ENDE. - KAPI'l'AAL VAN NEDER
LANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR'l'KOl\iENDE. -
AR1'IKEL 1 VAN DE WE'l' VAN 14 ,JULI 1951 
TER VEHKLARING YAN AR'l'IKEL 1 DER BE
SLUITWE'l' VAN 23 AUGUS'l'US 19±4. - NIET 
VAN 'l'OEPASSING OP DE SEQUESTRATIE VAN 
YOORMELDE GOEDEREN, 

2° SEQUESTER VAN GOJDDEREN VAN 
VJ.JANDJQLT.JKID ONDEHDANJlJN. -
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GOEDEREN AAN EEN DUITSE VENNOOTSOHAP 
TOEBEHORENDE. - KAPI'l'AAL VAN DE YEN~ 

NOO'l'SOHAP 'l'EN BELOPE VAN TEN MINSTE 
50 TEN HONDERD TOEBEHORENDE AAN BEL~ 
GISCHE, GEALLIEER.DE OF NEU'l'HALE ONDERDA
NEN. - 0PHEFFING VAN HET SEQUESTER. -
YOORWAAHDEN. 

] 0 ArtUcel 1 cle·r ·wet van 14 juli 1951 ter 
verlclaring 1mn a?"t'ilcel 1 van rle besl·uit
wet van 23 ang·ustus 1911 tmft alleen 
rle goerle·ren, 1·eehten en belangen wellce 
besehouwd wo·rden a.ls onder Dwitse 
controle stannrle; het stelt cle goederen 
niet v·ri:i wellce e·igendom vcm een Dtt-it
se vennootsehnp z·ijn zelts incl·ien het 
lcnpitaa.l vwn rUe vennootseha.p ·witslni· 
tend awn aea.llieenle onclercla.nen toebe
hoort (1). 

2° Ret seq·neste·r 1xm ae goerleren welke 
e-igenclom zijn van een vennootschnp 
nnn1· Duits recht, tvna1·in cle nnn het 
regime vwn de verenig·ing omlerworpen 
lca.pit(Llen ten lielotJe ·vnn m;instens 
50 ten hondenl nwn Bel.r.tisehe, genl
lieercle of nent·rnle ondenla.nen toebe~ 
!wren, lwn en/eel in rle b-i-; ctrt-i.lcel 29 
van rle wet ·ua.n 14 :inli 1951 om.sch·re
ven om.stnnwigheden opueheven worden. 

(N. V. (( COMPAGNIES HEUNIES DES HUILERIES 
DU CONGO BELGE E'l' SAVONNEHIES LEVER FEE
RES HUILEVER ll, 'l'. DIENST VAN HE'l' SEQUES· 
'l'ER.) 

.lnRES'l'. 

HE'l' HOE'; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 7 november 1.953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig micldel, afgeleid ui t de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1. en 3 van de besluitwet be
treffende het sequester der vij andelijke 
goederen, rechten en belangen, 1 en 29 
van de wet van 1.4 juli 1.951 betreffende 
de sequestratie en cle vereffening van de 
Duitse goederen, rechten en belangen, 
doordat het bestretlen arrest ten onrechte 
de vordering van aanlegster in verbre~ 
king ong·egrond verklaanl heeft, om de 
reden dat lle koopwaren, welke aan de 
vennootschap Sunlight A. G. Derlijn toe
behoorden en aan aanlegster in verbre
king in bewaring werden gegeven, in 1.944 
onder toepassing vielen van de bij de be
sluitwet van 23 augustus 19!4 voorge
schreven sequestratie, ofschoon alle. aan
delen welke het kapitaal van de vennoot
schap Sunlight A. G. Berlijn vertegen~ 
woordigden tussen 1.0 mei 1.940 en 4 sep
tember 1944 aan onderdanen der geal~ 

(1) Raaclpl. verbr., 13 december 1951 (A1T. 
Vm·br., 1952, biz. 183; B·ull. en PASIC., 1952, 
I, 1U8, e.n nota). 

lieerde machten toe!Jehoord he!Jben, of 
althans lloordat het bestreden arrest na
gelaten !weft na te gaan of, zoals aanleg
ster in verbreking het deed gelden, alle 
aamlelen welke llet kapitaal van cle naam
loze vennootschap Sunlight A. G. Berlijn 
vertegenwoordigden tussen 1.0 mei 1.940 
en '1 september 1944 aan onderdanen der 
geallieerde macllten toebehoonlen, in de 
onderstelling <lat het bestretlen arrest 
zulks niet impliciet mocht vastgesteld 
heb!Jen, dan wanneer : 1. 0 het artikel 1. 
van de wet van 1.4 juli 1951. de in de vor~ 
men van het Duitse recht 011gerichte ven~ 
nootschappen, doch waarin het geheel 
der aan het regime van de vereniging ·on
derworpen kapitalen tussc~n 1.0 mei 19-±0 
en 4 september 1.94-± aan ondenlanen der 
geallieerde machten toe!Jehoorden, niet 
als vij amlelijke vennootschavven be
schouwt; 2° die zelfde bepaling tot inter~ 
vretatie van artikel 1 van de llesluitwet 
van 23 augustus 19±4 strekt, aldus met de 
geinterpreteerde be paling een geheel vormt 
en deswege vanaf het van kracht worden 
van de geinterpreteerde bepaling toepas
selijk is; 3° het artikel 29 van de wet van 
1.4 juli 1951. enkel op de daarvan verschil
lemle onderstelling betrekking heeft waar~ 
in een deel van de lmpitalen van een in 
de vormen van het Duitse recht opge
richte vennootschap aan Duitse onderda
nen toebehoort en waarin de oplleffing 
van het sequester ondergeschikt is aan 
het vooraf betalen, aan de Dienst van 
het sequester, van een som ter vergelding 
voor het afstaan door de dienst van de 
recllten dier onclerdanen : 

Overwegenlle dat zoals in het bestre
den arrest en de voorziening aangewezen 
wordt, << de enige op te lossen vraag is of 
appellante (aanlegster) goede gronden 
heeft om <le geldigheid te betwisten van 
de sequestratie van de goederen ener 
Duitse vennootscllap waarvan het kapi~ 
taal echter aan 'Nederlandse vennoot
schappen zon toebehoren; 

Overwegencle, dat, zonder te betwisten 
dat artikel 1 van de besluitwet van 
23 augustus 1.9±4 op die goederen toepas~ 
selijk is, aanlegster doet gelden dat uit 
kracht van de in afdeling I van het eer~ 
ste lloofdstnk van cle wet van 1.4 juli 
1.951 vervatte interpretatieve bepalingen, 
en inzonderheicl van artikel 1. van ge
melcle wet, bewuste goederen vanaf het 
van kracht worden van de geinterpre
teen1e bepaling buiten het sequester val
len; 

Overwegende dat cle wet van 14 jnli 
1951., welke meer in lwt bijzon<ler op de 
liquiclatie Yan de Duitse goederen, rech
ten en belangen betrekking heeft, en in
zon<lerheitl de eerste afdeling van die 
wet, client geinterpreteercl te worden aan 
de ]1and van de principes waaryan bij 
de llitwerldng van de lmsiswet, en name-
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lijk van de besluitwet van 23 gugustus 
1944, uitgegaan werd; 

Overwegende dat artikel 1 van deze be
sluitwet de goederen, rechten en belan
gen treft die rechtstreeks of onrecht
streeks het eigendom zijn, ofwel onder 
de controle of ter beschikking staan van 
een vij andelijke staa t, een vij andelijk 
organisme of een vijandelijk onderdaan; 

Dat <lit opzettelijk in de ruimste be
woordingen gesteld artikel, zoals in het 
aan de besluitwet van 13 januari 19!7 
voorafgaande verslag aan de Regent ge
zegd wordt, een algemene en bindende 
strekking heeft, welker striktheid trou
wens verzacht wordt door het feit dat de 
inbezitneming door de Staat enkel een 
maatregel ter bewaring is waardoor de 
goederen onbeschikbaar gemaakt worden 
en welke onderscheiden is van bij nuder
hand van kracht geworden wetsbepalin
gen ingevoerde vereffeningsmaatregelen; 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 14 juli 1951 de draagwijdte niet heeft 
welke aanlegster er a:in wil toekennen 
en welke in strijd met de economie van 
de bij voormelde wet geinterpreteerde 
besluitwet zou wezen; 

Dat het overigens aileen toepassing 
vindt ten aanzien van een der categorieen 
van de in artikel 1 van de besluitwet 
vermelde goederen, rechten of belangen : 
die welke « als onder Duitse controle 
staande worden beschouwd ll; 

Dat het vreemd is aan de goederen 
welke het eigendom zijn van een vijande
li.ik organisme of van een vijandelijke 
onderdaan; 

Overwegende dat zodanige goederen en
kel << vrijgesteld ll zijn in de gevallen om
schreven in de bepalingen «tot wijzi
ging ll van afdeling II van de wet van 
14 juli 1951 of enkel .het voorwerp kun
nen zijn van een opheffing van het daar
op in Belgie rustende sequester in de om
standigheden omschreven in artikel 29 
van die wet, hetwelk juist tot doel strekt 
de belangen te vrijwaren der Belgische, 
geallieerde of neutrale onderdanen in de 
volgens de Duitse wetgeving opgerichte 
vennootschappen, waarin de aan het re
gime van de vereniging onderworpen ka
pitalen ten belope van tenminste 50 ten 
honderd aan die onderdanen toebehoren; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest uit de vaststelling dat de 
kwestieuze goederen « het eigendom van 
de Sunlight A. G., Duitse vennootschap, 
zijn ll wettelijk afgeleid heeft dat zij re
gelmatig onder sequester gesteld en ge
handhaafd werden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

13 januari 1955. - 1" kamer. - Voor
zUte1", H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Bayot. -
GeUjlcltiiclende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. An
siaux en della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 13 januari 1955 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
IN CONCLUSIES YOORGERRACHT YERWEEllMlD
DEL. - AANROD FElTEN '!'E BEWI.JZEN TOT 
STAYING VAN DAT YERWEER. - VERWEER 
YERWORPEN OP GROND VAN VASTSTAANDE ELE
MENTEN. - STILZWIJGENDE VERWERPING VAN 
HE'l' BEWIJSAANROD. 

2° BINDENDI<J BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREIDSONGEI'AL. 
- BESLISSING DAT EEN ONGE\'AL IN DE LOOP 
VAN DE UITVOERING VAN HE'!' ARREIDSCON
TRACT IS YOORGEI'ALLEN. - SOUYEREINE BE
OORDELING WANNEER ZIJ OP FElTELIJKE GE
GEVENS RUST. 

1 o Een in conclusies nnngevoe1·d verweer
middel, dnt met een bewijsnnnbod tot 
staving vnn flat ve1·weer _qepanrd gnnt, 
wordt door de rechter stilzwijgend ver
worpen zelfs wnt het bewijsaanbod be
treft door de overweg·in_q dat het ver
weer niet met te1· znke vaststannde ele
menten verenigbaar is. 

2° De besUssing van de rechter over de 
_qrond clnt een ongeval zich in de loop 
van de ttitvoering van het a1·beidscon
trnct voor_qednan had is sottverein wan
neer zij op feitelijlce gegevens rust (1). 

( « CAISSE D' ASSURANCE DES CHARBONNAGES DU 
CENTRE ll, T. VAN OOST, WEDUWE CORNELIS, 
ECH'l'GENOTE ARENS.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis de 
conclusies verworpen heeft waarbij aan
legster er om verzocht te worden toege
laten tot het bewijzcn, door alle rechts
middelen, met inbegrip van getuigen, 
van een reeks door haar aangevoerde 

(1) Zie verbr., 28 april 1949 (An·. Verb1·., 
1949, biz. 278; Bull. en PASIC., 1949, I, 313); 
2 maart 1950 (A1·r. Verbr., 1950, biz. 432; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 459) ; 9 december 1954 
(supra, biz. 256; Bull. en PAsrc., 1955, I, 350). 
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feiten, zonder de redenen van die verwer
ping op te geven, dan wanneer elk von
nis, om geldig met redenen omkleed te 
wezen, alle middelen en excepties welke 
door de partijen regelmatig bij conclu
sies voorgebracht werden, en inzonder
heid de daarin vervatte bewijsaanbiedin
gen, client te behandelen : 

01-erwegeude dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden vonnis, de mijn
werker Cornelis, na zijn arbeidsuren, 
nanr de opp2rvlakte wns gestegen, zich 
naar de aanhorigheden van de kolenmijn 
IJegeven had waar steenkool tegen kon
tunte l1etaling verkocht wordt en daar 
gewacht had op de vrachtYoerder die hij 
IJesteld had om de hem kosteloos toege
kenae steenkool te komen halen; dat de 
vrachtwagen na het laden op de brugba
lans werd gebracht waar een teveel vast
gesteld weru; dat de vrachtvoerder, om 
de kolenhoop te lossen, achteruitreed, 
voorafgegaan door Cornelis die, klompen 
dragend, struikelde, omvergereden werd 
en gedood werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat Cornelis zich op het ogenblik 
van het ongeval in de aanhorigheden be
vond van de kolenmijn die hem tewerk
stelde; dat hij de steenkool in ontvangst 
nam welke hem ter uitvoering van het 
arbeidscontract kosteloos toegekend werd 
en dat hij onder het gezag en het toe
zicht van zijn werkgever stond; 

Overwegende dat, het bestreden vonnis 
aldus de conclusies beantwoordt waarbij 
aanlegster deed gelden dat het ongeval 
gebeurd was in de loop van een vervoer 
aan welks risico de werkgever vreemd 
was en gebleven was; 

Overwegende dat, waar de rechter over 
de grond het door aanlegster aangevoerd 
verweer verworpen heeft hetwelk inzon
derheid afgeleid was nit de identieke om
standigheden waaronder de kosteloos toe
gekenue steenkool zowel aan derden als 
aan de arbeiders afgeleverd werd, hij het 
aanbod de tot staving van dat verweer 
aangevoerde feiten te bewijzen impliciet 
verworpen heeft; 

Dat het miduel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid nit 

de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van artikel 1 van de bij het 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
samengeschakelde wetten op het herstel 
van de schade voortvloeiende uit arbeids
<mgevallen, eerste onderdeel : doordat 
het bestreden vonnis beslist heeft dat 
de arbeider onder het gezag en het 
toezicht van de patroon stond en zich 
deswege in de uitvoering van zijn ar
heidscontract bevond wegens het en
kel feit dat hij in de aanhorigheden van 
de kolenmijn die hem tewerkstelt aan
wezig was, dan wanneer die aanwezig-

heid alleen ni.et volstaat ten bewijze er- , J 
van dat ue arbeider onder zodanig gezag i 1 
en toezicht als IJovengemeld stond, en ze- 1 
ker niet dat hij zijn arbeidscontrnct nit- j' 

voerde; tweede onderdeel : doordat het 
IJestreden vonnis beslist heeft dnt, wuar 
de gedode arbeiuer een bevel van de aan- I 
gestelde van de werkgeYer uib-oerde, ten I 
aanzien van welke aangestellle overigens 1 
wordt vastgesteld dat hij enkel de uit- 1 
voering leidde van een vervoercontract, j 
dat onafhankelijk van het arbeidscon-
tract was, en het vonnis nog bijvoegt dat 
het ter zake niets afdoet dat het bevel I 
« ul dan niet aan de urbeider persoon- I 
lijk ll werd gegeven, vermits het slacht- 1 
offer feitelijk aan een beyel van de werk- 1 
gever gehoorzaamde, waaruit het ;:tfge-
leid heeft dat het slachtoffer zi.in ar- I 
beidscontract uitvoerde; dan wanneer I 
het tegenstrijdig in de termen is, en in I 
elk geval tegen artikel 1 van de smnenge- I 
schakelde wetten indruist, als uitvoering 1 
van het arbeidscontract te beschouwen 1 
wat mitsdien, bij ontstentenis van bewijs 
van een aan de urbeider persoonlijk ge- I 
geven bevel, als de nitvoering voorkomt I 
van een vervoercontract dat van voor- I 
meld arbeidscontract onafhankelijk is; I 
derde onderdeel : doordat het bestreden j 
vonnis beslist heeft dat, ofschoon hij zijn 
ondergronds werk gestaakt had, de door 
het arbeidsongeval getroffene werkne- I 
mer niet opgehonden had de arbehler te I 
zijn van de vennootschap die hem te- 1 
werkstelde en dat hij dienvolgens aan 1 
alle verbintenissen van het arbeidscon- j 
tract onderworpen was, dan wanneer het 
tegenstrijdig in de termen is en in elk 
geval tegen artikel 1 van de samenge- I 
schakelde wetten indruist als uitvoering I 
van het arbeidscontract het enkel feit 1 
te beschouwen· dat de arbeider door een 1 
vennootschap was gesteld, vooral wan
neer er gebleken is dat op het bewuste I 
ogenblik die arbeider zijn werk gestaakt I 
had; vierde onderdeel : doordnt, door I 
achtereenvolgens in te roepen, om op zich I 
zelf het bewijs van de uitvoering van 1 
het arbeidscontract te rechtvaardigen, 1 
het feit van de aanwezigheid van de ar
beider in de aanhorigheden der onder- I 
neming, het feit dat de arbeider een I 
<<met zijn staat van mijnarbeider ver- I 
band hondende )) handeling yerrichte, het I 
feit dat hij niet opgehouden had arbei- I 
der der onderneming te zijn en het feit I 
dat hij << feitelijk ll aan een bevel gehoor
zaamd had waarvan het niet bew zen is I 
dat het << hem persoonlijk ll werd gege-1 
ven, het vonnis in het onzekere gelatenl 
heeft wat het in aanmerking had geno-1 
men als element van de nitvoering va; 
het arbeidscontract, naar de zin van d 
wetten op de arbeidsongevallen, en da 
wunneer die dnbbelzinnigheid in de mol 
tivering· het vool' het Hof van verbrekin~ 
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niet mogelijk maakt ZIJll toezicht op <le 
wettelijkheid der bestreden beslissing nit 
te oefenen : 

Over de eerste. denle en vierde onder-
delen : -

Overwegentle dat het llestreden vounis 
!Jeslist dat het ongeval, dat oorzaak van 
de flood van Cornelis is geweest, zich in 
de loop van en door de uitvoering van 
llet arbeidscontract heeft voorgedaan, om 
de reden dat, toen hij de steenkool deed 
weghalen, Cornelis een zaak, zijnde kos
teloze steenkool, in ontvangst mm1 wel
ke hem in uitvoering van het arlleids
contract toegekend wercl, clat het vmmis 
eraan toevoegt dat Cornelis, op het ogen
blilc toen en de plaats waar hij gedood 
werc1, zich in de aanhorigheden bevon<l 
van de kolenmijn die hem nls arbeider 
tewerkstelde en dat hij omler het gezag 
en het toezicht stond van de werkgever 
die de uitclelingsopslagplaats l1eeft inge
richt en onder zijn toezicht houdt, en de 
dienstige schikkingen treft tot het rege
len en controleren van het weghalen van 
de steenkool; dat hij op geen enkel ogen
blik, wijl hij zich in de aanhorigheclen 
van cle kolenmijn llevond, vanaf het 
einde van zijn ondergrondse arl>eic1, op
gehoutlen heeft de arbeider te zijn van 
de vennootschap die hem tewerkstelt, en 
onderworpen te zijn aan alle verbintenis
sen welke ~~en arbeider bij llet arbeids
contract aangaat en clat hij, door mede 
te werken aan het lossen van het teveel, 
en zulks op het bevel van de aangestelde 
van de werkgever, feitelijk een bevel 
van deze uitvoerde; 

Overwegemle clat nit lleze reclenen blijkt 
dat het bestreden vonnis zijn beoonle
ling als dat het hier een arbeiclsongeval 
geldt, niet afleidt nit het enkel feit van 
de aanwezigheicl van het slachtoffer in 
de aanhorigheden van de kolenmijn noch 
nit de enkele hoedanigheid yan arbeider, 
noch uit het enkel feit dat het een met 
zijn staat nm mijnarbei<ler verlland hou
dende handeling verrichtte, noch eiiide
lijk nit het enkel feit dat het aan een 
bevel gehoorzaamcl had waarvan het niet 
llewezen is dat het aan het slachtoffer 
persoonlijk gegeven werd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door vast te stellen dat het slacht
offer zich na zijn ondergronds werk nog 
steeds in de aanhorigheden der kolenmijn 
llevoncl, er een met de uitoefening van 
~ijn beroep verband hondende han<leling 
'eiTichtte en op het ogenblik ,;~m het on
;eval steeds nog· onder llet gezag, de lei
'ing en het toezicht van zijn werkgever 
toncl, bi;j wijze van een sonvereine be
wdeling vm1 de gezamenlijke door hem 
1stgestelde omstaucligheden zijn beslis
ug- in feite wettelijk gerechtvaardigd 
!eft als dat het ongeval zich in c1e loop 

en door de uitvoering van het arbeidscon
traet voorgedaan had; 

Dat de eerste, dercle en vierde onder
delen van het middel niet kunnen aange
nomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat nit lwt onderzoPk 

nm het tweede midclel blijkt dat het be
streclen vonnis vaststelt tlat hPt ongeval 
waarbij Cornelis om het leven gekomen 
is zich voorgedaan heeft toen hij de 
hem kosteloos toegekende steenkool ill 
ontvangst nam en zijn arheidscontraet 
uitvoerde; 

Overwegell(1e dat 'dit onclertleel van 
het micldel, hetwelk verklaart dat het 
ongeval geheurd is toen Cornelis <leelnam 
aan de uitvoering van een vervoercon
tract, clat onafhankeUjk van het arbeids
contract was, in feite niet oogaat; 

Om die rec1enen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten. 

13 januari 19iJ5. - Je kamer. - Voor
zitter en verslagoeve1·, H. Fettweis, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. - G<!
Ujlcvuhlen<le concl1tslc, H. R. Delange, 
aclvocaat-generaaL- Pleiters, HH. Struye 
en Van Leynseele. 

te KAlVIER.- 13 januari 1955 

] 0 SPOORWEGEN. - NA'!'IONALE MAAT
SCHAPPI.T VAN BELGISCHE SPOORWEGEN. -
S'rA'l'UU'l' VAN HET PERSONEEL. - AMBl'S
HALVE GEGEI'Ei'\ ON'l'SLAG. 

2° SPOORWEGEN. - NA'l'IONALE MAAT
SCHAl'PIJ VAN BELGISCHE SPOORWEGEN. -
STA'l'UU'!' VAN HET PERSONEEL. - VERLOF 
TEN EINDE IN BELGISCH CoNGO EEN IlE'l'RE:J_{
lUNG TJJ; BEKLEDEN, - GEEN VERPLICH'l'I~G 
VOOR DE ~fAATSCHAPPIJ YEHLOVEN YOOR EEN 
1'0TALE DUUR VAN ACH'l"l'IEN SAAR 'rE VERI--E; 
NEN. - GEEN VAN nECH'!'SWEGE YERLENGIN(l 
VAN HE1' BEKO:VIEN VEHLOF, 

Jo Artiltel 10, Utt. a, 'Wn hootdstuk XY 
-vrtn het op 14 october 1932 nanoenomen 
strttu•ut van het 1Je1·soneel vnn lle Na-
tionnle Mnatsehrtppij van Belgi,sche 
spoorweoen, lm'nchtens hetwelk umbts
halve ontslng ma,g !fCf!e·ue-n worden aan 
<le bemnbte die zonfler aa•nnmneUjlce re
flen zi:in post ve'l'lant en Tange-r dan tien 
<lngen njwezi(J l!Ujft, is 'Van toepassinrJ 
op rle bemnlite llie, zonder wettioe 
g·ronll, lanoer drm Uen dngen na het 
-veTstrijken vn-n ;:tijn ·rm·lof re,rznimt 
-ieflet·e functie te hervntte-n, dwn wa,n-
neer hi:i dnartoe (Jevonlenl wo,rdt. 

2° De Nationnle Mnntsehappij ·van Bel
yiscliC spoonN!gcn heeft lle t'erplichtinq 
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n'il!t nan ae le1len van haa;· personeel 
<Uti in Belgisch Congo een betrekkiny 
·wUlen ·u,itoetenen '!'C'I'loven voor een to
tale 1lu1w van ctchttien ,itu£1' te verlenen; 
het licl van het pcrsoneel van voorrnelile 
ma.ntschappij, hetwellc ·i·n Gonyo een 
betrekk·lng belcleerJ.t, heett geen. ·reeht 
OJ! van reehts·wer1e ·verleng1.ng tot aoht
t'ion jaaT vctn het 1;edo[ ilat het belco
·rnen heett en tvaarvnn het geen ve;·len
ginsJ rw.ngevmng<l heeft. 

(OEFRENNE, 'l'. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN llELfHSCHE SPOORWEGEN.) 

ARRES'l'. 

HJDT HOE'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

Overwegencle dat nit de aan het hof 
voorgelegde stuken blijkt dat aanlegger 
clie in 1920 in c1ienst van de Belgische 
Staat is getreden en in 1926 naar ver
weerster, de Nationale Maatschappij van 
Belgischt> spoorwegt>n, is overgegaau, in 
1930 bij deze een verlof aanvroeg en be
kwam h~n eimle een lJestnnrlijke fnnctie 
in Belgisch Congo te bekletlen : 

Dat het verzochte vedof hem toeg·e
staan werd voor een tijdrnimte van drie 
jaar en zes maand, gedurende dewelke 
llij in cle afcleling inclisponibiliteitgestel
den g-eplaatst werd; dat bij llet verstrij
ken zowel van lwt verlof als van de 
plaatsing in evengemelde afdE'ling ver
weerster, op 17 november 1933, nanlegger 
eraan herinnerde dat hij diende hetzij 
zijn dit-nst te hervatteu, hetzij E'en nieuw 
verlor aan te vragen, met inachtneming 
in dit geval van dE' door haar gestelde 
voorwaarden; 

OverwE'gemle dat, naanlien aanlegger 
verzuimd had zowel zijn fnnctie weller 
op te nemen als eE'n nieuw verlof nan te 
vragen, verweerster hem op 22 maart 
1934 in kennis ervan stelde <lat lli.i amllts
halve ontslagen was; 

Overwegencle <lnt, volgens de nitlegging 
wPll<::e de rechter over de grond daarvan 
gegevE>.n heeft en welke voor het hof niet 
g·ecritiseerd wordt, de door aanlegger in
gestelde vordering ertoe strekt te cloen 
zeggen dat aanlegger, naardien hi.i on
regelmatig afgedankt geweest is, in 
dienst van de N.M.B.S. gebleven is, die 
maatschappij tot het betalen van een 
wachtgeld te c1oen veroordelen vanaf 
17 november 1947, op welke datum hij 
zich opni,euw ter beschikking van zijn 
werkgeefster heeft g·estelcl, of althans 
van een som gelijk aan het beclrag der 
wed de a ls schadevergoeding, voor recht 
te doen zeggen dat verweerster er toe 
gehouden is zijn toestand regelmatig te 
makP-n en hnar tot schadevergoeding te 

cloen veroordelen in geval zij tot die re- ,'j 
gularisatie niet mocllt overgaan; 

Dat de rechter over de grond bewuste 
I . . i' vorc ermg met toegewezen heeft; : 

Over het eerste en bet derde middel sa-
men, het eerste, afgeleid uit de schending 1 
van de artikelen 13 en inzonderheid 13, 1 
16 , 2" en 4° licl, van de wet van 23 jnli 
1926 tot oprichting van de Nationale I 
.Maatschappij van Belgische spoorwegen, I 
1134, 1135, 1142, 1184, 1319, 1320 en 1322 I 
van het Burgerlijk W etboek, 3 en 10 en I 
inzonclerheid 10, littera a, van hoofd- j 
stuk XV van het op 14 october 1932 aan-
genomen statuut van het personeel van 
cle Nationale Maatschappij van Belgische I 
spoorwegen, doordat het bestreclen ar- I 
rest de vordering niet ontvankelijk ver· 1 
klaart om de reclen dat de op 22 maart 1 
1934 door verweerster genomen beslissing j 
het contractueel verband tussen partijen 
verbroken heeft ; dat de beambte na de 
verbreking van het dienstcontract niet I 
meer gCI·echtigd is de uitvoering ervan te 1 
vonleren en dat bovendien, ten deze, de j 
ingeroepen verbintenissen niet voor ge
clwongen uitvoering· vatbaar zijn; dan 
wanneer de toestand van llet personeel I 
van de Nationale Maatschappij door een I 
reglement beheerst wordt, en alleen een 1 
ei11t1e kau gemaakt worden aan de func- 1 
tie van de beambte door een gelcUg· gena-
men beslissing waarbij hij mnbtshalve I 
ontslagen wordt; dan wanneer de ambte- I 
naar die onregelmatig v66r de verstrij- 1 
king van de bij zijn statuut bepaalde 1 
termijn afgezet werd en die aanbiedt j 
zijn functie opnieuw waar te nemen 
- hetgeen op zich zelf geenszins onmo
gelijk is - ontvankelijk is om de met I 
zi.in funetie verbontlen voorclelen en wed- I 
de te eisen; dan wanneer hij desgelijks 1 
ontvankelijk is om de rechtstreekse nit- I 
voering te vonleren vnn de verbintenis-
sen clie rnsten op het uestuur of het or- I 
ganiRmc~ waarbij hij in dienst is en, bij I 
gemis dam·van, de uitvoering ervan bij 1 
wijze van een equivalent; het derc1e, af- 1 
g-eleicl nit de schending van de artike
len1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het I 
Burgerlijk Wetboek, 13 van de wet van I 
23 juli 1926 tot oprichting van de Natio- I 
nale Maatschappij van Belgische spoor- I 
wegen, 10 en inzonclerlleicl 10, littera a, j 
van hoofdstnk XV van het op 14 october 
1932 aangenomen statuut van het perso
neel van voonnelde Maatschappij, door-1 
clat llet bestreden arrest verklaart dati 
het statuut van het personeel, betreffendel 
het ambtshalve ontslaan, zowel betrekj 
king heeft op het geval van de ambtenaa~ 
die, in activiteit zijnde, zoncler aanneme 
lijke reden lang·er clan tien clagen nit zij 
dienst afwe.zig blijft als op het geval vaj 
de ambtenaar wiens afwezigheid gedellj 
werd en die langer dan tien dagen na hj 
gedekte tijdverlof voort afwezig blij1 
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dan wanneer, Itrachtens bovengemeld ar
tikel 10, littera a, aileen die mnbtenaur 
ambtshalve mag ontslugen woruen welke 
zonuer uannemelijke reden zijn post ver
laat en Junger dan tien clagen afwezig 
blijft, en uan wanneer die lJe]1HJing niet 
toepusselijk is op de am!Jtenaar die, 
zoals aanlegger, in disponibiliteit gestel<l 
wercl en gevolglijk zijn post niet knn ver
laten, wuaruit volgt dat de rechters over 
de groncl het aan voormelde !Jepaling 
verschuldigd geloof en tevens dezes !Jin
dende lrracht geschonden hebben : 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond vaststelt dat aanleggers verlof en 
indisponibiliteitstelling op 17 november 
1933 een einde genomen had; 

Ol'erwegende dat de rechter over de 
groncl erop wijst dat aanlegger geen 
recht op verlenging van zijn verlof voor 
een totale termijn van achttien jaar ver
kregen had en dat hij slechts nieuw ver
lof kon genieten mits het aan te vragen 
en te bekomen ; 

Overwegende dat, naardien hij zoda
nige verlenging niet bekomen heeft, aan
legger, zoals het bestreden arrest het zo 
in zijn eigen gronden als bij verwijzing 
naar de gronden van de eerste rechter 
doet uitkomen, zijn dienst bij verweer
ster cliende te hervatten; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond uit de omstandigheid dat aanleg
ger zulks niet heeft gedaan wettelijk 
heeft lnmnen afleiden dat verweerster 
door het op 22 maart 1fl34 ambtshalve ge
geven ontslag geldig aan de betrekkingen 
tussen haar en aanlegger een einde ge
maakt heeft; 

Dat artikel 10, littera a, van hoofd
stuk XV van het statuut van het perso
neel van de Nationale Maatschappij van 
Belgische spoorwegen, krachtens hetwelk 
de beambte ambtsllalve mag ontslagen 
worden wanneer hij zonder aannemelijke 
reden zijn post verlaat en langer dan 
tien dagen afwezig blijft, van toepassing 
is op de beambte die, zonder wettige 
grond, langer dan tien <lagen na het ver
strijken van zijn verlof verzuimt iedere 
functie te hervatten, hoewel hij daartoe 
gevon1erd worclt; 

Dat zoniet er generlei sanctie zou staan 
op de weigering de functie te bervatten; 

Dat de mid del en niet gegrond zijn; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

>chending van de artikelen 1 en inzonder
wid 1, 7°, 13 en inzonderheid 13, 3• en 
·0 lid, 16 van llet koninklijk besluit van 

mei 1923 betreffende de indisponibili
"itstelling van de ambtenaren en beamb
m van de Staat, 33 en inzonderheid 33, 
1ragraaf 1, van de wet van 18 october 
l08 op het beheer van Belgisch Congo, 
•als dit artikel bij artikel 1 van de wet 
m 18 mei 1929 gewijzigd werd, 1 van 

het koninklijk besluit nn 2 juli 1929 op 
het statuut voor de amlltenaren en be
ambten der kolonie, met uitzondering 
van de magistraten en beambten van de 
rechterlijke macht, 4 en inzonderheid 4 
1• en 4• Ji(l, 7 en inzonderheid 7 1• er: 
4" lill, littt>ra a, 28 en inzonc1erheid 28 
1• lid, van llet bij koninklijlt besluit var: 
2 juli UL9 bekendgemaakt statuut voor 
de mnlJtennren en beambten der kolonie, 
97 en 107 van de Grondwet, doordat 
het JJestreden arrest verklaart dat aan
legger generhande verkregen recht had 
op een !anger verlof dan het hem tot 
17 novem!Jer 1933 verleende, op welke 
datum hij opnieuw ter lleschikking van 
de Nationale Maatschappij gesteld werd, 
dan wanneer aanlegger, gewezen klerk 
in het Bestuur der spoorwegen die tot 
uitoefening van een betrekking in de ko
lonie naar de dienst van de Nationale 
Maatschappij overgegaan was, in de af
deling indisponibiliteitgestelden geplaatst 
geweest is, en op 6 mei 1933 voorgoed in 
dienst van het Ministerie van kolonien 
benoemd gewee,st is voor een termijn 
van achttien jaar, met terugwerkende 
kracht tot 6 mei 1930, dan wanneer op 
deze datum aanleggers toestand he
heerst W('l'd door artikelen 1, 13 en 16 van 
het koninklijk besluit van 6 mei 1923 
volgens welke de lleambten, die tot het 
uitoefenen van een betrekking, in de ko
lonie in disponibiliteit gesteld worden, 
voor de duur van hun verbintenis in dis
ponibiliteit gehouden worden, en door ar
tikelen 4 en 7 van het door het koninkli.ik 
besluit van 2 juli 1929 bekendgemaakt 
statuut, volgens welke de voorgoed be
noemde ambtenaren en beambten voor 
een termijn van achttien jaar, met inbe
grip van de proeftijd, in dienst van de 
kolonie zijn; dan wanneer, tenslotte, 
naar luid van artikel 28 van dat statuut, 
de in c1isponibiliteit gestelde ambtenaren 
en beambten der kolonie ter beschikking 
blijven van de Minister van kolonHc\n die 
over hun terugindienstroeping beslist, en 
dan wanneer ten c1eze aanlegger van 
1930 tot 1947 ononderbroken ter beschik
king van de minister gebleven is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger na de verstrijking 
van het verlof. van drie jaar en zes 
maand dat hij in 1930 bekomen had geen 
under verlof meer heeft aangevraagc1; 

Dat de in het middel aangeduide bepa
lingen niet bepalen dat de N.l\LB.S. de 
verplichting heeft aan de leden van haar 
personeel die i.n Belgisch Congo een be
trekking willen uitoefenen verloven voor 
een totale duur van achttien jaar te ver
lenen, noch dat het lid van het perso
neel der maatschappij hetwelk in Congo 
een betrekking bekleedt van rechtswege, 
terwijl het i.n de afdeling indisponibili
teitgestelden in de diensten van verweer-
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ster bli.ift, de verlenging tot 18 jaar ge
niet van het verlof dat het bekomen 
heeft, maar waarvan bet geen verlenging 
aungevraagd heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede rniddel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 28, 29 en in
zonderheid 29, lid 3, van de wet vun 7 au
gustus 1922 op het bediendencontract, 13 
en inzonderheic1 13, 1", 2• en 4° lid van de 
wet van 23 juli 192.6 tot oprichting van de 
Nationale Maatschappij vun Belgische 
spoorwegen, en 2262 en 2277 van het Bur
gerlijk Wetboek, docm1at het bestredeil 
arrest beslist dat, bijal!lien het ook een 
wegens het dienstcontract ontstane vor
dering tot nitbetaling van wedde of zelfs 
tot schadevergoeding gold, die vordering 
echter bij toepassing van artikel 28 van 
de wet van 7 augustus 1922 zon verjaard 
zijn, naardien sedert het ophouden van 
het contract meer dan een jaar verlopen 
is; dan wanneer krachtens artikel 13 
van de wet van 23 juli 192.6, de toestand 
van het personeel van verweerster door 
een volledige reglementering beheerst 
wordt welke onder meer ten aanzien van 
de verjaring de toepasselijkheid van de 
wet van 7 augustus 1922 uitsluit : 

Overwegende dat uit het op het cerste 
en het derde middel verstrekte antwoord 
blijkt dat de rechter over de grond te
recht beslist heeft dut op 22 maurt 1934 
regelmatig aan de !Jetrekidngen tussen 
partijen een einde is gemaakt geweest; 

Overwegende dat bet dispositief van 
bet bestreden urrest mitsdien wettelijk 
gerechtvaardigd is; 

Overwegende dat het tweede middel bij
gevolg tegen een ten o1·ervloede verstrek
te reden opkornt, en bij gebrek aan !Je
lang JJiet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aunlegger tot de kosten. 

13 junuari 1!;55. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
Yoorzitter. - Verslar;r;eve1·, H. Piret. -
Oelijkluidende ooneltt8ie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 14 januari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BUHGERLIJKE ZAKEN. - DESLlSSINGEN 
WAARTEGEN MEN ZICH KAN VOORZIEN. -

(1) Verbr., 18 mei 1953 (A•·•·· Yerbr., 1953, 
biz. 637). Zie ook verbr., 13 mei 1913 (ibid., 
1943, biz. 107); 23 december 1943 (ibid., 1944, 
blz. 58); 30 januari 1947 (ibid., 1947, biz. 22); 

]JIND!lESLISSING. - ]JINDUI'l'SPRAAK OVER 
EEN TUSSENGESCHIL. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DURGERLI.JKE ZAKEN. - TERMIJN. -
BESLISSING VAN DE WERKRECHTERSRAAD VAN 
BEROEP WAARBIJ AAN EEN PARTIJ RET RECHT 
WORDT 01\TKEi'iD ZICH 'fER Zl'f'l'ING TE LATEN 
VERTE3ENWOORDIGEN DOOR DE LASTHEllllER 
AAN WIE ZIJ VOLMACHT GEGE\'EN HEEFT. 
- ]JINDUITSPI<AAK Oi'ER EEN 'fUSSENGESCHIL. 
- BESLISSING VA'l'BAAR VOOH ONMIDDELLIJKE 
\'00 RZIENING. 

3° WERKRECHTERSRAAD. - VEmE
GENwooRDIGING VAN DE PAR'l'IJEN TER ZI'l'
'l'ING DOOR EEN LASTHE!lllER DRAGER VAN EEN 
VOLMACHT. - "VOLMACHT DOOR, EEN PARTIJ 
VERLEEND AAN DE AFGEVAARDIGDE VAN HAAR 
VAKBOND. - DOOR DE RAAD NIE'l' AANVAAHDE 
VOLMACR'l' OMDAT DIE AFGEVAARDIGDEN GE
WOONLIJK VOOR DE RADEN VERSCRI.JNEN OM 
DE VERDEDIGING VAN DE LEDEN VAN RUN VAK
ROND WAAR TE NEMEN. - 0NWE'l'TELIJKE 
BESLISSING. 

1 o Zijn in de zin van n1·tikel 14 van 11 et 
(leoreet vam 2 brnrnaire, jaar ITT, eind
beslissinr;en en derhalve vatbaar 1;00r 
onm,iddellijke 1;oorzieninr;, de beslis.<in
tJen in laatste aanle,q uewezen die, voor
be1'eidend ot onderzoelcskaralcter heb
liende, de besleehtinrJ van een betwist 
p1tnt met zich brenpen. Is een eindbe
slissing, een einduitspraalc in laatste 
aanleg uewezen o1:er een tussenr;eschil, 
dit wil zer;pen O'Uer een in de aanleo 
ove·r,rrekomen r;ebeurtenis, die tot belem
mering of vernietiging· er1;an strelct (1). 

2' Is een eindbeslissing over een tussen
r;esellil en derhalve vatbaar voor onmid
delli}l;;e voorzieninr;, de beslissino van 
een werkTeohter·sraad van ber·oep die 
aan een partij het recht ontzeqt zieh 
ter zittinr; te laten verteoenwoonUpen 
doo1· de lastheb/Jer awn wie zij volmaeht 
ve1·leend heett (2). (Decreet van 2 bru
muire, jaar IV, art. H; wet van !J juli 
1920, vrt. 45, al. 3, 02 en 123.) 

3' Aan de atuevanrdirtden van de ber·oeps
ve·renir;inuen lean het recht niet worden 
ont:wgd de leden er·van v66r de arbeids
{le·reohten te verteyenwoonlir;en wan
neer die leden hen met die opdracht 
rtclasten om de enir;e reden dat deze 
afoevaaTdigden als zodan-iy bezoldir;d 
r.voTden en r;ewoonlijlc 1:661' de werlc
r·eohte1·sraden r;erschijnen om de verd,e
diuino 1;a-n de leden r;an hun valcbond 
waa1· te nemen. 

28 april 1950 (ibid., 1950, biz. 5U) ; 26 januari 
1951 (ibi·l., 1951, blz. 288). 

(2) Verbr. 22 maart 1945 (Arr. Verb1·., 1945, 
blz. 124); '29 september 1949 (ibid., 1950, 
biz. 41) ; 29 januari 1953 (ibid., 1953, blz. 370). 
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De hee'l' Mnha-ux, ndvocnnt-{lene'l'a(l/, 
heeft rle vo~{lencle concl,usie {ICnO'Inen : 

I. De llestreden ui tspntak beslist, bij 
toepassing van artikel 62 van lle wet van 
9 juli 1926, dat de door aanlegger aange
stelde lasthebller << niet kan aanvaarcl 
worden om deze partij te vertegenwoordi
gen, haar te verdedigen en voor haar te 
pleiten en de zaak naar een latere zitting 
verzenclt om, !Jij persoonlijk verschij
nen van de partijen or bij regelmatige 
vertegenwoon1iging, tle zaak te llehande
len Jl, 

Verweerster houclt staanc1e llat deze 
beslissing geen definitief vonnis op tus
sengeschil uitmaakt, omdat zij niet over 
een gronc1element van de aan cle rechter 
onclenvorpen !Jetwisting uitspreekt, en 
<1at zij clerhal ve, lui dens artikel 14 
van het flecreet van 2 Brmnaire, jaar IV, 
slechts na het eindvonnis vatllaar is voor 
een voorziening in verbreking; 

Dergelijke stelling blijkt moeilijk ver
enigbaar met de interpretatie welke het 
Hof van !Jec1oelc1e wetsbepaling gegeven 
lH'eft (1) , 

Het Hof !weft voorzekcr menig1naal 
verklaarcl tlat een lJeslissing, die over 
een grondelement van de betwisting (1, c) 
uitspreekt of die een verweermiddel te
gen cle vordering afwijst (1, d), omnid
<lellijk voor voorziening vatllaar is, Het 
lweft echter, ter mijner kennis, nooit 
verklaarcl dat een beslissing ,~lechts 'in 
(/,er{leUjlce {IC'Dallen als definitief op tus
sengescllil lmn aangezien worden. 

Zoals de heer procureur-generaal Paul 
Leclercq, in cle conclusie die het arrest 

(1) Zie a.m. ScHEY I' EN, n' 40; SIMONT, n" 21 
tot 28; Rtpert. prat, d1·. belge, v" Pou,vo,i en 
mssation en matiere ci,vile, n'" 49 tot 64; 
verbr., 6 februari 1930, en conclusies van de 
procureur-generaal Paul Leclercq (Bv1l. en 
PAsrc., 1930, I, 87); 23 avril 1931, en conclu
sies van de procureur-generaal Paul Leclercq 
(ibid,, 1931, I, Hl) ; 11 juni 1931 (ibid,, 1931, I, 
188); 18 mei 1958 (Llrr. Verb7'., 1953, blz. 637; 
Bull. en PAsrc,, 1953, I, 720, en de nota's 1 
en 2), 

A. Zie oak voor wat betreft de ontvankelijk
heid der voorziening tegen een beslissing die 
nitspraak cloet : 

a) Ove1· de ontvankelifkheid vmt een bet,wist 
bewij8' : verbr., 13 mei 1943 (Bull. en PAsrc,, 
1943, I, 177, en nota R. H.); 22 maart 19•t5 
(A,·r. Yerb-r., 1945, blz, 12,1; B,ull. en PAsrc., 
1945, I, 137) ; 

b)_ Ove1· rle betwistilng bet,·effcnde de zending 
~·an een deskundige : vm·br,, 7 december 1916 
(Bull, en PAsrc,, 1917, I, 338, en nota 1); 
·~ juli 1935 (ibid., 1935, I, 301) ; 29 september 
1949 (Arr. Vei'b1·,, 1950, biz. 41; Bull. en 
PAsrc., 1950, 1,43), Verge!. verbr,, 14 juni 1926 
(Bull. en PAsrc., 1926, I, 368) ; 

van G fe!Jruari 1930 voorafging (2), er 
op wees, de « definitieve of eindvonnis
sen J> door het decreet van 2 brumaire 
jaar IV tegenover de « voorbereidencle en 
onderzoeksvonnissen JJ gestelcl worden 
en deze tegenoverelkanclerstelling de zin 
•'estigt 'die er aan dient ,gegeven. Op
<lat een vonnis een definitief of eindvon
n.is weze, volstaat het dat het de oplcis
smg van een betwist vraagpunt mede
llrengt, of, om de woorden zelf te gebrui
ken, <c il suftit qu'il emporte la solution 
<l'nn point en contestation JJ. 

Deze nitstekende magistraat had kort 
daarna de gelegenheicl natler te bepa
len (3) <lat men als <lefinitieYe of eind
vonnissen moet annnemen, niet alleen cle 
vonnissen <lie een einde arm het geaing 
stellen, maar ook !1e definitieve of einr1-
vonnissen up tussengeschil en dat men a ls 
definitief op tussengeschil beschouwt 
« tout jugement qui, avant Ie jugement 
de:finitif mettant fin au litige, statm~ de
finitivement sur uil evenement survenu 
cl~ns .la proced1n·e )J, Ret open! mar mi
nistene voegde er aan toe dat <leze von
nissen zich in twee categorieen Jnmnen 
verclelen : de ene, behelzencle r!e vonnis
sen die clefinitief een grond van uiet-ont
vankelijkheid of een exceptie lleoordelen, 
de andere, behelzende de vonnissen die 
de:finitief over een grondelement van de 
betwisting uitspreken. 

Ret vloeit echter 11it de uiteenzettiug 
cler conelusies dat,- bij tegenstelling mPt 
de !outer voorbereidende of ordevonniH
sen, met de voorbereiclende en onder
zoeksvonnissen en met de interlocutoiJ·e 
vonnissen, - tle vonnissen van de ene en 
van de andere categorieen onmiddellijk 

c) O'ver een gronrlelement -van de bRtwi .• ting : 
verbr,, 10 juni 1933 (Bull, en PAsrc., 1933, I, 
242) ; 23 december 1!¥13 (A rr, Y erbr ,, 1941, 
blz. 58; Bull. en PAsrc., 1944, I, 121) ; 30 ja
nuari 194!7 (Arr. Yerbr,, 1917, blz, 22; Bull, en 
PAsrc., 19,17, I, 29, en nota); 26 januari 1951 
(A1·r. VerlJr., 1951, blz, 288; Bull, en PAsiC,, 
1951, I, 342) ; 

d) O,ver een 'Veru:eermirldcl tegen de vorde
r-ing : verbr., 28 april 1950 (Arr. Yerl>?'., 1950, 
blz. ?41; Bull. en PASIC,, 1950, I, 603) ; 29 ja
nuarr 1953 (A,·r. VeriJ1',, 1953, blz. 370; Bull, 
en PASIC,, 1953, I, 413). 

B, Zie ook voor wat betreft de vroegtijdig
heid van een voorziening tegen een beslissing 
rlie, zonder meer, een onde,·zoek.mwatregel be
veelt of af1vijst : verbr., 11 mei 1923 (Bull, en 
PASIC,, 1923, I, 303) en 11 april 1935 (ibid,, 
1935, I, 220). 

(2) Bull, en PAsrc,, 1930, I, 87 en vlg,, en 
meer bepaald blz. 100 en 101, 

(3) Conclusies v66r verbr·,, 23 april 1931 
(Bull. en PAsrc., 1931, I, 141 en vlg,, en rneer 
bepaald blz. 143). 
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>'oor voorziening in ver!Jreking vatllaar 
zljn. 

Het zelfde onderscheid tussen de defi
nitieve of einclvonnissen op tussenge
schil, sensu. st1·iato, en de clefinitieve of 
eindvonnissen, sens11. lato, werd onlangs 
herinnerd in een noot gepubliceerd, in het 
B11.lletin de8 arnJts de la aon·r cle aassa
aon ter gelegenheid van het arret;t van 
18 mei 1933 (1). 

Het blijkt lluiten kijf dat de bestreden 
beslissing de oplossing medellrengt van 
een tussen partijen betwist vraagpunt en 
clefinitief over een incident van de rechts
pleging nitspreekt. Verweerster betwistte 
immers in conclnsies aan aanlegger het 
recht zich, ter zitting van de werkrech
tersraad, door een afgevaan1igcle van 
zijn syndicaat te laten vertegenwoorcli
gen en ver!lecligen, en de bestreden be
slissing mcemt tleze exceptie aan en ont
zegt definitief aan aanlegger het recht 
nat hij <lesaangaande lleweert te llezit
ten. 

Aanlegg<?r laat te rechte opmerken dat 
het Hof de ontvankelijkheid van de voor
ziening tegen dergelijke lleslissing aang·e
nomen heeft toen het, op 1l juni 1896 -(2), 
de gegrondhei,cl ontlerzocht heeft van een 
voorziening tegen een heslissing van een 
werkrechtersraad die aan een partij, ver
tegenwoon1igd <loor een klerk, het recht 
had ontkencl zicll door een aclvocaat te 
laten bijstaan. 

Dergt~lijke oplos~>ing <lringt zich hellen, 
naar !nijn lJescheiden mening, des te 
meer op, clat de wetgever dnidelijk de 
wil uitgedrukt heeft dat soortgelijke in
cidenten v66r het eincl vonnis tlienen be
slecht te worden, door a au de partij, 
wier lasthebber dom· de werkrechters
raacl niet toegelaten wordt, bij afwijldng 
van de regels die het lleroep tegen de 
vonnissen der werkrechtersratlen heheer
sen, het recht te verlenen onmiddellijk 
hoger beroep tegen die beslissing aan te 
tekenen, welke ook de waarde van het 
geding weze, en door voor te schrijven 
dat dit verhaal als dringencle zaak zal 
behall!leld worden (wet van 9 juli 1926, 
artikel 45, al. 3). 

De door verweerster opgeworpen gTond 
van niet-ontvankelijkheid blijkt derhalve 
niet aangenomen te knnnen worden. 

* * * 
II. Artikel 62 van de wet van 9 juli 

1926 bel)erkt zich er toe te llepalen dat 
<< partijen het recht Iwl1llen zich ter te-

(1) A1T. Ve•·b1·., 1953, biz. 637; 1Jt1ll. en 
PASic., 1953, I, i20, nota's 1 en 2. 

(2) Bull. en PASIC., 1896, I, 267. 
(3). Zie o.m. CAPAR'r, Tmitf: theorique et p..a-

rechtzitting door een regelmatig inge
schreven atlvocaat, een pleitbezorger ·of 
door een door de llevoegde kamer toege
laten persoon te laten vertegenwoordi
gen l> en << dat de lasthehher, die noch re
gelmatig ingeschreven advocaat noch 
pleitbezorger is, houtler van een volmacht 
moet zijn l>. 

Deze bewoordingen bepalen uitdrnkke
lijk geen andere voorwaarde en regelen 
ook niet antlers de wijze waarop de werk
rechtersraad zijn macht van beoordeling 
moet uitoefenen, zodat men gewoonlijk 
aanneemt dat de lJevoegde kamer, onder 
voorbehoutl van het door artikel 45, ali
nea 3, voorzien beroep, naar goed<lunken 
en zaak llij zaak, heoordeelt of zij een 
volmachtdragPr totelaat of niet (3). 

Dergelijke beoor<leling is souverein en 
ontsnapt nan <le controle van het Hof, 
wanncer zij in feite rust, namPlijk zo de 
toelating geweigerd wonlt om feitelijke 
reclenen Pigcn aan de zaak of aan <1e per
Hoon van de aangestelde gemachtigde. 

De beslissing, waarbij - zoals ter zako 
- « bij toepassing van zekere beginselen 
en ter naleving van zekere wetten J> een 
volmachtdrager niet toegelate>n wor(lt, 
is echter aan de controle van llet Hof 
onderwoq1cn, en de voorziening zal als 
gegrond voorkornen, zo de bevalingen van 
de wet van 9 juli 1926, waarvan <le schen
cling ingeroe11en wordt, werkelijk als 
voorwerp hehben - zoals aanlegger het 
aanvoert - de lleoor<lelingsmacht van 
de werkrechtersraden te !Jeperken, wan
neer cle aangestelde lasthebher secretn
ris of afgeyaardigcle van een synclicale 
inrichting is. 

III. Om de juiste draagwijdte van tic 
IJermlingen van artikelen 62 en 45 van de 
wet van 9 juli 1926 betreffende de werk
rechtersrnden te lleoordelen, is het wel
licht niet van llelang ont!Jloot enigszins 
te onclerzoeken hoe de vertegenwoordi
ging der partijen n\6r deze bijzonclere en 
huitengewonc rechtscolleges vroeger in
gericht was. 

Het Ke·izm·Hjk dee·reet van 11 j·uni 
1809, hondende reglement over de werk
rechtersraden (4), verplichtte, in prin
cipe, de partijen persoonlijk v66r de 
werkrechters te verschijnen en liet hun 
enkel toe zich te laten vertegenwoordigcn 
in geval van afwezigheid of ziekte. In 
<leze twee enkele gevallen, was het hun 
toegelaten zich te laten vertegenwoorcli-

tigue des conseils de pru.d'ho1nmes, 1919, n' 144; 
ABEL en I,AGASSE, C'orle inrlu.striel belr1e, 1927, 
n'·' 264() en 2642; LES NovELLES, Droit social, 
b. II, « Les conseils de prud'hommes l>, n' 2642, 

(4) Pasinomie, 1849, blz. 114. 
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gen door een hunner Yerwnnten, uit
sluitenu hanuelanr of koopmnn (1), hou
der van hun Yolmacht (art. 29). 

Dit stelsel wenl door de wet van 
9 azJril 1842 betreffende de werkrechters
raden (art. 1) behouden (2). 

De wet van 7 februari 185.9, die de 
werkrechtersrauen weder inricht, be
hield, in principe, de verplichting voor 
de pnrtijen in persoon te ,-erschijuen. 

Zij verleende echter de mncht nan de 
werkrechtersrnden, << in geval ,-an wet
tig beletsel, ann de partijen toe te In ten 
zich door een hunner klerken, door een 
beclrijfshoofd, een meesterknedlt of een 
werkmnn ll (art. 52) te Iaten vertegen
woordigen. Tijdens de besprekingen van 
de wet drulde de heer Rogier, Minister 
van justitie, de wens nit dat de werk
rechtersraden de zaken voorts zonder 
pleitbezorgers en zonder advocaten zou
den afhandelen (3). 

Hetzelfde stelsel werd in de zelfde lJe
woordingen door de wet van 31 jltli 1889 
(art. 91) gehandhaafd; 

Het werd nochtans aangenomen dat een 
verschijnende of regelmatig vertegen
woordigde partij zich, overeenkomstig 
artikel 12 van het koninklijk besluit van 
5 augustus 1836, door een regelmntig in
geschreven udvocaat mocht laten /Jijstaan 
en dit werd trouwens uoor uw arrest van 
11 juni 1896 verklaard (4). 

Een auteur (5) verrechtvaardigde deze 
bepalingen zoals volgt : cc II resulte au 
prinoipe meme qui a fait etablir la juri
diction des prud'hommes que les parties 
doivent comparaftre en personne et que, 
si elles ne peuvent absolument pas le 
faire, elles ne peuvent charger de les re
presenter que ues personnes qui remplis
sent les memes conditions qu'elles-memes. 
Devant le Conseil il s'agit moins de de
fendre ses interets et ue faire valoir ses 
droits que d'examiner en commun !'af
faire au sujet de laquelle le differend 
est ne et d'arriver a s'entendre a !'amia
ble. De plus, il s'agit ue questions tout a 
fait speciales qui se rapportent a la pro
fession de !'interesse, aux occupations 
auxquelles il se lin-e journellement et 
qui exigent la connaissance des usages 

(1) « exclusivement negociant ou marchand ». 
(2) Pa,;inomie, 18<1.9, blz. 111. 
(3) Zie conc:usies van de advocaat-generaal 

Melot v66r verbr., 11 juni 1896 (Bull. en PAsrc., 
189B, I, 218, col. 1, in fine). 

(4) Bull. en PAsrc., 1896, I, 217. 
(5) DELCROIX, La loi orgrmique des conseils 

de prud' honnnes du SZ juillet 1889, biz. 116. 
(6) WAUWERMA~S en LEGER, 1910, n' 189. 
(7) CAPART, 1'mite jU>·iilique et pmtique des 

conseils de ZJJ'ud' ltornmes, 1919, n' 144. 

industriels plut6t que celles des princi
pes genera us du droit ll. 

Andere auteurs (6) lieten opmerken dat 
de keuze nm de vertegenwoordiger wet
telijk beperkt was « aux personnes ayant 
des connaissances techniques, a !'exclu
sion de celles n'ayant que des connais
sances juridiques ll. 

De uitllreiaing van de bevoegdheid der 
arbeirlsgerechten en de belangrijkheid 
der geschillen die er beslecht werden 
brachten ue wetge,•er er toe dit stelsel te 
wijzigen (7)1' 

De wet v~m 15 mei 1910 (art. 62) ver
leende aan de partijen het recht om zich 
v66r de werkrechtersraden te laten ver
tegenwoorcligen en regelde dit recht als 
volgt : (< Partijen hebben het recht zich, 
v66r de raad, door een regelmatig inge
schreven advocaat te laten vertegenwoor
digen of bijstaan, deze taak kunnen zij 
ook aan een door de raad toegelaten per
soon opdragen . .. De gemachtigde, in
dien deze niet regelmatig ingeschreven 
advocaat is, moet houuer zijn van een 
volmacht... De verschijning der partijen 
in persoon kan altijd bevolen worden ll. 

De wet van 9 juU 1926 (art. 62) heeft 
tot de pleitbezorgers het recht uitgebreid 
t1e partijen te vertegenwoordigen zonder 
het bewijs van een geschreven lastgeving 
te moeten leveren. 

Toen artikel 62 v66r het Parlement be
sproken werd, deden !eden van de Ka
mer opmerken dat zekere werkrechters
raden systematisch aile syndicale afgc
vaardigenclen onder voorwendsels afweer
den (8) en de Kamer nam een ainenue
ment aan waarbij ue vereiste toelating 
« van rechtswege geschiedde, zo de gevol
machtigde door een syndicale organisntie 
afgevaardigd werd ll (9). Deze bepaling 
werd later, op Yoorstel van de Conimis
sie van de Senaat (10), verworpen (11), 
omdat de syndicale inrichtingen meestal 
niet wettelijk erkend zijn en omdat het 
gellrek aan alle controle tot bepaalde 
misbruiken zou kunnen leiden. 

Het vloeit nochtans duidelijk uit de 
besprekingen voort dat eenparig aan
genomen werd, zelfs door degenen die 
zich tegen het amendement verzet heb
ben, dat een syndicaal afgevaardigde aZs 

(8) Ann. parl., Kamer, 26 november 1925, 
blz. 47; 10 december 1925, blz. 176 en 177; 
16 december 1925, blz. 218 en vlg. 

(9) Ann. parl., Kamer, 10 december 1925, 
blz. 177, en 16 december 1925, blz. 230. 

(10) Doc. pa1·l., Senaat, 1925-1926, n' 102, ar
tikelen 4 en 6, en Pasinom.ie, 1926, blz. 551 
en 552. 

(11) Ann. pm·l., Senaat, 5 mei 1926, blz. 833, 
en Ann. parl., Kamer, 23 juni 1926, blz. 1751 
en 1765. 
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dusdanig niet zou mogen geweerd wor
den. 

De heer Van Dievoet, verslaggever van 
de Commissie van de Kamer, verklaarde 
onder meer dat « het niet in de betekenis 
van artikel 62 ligt te zeggen dat een syn
dicnle leider, orndat hi.i le'ider 'is, zal ge
weerd worden )) en dat << bet van zelf 
spreekt uat ue rechter, <lie de wet aldus 
zou toepussen, in stri:id met de geest der 
wet_qeving zou handelen )), er bij voegen
de dat hij van mening was dat «in veel 
processen een werkman liever door een 
leider 'van vereniging dan door een advo
caat of een pleitbezorger zou bijgestaan 
worden (1). 

Toen bedoeld amendement in tweede 
lezing door de Kamer opnieuw besproken 
werd, verklaarde dezelfde verslaggever 
opnieuw : « n est entend7t, et no7ts l'avons 
taus declare, qu'il est desirable que les 
secretaires de syndicats puissent repre
senter les justiciables devant les Conseils 
de prud'hommes... Mais autre chose est 
d'admettre ces representants en regle ge
nerale et autre chose est de se trouver 
contruint d'accepter !'intervention en 
justice de tout representant de n'importe 
quelle association syndicale. Je crois que, 
dans !'interet meme de la representation 
des ouvriers par les secretaires de leurs 
syndicats, il vaut mieux laisser au Con
seil de prud'hommes le soin d'ecarter, 
s'il le faut, dans 7tn cas exceptionnel, 
tel ou tel representant de syndicat qui 
ne viendrait pas aider a la realisation de 
la justice )) (2) . 

Een andere tegenstander, de heer Jus
par, verklaarde van zijnentwege : « Il ne 
s'agit nullement d'ecarter du pretoire des 
porteurs de procuration qui se presentent 
l·er11rlierement devant le Conseil pour de
fem1re les droits de l'une des parties ... 
Il ne s'agit point ici de discuter l'1ttilite 
et l'opportunite qtt'il peut y avoir pottr 
les om;riers de se faire representer par 
un secretaire de syndicat. Je partage 
completement l'avis de !'honorable minis
tre a cet egard : le representant' du syn
dicat sera precieux pour la bonne con
naissance de la cause. Mais la difficulte 
est ailleurs : elle git dans la necessite de 
proteger les ouvriers contre des manda
taires malhonnetes, qui ne seraient pas 
designes par des organismes serieux... Il 

(1) Ann. pa,.z., Kamer, 10 december 1925, 
blz. 177. 

(2) Ann. parl., Kamer, 16 december 1925, 
blz. 228. 

(3) Ann. pa!'l., Kamer, 16 december 1925, 
blz. 229 en 230. 

(4) Zie nota's 10 en 11, blz. 366. 
(5) Doc. parl., Senaat, 1925-1926, n' 102, a~

tikelen 45 en 62, en Pasinomie, 1926, blz. 551. 

suffira que l'on nit imagine, sons le nom 
d'organisation synuicale,... une associa
tion qnelconque d'agents d'affaires ... 
pour que des manclataires indesirables 
soient admis de droit a plaider, sans que 
le conseil puisse les ecarter ... n est evi
dent qu'un Conseil de prud'llommes 
n'ecarteJ"a jamais un mnndataire honora
ble et serieux qui viendra defemlre les 
droits d'un ouvrier. Et cela sttfjit a asstt
t•e,1· la sawre.qarrle de ceu x-ci )) (3). 

Het verslag van de Commissie van de 
Senant, naar aanleiding van hetwelk de 
toelating van rechtswege eindelijk ver
worpen werd (4), neemt uitdrukkeHjk 
de tekst van deze verklaringen over en 
voegt er a an toe : « . . . Het lijkt bijna 
niet nodig in herinnering te brengen dat 
er niet om te doen is aan de betrokkene 
partij het recht te betwisten zich te 
doen vertegenwoordigen door een drager 
van een volmacht, die de afgevaardigde 
van een syndicale inrichting zal 
zijn )) (5) (6). 

Het Parlement heeft zich niet er toe 
beperkt aldus de zin welke het ann arti
kel 62 wilde geven nuder te bepalen. Ret 
heeft ook noodzakelijk geoordeeld maat
regelen te treffen opdat « de syndicale 
afgevaardigde, werkgever of werknl'mer 
niet tegenoyer een klaarblijkelijk wille~ 
keurige wraking muchteloos zou staan (7). 
Te dien eimle heeft artikel 45, alinea 3 
in afwijking met de regels betreffend~ 
het beroep v66r de werkrechters, de mo
~elijkheid voorzien onmiddellijlv beroep 
m te stellen tegen alle beslissing die een 
aangestelde lasthebber afweert. Dit ver
haal werd niet aileen bijzonder ingericht 
om de vertegenwoordiging der partijen 
door syndicale ufgevaardigden te vrijwa
ren; het werd ook voorgesteld (8) en aan
genomen (9) als een « vergoeding )) voor 
de weglating van de bepaling betreffende 
de toelating van rechtswege en als een 
« transactionele formule )). 

* * * 
IV. Deze uiteenzetting leidt tot bet be

sluit dat de regels betreffende de verte
genwoordiging der partijen voor de recht
bunken van koophandel (wet van 18 juni 
1869, art. 62) en voor de vredegerechten 
(Wetb. van burg. rechtspl., art. 9, gewij
zigd door art. 3 van de wet van 11 fe-

---------------------------
(6) Zie oak tweede verslag Commissie Kamer, 

1925-1926, Doc. pa?"l., Kamer, n' 307, art. 45 
en 62, en Pasinornie, 1926, blz. 553. 

(7) Verslag Commissie Senaat, Doc. 11a1'l., 
1925-1926, n' 102, art. 45 en 62, en Pa.sinomie, 
1926, blz. 552. 

(8) Verslag Commissie Senaat, art. 45 en 62, 
en tweede verslag Commissie Kamer, zie no· 
ta's 2 en 3. 

(9) Zie nota 11, blz. 366. 

- ---- --~ -1 
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brnari 1925 en door art. 1 van het kon. 
!Jesl. van 30 maart 1936) niet toepasselijk 
zijn, zoncler wijziging, op de vertegen
woorcliging der partijen door zekere last
hebbers v66r de werkrechtersraden en 
dat de beoordelingsmacht van deze 
rechtscolleges niet onbeperkt is wanneer 
de lasthebller afgevaarcligde van een syn
clicale inrichting is; 

Het is trouwens ten onrechte clat de 
bestreden beslissing oordeelt dat de ver
tegenwoordiging cler parti.ien in principe 
door een regelmatig ingeschreven advo
caat of door een pleitbezorger moet ge
schiedf~n en dat deze vertegenwoorcliging 
door een andere lasthe!Jber uitzonclerlijk 
moet lJlijvPn. Artikel G2 bepaalt welis
waar dat tiE~ advocaten en pleitbezorgers 
de partijeu zouder schriftelijke lastge
ving eu zonder toelating mogen vertegen
woorc1igen en dat dergelijke lastgeving en 
tocla ting voor de andere versonen nodig 
zijn; lwt vloeit echter noch uit dr" be
woordingen, noch nit de geest, noch uit 
de voorbereidencle werkzaamheclen van 
die bPpaling, dat de vereiste toelating 
slechttl r< lJij uitzonclering JJ of << in nitzon
derlijke omstandigheclen JJ mag verleend 
worden. 

Het is ook ten onrechte clat de bestre
den beslissing zich op llet wettelijk mono
polie van de balie beroept. Het mono
]Jolie ingesteld door artikel 12 van het 
kouinklijk besluit van 5 augustus 1836, en 
rlat trouwens uiet zomler uitzoncleringen 
is (1), lJetreft enkel de venlefl'iging der 
partijen en geenszins ham· ve1·tegenwoo1·
cli[Jiny in gerechtzaken. De pleitbezor
gers, die door de wet van 1926 met de re
gelmatig ingescllreven advocaten gelijk
gesteld worden, hellben geen enkel mono
polie om de partijen te verdedigen en 
hun monopolie mn ze te l'ertegenwoordi
gen wordt beperkt aan het rechtscollege 
waarbi.i zij aaugestelc1 zijn. 

Het is ook ten onrechte dat de bestre
rlen !Jeslissing >oorllourlt flat de andere 
lasthebber, en meer bepaald de syn
llicale afgevaardigden, de partijen niet 
<< op gewone wijzP JJ mogen vertegenwoor
!ligen en clat zi.i van deze vertegenwoor
rlig~ng uocl1 hun beroep noch eeu deel er
vnu mogeu makPn. De werkrechtersraden 
vindeu wellicht lu de macht, die hun toe
gekend ~wordt, zaakwaarnemers, wier 
tusseukomst voor een goede reclltsbede
ling niet wenselijk zou zijn, nit hun ge
rechtszaken. te weren. De bepalingen van 
artikele>.n G2 en 45 van de wet van 1926, 

(1) Zie nota onder deze bepaling in de Oodes 
Se·1'vais en ill echelynck. 

(2) CHOME en LATERRE, Les con.seils de ]Wut:l'
lwmmes, 1927, n' 54; ABEL en LAGASSE, Oode 
initustriel belye, 1930, b. II, n" 2640 tot 2644; 
JiJlbnents de ln p.-oceitm·e devant les conseils 

zoals ze dienen verklaard te worden, vPr
lenen hun echter geenszins de macllt syn
dicale afgevaardigden te weren, om lie 
en(qe reclen dat zij de leden van hun syn
c1icaat gewoonlijk voor de werkrechters
raden vertegenwoordigen, vermits hun 
tussenkomst als dusdanig, in principe, als 
wenselijk door de wetgever aangezien 
werd en dat gezien de aard van hun bedie
ning deze tnssenkomst noodzakelijk een 
deel van hun \Jeroep uitmaakt. Hun ge
wooulijke tussenkomst bij de werkrech
tersraden werc1 tot nu toe door de ver
schillende commentators van de wet van 
9 jnli 1926 als wettelijk aangenomen (2). 

Ret is echter niet zonder reden dat de 
bestredeu lJeslissing er op wijst dat de 
verhonding van !Jezolcligde ondergeschikt
heid waarin de synclicale afgevaardigden 
zich jegens hun vereniglng llevinden en 
de omstandigheid dat de syndicaten cloor
gaans clezelfde n-ijgestelt1en aanduiden 
om hun letlen voor het gerecht te verte
genwoorrligen OJJ de onafllankelijkheid 
van de verdecligiug en op de vrije keuze 
van de verdecliger uaclelige gevolgen knn· 
nen hebben. Het blijkt nochtans nit geeu 
vastste lling van de beslissing da t deze 
theoretische mogelijklwden, clie a an de 
wetgever niet hebben kunnen ontna]lpen, 
ter zake, cle verclediging als in strijd 
zijnde met een goede rechtsbedeling zou
den doen voorkomen. 

Het bli.ikt ook uit geen vaststelling dat 
de onverdragelijkheid cUe uit de gelijktij
dige tussenkomst van twee vrijgestelde 
ledeu van eenzelfcle synclicaat, de ene als 
zetelende rechter, de andere als lastheb
ber van eeu partij, zou voortspruiten 
ter zake zou voorhanclen zijn. 

Bij geln:ek aan· bijzoudere omstandig
heden eigen aan de zaak of aan de per
soon vnn de door aanlegger aangestelde 
lasthebber, client er, nnar mijn beschei
den mening, aangenomeu dat de lJestre
den beslissing dPze vertegenwoordiger 
niet lleeft kunnen nfweren zonder andere 
alg~~mene voorwaarden in acht te nemen 
dan degene die door de wet !Jepaald zijn. 

Beslnit : Yerbreking. 

(UYTDENITOUWER, 1'. BROUWERIJ JIOBSOH, 
VERITAEll'r EN I'AEREAIAN.) 

ARREST. 

HJiJ'.r HOF; ~ Gelet op de bestreden 
beslissing op 2G augustus 1953 gewezen 

de JHtul' lwmm.es (edition dn Comite central 
industriel de Belgique), 1934, n" 112 en 114; 
GEYSEN, Oontrncten der a>·beiiten en arbeids
ge,·ecltten, n' 859; Rez>e>·t. p1·at. (Z,·. belye, 
v" Oonseils de prud'lwmmes, n' 291; LEs No
VELLES, Droit socinl, b. II, n' 257. 
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door de werlueehtersraacl van beroep 
van de lWOvincH;;n Antwerpen en Lim
burg; 

Over de 'groncl van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster tegen de voorzie
ntng aangevoerd en hieruit afgeleid ttat 
de bestreden beslissing louter voorberei
dPnd is naar de zin van artikel 14 van het 
c]ecn~et van 2 brnmaire jaar IV : 

Overwegende dat verweerster, hoewel 
zij uanneemt dat tegen een eindvonnis 
over eeu tussengeschil omniddellijk voor
~;ieuing in verbreking kan worden inge
:-;teld, ni(;ttemiu staande houdt clat de be
strcc1en beslissing dat karakter niet heeft, 
onulllt zij ge.en nitspraak doet over een 
llestamlfleel van de grond c1er betwisting; 

Ovenwegende dat :utikel 20 van de wet 
van 21\ maart 1876 in algemene bewoor
clingeiJ is gesteld; clat het een onmiddel
Jijke voorziening toelaat tegen alle in 
Juatste aanleg g0wezen beslissingen hoe
genmund en generlc;i onderscheid maakt 
onder de vonnissen naargelang van hun 
YOOI'Wel']l; 

Overwegende dat tle enige beperking· 
aan dit ]lrineipe bepaald won1t bij arti
kel 14 van lwt decreet van 2 brumaire 
;jaar IV hetwelk enkel voor de vonnissen 
welke voorbereidend of van onderzoek 
zijn de voorzit'ning slechts na de einclbe
slissing over de groncl op(mstelt; 

Dat voormeld artikel aldus de einclvon
nissen enerzij<l:o-: tPgenover ailderzijds de 
voorbereidenclP l'll de onderzoeksvonnis
sen stelt; 

Overwegencle dat, opdat een beslissing 
·Pen einclheslissing weze naar cle zin van 
die bepaling. llct volstaat dat zij de be
slechting van <?en betwist punt met zicll 
brengt; 

Overwegentle, in onderhavig geval, flat 
de bestredc~n beslissing in zover zij ver
klaart flut D. l\I. niet kan toegelaten wor
·t1cn om nanlegger te vertegenwoordigen, 
te verdedigeu en om voor hem te pleiten, 
een eindnitspraak verleent over een tus
sengeschil. clit wil zeggen over een in de 
aanleg overgekomen geheurtenis, die tot 
belemmering of vernietiging ervan strekt 
en deswege voor onmiddellijke voorzie
ning vatbaar is; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan ttangenomen worden; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
~cllem1ing van tle artikelen 45, 62 en 123 
van de wet van H juli 1926, organieke wet 
van de werkrechtersraden, en, in zo
ver nodig, 1984 en 1985 van het Burger
lijk Wetboek, 9· van het ·wetboek van 
burgerlijke rechtsvleging, gewijzigd bij 
llet koninklijk besluit ur 300 van 30 maart 
1936, en 97 van de Grondwet; door
dat, hoewel de volkomen achtbaarlleid en 
de beroepsbevoegdlleid van de lastllebber 
erkmmencl welkP eiser uitdrukkelijk aan-

VERBR., 1955. - 24 

gesteld had om hem vuur de werkrech
tersraad te vertegenwoorcligen, het bestre
den arrest- die lasthebber weigert te aan
vaarden, op grond van het feit dat hij, als 
sync1ikaal afgevaardigde van het Verbond 
der christelijke vakverenigingen van Ant
werpen en omstreken, op gewone wijzp 
de vertegenwoorcliging van de leden van 
gezegd verbond opneemt, dat op straffe 
de regels die het uitoefenen en het mo
nopool van het beroep van advokaat be
heersen te miskennen, het aanvaarden, ten 
einde partijen te vertegenwoordigen, van 
andere personen dan regelmatig inge
schreven advokaten of pleitbezorgers een 
uitzonclering moet uitmaken; en dat de 
tussenkomst van vakbontlafgevaardigdeu 
een aanslag op de vrije kens van hun 
verdediger door belanghebbende partijen 
uitmaakt; dan wanneer, zo de aanvaar
cling, door de werkrechtersraad, van an
clere personen clan advokaten en zelfs van 
vakbondsafgevaardigden bijzonder voor 
ieclere zaak moet :r,ijn, de omstancligheid 
clnt een afgevaardigde van een vakhond 
op gewone wijze de verdel1iging van de 
leclPn ernm verzekert geen wettelijke 
reden tot uitsluiting uitmaakt; dat wel 
integemleel de wetgever, bij het bepa
len van de procedureregds v66r de werk
rechtersraad, uitclrukkelijk de tussen
komst van cle vakbondsafgevaardigden 
als helpers van llet gerecht lleeft voor
zien; en dat, trouwens, die afgevaar
lligden enkel de verdediging opm)men van 
de leclen die llet wensen, zodat er geen 
aanslag op !le vrije kens van hun verde
lliger door de te berecllten personen ge
pleegd wordt : 

OvPrwegencle dat, naar luid van de ar
tikelen (i2 en 123 van de organieke wet 
van 9 juli 192G op de werkrechtersraden, 
de varti.ien gerechtigd zijn om zich ter 
tereclltzitting door een regelmatig inge
schreven allvocaat, een IJleitbezorger of 
een door de bevoegde kamer toegelaten 
per soon te laten vertegenwoorc1igen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aan D. M., ofschoon hij aau de ver
eisten van artikel 62, paragraaf 2, vol
doet, het recht ontkent aanlegger te ver
tegenwoordigen, :r,ijn verdediging waar te 
nemen en voor hem te pleiten; 

Overwegende dat llit voormelde beslis
sing lluidelijk blijkt dat die weigering 
niet gegrond is ov redenen die aan de 
zaak eigen zijn of met de versoon van de 
gevolmachtigde - aan wiens achtbaar
heid en bekwaamheicl de rechtN· over de 
gronc1 lmlcle brengt - verband hondeu, 
doch op principiele grond0n afgeleid hier
uit clat cle partijen slecllts bij uitzonde
ring door andere. personen clan een regel
matig ingeschreven aclvocaat of een pleit
bezorger mogen vertegenwoordigd wor
den; en dat zulks niet het geval is 
wanneer de lastgeving verleend worclt 



-370-

aan personen die het beroep van afge
vaardigc1e van een vakbonc1 uitoefene:q, 
als zodanig bezoldigd worden en gewoon
lijk v66r de werkrechtersraden verscbij
nen om de verdec1iging van de leuen van 
hun vakbond waar te nemen; 

Overwegende dat bovenaangeduid arti
kel 02, welks tekst duic1elijk is, geen 
twee onrlerscheiden categorieen geschapen 
heeft onder de daarin vermelc1e personen, 
de ene, au voca ten en pleitbezorgers om
vattende, welke c1e regel zou wezen, en 
de anuere de uitzonc1ering; 

Dat het zich ertoe beperkt heeft voor 
andere personen dan de regelmatig in
geschreven advocaten en pleitbezorgers, 
hun optreden als vertegenwoorcliger van 
een partij afhankelijk te stellen van bet 
laten lJlijken van een lastgeving die hun 
verleend werd en van de toelating door 
de bevoegde kamer; 

Overwegende dat, blijkens de parlemen
taire voorbereiding van de wet, de wet
gever, verre van het gewoonlijk optrec1en 
van de afgevaardigden van beroepsvere
nigin~en niet toe te staan, overwogen lwei 
hPn van toelating te ontslaan, maar dat 
bet hem uiteindelijk gebleken is meer 
met de belungen Yan de vertegenwoor
digch• partij te stroken du t zelfs over die 
afgenwrdigden door de bevoegde kmner 
een toezicht zou worden uitgeoefend; 

Dat de wetgerer trouwens, ten einde te 
vermijclen clat de afgeyaardigckn Yan die 
verenigin~en willekeurig uit de gerecht
zalen van de werkrechtersraden verwij
derd zouden gehouden worden, in arti
kel 45, lid 3, onmiddellijk huger beroep 
opengesteld heeft tegen elke beslissing 
waarbij de toelating Yan een gevolmach
tigcle geweigerd wordt ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat aan 
afgevaardigclen van cle beroepsverenigin
gen het recht niet kan worden ontzegd de 
partijen v66r de arbeidsgerecbten te ver
tegenwoordigen om wille da t zij er op 
gewone wijze verschijnen om de verdedi
ging ran de leden van de vereniging te 
verzekeren wanneer die leden hen met 
die ovdrachten gelasten; 

Dat alleen in bijzonclere gevallen en om 
bijzonuere redenen welke aan · de beoor
deling van de werkrechtersraad aileen 
worden overgelaten, clit rechtscollege de 
toelaUng van een bepaalde persoon ver
mag te weigeren ten einde de partijen te 
beschermen tegen een gevolmachtigde 
wiens optreden strijdig met een deugde
lijke rechtsbedeling zou blijken; 

Overwegende derhalve dat, waar zij 

(1) Verbr., 6 juli 1950 (A1·r. Ye1·br., 1950, 
blz. 712; BulL en PAsiC., 1950, I, 812, en 
nota 1); 27 maart 1952 (A,., .. Yerbr_, 1952, 
blz. 415; Bull_ en PASIC., 1952, I, 431, en 
nota 2, biz. 482). 

a an a rtikel 02 andere algemene voorwaar
den toeroegt dan die welke voor de toe
lating van andere personen dan de regel
matig ingeschre>en advocaten en de 
pleitbezorgers gesteld zijn, de bestreden 
beslissing de in het middel aangeduide 
wetslJepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreell;t de bestreden 
beslissing; zegt dat melding van onder
huvig arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Werkrechtersraad 
van lleroep te Brussel. 

14 januat'i 1955. - }e kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend roorzitter_ V m·slarme>Cer, 
H. Bayot. - Oeli.ikluitlende conclttsie, 
H. Paul JI!Iahaux, all1•ocaat-g.eneraal. -
Pleiters, HH. Veldekens en Van Leyn
seele. 

1e KAMER.- 14 januari 1955 

1 o ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP-

20 ARBEIDSONGEV AL. - LE1'SEL INGE
vor.~E H~;T OPTILLEN VAN EEN LAST. - BE
RLISSING WAARUIT NIET BLIJK'l' DA'I' DE GE
REURTENJS TEN AANZIEN \'AN HE1' I'ERRICHT 
WERI( EEN AilXORMAAL KARAKTER VERTOONT
- GEEN ARREIDSONGE.iAL. 

3° GEHECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKE~. - VooRZIECI'ING VAN RET ONDERNE
MINGSHOOFD. - GErlROND BE\'ONDEN_ -
KOSTEN VAN DE VOORZlENING TEN LASTE VAN 
RET ONDERNEMINGSROOFD OF VAN ZIJN VER
ZEKERAAR-

1 o H et arbeidsongeval is ell;:e pl otsel-inge 
en abnormale ge/Jetwtenis 'Welke door 
de onverwaclzte werlcing van een uit
wendige lcracht voortgebracht wordt en 
welke >Coor de arbeider, in de loolJ en 
door de uitvoering 1;an de arbeidso'Cei-
eenl>omst, een letsel, een physische of 
intellectuele stoornis, een zielrte clie 
een arbeidsonbelrwaamheid medebren
gen, veroor.?:cwkt lteett (1). 

2° Een letsel dat zelfs lJlotseling en onver
wacht ingevolr1e het optillen van een 
last bi.i de ttitvoering >Can het we1·1c 
voorge>Callen is, is geen arbeidsonge>Cal 
in de zin van de samenyeschalcelde wet
ten bi.i lzet lconinlclij lc besluit van 
:28 september 1931, zo de yebettrtenis 
ten aanzien van het verricht werlc geen 
abnormaal lcaralcter vertoont (2) _ 

3° De bepaling van de wet van :20 maart 

(2) Verbr., 28 januari en 8 juni 1909 (Bull. 
en PAsic., 1909, I, 116 en 339); 3 maart 1910 
(ibid., 1910, I, 135); 6 maart 1913 (ibid., 1913, 
I, 136) ; 18 october 1928 (ibid., 1928, I, 247). 
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1948 /,,rachtens dewellce, bniten het ge-
1!al 'van roekeloos en ter,qend getz.i-ng, 
de gerechtslcosten van een op de samen
ueschal•elde wetten betreffende de ar
beidsonuevallen gegronde cis ten laste 
'Van het bedrijfshoofd of van zijn 'Verze
ke1·aar dienen gelegd, is toepasselijlc op 
de lwsten van de aanleg in ve·rbre
king (1). 

(VANDENBUSSCRE, T. DESCRUYTTER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 april 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne; 

Over het enige middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, en in 't bijzonder 1, ali
nea's 1 en 6, van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, sameng·eordend 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931, zoals gezegd artikel 1, in zijn ali
nea 3, bij artikel 1 van de besluitwet van 
9 juni 1945 gewijzigd werd, doordat, 
waar eiser bij conclusies betwist had dat 
verweerder, bij het optillen en verplaat
sen van zakken graan, het slachtoffer van 
een arbeidsongeval zou geweest zijn ver
mits de feiten tijdens de normale uitoe
fening van het werk waren voorgevallen, 
het bestreden vonnis, om te beslissen dat 
verweerder het slachtoffer van dergelijk 
ongeval was geweest, verklaart << dat a.~le 
getuigen eensluidend verklaren dat gem
timeerde (verweerder) gans normaal en 
gezond was v66r het ongeval; dat dit OJ?-: 
geval zich plotseling en onverwacht .blJ 
het optillen van een last tijdens de uit
voering van het werk voordeed )); dan 
wanneer dergelijke reden de conclusies 
van eiser niet beantwoordt en bet Hof van 
verbreking in de onmogelijkheid stelt na 
te gaan of verweerder het slachtoff~r van 
een ongeval is geweest, naar de zm van 
hierboven bedoeld artikel 1, dit wil zeg
gen van een plotselinge gebeurtenis, ver
oorzaakt door de werking van een uit
wendige kracht, en die een abnormaal 
karakter ten opzichte van het verricht 
werk vertoont, waaruit volgt dat de 
rechters over de grond hun beslissing niet 
wettelijk gemotiveerd hebben (schending 
van art. 97 van de Grondwet) en, daar
enboven, het wettelijk begrip van 'het 
arbeidsongeval miskend hebben (schen-

(1) Verbr., 11 juni 1953 (A1-r. Ve?"br., 1953, 
blz. 69(); Bull. en PASIC., 1953, I, 791, en 
nota 1, blz. 793); 13 november 1953 (Arr. 
Verb1·., 1954, blz .. 165; Bull. en PASrc., 195t, I, 
189, en nota 2). 

ding van art. 1 der bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931 samengeordende 
wetten) : 

Overweg·ende dat het bestreden vonnis 
beslist dat verweerder het slachtoffer 
van een arbeidsongeval is geweest om re
den dat door het getuig·enverhoor bewezen 
werd « dat gei:ntimeerde (thans verweer
der) gans normaal en gezond was Y66r 
het ongeval )) en « dat dit ongeval zich 
plotseling en onverwacht bij het optillen 
van een last tijdens de uitvoering van 
het werk voordeed )) ; 

Overwegencle dat het arbeidsongeval 
elke plotselinge en abnormale gebeurtenis 
is, welkc door de onverwachte we.rking 
van een uitwendige kracht voortgebracllt 
wordt en welke voor de arbeider, in de 
loop en door de uitvoering van de arbeids
overeenkomst, een letsel, een physische 
of intellectuele stoornis, een ziekte, die 
een arbeidsonbekwaamheid medebrengen, 
veroorzaakt heeft; 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing· niet blijkt dat de gebeurtenis 
waaraan de rechter over de grond de qua
lificatie van arbeidsongeval geeft, ten 
aanzien van het door het slachtoffer ver
richt werk een abnormaal karakter ver
toonde, almormaal karakter uat een der 
vereisten van het arbeiusongeval uit
maakt; 

Dat het vonnis, dienvolgens, de in 
het middel aangeduide wetsllepalingen 
schendt; 

Om uie redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, beveelt dat melding van on
derha vig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Kortrijk zetelencle in hu
ger beroep, en, gelet op de wet van 
20 maart 1948, veroordeelt aanlegger tot 
de kosten. 

14 januari 1955. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raallsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Gilmet. - Gel-ijklnidende conclnsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Simont en Van Leynseele. 

ze KAMER.- 17 januari 1955 

1° GENEESKUNDE. - TANDHEELKUNDE. 
- BEPALINGEN VAN DE AR'l'IKELEN 8b'is EN 
8semies VAN RET KONINKLIJK JlESLUIT VAN 
1 JUNI ·193!, AANGEVULD BIJ RET KONINK
LIJK IlESLUl'L' VAN 9 NOVEMBER 1951. - UIT
VOERINGSMAA1'REGELEN VAN DE WET VAN 
12 MAART 1818. 

zo G ENEESKUNDE. - TANDHEELKUNDE. -
BEI'OEGDE TANDARTS - INilREUK OP ARTI-
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KEL 8sexies, LID 2, VAN HE'l' k:ONINKLIJK 
BESLUI'l' VAN 1 JUNI 1934, AANGEVULD BI.T 
KONINKLI.JIC BESLUI'l' VAN 9 NOVE>IBER 1951. 
- EJEHS'l'E INBREUK. - TOEPASSELI.JKE 
Rl'HAL'. 

3" VERJAIUNG IN STllAFZAKEN. -
vVANBEDRIJF WAAR\'AN DE YER.TARING NIE'l' 
AAN BIJZONDERE REGELEN ONDERWORPEN IS. 
- BESLISSING YAN DE HEOH'l'SMACH'l' VAN 
WIJZEN W 1ARBI.J SLECH'l'S EEN POLI'l'IES1'RAF 
OP Dll' WANBJWRIJF WORD'l' 'l'OEGEPAS1'. -
FEI'l'JCN GEPLEEGD :MEEH DAN f::EN J AAR GEL1C
DEN. - ON~TE'l'TELJ,JKE BESLISSING. 

4" VERWIJZING NA VEllBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. -- VERBREKING OMDA'l', NA AAN 
EEN MEER DAN EEN ,JAAH GELEDEN GEPLEEGD 
WANBEDHI.JF, DE AARD VAN EEN OVER'l'HE
DING- l'E HEBllEN TOEGEKEND, DE RECH'l'EI-t DE 
PUBLIF..KE YORDEHING NIET DOOR VERJARING 
VERYALLEN VEHKLAARD HEEF'l'. - YER,JA
RING NIE'l' BEREIK'l' IN DE STAND VAN DE 
REOH'l'SPLEGING NA VERBREKING. - YERWIJ
ZING. 

1" llrtikefeu 8!Jh: en 8sexies v1w het ko
uinloli:ik IJest·uJt um J :iuni 1984 hou
clcnde reulemcnt betrejJenrle fle beoefe
n'ing cler tnnclheelk·nncle, rHmgev·nld doo·r 
het 7.:on1.nklijlc besT·n·it 'IHtn 9 novcrnbm· 
1951 zijn slechts ·uit·voeringsma.ntregelen 
'!Xl'lb de wet ·vrm 12 ·manrt 1818; nTU
lrel 10 va.n 71 etzel.jde beslu:i.t ·vnard·i.gt 
geen enlcele uieu.we strnf 1tit, doch lJe
stntft rloor de bii ile wet vrm .12 mnnrt 
1818 voorziene sana#es de on·re,qelmn
ti,r;e beoejen.in!] vnn cl.e ta.nclheelknn
rle (1). 

2° De inb·reu/v op a.rUket 8sexies, lid 2, 
va.n het lwn·inkU:i 7c besl·ztU vn·n _l jzmi 
1934, awn,qemtld door het besl·uU vrw 
9 no-vember 195.1 strekkende tot de t·eale
menterin(! ·vnn cle tnndheellm,.nde • ·is 
8tntfbruw, wnt bet-rett de eerste inbTenk, 
door een ueldiJOete ·1;nn 2G gulllen. 

3° De besUss·in,q vnn rle ·rechtet· ove·r de 
rrroncl wrtnrbij op teUen die meer dnn 
een ,ianr rteleden ,rJeplee,r;d wenlen een 
polit'iestrnf ·wonlt toegepast ·is niet 
·wettelijlc zo cle vet'jnr-ing vnn de pn
bz.ielce vo·rder-in.r; rum geen bijzonclere 
·regelen onderwot·pen is en niet ge
schorst we·rd (2). 

4° Wnnneet· cle besliss'ing over rle pn
bUelce vorcleri-n,q rer/Jrolcen wo·rclt, om-

(1) Zie verbr., 1 december 1952 (A1'1· Verb?'., 
1953, biz. 177; Bull. en PAsrc., 1953, I, 197). 

(2) Zie verbr., 23 maart 19-!8 (A''''· Ye1'b'l-., 
1948, biz. 172; Bull. en PAsrc., 1948, I, 198). 
Daar het openbaar ministerie zich niet in ver
breking had voorzien, vermocht het Hof niet 
op de enkele voorziening van de veroordeelde, 
die beslissing te verhreken op grand hiervan 
dat een straf beneden het wettelijk minimum 

llat lle rechtet· over de g·mnrl een poli
tiestmt toegepast heejt, op te'iten d·ie 
·rneer drm een janr gelerlen ,r;epleegd 
we;·den, -is er ·rellen tot ·IJe·rw·ijzing in
dien in rle strtnd vnn rle ·recl1 tspleging 
nn de u.Uspt·rubl.: vnn de vet·b·reking, de 
·vet·jnring vrm lle 1JU-1JUeke vo·rderinrt 
niet bereikt is (3). 

(VAN DAELEJ. 

AHRES'l'. 

HE'l' HOIJ'; -- Gelet op het llei-<treden 
arrest, ov 15 febrnuri 1954 gewezen door 
bet Hof van beroev te Gent ; 

Over het tweede middel, door eiseres. 
afgeleid nit de sehending van <le artike
len 26 tot 29, !l7 en 97 van de Gronclwet, 
2 van het Bnrgerlijk Wetboek, 2 van het 
Strafwetboek, 11, 12, 15, 17, 18, 19 en 22 
van de wet van 12 maart 1818 ter rege
ling van hetgeen tot de nitoefening van 
de verschillende takken der geneeskunde 
!Jetrckking heeft, 1, 2, !l, 7 e-m 10 van het 
Koninklijk !Jeslnit nm 1 juni 19B4, door
dat het bestreden arrest het Koninidijk 
beslnit van 0 november Uiill toevast en 
niet ambtswege opwervt dat laatstge
noemll besluit bniten het kadc•r van de 
wet van 12 maart 1818 valt. dan wanneer 
cUt !Jesluit nieuwe misdrij,;c•n inrieht en 
wanneer het principe nnlln poenn sine 
le{fe _zich tt~gen het inrichten nm nieuwe 
misdrijven cloor een Koninklijk llesluit 
verzet, inclien deze nienwe mislll'ijven 
niet als een uitvoeringsmaatregel met 
!Jetrekking tot reeds Hoeger door <C!en he
staanlle wet invoerende misclrijn•u kun
nen aangezien worden : 

Overwegende dat, luidens artikeJ 14 
van cle wet van 12 maart 1818, <' ae plaat
selijke cornmissHin van welke !Jij arti
kel 1 melding is gemaakt, het plmltselijk 
toezicht zn!Ien uitoefenen over al lle tak
ken cler geneeslnmde, en de dienaangaan
de bestaancle of nog uit te vaan1igen al
gemene of plaatselijke verordeningen 
zullen helpen handhaven en doen nale
ven )); 

Overwegende dat fle wet van 12 maart 
1818 door deze besehikking aan de uit
voerende macht de opclracht geeft de 
voorwaarclen te bepalen waaraau zij, met 
nlgemene termen, de nitoefening van de 

was uitgesproken. :i\!Iaar de beslissing moest. 
verbroken worden ing·evolge de verjaring van 
de publieke vordering, gelet op de toegepaste 
sti·af. 

(3) Verbr., 23 maart 1948 (An·. Verbr., 1948, 
biz. 172; Bull. en PAsrc., 1948, I, 198, en 
nota 2). De eerste rechter had een politiestraf 
toegepast, maar het openbaar ministerie was 
in hager beroep gekomen tegen die beslissing. 
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verschillende takken van de geneeslnmde 
onderwerpt ; 

Overwegende dat de artikelen 8bis en 
8sexies van het koninklijk besluit van 
1 juni 11134, aang·evuld door het konink
lijk besiuit van 9 november 1951, zekere 
voorwaarden beLmlen, wat de tandheel
kunde betreft, waaraan de wet van 
12 maart 1818, in algemene termen, en op 
straf der bij artikel 111 dezer wet voor
ziene sancties, de uitoefening van cle ge
neeskunde onderwerpen, voorwaarden diP 
noodzakelijkerwijze aan de vooruitgang 
van de wetenschap en van cle techniek eli 
aan ue omstanclig·heden moeten aangepast 
worden· 

Dat ~ij derhalve slechts uitvoerings
maatreg·elen van deze wet uitmaken; 

Overwegende dat artikel 10 van bet 
koninklijk besluit van 1 juni 1934, dat 
naar de bij de wet van 12 maart 1818 
voorziene straffen verwijst, geen nieuwe 
straf invoert; 

Dat het middel naur recllt faalt; 
Over llet vijfde middel, Lloor eiseres af

geleid nit de schending van de artikelen 2 
van het Strafwetboek, 18, 19 en 22 van 
de wet van 12 maart 1818, 10 van het 
koninklijk besluit van 1 juni 1934 en van 
alle beschikkingen van het koninklijk be
sluit van 9 november 1951, cloonlat het 
bestreden arrest, waar het over de be
tichting B uitspraak doet, eiseres tot een 
geldboete van 50 gulden herleid tot 
106 frank veroordeelt, uan wanneer het 
ter zake toepasselijk artikel 19 van de 
wet van 12 maart 1818 slechts een g·eld
boete van 25 gulden voorziet, minstens 
wat betreft de eerste inbreuk : 

Overwegemle Llat de inbrenk op arti
kel 8sexies tweede alinea van llet konink
lijk besluit van 1 juni 1934, aangevuld 
door llet besluit van 9 november 1951, 
strekkende tot cle reglementering van cle · 
tandheelkunde, inbreuk die tot grondslag 
der ten laste van eiseres voor vaststaande 
verklaarde telastlegging B client, met de 
bij artikel 19 van de wet van 12 maart 
1818 voorziene sancties strafbaar is; 

Overwegencle clat laatstgenoemd artikel 
voor de eerste inbreuk een gelclboete van 
25 gulden bepaalt; 

Overwegende llat, waar het eiseres we
gens een eerste inbreul;: tot een geldboete 
van 50 gulden veroordeelt, het arrest een 
onwettelijk straf heeft toegepast; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 
Over het midclel, ambtshalve, wat be

treft de bestreclen beslissing over Lle be
tichting A, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 21, 23, 2G en 28 van de wet 
van 17 april 1878 : 

Overwegemle dat eiseres v·66r de cor
rectionele rechtbank geclaagd was ge
weest sub. litt. A, om, tussen · de 10 de-

eember 1951 en lle 22 april UIG2, tandarts 
zijnde, en bevoegcl overeenkomstig arti
kel 1 van llet koninklijk besluit van 
1 juni 1\134, haar diensten verleend te 
hebben aan een onderneming die bijzon
der voor het verstrekken van tandheel
kunclige zorgen uitgerust is, zomler on
midllellijk cle lll'OI'inciale gpneeskundige 
commissie van het gebiell llaarvan inge
licht te hebbPn; 
Overwegendt~ clat dit misclrijf voorzien 

is bij artikel 87Ji8 vau het koninklijl' be
sluit ''an 1 juni 1934, aang·evulcl door dit 
van 9 november 1931, clat tot de reg·lemen
tering van de tanclheelkuncle strekt ; 

Ovenvegencle Lla t het bestreden arrest, 
niet de bij artikel 19 van de wet van 
12 maart 1818 vom·ziene strnf van 25 gul
den geldboete uitg·esproken heeft, doell 
een straf van 10 gulden, of 21 fr. 20, het
zij een politiestraf; 

Overwegende dat zelfs in de veronder
stelling clat cle wet voor het hierboven 
venneld misclrijf zulke straf zou bepalen, 
llet clan nog aan de rechter over de grond 
niet toegelaten was ze terzake nit te 
spreken; dat, inderclaad, de feiten van 
cle betichting tussen de 10 rleeember 1951 
en lle 22 april 1952 gepleegcl werden, het
zij meer dan een jaar v·661' de dag van de 
uitspraak van het arrest, en llat geen 
grond van schorsing van de vulllielw vm·
dering voorhanden is; 

Dat het arrest derllalve de in llet mid
del aangellaalde wetsbepalingen geschon
den lleeft; 

Om die redenen, en zonder clat er aan
leitling· bestaa t tot het omlerzoek van de 
andere Lloor eiseres ingerOl)pen middelen, 
die geen verbreking zonclel' verwijzing 
zouden kunncn meclehrengen, verbreekt 
het llestrec1Pn arrest; beveelt dat melding 
van onderhavig alTl)St zal gunaakt wor
den op de kant van de vernietigcle beslis
sing; laat cle kosten ten laste nm tle 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

17 januari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, ruadslleer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slarflleve1·, H. Ba
reel. - GeH:ilcl'lt'iclende conclns1:e, H. DP
PPlcllin, advoeaat-generaaL 

2" KAMER.- 17 januari 1955 

BINDENDE BIDOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. . 
STRA~'ZAKEN. - VALSHEID IN GESCHRlF'l'EN. 
- BEDRIEGLI.TK OPZE'f. - 7\iOGELIJKHEID 
SCHADE 'l'E BEHOKKENEN. - SOUI'EHEINE BE
OORDELING. 

Optlat een va,Jslle'ifl 'in yeschrij'ten stntf
baa·r 1.veze, ·volstnnt het dat de ~chnde 
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mogelijlc weze, toen de valsheid ue
pleegd werd, al ware later geen schacle 
door het misi.lrijf veroorzaalct. De rech
ter o'l:e1· cle urond stelt sou'l:erein vast 
clat de bestanclclelen van het door hem 
'l:Oor 'l:aststaancl verlclaard misdrijf 
voorhanclen zijn (1). 

(VROO:ME.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 193 en .196 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat bet bestreden arrest de juiste 
draagwijdte van het bedrieglijk opzet als 
hoofdbestunddeel van de valsheid ten 
aanzien van de strafwet heeft miskend 
en, dienvolgens, zijn beslissing niet over
eenkomstig de wet met redenen heeft om
kleed : 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger, zaakvoerder van 
de Personenvennootschap met beperkte 
a:msprakelijkheid Constructos, twee pro
cessen-verhaal in het Staatsblacl heeft he
kendgemaakt, het eerste betreffende een 
algemene vergadering van 7 juni 1951, 
waarop de deelgenoten de ontbinding de
zer vennootschappen zouden besloten heb
ben en aanlegger als vereffenaar zouden 
benoemd hebben (Staatsblad van 1 juli 
1951) en bet tweede betreffende de sluiting 
van de vereffening en melding makend 
van een algemene vergadering van 7 sep
tember 1952, waarop al de deelgenoten 
de verrichtingen van de vereffenaar zou
den goedgekeurd, de sluiting van de ver
effening zouden uitgesproken en aan aan
legger volledige outlasting zouden ver
leend hebben (Staatsblacl van 21 septem
ter 1952), dan wanneer de bedoelde ver
gaderingen nooit plaats hadden en de zo
gezegde vereffening en afrekening door de 
overblijvende vennoten of dezer erfgena
men nimmer goedgekeurd werden; 

Overwegende dat, bij zijn v66r het hof 
van beroep genomen conclusies, aan
legger aanvoerde dat, ten gevolge van bet 
op 27 september 1952 uitgesproken fail
lissement van voormelde vennootschap, 
de derden enkel aanspraak konden maken 
op bet actief van de vennootschap tot nit
putting van het kapitaal, dat aanlegger 
belangrijke sommen hoven het actief en 
het kapitaal van de vennootschap tot be
taling van de schuldeisers had besteed, 

(1) Verbr., 10 april 1899 (Bull. en PASic., 
1899, I, 167) ; 25 juni 1917 (ibid., 1918, I, 48) ; 
27 juli 1944 (ibirl., 1944, I, 414). 

zodat bij de gewraakte handelingen noch 
winstoogmerk voor hem zelf, noch in
zicht tot benadeling van derden aanwezig 
was, doch bet omgekeerde, en dat aldus 
een essentieel element van de misdrijven 
van valsbeid in geschriften en gebruik 
van valse stukken ontbrak; 

Overwegende clat, opdat een valslleid in 
geschriften strafbaar weze, de wet niet 
vereist dat een schade reecls berokkend 
zou zijn of minstens onvermijdelijk zou 
blijken; dat clam·toe volstaat dat de 
schade mogelijk weze, toen de valsheid 
gepleegd werd, al ware later geen schade 
door bet misdrijf veroorzaakt; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat aanlegger gehandeld heeft om zijn 
krediet in de mate van het mogelijke te 
handhaven en met het inzicht het nakend 
faillissement in een verzonnen vereffening 
om te vormen, dat bet bedrieglijk inzicht 
van dan af bestond en de rechten van 
de derden gekrenkt werden, dat « de 
maatregel van algemeen belang is en 
voorzien is om de derden nopens de stand 
van zaken van een vennootscllap in te 
lichten >> en dat aanlegger tot het plegen 
van valsheid in geschriften overging om
dat zijn deelgenoten weigerden zi.in ver
effeningsontwerpen goed te keuren; 

Dat het ook aanstipt dat, zo het gans 
passief van de vennootschap door aanleg
ger betaald was, toen hij v66r de correc
tionele rechtbank verscheen, dit passief 
bij de verklaring van het faillissement 
de som van 629.165 fr. beliep en dat die 
Iaattijdige schadeloosstelling bet vroeger 
inzicllt cle vennootscbap op bedrieglijke 
wijze te vereffenen niet goedmaakt ; 

Dat de rechter over de grond alzo een 
gepast antwoord op aanleggers conclusies 
verstrekt en souverein vaststelt dat de 
bestanddelen van het door hem ten Iaste 
van aanlegger voor vaststaand verklaard 
misdrijf voorllanrlen zijn; 

Overwegende, weliswaar, dat hij aan
Iegger van de vervolging uit hoofde van 
eenvoudige bankbreuk ontslaat, om de re
den rr dat er ten deze enkel sprake kan 
zijn van onvoorzichtigheid, nalatigheid 
of verzuim » ; 

Dat nochtans die telastlegging enkel 
bet niet-verklaren, binnen de wettelijke 
termijn, van de staking der betalingen en 
llet onvolledig of onregelmatig opmaken 
van de boeken der vennootschap betreft ; 
dat die feiten vreemd zijn aan voormelde 
Yalsbeid in geschriften en gebruik van 
valse stukken en dat de overwegingen 
van het arrest dus niet tegenstrijdig zijn; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende, bovendien, dat de sub
stantieie op op straf van nietigheid. voor
geschreven recbtsvormen werden nage-
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leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aunlegger tot de kosten. 

17 januari 1965. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Huy
brechts. Gelijlvluiclende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal, - Plei
ter, H. M. Gilson de Rouvreux. 

28 KAMER.- 17 januari 1955 

ONVRUWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - VERKEEIL - vVEGconE 
VAN 1 FE!lRUARI 193!. - WEG[;EllRUIKER 
DlE EEN HOOFDWE3 l\"ADERT. - :i'dOGELIJK
HEID DAT EEN Al\"DERE DOOR EEN TRAM VER
!lDRGEN WEGGE!lRUIKER DIT RIJTUIG OP DE 
HOOFDWE[l RECHTS ZOU \"OO·RS'l'EKEN. -
VEROORDELINGEN WE3ENS ONVRIJWlLLIGE 
VERWONDlNGEN. - WE'l'TELIJKHEID. 

Uit het teit dat een weggebruil.'er, die op 
een secundwire weg reed, de hoofrltreg 
is opuereden zonder rekening te hotulen 
met cle gebeurlijl.~lwid dat een all(lere 
weugebruike·r, rlie over de hoofdweg 
1·eed. maar doo1· een in aantocht z·i_inrle 
tramri;ituia 1;e1·boraen was, dit rijtui.q 
rechts mocht voorstelven, heett de rech
te·r uve1· de arona moaen afleiden dat 
de we,rmebruilcer die de voo1·rana ve·r
schuldiad was, zich aan een gebrelc 
aan voontitzicht heett plichtig ge
maakt (1). (Wegcode 1 februari 1934, 
art. 5-!, 2; Strafwetboek, art. 418 en 420.) 

(DE !lRUYl\'E, T. VERDOODT, 
EN MU'l'UELLE DER VERENIGDE SYNDlCA'l'EN.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1954, gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Nopens de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van cle 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek en, voor zoveel als nodig, 54 van de 
Wegcode (koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1934), doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat om gegronde redenen bij 
dewelke het hof zich aansluit de eerste 

(1) Zie verbr., 1 maart 1954 (Arr. Verb1·., 
1954, biz. 440; Bull. en PAsrc., 1954, I, 562). 

rechter aanlegger aan de hem ten laste 
gelegde feiten schuldig heeft verklaard 
en daarnan toegevoegd heeft dat « betichte 
geen enkel nieuw en doeltreffend argu
ment vooropzet om de motivering vah llet 
lleroepen vonnis ll, te ontzenuwen, dan 
wanneer aanlegger v66r het hof van be
roep stnande hield dat geen enkele wette
lijke IJepaling de gebruiker · van een se
cunda ire weg verplicht rekening te hou
den met de gebeurlijkheid dat de gebrui
ker van de hoofdweg, die hij kan zien, 
v66r het kruispunt voorllij gestoken zou 
worden door een weggebruiker die hij 
niet zien kan op het ogenblik dat hij de 
oversteking (van het kruispunt) begint, 
waarnit volgt : eerste onderdeel :. dat het 
bestreden arrest de conclusies van aanleg
ger niet op passende wijze beantwoord 
lteeft, daar het niet uitspreekt over de be
twisting betreffende het bestaan van de 
wettelijke bepaling die de gebruiker van 
een secundaire weg zou verplichten reke
ning te houden met de gebenrlijkheid van 
de aankomst van een onzichtbare hoofd
weggebrniker (schending van art. 97 van 
de Grondwet), tweede en subsicliair on
derdeel : dat indien het bestreden arrest 
impliciet beslist heeft dat de prioriteit 
aan de hoofdweggebruiker verschuldigd 
is zelfs wmmeer hij onzichtlmar is, het 
aldus artikel 54 van de Wegcode en, llij-
gevolg, de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek geschonden heeft, daar de 
prioriteit van de hoofdweggebruiker 
slechts bestaat wanneer hij voor de ge
bruiker van de ondergeschikte weg 
zichtbaar wordt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de beweegredenen van het beroepen von
nis uitdrukkelijk overgenoillen heeft; 

Overwegende dat dit vonnis erop wijst 
dat aanlegger, die op een secundaire weg 
reed, de doorgang moest vrijlaten voor 
verweerder, die over de hoofdweg reed, 
zoals trouwens artikel 54 van de Wegcode 
van 1 februari 1934 het hem oplegde, en 
dat, zo verweerder niet zichtbaar was 
omdat hij door een in aantocht zijnde 
tramrijtuig verborgen was, zijn aan
komst niettemin voorzienbaar was en 
door aanlegger als een normale gebeur
lijkheid in aanmerking dien<le genomen, 
vermits yerweerder gezegd tramrijtuig 
re~hts mocht voorsteken; 

Dat het arrest aldus op passende wijze 
de conclusies -van aanlegger heeft beant
woord; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord op 

het eerste onderdeel blijkt dat de rechter 
over de grond in feite souverein heeft 
geoordeeld dat er een risico van aanrij-
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<ling bestoncl, welke aanlegger redelijk 
moest voorzien, zodat hij een onvoorzich
tigheitl heeft begaan cloor gezegd risico 
niet. in aanmerking te nemen; 

Overwegenclc clat dus gecn enkeLonder
tlecl van het middel kan worden aangeno
men; 

En overwegende, voor het overige dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en da t de heslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. N opens de beslissing over cle bur
g:erlijke vorderii1gen 

Overwegencle dat aanlegger clienaan
ga::mde afstancl van zijn voorziening ge
claan heeft; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning, in zovPr zij tegen de beslissing· over 
tle publieke vonlering gericht is; decre
teerd de afstantl van de voorziening in 
zover zij tegen de beslissing over cle bur
gerlijke vorcleringen gericht is; veroor
deelt aanlegger tot de kosten. 

17 januari 1955. - 26 kamer. - TToo1·
z-itte-r, H. de Clippele, raaclsheer waarne
mend voorzitter. - Ve-rslaggeve1·, H. De 
Bersaques. - GeUjkl·widende oonolu.sie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 januari 1955 

1" VERKElDR. - WEGCODE VAN 1 FEBUUAIU 
1934. - vVEGGEBRUIKEll. DIE YOOJlGES'l'OKEN 
HEEF'l'. - VERPLICH'l'ING ZIJN HEGLEMEN
'l'AIRE PLAA'l'S WEER IN 'l'E NEMEN. - GEEN 
ONDEllSCHEID NAAR GELANG YAN DE PLAATS 
DIE DE ANDERE 'VEGGEBRLTJKERS OP DE OPEN
Bl~RE ~'EG 1NNE:;\£EN. 

2° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
PUELIEKE VORDERING. - GECON'l'RAVEN'l'IO

NALISEERD WANBEDHIJF. - ~'fAXIMUi\I 'l'ER
MI.TN VAN EltN JAAR. 

1 o Art·ilcel 34 van (le TTT e(loolle vwn 1 je
bnwri 1934, ncuw l·uirl wrw·rvwn (le ~1Je!!
f!e1n·u.nce·r ~He voo1·gestoken heejt, Z'ijn 
reglementwwe plants weer moet inne
men, zoclrn hij het .(';onrlwr hinller voo1· 
de wnrle1·e ~Ve(lge1n·n'ilce·rs rloen kan, 
mnakt ,qeen onrlerschei.ll tussen aeze 
weyyelwnilcers narw uelwng vnn de 
plants rUe z·ij op lle openbwre, weg in
nenwn. 

2° De pu.bl'ieke ·vorae·rin{f wer1ens een in
uevol(le verznohtenrle omstnnrU{fheden 
!JecontmvenUonaUseerrl wanbedrijf ve1·
janrt een jiUL1' 1UHlat het 'ln-isll-r·ijf ·wenl 
uepleerJrl, zo w· (teen rerlen vnn sohor-

s-in{! voo1·hande·n is (1). (Wet van 
17 april 1878, art. 23 en 26.) 

(SCOJ,JEHS, '1'. S'l'APPAEH'l'S EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

RET HO]'; - Gelet op llet bestreden 
vonnis, op 5 april 195,1 in huger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
van Antwerpen; 

I. Nopens de beslissing over de publieke 
vordering : 

A. Omtrent de voorziening van Scoliers 
l1etichte : ' 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
bij bevestiging van het vonnis van d~ 
eerste rechter, aanlegger tot twee onder
scheiclen straffen veroordeeld heeft de 
eerste wegens inbreuk op de · arhke
len 418 en 420 van het Strafwetboek (te
lastlegging A) en de tweede wegens in
brenk op artikel 34 van het koninklijk 
besluit van l fehruari 1934, houclend l:e
glement betreffencle de verkeerspolitie en 
het wegverkeer (telastlegging B) ; 

Over het door aanlegger ingeroepen 
middel, afgeleitl nit de schending van de 
artikelen 1148 van het Bnrgerlijk vYet
boek, 7l en 78 van het Strafwetboek 30 
:l3, 1°, en 34 van het koninklijk be~luit 
van 1 februari 1934, Iwuclend Algemeen 
Heglement op de verkeerspolitie, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis, alhoewel het erkent dat de bur
gerlijke partij Stappaerts de uiterste 
rechterkant van de rijbaan niet heeft ge
hol~den, niettemin de op een inbreuk ov 
artlkel 34 van het Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie gegromle betichting 
ten laste van aanlegger Scoliers als vast
stnancle verklaart, clan wanneer de an
dere cloor het voornoemd artikel bedoel
cle weggebruikers cliegene zijn die zelf 
~un reglementaire viaats op cle rijbaan 
Innemen : 

Overwegencle dat artikel 34 van het 
reglement betreffencle de verkeerspolitie 
del. 1 febrnari 193± waarhij aan de weo·
gebruiker die ~·,om:gestokeii heeft, opg~
legtl wordt ZIJn reglementaire plaats 
weer in te nemen, zodra hij het zonder 
hinder VOOr de andere Weggebruikers 
doen kan, geen onderscheicl tussen dezp 
weggebruikers maakt naar gelang van 
de plaats die zij op de openbare weg in
nemen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· · 

En o~erwegende dat, wat betreft de 
telastlegging B, de substantH:!le of op 

(1) Yerbr., 16 maart 1953 (A1T. Ve•·b•·., 1953, 
biz. 476; Bull. en PASIC., 1953, I, 538). 
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straf van nietiglleid voorgeschreven 1 J 

rechtsvormen nageleefd werclen en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 1 

Over het micldel ambtshalve opgewor
pen met betrekking tot cle beslissing over 
de telastlegging A, en afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 23 en 26 
van de wet nm 17 april 1878 : 

Overwegen<le clat de inbreuk op de ar
tikelen 418 en 420 van llet Strafwetboek 
(telastlegging 11) bij beschikking van de 
raadkamer van de Rechtllank van eerste 
aanleg te Antwerpen van 17 avril 1953 
gecontraventionaliseercl geweest is; 

Overwegende dat vermits tle feiten 
op 3 februari 1!!53 gepleegd werden 
de uit deze inbreuk ontstane openbare 
vordering op 3 april 1!l34 verjaartl was; 
dat de ten laste van annlegger wegens de 
betichting A uitge:o;proken veroordeling 
derhalve onwettelijk i~. en het bestreden 
vonnis ter zake de in het middel aange
haalde wetsbepalingen geschonclen heeft; 

B. Omtrent de voorziening van de Sa
menwerkende Maatschappij (( Zuidnatie ll, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat niet is gebleken dat 
de voorziening betekend werd aan de 
11artij waartegen zij gericll t is; da t zij 
<lerhalve niet ontvankelijk is; 

II. Nopens de beslissing over de bur
gerlijke vorcleringen : 

Overwegende dat llet bestreden vonnis 
zich er toe beperkt een provisionele ver
goeding aan de burgerlijke partij Stap
paerts toe te kennen en deskundigen aan 
te stellen vooraleer recht te doen over het 
overige van de eis dezer partij alsmede 
over de eisen van de burgerlijke vartijen, 
Nationaal Verbond van socialitische mu
tualiteiten en, Commissie van openbare 
onderstand van Antwerpen; 

Overwegende dat aanleggers verklaard 
llebben afstand te doen van lnume voor
zieningen; 

Overwegende dat de burgerlijke vorde
ringen, in de mate da t zij op de telastleg
ging A gegrond zijn, tijdig en regelinatig 
ingesteld werden; 

Om die redenen, verbreekt llet vonnis 
in zover het eerste aanlegger wegens de 
telastlegging A tot een straf veroordeeld 
heeft; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige voor zoveel zij op de over tle open
bare vordering gewezen beslissingen be
trekkingen hebben, decreteert de afstand 
van de voorzieningen voor zoveel zij de 
over de burgerlijke vorcleringen gewezen 
beslissingen betreffen; zegt dat er geen 
aanleicling is tot verwijzing en beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegster Samenwerkem1e Maatschappij 

(( Zuidnatie ll tot de kosten van haar voor
ziening, en aanlegger Scoliers tot zeven 
achtste van het overige van de kosten, 
het ander achtste ten laste van de Staat 
blijvend. 

17 januari 1!!55. - 2" kamer. - Yoor·
z-itte?", H. de Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. - Yerslaggeve1·, H. De
lallaye. - GeUjkln'itlende conclnsie, H. 
Depelcllin, advocaat-g-eneraal. - Pleitet·, 
H. VanRyn. 

2e KAMER. - 17 januari 1955 

BINDENDE BEOORDELING DOOR DI<J 
HEOHTER OVER DE GROND. 
0N'l'UCH'l' EN PROS'l'ITU'l'IE. - HUIS VAN 
ONTUCH'l' OF PROSTITU'l'IE. - WE'l'TELIJKE 

'!'EHMEN NIET BEPAALD. 

De '/'Cchte'r over rZe _q,ronrl beoorcleelt sou
ve,rein of het rlOO'I' de vcnlachte gehou,
rlen hnis, een hnis van ontncht of van 
tJ'I'OSt-itntie 'is, voor zoveel hij rtan rl eze 
IJewoonl'iugen, warwvan de betekcnis 
niet wetteUjk bepa.alrZ wonlt, hum gc
wone zin toelcent (1). (Strafwetboek, ar
tikel 380b-is, 2° .) 

(ROMBOUT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over llet eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doorclat het bestreden arrest niet 
gemotiveercl is, daar llet de conclusies 
niet beantwoorcl heeft, waarllij aanleg
ger : a) akte er van aan het hof heeft ge
vraagd dat in feite nit geen enkel element 
van rle zaak spruit dat zich in zijn in
ricllting personen bevonden die gellonden 
of niet aan zijn inrichting zich aan pros
titutie overgaven, het is te zeggen tot ge
slaclltslletrekkingen tegen vergelding, en 
clat bijgevolg er geen sprake kan zijn 
van prostitutiehuis of ontuchthuis, zonder 
clat llet hof op cleze vraag geantwoord 
!weft, b) cle stelling vercledigcl lweft <la t 
een prostitutiehuis een lmis is waar rnan
nen of vrouwen g-eslachtsbetrekkingen te
gen betaling- hebben met de eerste de beste 
en clat een hnis van ontncht een huis is 
waar zich indivicluele personen bevinden, 
die lletaling ontvangen om ontncllt te 11le-

(1) Zie verbr;, 24 december 1951 (A1·>·. Verb>·., 
1952, biz. 198; B-ull. en PAsrc., 1952, I, 217, en 
nola 2). 
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gen, een kmner krijgen of enig ander mid
del om tot ontucbt over te gaan, doordat, 
in alle geval, zelfs indien het bof op de 
hierboven omscbreven vragen om aide 
geen antwoord moest verstrekken, het hof 
geen re den aangeeft tot bestrij tling van 
de door aanlegger principieel verdedigde 
stelling dat een huis van prostitutic of 
ontucht enkel in de hierboven opgesomde 
voorwaarden kan bestaan, daar het hof 
zich er toe beperkt te verklaren dat ai
leen dient nagegaan of er in feite al dan 
niet ontucht voorhanden is en daar de' 
beweegredenen van het hof over het ver
schil tussen de ontucht onder homosexue
len en die onder personen van verschil
lend geslacht ter zake niet afdoende zijn, 
vermits zij vreemd zijn aan de ten laste 
van aanlegger gelegde betichting : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd en 
veroordeeld werd om een buis van on
tucht of prostitutie te hebben gebouden; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
bij overneming Yan de beweegredenen 
van de eerste rechter, vaststelde dat 
aanlegger in zijn inricbting niet enkel 
« de zedeloze en verfoeilijke praktijken >> 
der homosexuelen duldde, docb tevens een 
omgeving liet bestaan die bezoekers tot 
deze praktijken aanzette, en dat daaruit 
bli.ikt dat hij wel wist met welke bedoe
ling de homosexuelen in zijn inrichting 
samenkwamen of kamers huurden; 

Dat bet anderzijds beslist dat « het 
enige dat ter zake dient te worden nage
gaan is te weten of er, in feite, en in de 
omstandigheden die zich in het geding 
voordoen, al dan niet ontucht voorhanden 
is geweest, en vervolgens de elementen 
aanwijst waarop het steunt om te beslis
sen dat in feite ontucht werkelijk voor
handcn is geweest; 

Dat bet aldus op passende wijze de 
conclusics beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 380bis, 2°, van 
bet Strafwetboek, gewijzigd door arti
kel 2, I, van de wet van 21 augustus 1948, 
doordat het hof van beroep, alboewel 
een huis van prostitutie een huis is waar
aan personen gebecht zijn, die tegen ver
gelding tot geslachtsbetrekkingen over
gaan en een huis van ontucht een huis 
waar een kamer aan niet aan bet huis ge
hechte personen die tot geslacbtsbetrek
kingen overgaan, maar waarvan minstens 
een daarvoor van de persoon met wie hij 
betrekking heeft betaling ontvangt, en al
hoewel het niet bewezen is dat zulks met 
betrekking tot de inrichting van aanleg
ger het geval was, deze niettemin wegens 
het houden van een huis van prostitntie 
of van ontucht heeft veroordeeld : 

Overwegende dat de wet de betekenis 
der termen « huis van ·prostitutie >> en 
<< huis van ontucht >> niet bepaalt; 

Dat bet hof van beroep, bij de bier
hoven aangebaalde beweegredenen, welke 
de gebruikelijke zin der termen van voor
melde wetsbepaling niet miskennen, sou
verein beeft kunnen beslissen dut aan
legger een lmis van prostitutie of van 
ontucht gebouden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

17 januari Hl55. - ze kamer. ~ Voor
zitte·r, H. de Clippele, raadslleer waarne
mend voorzitter. - Verslar1ffeve1·, H. Huy
brecbts. - Geli.ilvluidenrle conclusie, H. 
Depelchin, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - f7 januari 1955 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.- Mr
LITAIR. - GEWO;';E RECH'l'SMACHT BEI'OEGD 
WE~E!XS EEN VERKNOCH'l' MISDRI.JF. - VRlJ
SPRAAK UIT HOOFDE VAN Dl'l' MISDRI.JF. -
RECHTS),fACH'l' BLIJYENDE BE\TOEGD VOOR HE'f 
ANDERE MISDRI.JF. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - Mr
LITAIR. - TELASTLEJGING \'AN EEN TOT DE 
BE\'OEGDHEID VAN DE MILITAIRE RECUTS
MACHT BEHOREND WANBEDRIJF EN \'AN EEN 
TOT DE BEI~OE3DHEID VAN DE POLI'l'IERECH'r
BANK BEHOREND MISDRI.JF. - BEWEGDHEID 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK ALLEEN. 

1 o De gewone stratrechtbank bevoegrl om 
een miUtair te vonnissen die we,qens 
twee verlcnochte misfl1·ij,;en q;e1·,;olgd is 
waa1·q;an een haar bevoegdheid heeft 
medegebrach t, bU]ft beq;oegd wanneer 
zij de q;enlachte uit hoofde van dit mis
d1"i.if vrijspreelct (1). 

2° Wannee1· een militair ve1-volgd wordt 
we{!ens een tot de beq;oegdheid q;an de 
lJOlitierechtbank behorend misdri]f en 
wegens een tot de bevoe{!dheid q;an de 
kri.igsraad behorend q;erknocht wanbe
drijf is de coTrectionele 1·echtbank be-

- voegd om over de twee misdrijq;en uit-

(1) Verbr., 9 januari 1933 (Bull. en PAsrc., 
1933, I, 65, en nota 3); zie ook verbr., 11 de
cember 1933 (ibid., 1934, I, 98, en nota 1, 
biz. 99). 
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spraalc te doen (1). (Wet van 30 april 
1919, art. 15.) 

(ROMilAUTS, '1'. VAN LOO EN· GOOSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreflen 
arrest, op 21 april 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Nopens de publieke vordering : 
Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 21 en 23 
van de wet van 15 ,iuni 18!i9, 15 van de 
wet van 30 april 1919, 138, 6°, van het 
Wetboek van strafvordering, vervangen 
door artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 8 maart 1936, doordat het bestreden 
arrest aanlegger, beroepsmilitair, enkel 
uit hoofde van inbreuk op de m·tikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek heeft veroor
deeld, dan wanneer, eerste onderdeel, 
luidens artikel 21 van de wet van 15 juni 
1899, de krijgsraad bevoegd was om van 
dit wanbedrijf kennis te nemen, en 
de gewone rechtsmacht slechts bevoegd 
is om de militairen te vonnissen in de 
bij artikel 23 van gezegde wet voorziene 
gevallen en het bestreden arrest vast
stelt (( dat de betichte zich niet in een der 
uitzonderingsgevallen van artikel 23, 3°, 
van de wet van 15 juni 1899 bevindt >>; 
tweede onderdeel, luidens artikel 26 in 
fine van voormelde wet, zoals zij bij arti
kel 15 van de wet van 30 april 1919 werd 
aangevuld, wanneer een inbreuk die tot <le 
bevoegdheid van de militaire rechtsmacht 
behoort, samenhangt met een tot de be
voegdheid der gewone rechtsmacht beho
rende inbreuk, beide door de gewone 
rechtsmacht worden beslecht, en deze ge
wone rechtsmacht ten deze, luidens arti
kel 138, 6°, van het Wetboek van straf
vordering de politierechtbank was : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, beroepsmi

litair, vervolgd werd wegens overtreding 
van de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek en, met samenhang, wegens over
treding van artikel 31, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934, be
treffende de verkeerspolitie; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te verklaren dat aanlegger zich niet 
in een der gevallen van uitzondering op 
artikel 23, 1!0 , van de wet van 15 juni 
1899 bevond, vaststelt dat de te zijnen 
laste gelegde inbreuk op de W egcode niet 
in een der bij de laatste alinea van voor
meld artikel 23 bedoelde gevallen gepleegd 
werd; 

(1) Verbr., 19 mei 1930 (Bull. en PAsrc., 
1930, I, 229). 

Overwegende dat de gewone rechts
macht, bevoegd wegens een verknocht 
misdrijf, hevoegd blijft wanneer zij de 
verdachte uit hoofde van misdrijf, vrij
spreekt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat vermits het om een 

misdrijf ging, waarvan de politierechter 
moest kennen en om een inbreuk op de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, de correctionele rechtbank de be
voegde rechtsmacht was; 

Dat de beide onderdelen van het middel 
naar recht falen; 

Over het tweede midilel, afgeleill uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 29, 4°, 31, 2°, 33, 2°, 36, 4°, 
42, 57, 1°, van het koninklijk besluit van 
1 februari 193!, betreffende de verkEers
politie, doordat het bestreden arrest de 
conclusies niet heeft beantwoord, waarin 
aanlegger beweerue dat artikel 57, 1°, van 
de Wegcode ten ueze niet toepasselijk was 
omdat aanlegger, overeenkomstig arti
kel 31, 2°, van gezegde code naar links 
moest uitwijken, <laar hij zinnens was de 
Veldstraat, op zUn linkerzijde, op te rij
den en dat verweerder Florent Goossens 
met een overdreven snelheid reed en dat 
hij, gelet op de aansluiting van de Veld
straat met de door hem gevolgde steen
weg, lui<lens de artikelen 29, 4°, 33, 2°, 
36, 4°, van de Wegcode aanlegger aan de 
linkerzijde niet vermocht voor te steken : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger de aansluiting 
van de_ Veldstraat met de steenweg die 
hij volgde reeds verscheidene meters 
voorbij was toen hij naar links zwenkte 
om wat terug te rijden, naar de richting 
waaruit hij kwam, ten einde de Veld
straat op te rijden; 

Dat het hof van beroep te recht uit deze 
omstandigheden heeft kunnen afieiden 
dat aanlegger de bij artikel 57, 1°, van de 
Wegcode voorziene fout begaan had naar
dien hij artikel 31, 2°, enkel had kunnen 
inroepen en naar links had mogen afwij
ken indien hij zulke manamvre had ver
richt alvorens de aansluiting te bereiken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat uit niets blijkt dat verweer
der Florent Goossens zijn moto met een 
overdreven snelheid zou gevoerd hebben 
of dat hij de rechterkant der baan niet 
regelmatig heeft bereden; 

Dat het arrest de conclusies van aan
legger dus behoorlijk heeft beantwoord 
en het middel derhalve niet kan aange
nomen worden; 

En overwegende, voor het overige dat 
de substantuHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 
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II. Nopens de burgerlijke \'Ordering : 
Overwegencle da t aanlegger geen bij

zonder middel inroept ; 
Om die 1·etlenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

17 januari 1!J55. - 28 kamer. - Foor
z'itter, H. de Olippele, raaclsheer waarne
mcntl voorzitter. - Verslnggeve1·, H. De 
Bersaques. - Gelijlcluiclencle concl1tsie, 
H. Depelchin, mlvocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Mahieu (van het Hof van be
roep te Brnssel) en Gilson de Rouvreux. 

28 KAMER. - 17 januari 1955 

1° VERKFJER. - AR'l'IKEL g1, 2°, VAN DE 
1VE3CODE VAN 1 FEBHUARI 19g4, - ENKEL 
'l'OEP,~SSELI.JK INDIEN EEN AANSLUI'l'ING BE

. S'l'AA'l' 'l'USSEN DOOR DE 1NEGGEBRUIKER GE-
VOLGDE VVEG EN EEN OP DE LINKERZIJDE GE
LEGEN '¥EG. 

2° VERKEEH. - AH'l'IKELEN g, go, en 25, 
1, VAN DE WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 19g4, 
- NIE'l' VEHHOOGDE DERJ\IEN. - VERBODEN 
VOOR ANDERE VOER1_'UIGEN DAN DIEGENE VER
MELD IN AR'l'IKEL 24, REIL~LVE VOOR HE'l' 
UITV\'I,JKEN, ICRUISEN OF VOORS'l'EKEN. 

1 o De bezmUng vnn adikel 81, 2°, vnn 
rle Wegcocle vwn 1 fel!'l''l/CM'i 1984, ·IUUt1' 
lu'icl wcta·r·van, b·i:i het nncleren vnn een 
spUtsinrJ, cutnsln·iUng of lcntisht[J, cle be
st·wnrrlers cUe l·inks tvillen afslaan zo
·IJeel rnogeUjk nanr Hnlcs ·moeten ·nftw·ij
lcen nn rle ·weggell'l'nilcers cUe hen vol
gen hiervcm te hebben ·venv'itt'(qcl, zon
rler even·wel het verlceer te hinrle1·en 
rlnt ·wit rle ter1enove1·gestelrle Ticht-in,g 
lcomt, ve1·onclerstelt het bestaan vwn 
een nwnsl·nUin,q tussen lle !loor de we[!
ye/Jor·u'ilcer ,qevol,qrle wer1 en een op cle 
Unlce·rzij rle geleuen ·werJ. 

2° Op rle niet verhoogrle bermen is het 
·verlcee1' verboclen van wnclere voertni,qen 
rlnn fUegene vennelcl. in M'tilcel 24 vnn 
rle Wegcocle, l!ehalve voor het •uit'W·ijlcen 
alsm.erle in rle mate en gerlzwen rle cle 
ti:i rl clie st?'ikt vom· het lcnr:isen en het 
voo1·stelcen noorlzakeUjlu is (1). (Kon. 
llesl. van l februari 19g4, art. g, go, en 
25, 1.) 

(DEVREUX, 'l'. DE RRUYCKER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 10 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

(1) Verbr., 5 april 195•1 (An·. Yerln·., 195<1, 
biz. 529; Bull. en PAsiC., 1954, I, 685). 

I. Nopens de beslissing over de publieke 
vordering : 

Over het enig micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 in het bij
zoncler 3°, 22, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 51, 
57 van het algemeen verkeersreglement, 
97 van de Grondwet, 1.g82, l3Sg van het 
Burgerlijk vVetboek, eerste ondercleel : 
doortlat het !Jestreden arrest verklaart 
dat eiser « tevergeefs voorhoudt Llat het 
ongeval zich aan een kruisvunt voorge
daan heeft en hij het door artikel 31, 2°, 
van de Wegcocle voorzien manamvre re
gelmatig uitgevoerd heeft JJ, dan wanneer 
het arrest vaststelt clat cc ter hoogte van 
de plaats der aanrijding een aardeweg 
op iecler baanvak uitmondt JJ, tweede on
derdeel, doordat het arrest aldus beslist 
om reclen clat cc die aarclewegen praktisch 
voor de 'veggebruikers onzichtbaar zijn JJ 

en c1at cc op die plaats geen dwarsverbin
ding in vorm van afgebakende rijweg 
bestaat Llaar de grasstrook er ononder
broken doorloovt JJ, dan wanneer het feit 
clat de uitmonclemle aardewegen prak
tisch onzichtbaar zijn het karakter van 
kruispunt aan de plaats niet ontnemen 
kan en clan wanneer het feit clat de gras
strook ononderbroken doorloopt zonder 
belang is, zolang zij niet verhoogd is en 
niet belet cla t zij een gedeelte van cle 
rijbaan uitmaakt waarop het verkeer toe
gela ten is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle clat artikel 31, 2°, van het 

koninklijk besluit van 1 februari 19g4 
betreffencle cle verkeerspolitie, aangevulcl 
door artikel 3 van het besluit van de 
Regent, del. 18 october 194G enkel toepas
selijk is inclien er een verbincling bestaat 
tussen de door de weggebruiker gevolgde 
weg en een op zijn linkerzij de gelegen 
weg; 

Overwegende clat zulks, ten deze, het 
geval niet was, vermits het bestreden ar
rest vaststelt dat de twee vakken van 
de baan Gent-Oostende door een gras
strook gescheiden zijn die aanlegger wildc 
oversteken ten einde het vak, welke hij 
volgde, te verlaten, en het ander te be
rijden om naar Gent terug te keren; 

Dat de beslissing insgelijks er op wijst 
dat er op clie plaats cc geen eigenlijke 
dwarsverbinding in vorm van afgeba
kende rijweg bestaat, daar de grasstrook 
er ononderbroken doorloopt JJ; 

Overwegencle dat het bestaan van aar
cle\vegen, welke, ter plaats van het on
geval, op ieder baanvak uitmonden, ter 
zake niet dieneud is, vermits het arrest 
vaststelt dat tussen beide baanvakken 
geen clwarsverbinding, over de grasstrook, 
bestaat, en dat zulke dwarsverhinding en
kel aanlegger zou heblJen toegt>laten links 
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af te slaan en clienYolgens artikel 31, 
van de Wegcode in te roepen; 

Over het tweede onderdeel : 

')O - ' 

Ovenvegemle dat in zover het onder
deel het arrest critiset~rt waar het er op 
wijst dat rle aarrlewegPn niet zichtbaar 
waren, het bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is, daar het onclercleel ec~n over
lloclige beweegreden !1etreft; 

Overwegende dat artikel 25, 1, van de 
Wegcode van_1 febrnari 1934 in geval van 
uitwijken, krnisen of voorstPken aan arm
legger slechts toeliet de niet verhoogcle 
berm, zijncle cle grasstrook tussen beide 
lmanvakken, te gehruiken en dat nit het 
arrest nlet blijkt clat hij een dezer ma
nmnvrcR zon heb!Jen uitgevoercl; 

Ovcrwegende dat geen van de onder
tlelen van bet micldel, mag aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de snbstanti'i~le of 
op straf van nietigheid voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. N opens de beslissing over de bnr
gerlijke vorclering : 

Overwegenlle cla t de bestreclen beslis
sing, dienaangaancle, geen eindarrest is 
en niet over de !Jevoegclheicl gewezen is; 
dat de voorziening dns, krachtens arti
kel 416 van het Wet!Joek van strafvor
dering, niet ontvankelijk is; 

Om tlie reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

17 januari 1955. - 2° kamer. - T'OOT
zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - F erslaggeve1·, H. De 
Dersaques. - GeUjkl·uidende concl1.tsie, 
H. Depelcllin, allvocaat-generaal. - Plei
teTs, HH. della Faille cl'Hnysse en De
lacroix. 

2e KAMER. - 17 januari 1955 

GEMJ1)J<"JNTEJ. - TIOciWBEULE~IEN'I' DER GE

~IEEN'I'E HOBOKEN. - OoNS'l'RUCTIE. - DE· 
GHIP. 

Jlet woo1·d c< constnwt-ie >> ,in het liou,w
oreglement van cle .r;emeente H olio lien 
'/Jan 9 me'i en 24 octobeT 1947 stTekt zich 
·uit tot nlle swnenvoeginu van mateTia
len om om l1et even well.; rnet rle g1·ond 
veTbonden of e'r ann _qehecht bmt,wwerk, 
tot sto,ul tc lircnuen (1). 

(1) Verbr., 2 augustus 1854 (Bull. en PAsrc., 
1854, I, 348); 23 januari 1865 (ibid., 1865, I, 
133); 21 juli 18'/9 (ibirl., 1879, I, 366). 

( GEM:EEN'l'E HOROKEii, '1'. RULENS.) 

ARREST. 

HErr HOF; ~ Gelet op de bestreclen 
beslissing, op 2S april 1954 gewezen door 
llet Hof van heroep te Drnssel; 

Over de twee miclclelen samen, het eer
ste, afgeleid nit <Je schencling van de ar
tikelen ll en 115 van llet gemeentelijk 
bouwreglement der gemeente Hoboken 
del. !l mei en 24 october 1947, van de 
artikelen 1319, 1320, 1382 van het Dur
gerlijk Wetboek, doorclat !let bestreden 
arrest verweerller heeft vrijgesproken en 
de vorclering van eiseres strekkende tot 
wegruiming van het door hem, zonder 
voorafgaamle toela ting, zoals bij voor
meld reglemeut voorzien, aangeleg<l spoor 
afgewezen heeft, om de retlen dat het 
aanlegg·en van clergelijk aansluitings
spoor niet onder het begrip c< construe
tie >> viel, clan wanneer clit woord in voor
mel<l reglement in zijn l1reellste zin 
wonlt gebrnikt; het tweecle, afgeleid uit 
de schencling van <Je artikelen 11 en 115 
van llet gemeentelijk bouwreglement cler 
gemeente Hoboken del. !} mei en 24 oc
tober 1947, 95 van de Gronclwet, 1101, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, cloorclat, - bij een on
voldoende motivering die het hof het toe
zicht niet toelaat en aldus met een gebrek 
ann motivering client te worden gelijkge
steld, en die overigens llet gerechtelijk 
contract miskent zoals het namelijk door 
verweerders conclusies werd gevormcl -, 
deze laatste heeft vrijgesproken en de 
vonlering van eiseres strekkencle tot het 
slopen, afbreken en wegrnimen van een 
loskade heeft afgewezen om de reclen dat 
die loskacle geen ordelijke opeenlloping 
van afbraak en afval was en clus niet als 
een << constrnctie >> kon worden beschouwd, 
clan wanneer het begrip << constructie >> 

in voonneld reglement in de breedste 
zin worclt gebruikt en het onderscheid 
c< ordelijke of niet-ordelijl'e ophoping » 
niet toelaat, terwijl anderzijds door ver
weerders conclnsies erkencl werd dat die 
opeenhoping door hem geduan werd << om 
er een voorlopige loskade van te maken », 
lletgeen volkomen aan llet begrip c< con
structie » beantwoorclt : 

Overwegemle clat uit het bestreden ar
rest en uit het vonnis van <Je Om-rectio
nele Rechtbank te Antwerpen del. 16 ja
nuari 1954 blijkt dat verweerder te Ho
boken tussen 1 april en 1 mei 1953 een 
verbinclingsspoor en een daarbij horendc 
loskaai, zijncle een opeenhoping van stnk
ken hcton, afval van bouwwerken <'n 
uarde met een lengte van 38 meter, een 
breeclte van 15 meter en een hoogte van 
2 m. 60 opgetrokken had; 

Overwegende clat verweercler nit clien 
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hoofde vervolgd werd « om zonder voor
afgaande geschreven toelating van het 
college van burgemeester en schepenen, 
bij inbreuk op de artikelen 11 en 115 van 
het gemeentelijk bouwreglement van de 
gemeente Holwken, op welke grand en op 
welke afstand ook van de openbare weg, 
afsluitingsmuren, constructies of gebou
wen van welke aard ook, gebouwd, her
IJOnwd, veranderd, hersteld of afgebro
ken te hebben, gravings- of funderings
werken te hebben uitgevoerd, putten van 
welke aard oak, gebouwd, hersteld of te 
niet gedaan te hehl1en )) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
om na te gaan of de uitgevoerde werken 
onder toepassing van artikel 11 van het 
gemeentelijk bouwreglement vielen ener
zijds het begrip « constructie )) omsobrijft 
als zijnde « een ordelijke samenvoeging 
van materialen met het aag op de mense
lijke bedrijvigheid ll en anderzijds ver
klaart dat het in bedoeld reglement voor
komende begrip « constrnctie )) « in zijn 
enge zin naar de oorspronkelijke beteke
nis van zijn samenstelling moet worden 
beschonwd ll; <lat het arrest vervolgens 
verweerder vrijspreekt en zich onbevoegd 
verklaart om van de eis van de burger
lijke partij met betrekking tot het ver
bindingsspoor kennis te nemen : omdat 
« het aanleggen er van aan het aldus ver
klaaro begrip constructie niet beant
woordt ll en met betrekking tot <le loskaai 
omdat c< men wel enigzins zou kunnen 
geneigd zijn in de ordelijke opeenhoping 
van afbraak en afval, en in deze aan
aar·ding een constructie van om het even 
welke aard te ontwaren, in die zin dat 
deze opeenhoping, door tussenkamst van 
betichte en me.t een bepaald oogmerk, 
werd uitgebouwd of ingericht ll, maar 
c< dat deze stand van zaken echter niet 
aldus dient te worden beschouwd, wegens 
het onvoldoend uitgesproken karakter er 
van ll; 

Overwegende dat het begrip construe
tie, voorzien door artikel 11 van het 
bouwreglement der gemeente Hoboken 
dient verklaard met inachtneming van 
de spraakkundige betekenis van het 
woord, van de gewone gebruikswijze er 
van en van de zin die het heeft in ver
band met de wettelijke rechten en· ver
plichtingen der gemeentelijke overheid, 
ter zake zoals zij vastgesteld worden in 
artikel 50 van het decreet van 14 decem
ber 1789, artikel 3, titel XI van het de
creet van 24 ·augustus 1790, de artike
len 75 en 78 der gemeentewet en in het 
besluit van de Regent dd. 1 februari 1945, 
dat de gemeente Hoboken onderwerpt 
aan de stedebouwkundige ordening voor
zien door het besluit van 17 november 
1944, en de besluitwet van 2 december 
1946; 

Overwegende dat het woord constructie 
zich aldus uitstrekt tot alle samenvoeging 
van materialen om om het even welk met 
de grand verbonden of er aan gehecht 
bouwwerk tot stand te brengen; 

Dat behoudens bijzondere omstanclig
heden, waarop het arrest niet wijst, zo
wel een verbindingsspaor als een loskaai 
aan dat begrip beantwaorden zodat het 
bestreden arrest de artikelen 11 en 115 
van het bouwreglement der gemeente Ho
boken geschon<len heeft door aan deze 
werken het karakter van cc constructie ll 
te ontkennen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zaver het over de burger
lijke vordering van aanlegster beslist 
heeft; zegt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
legt de kosten ten laste van verweer<ler, 
behalve de kosten van betekening van <le 
voorziening aan het openbaar ministerie 
welke ten laste van aanlegster blijven; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Haf van beraep te Gent. 

17 januari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·szauuever, H. Dela
haye. - Geli:ilcMt·idende conclnsie, H. De
pelchin. - Pleiters, HH. Van Leynseele 
en Demeur. 

2e KAMER. - 18 januari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- INZAKE DIRECTE BELASTINGEN. - VooR
ZIENING GERICHT '.rEGEN DE PROCUREUR-GENE
HAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP RE'l'WELK 
UITSPRAAK HEEFT GEDAAN. - VoOHZIENING 
NIET ONTI'ANKELIJK. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOiviS'l'ENBELASTINGEN. - VESTIGING VAN DE 
BELASTBARE GRONDSLAG. - FISCALE COMMIS
SIE. - GRONDSLAG IN OI'EREENSTEMMING 
MET HE'l' ADVIES DER COMMWSIE VASTGE· 
STELD. WETTELIJK VERMOEDEN DAT 
SLECHTS DOOR BIJBRENGEN VAN RET BEWI.TS 
VAN RET JUISTE BEDRAG VAN DE INKOMSTEN 
KAN WORDEN TE NIE'l' GEDAAN. 

1 o Een voon:Jien·ing inzake directe be las
ting en, gericht teuen de procnrettr-gene
raal bij het hot van beroep dat ~tit
spraalc heeft ,qedaan, is niet ontvanke
lijlc (1). 

2° Wanneer de grondslag van de aanslag 
met het advies van de fisoale commissie 
overeenstemt, heett de raming van hot 

(1) Verbr., 29 september 1953 (Arr. Ve•·br., 
1954, biz. 50; Bull. en PAsrc., 1954, I, 61). 
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bedrag van de belastbare inl."omstcn, 
zelfs wanneer feitelijke dwalingen in 
het advies der comrnissie voo1·l•omen, 
de waarde van een ve1·moeden dat de 
belastingplichti,qe sleclits door het bij
brengcn van het bew-iis van het juiste 
bedrag zijner inkornsten lean te niet 
doen, zo de rarning in de wettelijke 
vormen door de commissie werd ge
daan (1). (Wetten betreffende de inkom
stenhelastingen samengeschakeld bij 
besluit van 31 juli 19!3, art. 55, par. 2, 
aliuea 4.)-

(LE~S, WEDUWE VAN DE MAELE, EN ANDEREN, 
T. IlELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op H maart 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Drussel; 

I. In zover ue voorziening tegen de pro
cureur-generaal bii het Hof van beroep 
te Drussel gericht is : 

OT"erwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
openbaar ministerie v66r de rechter over 
de gronu geen partij geweest is; dat mits
dien tussen aanleggers en het openbaar 
ministerie geen geding werd ingeleid; 

Dat bovendien generlei veroordeling 
door het arrest uitgesproken wordt ten 
behoeYe van de Staat, als vertegenwoor
digu <loor het openbaar ministerie hande
len<le namens zijn ambt; 

Waaruit volgt dat, in zover zij tegen 
de procure.ur-generaal bij het Hof van 
beroep te Drussel gericht is, de voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de Delgische Staat, vertegenwoor
digd door de Minister van financH~n : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 32, para
graaf 1, en 55, paragraaf 2, van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 12 september 1!J36, en voor zoveel als 
nodig bij de besluiten van 3 juni 1941 en 
31 juli 1943, en van de artikelen 1 en 2 

. van de wet van 17 juni 1938 tot weder
invoering van de nationale . crisisbelas-

(1) Een omtrent het feit in het advies van 
de fiscale commissie begane vergissing b1·engt 
geen nietigheicl mede van de rechtspleging van 
taxatie, zie verbr., 23 mei 1938 (A1·r. Verb1·., 
1938, blz. 113; Bull. en PASIC., 1938, I, 184). 
Edoch opdat het advies van de commissie de 
waarde hebbe van een vermoeden dat slechts 
door het bijbrengen van het bewijs van het 

ting, en voor zoyeel als nodig 1 en 2, pa
ragraaf 1, van !let besluit Yan 15 juni 1941 
betreffende de nationale crisisllclasting, 
en 1 en 2, paragraaf 1, van het besluit 
van 31 juli 1943 houdende samenschake
ling van de samengeordende besluiten lle
treffende de nationale crisisbelasting, 
doordat het bestreden arrest, na som·e
rein in feite vastgesteld te heb!Jen dat 
de fiscale commissie, om het bedrag van 
de belastbare inkomsten van de rechts
voorganger van aanlegger te llepalen, op 
een geheel van niet met de werkeliikheid 
strokende gegevens gesteund heeft, het 
verl!aal ten aanzien van de gewone lle
lastingen niet gegrond verklaard heeft om 
reden dat, aangezien de administratie een 
aanslagbasia aangenomen had welke met 
het door de fiscale commissie uitge!Jracht 
advies overeenstemde, aanleggers behoor
uen het bewijs bij te brengen van llet 
juist bedrag van de belastbare inkomstcn 
van hun rechtsvoorganger, dan wanneer 
ter zake van belastingen op de bedrijfs
inkomsten elke aanslag nietig is indien 
hij niet op vastgestelde of vermoede in
komsten is gevestigd; dan wanneer, ins
gelijks, het advies van de fiscale commis
sie als nietig dient te worden beschouwd, 
indien zij, om het bedrag van de inkom
sten van de belastingschuldige te be]mlen, 
niet door middel van vaststellingen of ver
moedens is te werk gegaan; dan wan
neer derhalve, waar de fiscale commissie 
onderzoekt welk het vermoedelijk inko
men van een belastingplichtige is, zij op 
straffe van nietigheid van l!aar advies, 
aileen echte, llestaande « tekenen of indi
cien >> of << gekende feiten » mag Iaten 
gelden; dan wanneer de nietigheid van 
het advies der commissie de nietigheiU 
van de aanslag met zich brengt en dan 
wanneer, in dit geval, gezien de in het 
bestreden arrest souYerein vastgestelde 
dwalingen, het advies van de flscale com
missie en de met dat advies overeenstem
mende aanslag nietig waren en derhalve 
het verhaal tegen die aanslag gegrond 
was: 

Overwegende dat bedrijfsinkomsten ten 
bedrage van 604.336 frank, bepaald val
gens de vergelijking van het bezit, res
pectievelijk in 194{) en 1944, van de rechts
voorganger van aanleggers, de controleur 
gediend llebben om zowel een aanslag in 
de extrabelasting als aanvullende aan-

juiste bedrag van de inkomsten kan te niet ge
daan, moet het advies in de wettelijke vormen 
en voorwaarden zijn gcgeven geweest (zie 
verbr., 22 februari 1937, B1tll. en PAsrc., 1937,
I, 68; 20 mei 194•6, Arr. Fe1·br., 1946, biz. 194; 
Bltll. en PAsrc., 1946, I, 203; 23 maart 1954, 
A1·r. Verb1·., 1954, biz. 507; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 652). 
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slagen in de gewone llelastingen over 
dienstjaren 19'41 tot 1945 te vestigen; 

Dat cle eerste aanslag· van amlltswege 
gevestigd wenl bij ontstentenis van aan
gifte en de andere aanslagen na wijziging 
van de aangiften en in overeenstemming 
met llet ad vies der fiscale commissie; 

Da t de clirecteur cler belastingen de 
reclamatie van de rechtsvoorganger van 
aanleggers tegen ell;:e van clie aanslagen 
verworpen lleeft en na toevoeging van 
1Jepaalcle nieuwe gegevens aan de verge
lijkende tabel cler activa, bovengemelcle 
inkomsten op 681.336 frank gebracllt 
heeft; 

Overwegencle tlat na, - cloch enkel wat 
de aanslag in de extrallelasting betreft, 
naarclien het bij artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van Hi october 19±5 ingevoerc1 
vermoeden door miclflel van llet zede
lijk bewijs door de verzoeker te niet 
gedaan werd, - zckere gegevens geheel 
of gedeeltclijk nit de zodoende rechtge
zette tabel verwijdercl te llebben en bij
gevolg de in die belasting belastbare 
grondslag verminderd te hellben, het ar
rest verzoekers verhaal niet gegrond ver
klaart voor zoveel llet betrekking heeft 
op de aanslagen in de gewone belasiiitgen 
die op een met het advies der fiscale com
missie overeenstemmende gron<lslag wa
ren gevestigd geweest, om reden dat ver
zoeker in gebreke is gebleven enig element 
ten bewijze van het juiste cijfer zijner 
inkomsten bij te brengen; 

Overwegencle clat de voorziening tot het 
dispositief betreffende de gewone belastin
gen beperkt is; 

Dat aanleggers het arrest nocll een te
genstrijdigheid tussen de gronden van 
zijn twee dispositieven verwijten, uoch 
een schencling van het aan het ad vies der 
commissie en aan de \Jeslissing van de 
directeur te hechten geloof, noch, even
gemelde beslissing bij het voleinden van 
de taak der administratie afgeweken 
zijnde van llet advies der commissie, een 
schending van bet laatste lid van arti
kel 55, paragraaf 2, van cle samengeor
dende wetten betreffende de inkomsten
belastingen, waarbij op de administratie 
de last gelegcl worclt het belast inkomen 
te bewij zen in zover het de beoordeling 
der commissie te boven gaa t; 

Dat zij er zich toe beperken de nietig
lleicl van de aanslagen in de gewone be
lastingen af te lei den ui t de nietigheid 
van het advies van gemelde commissie 
nangaande het bedrag van de inkomsten 
v~n hun reclltsvoorganger, daar dit ad
nes ten dele gegrond was op vermoeclens 
welke onllestaande bevonclen werden in 
het tot de extrabelasting lletrekkelijke 
lleel van bet arrest; 

Overwegende clnt de in artikel 32, pa
ragraaf 1, der samengeordencle wetten 

belloellle bewijslevering door vermoedens 
geregelcl is bij artikel 55 van die wetten · 
dat onder meer artikel 55 voor het gevai 
van het optreclen nm de fiscale commis
sie bepaalt tlat, wanneer cl<e gronclslag 
van de aanslag met llet aclvies cler com
missie overeenkomt, de belastingplichtige 
door millllel van redamntie g·een Vc!rmin
dering kan verkrijgen tenzij hij llet be
wijs van llet jni;;te 11ellrag van zijn be
last bare inkomsten in \Jrengt; 

Overwegende clat llet arrest, ~onder des
wege gecritiseenl te worden, ntststelt 
da t cle gronclslag van de aanslag met da t 
ad vies overeenstemt; 

Overwegende <lat dwnlingen in llet ad
vies der commissie geen nietigheid van 
de aanslag met zicll llrengen; 

Overwegencle dnt lle wet aan de ln de 
wettelijke vormen door de fiscale connnis
sie gedane raming van de belastliare in
komsten niet cle waarcle hecht vau een 
eenvouclige lleoorcleling welke de recllter 
over cle grond niet bindt, doch de waarcle 
van een vermoeden lletwelk cle be las tin"
plichtige slechts door bijbrenging van ll~t 
bewijs van het juiste lJellrag zijner inkorn
sten kan tenietdoen; 

Dat het arrest vaststelt clat aarileg
gers zoclanig bewijs niet bijgebracht hell
ben; 

Overwegende dat het middel zoals het 
opgesteld is, niet kan aangen~men wor
den; 

Om die reclenen, verwerpt cle voorzie
ning ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

18 januari 1955. - 2• kamer. - Voor
.zUte!', H. Giroul, raaclslleer waarnemend 
voorzitter. -- Fe1·slagyeve·r, H. Belpaire. 
- Gelijkl'!t"idencle conclns·ie, H. Delange, 
advocnnt-generaal. ~ Ple'ite·rs, HH. Maes 
(van llet Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

.2e KAMER.- 18 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES.- J<Jx'I'I~A
BELAS'l'ING. - BUI'l'ENLANDSE EFFECTEN IN 
HET BEZlT VAN DE BELASTINGSCHULDIGl" IN 
OCTOBER 194,1 EN WAARVAN ·DE OORSPRONG 
EN DE KOOPPRI,JS :NIET BEWEZEN ZUN. -
RAMING. 

2° BELASTINGEN EN 'rAXES. - ITix
TRABELAS'l'ING. - BUI'l'ENLANDSE ~IUN'l'F:N lN 
RET BEZI1' VAN DE BELAS'l'INGSCHULDIGE IN 
OCTOBER 1.944. - RAMING NIE'l' Jli,J DE WET 
GEBEGELD. - FEITELIJKE IJEOOllDELING. 

3° BELASTINGEN EN '.l'AXES. - Ex
Tm~BELAS'l'lNG. - HERKOMST VAN DE VAST
GESTELDE VER~fOGENSACCRESSEN. - WE'l"tlC
LI.TK VERMOEDEN. - DOOR DE BELASTING-
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SCHULDIGE lNGEROEPEN FEI'l'ELIJKE GEGE
VENS OM llET VERMOEDEN TE NIET 'rE DOEN. 
- SOUVEREINE BEOORDELING VAN DE RECH
TER OVER DE GROND. 

1o Wanneer de belastin,qsohttldige van de 
extrabelastlng niet bewijst dat de bni
tenlctndse effecten in zijn bezit in octo
ber 1944 v66r 10 mei 1940 zijn eigen
dom waren, noah de prijs aangeeft dat 
hij e1· voor na deze datttm betaald hee{t, 
moet de raming van die effecten, wellce 
niet in de in het Staatsblad gepubli
ceerde prijscourant genoteenl zijn, naar 
het gemiddelde van de van januari tot 
(t7tgust1.t8 1944 genoteerde Icoersen ge
sohieden. (Wet van 16 october 1915, ar
tikel 3, par. 1.) 

2o De raming van de buitenlanrlse mttmten 
welke de belastingsohuldi,qe van de 
extrabelasting in october 1944 in zijn be
zit had is niet b·ij de wet geregeld 
en lean enlcel wit een feitelijlce beoor
deling van de administratie en van <le 
reohte1· blijlcen. 

3" De reohter over de grand beoordeelt 
souverein de -teitelijlce gegevens wellce 
de belastingplichtige inroept ant het in 
arUkel 2, pa1·agraat 3, van de wet van 
16 october 194.5 ornsohreven verrnoeden 
te niet te doen (1). 

(ECHTGEN01'EN KEMP-BRAHY, T. BELGISCllE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1!J52 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en llO van 
de Grondwet en schending van de wet 
van 16 october 1945, inzonderheid in haar 
artikel 3, paragraaf 1, doordat het bestre
den arrest verklaart dat aanleggers geen 
bewijskrachtig gegeven bijbrengen op 
grond waarvan er zou kunnen afgeweken 
wor<1en van de door de administratie ge
dane raming met betrekking tot de waar
de van de Nederlandse certificaten van 
.Amerikaanse effecten, zoncler dat het ar
rest de bezwaren beantwoordt welke aan
leggers bij conclusies tegen die raming de
den gelden : 

Overwegende dat het middel het be
streden arrest verwijt de bij de conclu
sies tegen de raming· van de Nederlandse 

(1) Zie verbr., 15 juni 1954 (A1·r. Yerb1·., 
1954, blz. 664; Bnll. en PASIC., 1954, I, 883); 
21 september en 21 december 1!)54 {supra, 
blz. 22; volgend arrest; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 31, 414 en 515). 

VERBR., 1955. - 25 

certificaten van .Amerikaanse effecten j 
opgeworpen bezwaren niet beantwoord te.:. J 
hebben; I 

'i, 

Overwegende dat aanleggers in die con-
clusies de administratie verweten de be-
wuste effecten geraamd te hebben nuur j 
het gemiddelde der koersen met inaan- 1 
merkingneming van aileen de hoogste: j 

Ove1•wegende dat, aangaande deze be
twisting welke enkel over de raming der 
effecten liep, het bestreden arrest ver~ J 
wijst naar de raming der administratie I 
welke het tevens overneemt en welke ge- j 
rechtvaardigd is door de overweging dat, 1 
waar het effecten geldt welke in Belgie j 
bedrieglijk werden binnengebracht en we- 1 
gens het gelopen risico tegen de hoogste 
koersen van de hand werden gedaan, men J 

zich aan de stipte toepassing van arti- I 
kel 3, paragraaf 1, van de wet van 16 oc- j 
tober 1915 moet houden en ze ramen naar I 
het gemiddelde van de van januari tot j 
augustus 1914 genoteerde koersen; 1 

Overwegende da t het arrest door die 
verwijzing naar de gemotiveerde raming J 

van de administratie, enerzijds, een pas- I 
send antwoord op de conclusies ver- J 

strekt heeft en, anderzijds, verre van ar- I 
tikel 3, paragraaf 1, van de wet van j 
16 october 1945 te miskennen, die bepa- 1 
ling juist heeft toegepast; j 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit j 
de schending van de wet van 16 october I 
1945 en inzonderheid van artikel Z, pa- J 

ragraaf 3, b, van die wet, en uit de schen- I 
ding van de artikelen 97 en 110 van de j 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 1 
verklaart dat aanleggers betre:ffende de j 
guldens niets anders dan hun bewering I 
stellen tegenover de ramingen der admi- j 
nistratie, zonder de bezwaren te beant
woorden welke tegen die raming geldend 
werden gemaakt : j 

Overwegende dat aanleggers in hun con- I 
clusies zich ertoe beperkten te zeggen dat J 

zij de guldens tegen een geringe prijs I 
gekocht badden, omdat zij gedurende de j 
OOI'log hun waarde verloren had den; dat 1 
mitsdien de betwisting enkel sloeg op de j 
raming van de guldens welke aanleggers I 
op !l october 1944 in hun bezit hielden en 
tijclens het belastlJare tijdperk gekocht J 

hadden; I 
Overwegende, enerzijds, dat artikel 2, J 

paragraaf 3, b, van de wet van 1G octo- I 
ber 1945 aan deze vraag vreemd is; dat j 
anderzijds, aangezien die ruming niet bij 1 
de wet geregeld is, zij enkel uit een fei- j 
telijke beoordeling kon blijken; dat het 1 
bestreden arrest dienaangaande verklaart 
dat de raming der administratie zorgvul- J 

dig uitgewerkt is geweest en dat er ter- I 
men aanwezig zijn om ze aan te nemen; j 

j 

j 

J 

j 
j 
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Dat bet arrest, door (1eze vastRteHing 
tegenovet• ·de van duidelijkbei<l ontbtote 
bewPringen van aanleggers te stelkn, 
dezet· conclusies passenu beantwoord 
beeft; . 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, <loordat llet bestreden arrest, waar 
bet lwt bestaan van een verkoop ''an 
goud aanneemt, die door bemoeiing van 
de efft~ctenmakelnnr Goffin tot stand is 
gekomen, het uedrug enan op 350.000 fr. 
vaststelt, dit cijfer in de plaats stellend 
van de door in hun conclusies opgegeven 
360.000 frank, zonder daaromtrent enige 
toelichting te geven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat, volgens de verklaring van 
de effectenmakelaar Goffin, de goudpun
den voor rekening van aanleggers Tour 
een bedrag van ongeveer 350.000 frank 
zijn verkocht geweest; 

Overwegencle dat die vaststelling een 
passend antwoord verstrekt op de conclu
sies waarin beweerd werd dn t de bewustc 
goudponden voor 360.000 frank waren vcr
koch t geweest; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 16 october 1945 
en inzonderheid van artikel 2, para
graaf 3, voorlaatste lid, van deze wet, en 
uit de schi:mding. van de artikelen 97 en 110 
vnn de Grondwet, doorclat bet bestreden 
arrest weigert bet bestaan van verkopen 
van goud, waaromtrent de effectenmake
laar Gaillard een getuigscbrift heeft af
gelevercl, aan te nemen onder bet voor
wendsel dat de omstandigheden welke de 
aflevering van dat getuigschrift begelei
den zoclanig zijn dat zij het vormen van 
elke redelijke overtuiging beletten : 

.Overwegende dat de recbter over de 
grond souverein de feitelijke gegevens be
oordeelt welke de belastingplichtige in
roept om het in artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 omschre
ven vermoeclen te niet te doen; da t juist 
op grond van een dergelijke beoordeling, 
gesteund op de omstandigheden waarin 
de af!evering van het getuigschrift door 
de effectenmakelaar Gaillard geschieclde, 
bet bestreden arrest weigert aan bewust 
getnigschrift geloof te hechten; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest- ver
klaart dat requestrant niet laat blijken 
van een aanzienlijker bezit aan liquide 
middelen dan 150.000 frank bij de aan-

vang van het jaar 1910, dan wanneer dat 
hetzelfde nrrest er op wijst dat de aclmi
nistrntie niet betwist tlat Kemp, in 1939, 
400 gourlpuntlen sterling lJezat, dnt hier 
een tegen:strijdigheid tussen de motieren 
gelegen is WPlke met het ontlJreken ,·an 
motie,·en geli.Jkstaat : 

Overwegende tlat het geenszins tegen
strijdig is meteen bet bezit, in · 1940, 
vast te stellen van een vermogen van 
150.000 frank hetwelk, naar luid van ar
tikel 3, paragra[\f 2, 1 o, van de wet vun 
1(j october 19 !5, een actief in biljetten Yan 
de Nationale Bank ''an Belgie en in an
dere Belgische munttekenen is en het be
zit op hetzelfde tijdstip, van 400 gonu
pontlen sterling; 

Dat het miadel in feite niet 011gant; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

18 januari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter en verslaggevm·, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijkltti
dende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleitm·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 18 januari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DIRECTE llELASTINGEN. - BEST!lEfJEN AR
RES'l' HE'l'WELK YERWIJS'f NAAR Eli:~ VOOR
GAANDE llESLlSSING DI!i: DE HEROP!i:NING VAN 
DE DEllAl'TEN GELAS'fE. - GEEN VERWI.JZING 
NAAR DE REDE~EN VAN YOORGEMELDE BESLIS· 
SING. - 0VEIU.EGGING VAN DEZELVE NIET NO
DIG. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - Ex
TRABELASTING. - TE LEYEREN BEWI,JS 01{ 
HET VERloiOEDEN VAN ARTIKEL 2, PARA
GRAAF 3, VAN DE WET VAN 1G OCTOBER 1915 
TE NIET TE DOEN. - GETUIGENVERHOOR. -
Aml.'IKEL 283 VAN HET WETBOEK VAN llUR
GERLIJKE RECHTSPLEGING NIET VAN TOEPAS
SING. 

3° BELASTINGEN EN TAXES. - Ex
TRABELASTING. - VERI\fOEDEN VAN ARTI
KEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 1(l OC
TOBER 1945. - TEGENBEWIJS. - BEOORDE
LING DOOR RE'r HOF VAN BEROEP VAN DE IN
GEDIENDE BEWIJSELEufENTEN. - HOF VAN BE
ROEP NIET YERPLICHT VAST TE STELLEN DAT 
DIE BEWIJSELE1o1ENTEN '1'0'1' DE REDELIJKE 
OVERTUIGING VAN DE ADMINISTRATIE AANLEI
DING KONDEN GEVEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - Dl:RECTE BELAS'l'INGEN. -
ARRESl' HEl'WELK DE' BEWIJSELEMENTEN AAN
GEEFT WAAROP HET Sl'EUNT. - STILZWIJ
GENDE AFWIJZING VAN DE STRIJDIGE CONCLU
SIES. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



-387-

1° Wannee1· het bestreden arrest naar 
cen beslissing wijst die de her011e·ning 
van de debatten gelastte en zonder naar 
de rc!lenen 'Can voo·rrne/.!le beslissing te 
'CC1'Wijzen op yrond 'Orin eigcn rnotieven 
uitspn~ak doet, moet r!Cen 11-it{lifte 1;an 
deze beslissing bij de voorzieningproce· 
du.re gevoegd worden (1). 

2° 1Vanneer de wet 1:an 16 october 1945 
bijzondere en nauwkeurirte bepalingen 
behelst met l!etrekkin.r:r tot de mirldelen 
waa1'0?:C1' rle belastinr~schuldige bescllikt 
orn het 1tit enl.:d f(W zaJ,;e vnn de extra· 
belasting toepasseli}ke veTmoedcns af
geleicl bewijs te ontzcm1wen, s7uit zij 
de toepassing uit vnn artil,el 283 van 
het Wetback van lmme1'li.ike rechtsple· 
ging (2). (Wet van 16 october 19!5, ar· 
tikel 2, par. 3, voorlaatste lid.) 

3° In .r:reval de jiscale betwisUnu aan de 
rechterlijkc macht onaerworpen wordt, 
beoo1·deelt hot hof van 1Je1·oep, mUs in
achtneminu vctn rle opwe·rp·ingen va.n de 
a.rlm·inist1·ut'ie, de bcwijskra.cht vnn de 
door de belastin.r~schuldi!le versohafte 
bewijsgronden ten e·inde het vcrmocden 
van arf'ikel 2, pa·muraa.f 3, 'l:un de wet 
van Jfi october 1945 te nict tc doen, zon
de·r dat het liehoctt '&ast te stellen rlat 
de .rJronden welke zijn oveTt'll:iginfl ge
vormd hebben oak de redelijkc ovcrtui
ging van de administntUe kondcn vor
mcn (3). 

4• Wuar de reehter O'lJer de grand de bc
wijselementen uunueeft wa.arop hij zijn 
besUssing steunt wijst llij rlc strijd'i(;e 
oonolu sies uf door impUO'iet doch zclver 
te beslissen dat de omstandigheclen 
W(tarop in !lie conclusies wordt gewczen 
voormelde bewijselementen niet ontze
mtwen (l). 

(IlELGISCHE STAAT, ,MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. MOllEAU.) 

ARREST. 

BE'l' HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1953 gewezen door het 
Bof van beroep te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
lleid, door verweerder hieruit afgeleid 
dat aanlegger tot staving van de voorzie-

(1) Vergel. verbr., 2 en 23 maart 1954 (A1·r. 
Verbr., 1954, blz. 450 en 507; Bnll. en PAsrc., 
1954, I, 572 en 652) ; in burgerlijke zaken, 
verbr., 20 maart 1953 (Arr. Jlerbr., 1953, 
blz. 489; Bull. en PAsrc., 1953, I, 553). 

(2) en (3) Over de bedoeling van de wetge· 
ver, de belastingschuldige toe te la ten alle be
wijsmiddelen van juridiscJ1e en zelfs van zede
lijke aard aau te wenden ten einde de overtui
ging van de gegrondheid van zijn stelling tot 
stand te brengen, zie onder meer : Doc. parl., 

ning geen uitgifte overlegt van het arrest 
dat in deze zaak op 18 mei 19:i3 <loor bet 
Bof van beroep te Luik gewezen werd, 
dan wanneer het bestreden arrest uit
drukkelijk naar die beslissing verwijst 
doch daarvan noch de tekst herhualt uoch 
de inbond aanvoert; en dan wanneer, bij 
'toepassing van artikel 14 van de wet van 
6 september 1895 aangaande <le fiscale 
uanslagen ter zake van <lirecte belastin
gen, de eiser het nodige moet doen opdat 
bet hof van de bestre<len beslissing inte
graal kennis drage en alle stukken moet 
overleggen welke vereist zijn ter lleoor
deling van de tegen de door de Yoorzie
ning bestreden beslissing opgeworpen 
grieven : 

Overwegende dat het !Jestreden arrest 
in ziju aanhef erop wijst dat bet in de 
zaak op 18 mei Hl53 gewezen arrest de 
heropeuing der debatteu gelastte; da t het 
uitspraak doet op grond van eigen rede
nen, zonder verwijzing naar <le redenen 
van evengemel<l arrest; dat mitsdien over
legging van lletzelve niet nodig was ter 
beoordeling van de !Jeslissing opdat het 
hof de bestreden beslissing ten aunzien 
van de bestreden punten zou kunuen Im
oordelen; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 283 van het Wetboek van 
bnrgerlijke reclltsvordering, en 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1!J45 
tot invoering van een e:xtrabelasting op 
de in oorlogstij<l behaalde e:xceJJtionele 
iukomsten, winsten en baten, doordat het 
bestreden arrest, om aan te nemen <lat 
de beleggingen welke door verweerder 
gedurende het in <le extrabelasting belnst
baar tij<lperk ten belope van vier millioen 
g.~daan werden, van de tegeldemaking, 
tiJdens de oorlog. van in 19:W op 500.000 fr. 
geraamde juwelen voortkomen, uitsJui
tend steunt op de verklaringen van drie 
getuigen, dan wanneer die getuigen 
wraakbaar waren en gewraakt zijn ge
weest, wijl zij tevoren getnigschriftenno
pens de tot llet proces betrekkelijke fei
ten gegeven hadden 

zittijd 1944-1945, Kamer, verslag n' 140, blz. 7; 
Senaat, verslag n' 87, blz. 7; Pm·l. Hand., Se
naat, zitting van 27 september 1945, blz. 752 
tot 754, 

Over de bindende beoordeling door de rech
ter ov:r de grond van de door de belasting
schuld>ge overgelegde bewijselementen, zie 
voorgaande arrest en de voetnota onderaan 
dit arrest. 

(4) In strafzaken, verbr., 7 juli 1952 (Arr. 
Verbr., 1952, blz. 640; Bull. en PASIC. 1952 I 
725). , , , 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

-/I 
i 
j 

j 

j 

j 



-388-

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2, paragraaf 3, voorlaatste lid, van 
de wet van 16 october 1945, de belasting
plichtige, om het bewijs, afgeleid uit de 
in gemeld artikel omscllreven vermoedens 
te niet te doen, alle om het even welke 
!Jewijsmiddelen in rechte en in feite mag 
aanwenden en het op hem rustencle !Jewijs 
mag leveren onder rneer door getuigen, 
waarschijnlijkheden, vermoeclens, alge
mene !Jekendheid, in de ruimste !Jetekenis 
van deze woorden, alsmede door alle mid
delen die de redelijke overtuiging van 
bet bestu ur kunnen vormen; 

Ove1·wegende dat blijkens de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 16 oc
tober HJ45, het in artikel 2, paragraaf 3, 
van deze wet omschreven vermoeden ten 
gunste van de belastingplichtige orn
geworpen wordt indien deze erin slaagt 
de overtuiging van de gegroncllleid van 
zijn stelling tot stand te brengen; 

Overwegende dat, waar de wet van 
16 october 1945 bijgevolg bijzondere en 
nauwkeurige bepalingen behelst betref
fende de midclelen waarover de belasting
plichtige beschikt om het bewijs, afgeleid 
nit enkel ter zake van de extrabelasting 
toepasselijke vermoedens, te ontzenuwen, 
zij de toepassing van artikel 283 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
uitsluit; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schencling van de artikelen 97 en 112 
van ue Grondwet, en 2, paragraaf 3, van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in ool'logs
tijd bellaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten : 1° doordat het be
streden arrest zich zelf tegenspreekt 
waar het zegt dat het hof van beroep 
overtuigd is door de getuigenissen welke 
de draagwijdte beperken van getuig
schriften die het, bij zijn arrest van 
14 juli 1952, niet bewijskrachtig bevonden 
had; 2° doordat het bestreden arrest niet 
vaststelt dat de redelijke overtuiging van 
de administratie, naar de zin van arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october '1945 verkregen is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

middel rust op de stelling dat de getui
genissen welke iu uitvoering van het tus
senarrest van 14 juli 1952 ingewonnen 
werden << de draagwijdte van de getuig
schriften beperken >> die voorheen werden 
overgelegd; dat deze bewering in geeu en
kele vaststelling van het bestreden arrest 
steun vindt en dat het hof niet tot het 
nag·aan ervan bevoegd is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2, para-

graaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
na bepaald te hebben dat de belasting
plichtige de in deze bepaling omschreven 
vermoedeus kan te niet doen, nader be
paalt dat hij het op hem rustende bewijs 
mag bijbrengen « door alle om het even 
welke bewijsmiddelen in rechte en in 
feite en onder meer door getuigen, waar
schijnlijkheden, vermoedens, algemene be
kendheid, in de ruirnste betekenis van 
deze woorden, alsmede door alle middelen 
die de redelijke overtuiging van het be
stuur knnnen vormen »; 

Dat nit deze tekst en uit de formele 
verklaringen welke in de loop der par
lementaire voorbereiding werden afgelegd 
blijkt dat de wetgever bedoeld heeft aan 
de belastingplichtige het aanwenden toe 
te staan van alle mogelijke juridische of, 
in de ruimste zin, zedelijke wijzen van 
bewijslevering, om << de overtuiging van 
de echtheid zijner beweringen » tot stand 
te brengen; 

Dat gewis ~e verschafte bewijsgronden 
eerst door de administratie beoordeeld 
worden; maar dat ingel'al de betwisting 
vervolgens aan de rechterlijke macht on
derworpen wordt, deze, mits inachtne
ming van de opwerpingen van de adminis
tratie, op haar beurt de bewljskracht van 
die gronden en gebeurlijk van de gronden 
waarvan het de overlegging toegestaan 
heeft, beoordeelt, zonder dat zij behoeft 
vast te stellen dat de gronden welke haar 
overtuiging gevormd hebben ook de rede
lijke overtuiging van de administratie 
konden vormen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
l'aststelt dat ten deze het onderzoek met 
alle waarborgen van regelmatigheid en 
oprechtheid is geschied en dat de geza
menlijke getuigenissen !Jewijzen dat ver
weerders vermogensaccressen op 9 october 
19±4 ten belope van vier millioen voort
komen van cle tegeldemaking van juwelen 
welke een getuige in 1910 op 500.000 frank 
geraamd heeft; 

Dat deze beoordeling van het geheel 
der ingewonnen getuigenlssen souvereln 
is en buiten 's hofs toezichtsbevoegdheid 
ligt; 

Dat dit onderdeel van bet middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, en 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest : 1 o het a an stuk 13 van het 
dossier te hechten geloof miskent; 2o noch 
aangehaald, noch door een redelijke nit
leg de opwerping beantwoord heeft welke 
de administratie af!eidde uit het feit dat 
de Iitigieuze juwelen tot in 1942 voor een 
waarde vau slechts 10.000 frank en voor 
30.000 frank sedert het einde van 1942 wa
ren verzekerd geweest : 
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Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat in stuk 13 van bet 

dossier een verklaring van verweerder 
vervat is waardoo1· aan de controleur 
kenbaar werd gemaakt dat de litigieuze 
juwelen gedurende bet belastbaar tijd
perk voor 10.000 en vervolgens voor 
30.000 frank zijn verzekerd geweest; 

Overwegende dat geen der vermeldin
gen van het arrest !Jovenbedoelde ver
meldingen tegenspreekt ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger bij zijn con

clusies verklaarde « dat het dienstig is 
in herinnering te brengen >l, onder ver
scheidene feitelijke omstandigbeden welke 
bij opsomt, het feit dat de juwelen door 
verweerder tot 11 november 1942 tegen 
bramlgevaar voor een som van slechts 
10.000 frank, en voor een som van 
30.000 frank na die datum, verzekerd wer
den; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat de gezamenlijke getuigenissen bewij
zen dat de beleggingen welke verweerder 
tijdens het belastbaar tijdperk ten _belope 
van vier millioen verricht heeft van de 
tegeldemaking van juwelen voortkomen 
en door te verklaren dat het de stri.itlige 
conclusies van aanlegger als niet gegrond 
afwees, het bestreden arrest impliciet doch 
zeker beslist heeft dat de omstandigheden 
waarop in de conclusies wordt gewezen 
de bewijskracht der ingewonuen getuige
nisseu niet ontzenuwen; 

Waaruit volgt dat geen der onderdelen 
van het middel kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

18 januari 1955. - 2" kamer. - T'oor
zUtor, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. 
- Gelijlclttidende concl·us'ie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Van Ryn. 

2e KAMER. - 18 januari 1955 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIBECTE BELASTINGEN. -
VERPLICH'riNG '1'01' J:vW'riVEREN. - VORM
VOORSCHRIFT. 

(1) Zie verbr., 4 juli 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 806, en nota 1) ; 6 juli 1950 (A>·>·. 
Ye1'b1·., 1950, blz. 707; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 808); 27 januari en 12 juni 1953 (Arr. 
T1 e.·b,·., 1953, blz. 362 en 697; Bull. en PAsrc., 
1953, I, 40•~ en 799). 

(2) Verbr., 5 maart 1928 (Bull. en PAsrc., 
1928, I, 102). Een materiele vergissing mag 

2° BEWIJS. - DIRECTE BELAS'l'INGEN. -
BEWJJSKRACHT VAN DE AKTEN. - 0PGAVE 
DER ACTIVA VAN EEN BELASTINGSCHULDIGE 
DOOR DE AD~HNISTRA'l'IE OPGEMAAKT. - AR
REST HETWELK DE OPGAVE VERBETERT DOOR 
EEN ZEKERE SOM UI'f RET ACTIEF TE VER
W·IJDEREN. - ARREST HE'l'vVELK DEZELFDE 
SOM IN MII\'DERING VAN RET PASSIEF HAND
HAAFT. - GEEN MISKENNING VAN RET AAN 
DE OPGAVE VERSCHULDIGD GELOOF. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
VOORZIENING AANVOERENDE DAT EEN VASTSTEL
LING VAN RET BESTREDEII .IRREST RET GE
YOLG TS VAN EEN REKE'I'FOU'l'. - BEWERING 
AFGELEID Ul'l' EEN BESCHEID VAN DE PROCE
DURE. - ARREST HETWELK NAAR DIT BE
SCHEID NIET VERWIJS'f. - 0NBEVOEGDHEID 
VAN HE'f HOF VAN VERBREKING. 

1° De verplichting de 'Uonnissen en arres
ten te motive1·en is een vorm·voor
schrift : de omstandi!fheid dat een >·e
den verlcee1·d ZOlt zijn, zott geen 'Uer
brelcing we gens sch ending van arti
kel 97 van de Grondwet voor gevolg 
knnnen hebben (1). 

2° Het geloof ve,rschttldigd aan de door 
de administratie opgemaalcte op,qa,;e van 
de activa van een belastingschnldige 
wordt niet mislcend doo1· het arrest het
wellc enerzijds besli st da.t de opnave 
verbeterd moet worden door een zekrre 
som uit het actief te verwijderen en 
anderzijds llezelfde sorn in rnindering 
van het passief handhaatt, zelfs 'indien 
het aldus een 1'echtsdwating heeft lwn
nen begaan. 

3° Het ligt in de bevoegdheid niet van 
het hot van verbrelcing na te gaau of 
'ltit de 7)escheiden van de proce(lure, 
naar dewellce het bestreden arrest niet 
verwijst, blijlct, dat het een vaststelling 
gedaan heeft die aan een teitelijke ver
gissing te wi.iten is (2). 

(DELGISCHE STAAT, :MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. LAVAL.) 

AR-REST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 14 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1322 en volgende van het 

verbeterd worden door de rechter die ze heeft 
begaan (vergel. Wetb. van burg. rechtspl., ar
tikel 541). Ret Hof van verbreking verbetert 
een materiele vergissing waarmede een zijner 
arrest behept is (verbr., 3 december 1951, 
Arr. F e>·br., 1952, blz. 152; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 169). 
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Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest beslist dat de loonbedragen 
verdiend door de kiuderen van de reques
trant welke bij hem inwoonden en met 
hem arlleidden, ten onrechte in de activa 
van de va<ler op 9 octoller 19!4 zijn be
grepen geweest, om de re<len dat -al<lus 
te bandelen er zou op neerkomen in de 
vermogenstoestan<l nm de va<ler opnieuw 
be<lragen te <loen vallen welke als aftrek
bare lasten tot het rermogen niet meer 
llehoren, dan wanneer kwestieuze lo
nen regelmatig in min<lering zijn gebracbt 
geweest ter bepaling van de activa die 
bi.i de berekening van de belastbare win
sten als grondslag dienden, dan wanneer 
die aftrek in bet dossier duidelijk uit
kwam - in bet op 5 augustus 1!H8 aan 
de belastingplichtige gezonden bericht van 
wijziging alsmede in de beslissing van de 
directeur, - en dan wanneer de tenuit
voerlegging, te dezen o]1zlchte, ran llCt 
bestrellen arrest klaarblijkelijk bet twee
maal aftrekken van de litigieuze som met 
zich zou brengen : 

A. Wat lle scbending van artikel 97 van 
de Grondwet betreft : 

Overwegende dat het middel bet beRtre
den arrest verwijt een som van 283.GOO fr., 
als persoonlijke gelden <ler kimleren van 
de op 9 octo\1er 1944 in het l1ezit van ,·er
weerder vastgestelde activa afgetrokken 
te bebben, ofschoon het rle aftrek van een 
gelijkwaardige som hanrlhaafde, welke 
aftrek door de a<lministratie op grond van 
aan de kinderen betaalde lonen verricht 
werd; 

Overwegende dat de administratie in 
de op 9 october 1944 in verweerders bezit 
vastgestelde activa die activa begrepcn 
ha<l welke ten belope van ongeveer 
811.000 frank vastgestel<l werden in het 
bezit van diens kinderen, die allen meer 
dan 21 jaar oud waren doch bij hun vader 
inwoonden en met hem arbeidden; dat 
het bestreden arrest beslist dat de op 
9 october 1944 in hoofde der kinderen 

· vastgestelde activa ten belope van ecn 
som van 283.600 frank hun persoonlijk 
eigen<lom zijn, wijl zij ze door hun ar
beid gedurende de oorlogstijd gewonncn 
hebben, en dat derhalve die sommen ten 
onrechte in lle activa van hun vader op 
9 october 19H begrepen zijn geweest; 
dat desniettemin het arrest de door de 
administratie verrichte aftrek van een 
zelfde som handhaaft om reden dat « an
ders te handelen er zou op neerkomen in 
de vermogenstoestand van requestrant op
nieuw bedragen te doen vallen welke dat 
vermogen als aftrekbare lasten verlaten 
hebben »; 

Overwegende dat bet bestreden ar
rest door die beschouwingen de redenen 
gegeven heeft welke, volgens hetzelve, de 

verminclering van verweerders acti va op 
9 october 1944 en de handhaving van lle 
door de administrutie verricbte aftrek 
rechtvaardigen; 

Dat het mitsdien aan bet voorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet voldaan 
beeft; 

B. Wat de schending van bet aun de 
akten te hecllten geloof betreft : 

Overwegende enerzijds, dat llet bcstre
den arrest, door een som van 283.600 fr. 
van verweeruers activa op 9 october 1914 
af te trekken, het nan de akten <ler ad
ministratie te hechten geloof niet mis
kend heeft, doch, terwijl het aan de in
houd van die a.kten volle geloof schonk, 
beslist beeft dat zij dienden gewijzigd 
te worden; 

Owrwegende enerzijds, dat, door de 
door de administratie verrichte aftrek 
van een som vnn 283.600 frank te hand
haven, waar bet die som als een aftr<>k
bare last beschouwt, llet bestrellen arrest 
een recbtsclwaling beeft kunnen begaan, 
maar bet geloof dat nan de akten der 
allministra tie client gehecht niet geschon
den beeft; dat immers bet llericllt van 
wijziging van 5 augustus 1948 van de con
troleur der belastingen die die som in het 
passief brengt hetwelk het, benevCJlS de 
activa op 1 januari 19·40, samenstelt uit 
een groep van volgens dat bericht aftrek
bare sommen waaron<ler de als «de rran 
de kinderen betaalde lonen : 283.GOO fr. » 
aangednitle som voorkomt; dnt de beslis
sing ran de directeur der belastingen op 
dat !1mlt hlentiek is met het llericht van 
wijziging ran (]e controleur; 

Dat dienvolgens, waar llet bestreden 
arrest de aftrek van 283.000 frank be
scbouwt als een aftrek door de adminis
tratie verricbt als aftrekbare last, bet 
het geloof dat aan de al>ten der adminis
tratie, zoals deze luidden, dient gehecht 
niet geschonden heeft; 

0. Wat de schending van artikel 112 
van de Grondwet betreft : 

Overwegende dat l1et middel niet nader 
aanduidt waarin bet bestreden arrest 
deze bepaling zou gesclwnden bebben: 

Dat het mid del niet ontvankelijk is; 
Waaruit volgt dat het bestreden arrest 

geen der door aanlegger ingeroepen wets
bepalingen gescbonden heeft; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scllending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1322 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek en 6 van de wet 
van 16 october 1945, doordat het bestre
den arrest beslist dat de provisie tot in
standbouding der stocks voor een opper
vlakte van 129 hectaren slechts 110.880 fr. 
moet belopen, dan wanneer dit cijfer van 
110.880 frank de som vertegenwoordigt 
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welke voor een oppervlakte van 132 hecta- 1 

ren <.lient vri.igestelll te worden, zoals 
blijkt nit de voor Luval netlergelegde con
clusies (132 ha X 1400 X 0.6 = 110.880 fr.) 
en <Jan wanneer bet lJedrng van de aftrek 
welke voor een lundbouwlJedrijf van 
12-9 bectaren moet gedaan wor<.len, val
gens de conclusies der partijen als volgt 
berekend wordt : 129 ha x 1400 X 0.6 = 
108.3HO frank : 

Overwegen<.le dat bet middel, waarin 
de som gecritiseerd wordt welke het be
strellen arrest aanneemt als dienende 
te worden vrijgesteld als provisie tot in
standlwuding der stocks, de rechter over 
de groml niet verwijt die sorn op grand 
van onjuiste gegevens te hebben berekend, 
docb wel aan de geboden bewerking van 
vermenigvuldiging een onjuiste uitslag te 
hebben gegeven; 

Overwegende dat deze feitelijke vergis
sing buiten 's hofs toezichtbevoegdheid 
ligt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Om die redenen, yerwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

18 januari 1955. - ze kamer. ~ Voor
zitte1· en versla.rl[lever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijl•l·ui
dende conclttsie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele 
en Delhez (fleze advocaat bij het Hof van 
beroep van Brussel). 

2e KAMER. - 18 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENJJELASTINGEN. - BEROEP. - ROll' 
VAN JlEROEP JlEVOEGD OM OVER RET VOOR
WERP VAN DE llESLISSING VAN DE DIREC1'EUR 
UITSPRAAK 'fE DOEN. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTEXBELASTINGEN. - VESTIGING VAN DE 
JlELAS'l'BAl{E GRO~DSLAG. - BEOORDELING VAN 
DE WAARDE VAN EEN DOOR DE IlELAS'l'INGPLJCH
TIGE GEDURENDE RET llELAS'l'IlAAR TI.JDPERK 
VERKOCll'f COED TEN EINDE ZI.JN VERMOGEN
ACCRES 'fE JlEPALEN. - AR'riKEL 27, PARA
GRAAF 1, VAN DE SAli1ENGESCRAKELDE WETTEN 
NIET VAN TOEPASSING. 

1° Door het beroep van de belastingprich
Uge is het hot van beroep bevoegd om 
uitspraak te doen over een betwi~:~tfng 
die het voorwerp is geweest van de 
besl'issing van de directmtr der belas
tingen, hetz1,] deze laatste door de ter
men der reclamatie hetzij hij arnbts
halve ervan lcennis heett genornen (1). 

zo Te1· beoordeUng van de waarde van 
een in het bed?·ijf gestoken activa het
welk tijdens het belastbaar Ujdperlc 

door de belastingplichtige werd ver
lcocht, ten einde zijn verrnogenaccres 
t?tssen 1 jan1lfuti 19.40 en 9 octolw1· 1944 
te bepalen rlient {leen 1·ekeniny gehou
rlen met de op dit actiej verwezenlijkte 
rneerwucwde (2) 

(IlELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'l'. DE}lANET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 november 1952 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schemling van de artikelen ()7 en 112 van 
lle Gronllwet, 61, paragraaf 3, 6!l en (i7 
van de wetten betreffende de inkomsten
helastingen, samengescllal>:eld bij konink
lijk besluit van 12 september 1936, en voor 
zoveel als notlig bij de besluiten van 3 juni 
19U en 31 juli 1!J43, van de artikelen 2 
en 6 van de wet van 17 juni 1938 tot 
wederinvoering van de nationale crisis
belasting, en voor zoveel als nodig van 
de artikelen 2 en 7 van de besluiten van 
16 juni 1941 en 31 juli 1943 tot samen
scbakeling van de lJepalingen betreffende 
de nationale crisisbelasting, doordat het 
lJcstreden. arrest de tegenwerping ont
vangt en onderzoekt welke verweerder 
in verbreking naar voren bracht in ver
band met het bedrag dat uit hoofde van 
het verkopen, in 194.4, van een scbip, tot 
het lJepalen van de belastbare inkornsten 
in aanmerking werll genomen, dan wan
neer die voor de eerste rnaal ten ovcr
staan van het bof ingeroepen tegenwcr
ping een nieuwe eis uitrnaakt en dan 
wanneer het een vaststuande rechtspraak 
is dat een nieuwe eis welke, zoals ten 
deze het geval is, de aanvankelijke vor
deringen van de belastingplichtige wij
zigt, niet buiten de term.ijn gesteld bij ar
tikel 61, paragraaf 3, der bovengemelde 
samengeschakelde wetten kan aangeno
men worden, en v66r bet hof niet ontvan
kelijk is : 

Overwegende dat ten deze de directeur, 
hetzij dat hij geacht heeft dat zij door 
de termen der reclamatie lJij hem waren 
aangebracbt geweest, hetzij dat bij ge
acht heeft ambtshalve kennis enan te 
moeten nemen, de tot bet bepalen van de 
belastbare grondslag dienende gegevens 
met inbegrip van de gegevens betruffende 

(1) Verbr., 16 februari 1954 (Arr. Verbr., 
1954, biz. 428; Bull. en PAsrc., 1954, I, 540, en 
nota's 2 en 3); 25 januari 1955 (infra, biz. 411; 
Bull. en PASIC., 1955, I, 54.8). 

(2) Zie verbr., 28 september 1954. (supra, 
blz. 39 ; Bull. en P ASIC., 1955, I, 54). 
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bet verkocbte schip onderzocbt heeft, 
en uitspraak erover gedaan beeft door 
te beslissen dat de administratie goede 
gronden heeft om aan te voeren dat De
manet matbematiscb en naar recht bet 
bedrijfsinkomen verkregen beeft dat zij 
aldus bepaald heeft, eraan toevoegend 
dat geen materiEHe vergissing de geves
tigde aanslagen aankleeft; 

Dat eruit volgt dat, aangezien de be
twisting over de waarde van bet schip 
het voorwerp van de beslissing van de 
directenr der belastingen was geweest, 
het bof van beroep bevoegd was om over 
die betwisting nitspraak te doen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het t'weede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 25, parugraaf 1, 1°, en 
27, paragraaf 1, van bovengemelde samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden 
arrest !1eslist dat, ten bewijze van het 
bedrug van het vermogensacqres tijdens 
de periode 1940-1944 hetwelk bij de bepa
ling van de belastbare inkomsten als 
grondslag gediend heeft, het totaal bedrag 
van de verkoopprijs van het in het eerste 
middel bedoelde schip van het bedrag der 
in 19!4 vastgestelde activa behoort te wor
den afgetrokken en niet, zoals de ad
ministratie het gedaan heeft, enkel de 
bedragen van 52.167 frank en 37.251 frank 
welke de niet afgeschreven waarde 
van dat schip en de daarop tijdens 
de jaren 1940-19!4 gescbiede afschrijving 
vertegenwoordigen, en znlks om reden 
dat, · zo de verkoop van dat schip aan 
verzoeker op boekboudkundig gebied een 
winst verscbaft beeft, die winst evenwel 
niet als een in de bedrijfsbelasting belast
baar bedrijfsinkomen is aan te merken, 
evenmin als aan een evengemelde belasting 
de winst zon onderworpen zijn geweest 
welke gebenrlijk zon verkregen worden 
nit het verkopen van het onroerend goed 
waarin de bedrijfswerkzaambeid uitge
oefend wordt, dan wanneer het verkochte 
schip in werkelijkbeid een in het bedrijf 
van verzoeker !1elegd actief was, en 
de bij het verkopen van dat schip ge
maakte winst mitsdien, bij toepassing van 
de bepalingen van artikel 27, paragraaf 1, 
der samengeschakelde wetten, als een 
over bewust tijdperlr belastbare winst 
moet aangezien worden : 

Overwegende dat de waarde van het 
verkocht schip betwist werd in zover zij 
een element was dat moest dienen ter 
bepaling van de aanwas van verweerders 
activa gedurende de oorlogstijd door ver
gelijking van de op 9 october 1944 vast
gestelde met de op 1 jannari 1940 bestaan
de activa; 

Overwegende dat zodanige aanwas, 
welke geen in de samengescbakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
omschreven wettelijke grond voor aanslag 
uitmaakt, slechts de waarde had van cen 
aanwijzing op grond waarvan het bestann 
van de bedrijfsinkomsten, die bet voor
werp van de bij het hof van beroep aan
gebrachte betwisting zijn, kan vermoed 
worden; 

Dat bijgevolg de waarde van het ver
kocht schip ten deze enkel een materieel, 
aan elk wettelijk begrip vreemd element 
was, hetwelk derbalve, om beoordeeld te 
worden, niet onder de bepalingen van 
de artikelen 25, 1, 1°, en 27, 1, der sa
mengeschakelc1e wetten betreffende de in
komstenhelastingen viel; 

Dat dit onderdeel van bet middel naar 
recbt fault; 

Overwegende, wat de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet aangaat, dat bet 
middel niet zegt wnarom die bepalingen 
zouden zijn · geschonden geweest; 

Dat dit onderdeel van bet middel niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

18 januari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijl•l·ui
aende conclnsie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HR. Van Leynseele 
en Laine (deze laatste aan het Hof van 
beroep van Brussel. 

1 e KAMER. - 20 januari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREJKING. 
- BESLISSINGEN TEGEN DEWELKE MEN ZICH 
MAG VOORZIEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VONNIS IN I,AATSTE AANLEG. - VERWEER AF
GEWEZEN. - llJINDUITSPRAAK. 

2° OPEJISINGEN (BURGERLIJKEJ). -
NIET GETARIFEERDE OPEISING VAN ZAKEN. 
- WEIGERING VAN DE VERSTREKKER DE 
DOOR DE OVERHEID BEPAALDE YERGOEDING TE 
AANVAARDEN. - 'l1ERMIJN, - AANYANG. 

3° OPEJISINGEN (BURGERI"'IJKE). -
NIET GETARIFEERDE OPEISING VAN ZAKEN. -
VERSTREKKER DIE DE BETALING VAN VERGOE
DING AANVAARDT. - DIE ENKELE AANVAAR
DING IS GEEN 1'ERZAKING ZICH TE BEROEPEN 
OP HET NIE'.r TOEZENDEN VAN DE UITNODIGING 
OM TE LATEN WETEN OF HIJ DE HEM TOEGE
KENDE VERGOEDINGEN AL DAN NIET AANNEEMT. 

4° TUSSENKO~!fST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERBR~KING. - EIS T01' BINDEND
VERKLARING DOOR AANLEGGER IN VERBREKING 
INGESTELD, - VERWERPING VAN DE VOORZIE
NING. - EJIS BELANGLOOS GEWORDEN. 
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1° Maakt een eindttitstHaalr. ttit, in de zin 
van deze ttitdruklcing in artikel 111 van 
llet decreet van 13 liru.maire .iaar IV, ae 
in laatste aanleg gewezen beslissing die 
een doo1· een part'ij tegen de vordering 
gwvoe1·d ver·weer afwij st (1). 

2° De terrnijn . binnen dewelke, bij niet 
getarifeerde burrtm·Tij ke opeising van 
zaken, de vet·strelclter zi)'n weiger'ing 
de bepaalde vergoeding te aanvaat·den 
client te notificeren, bedraagt vijftien da
gen; die termijn begint te lopen van 
af de doo1· de lntrgemcester gella.ne noU
jicatie van het bedrag van de toegelcende 
verooeding met u-itnodiging aan de ver
strel.:lcer lcen·nis te geven van zijn wei
gerino ot van zijn aanvaarding (2). 
(Dij het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1~38 g-evoeg-d reglement, art. 14.) 

3° In ,qeval van niet getar·ifeerde btwger
lijke opeising van zaken mag de enlcele 
aanvaarll·ing doo1· de verst1·ekker van 
de d.oo1· d.e OJJeisende overheid geda.ne 
betalingen hiet aangeden worden als 
een verzaking zich te beroepen op het 
niet toezenden van de wltnodigino welke 
hem d·iende te wot·den ge1lann ten einde 
binnen de vijftien dagen kennis te 
ge,;en 1:nn zijn instemming of zijn on
enighe·id over het bedt·ag vnn de vergoe
ding. (Bij het koninklijk besluit van 
1 februari 1938 g-evoegd reg-lement, ar
tikel 44.) 

4° Door de verwerping vnn de voorzie
ning wo1·dt de door de aanlegger in ver
b1·eJcin,q ingestelde eis tot bindendver
lclaring belang loos (3) . 

(BELGISCHE STAAT, '£. VENNOOTSCHAP ((SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE GAULOIS >l EN NATIO
NALE DIENST VOOR DE OUDSTRIJDERS.) 

ARREST. 

HI<JT HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 juni 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat de 
Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van openbare werken, in sep
tember 1915 percelen van onroerend goed 
van verweerster, Galliersstraat, 3, te ]Jt
terbeek, opge1Hst heeft; 

Dat deze opeising op verscheidene data 
gedeeltelijk en op 1 october 1949 definitief 
werd opgeheven; 

(1) Verbr., 29 januari 1953 (Arr. Verbr., 
1953, blz. 370; Bull. en PASIC., 1953, I, 413, en 
nata 1) ; zie oak het volgend arrest « Agences 
et messageries de la presse », t. Chatelain, en 
nota 2. 

Dat zij geschiedde bij toepassing van 
het reglement gevoegd bij het uit kracht 
van de wet van 5 maart 1935 genomen 
koninkli.ik besluit van 1 februari 1938 op 
de burgerlijke opeisingen; 

Overwegende dat de Belgische Staat 
aan verweerster vergoedingen betaald 
heeft op grondslag van een huurwaarde 
van 218.000 frank 's jaars; 

Dat de door verweerster ingestelde vor
dering ertoe strekte als bijkomende ver
goeding-en een scm van 1.153.264 fr. 60 te 
bekomen, en dat het gevorderde bedrag 
in de loop des gedings op 1.386.950 frank 
gebracht werd ; 

Dat deze vordering door de vrederech
ter waarbij zij aanhangig werd gemaakt, 
afgewezen werd; dat de rechtbank van 
eerste aanleg- de beslissing van die kan
tonrechter gewijzigd en een expertise g-e
last heeft; 

Overwegende dat de Belgische Staat, 
terzelfdertijd als hij zich teg-en dat von
nis in verbreking voorzag, tot tussen
komst en bindendverklaring van het ar
rest de Nationale Dienst voor de oudstrij
ders opgeroepen heeft, ten behoeve van 
welke dienst de opeising was geschied en 
welke hij v66r de rechter over de grond 
tot vrijwaring opgeroepen had; 

Over de door verweerster opgeworpen 
g-rond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat verweerster staande 
houdt dat de voorziening niet ontvanke
lijk is omdat het bestreden vonnis slechts 
een tussenvonnis is, waarbij de zaak in 
geen enkel opzicht definitief afgedaan 
werd; 

Overwegende dat aanlegg-er v66r de eer
ste rechter tegen de vordering van ver
weerster een verweer had gevoerd; dat 
bedoeld verweer aangenomen werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door de beslissing van de eerste recbter 
te niet te doen, een einduitspraak over 
het aan de vordering tegengeworpen ver
weer gewezen beeft; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
in feite niet opgaat; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1938 tot uit
voering van de wet van 5 maart 1935, be
treffende de staatsburgers die, bij vrij
willige dienstneming- of hij opeising, in 
oorlogstijd de werking der openbare dien
sten moeten verzekeren, van de artike
len 10 en 44, inzonderheid 44, 2°, van het 
reglement op de burgerlijke opeising-en, 

(2) Vergel. verbr., 31 october 1946 (A•·r. 
Verbr., 1946, blz. 362; Bull. en PASIC., 1946, 
I, 395). 

(3) Verbr., 18 november 1954 (supra, 
biz. 181; Bull. en PAsrc., 1955, I, 248). 
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gevoegd uij voormeld koninklijk besluit 
en daarbij goedgekeurd, van het enig ar
tikel van de bovengemelde wet van 
5 maart 1935, van artikel 1234 van llct 
Burgerlijk vVetboek en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis in beginsel en :wnder dat de bij de 
wet ter zake voorgeschreven procedure
regelen in acht genomen werclen, de vor
dering van verweerster in verbreking in
gewilligd heeft welke strekte tot herzie
ning van de berekeningsvoet van de ver
goedingen die haar wegens de burgerlijke 
opeising in huur ·van haar onroereml goed, 
vnn 19 september 1945 tot 1 october 1949, 
toegekend waren geweest en wanrvan 
zij zonder protest noch voorbehoucl tijclens 
en voor de duur der opeising betaling ont
vungen had, en dienvolgens een deskun
dige aangestelcl heeft ten einde na te ga~m 
welke huurwuar<le in aanmerking moet 
worden genomen tot berel;:ening van de 
door verweerster in vcrbrekiug gevor
den1e bijkomende vergoedingen; en <loor
dnt, om aldus te beslissen het bestreden 
vonnis bij miskenning van de procedure
regelen ter zake van opeising, om niet 
dienemle, onYoldoende en de beslissing 
niet dragenue redenen overwogen heeft 
dat verweerster ten deze de vereffe
ning vnn de vergoedingen op de door 
de opeisende overheid bepaalde voet niet 
definitief zou aanvaard hebben, dan wan
neer de verstrekker die de betaling van 
de door de opeisende overheid vereffende 
vergoedingen ontvangt zonder in de regle
mentaire vormen of anderszins zijn weige
ring kenbaar te maken die betaling als 
bevrijdeml te aanvaarden, niet ontvan
kelijk is om naderhand de berekenings
voet van bedoelue vergoedingen te betwis
ten en bijkomende vergoedingen op 
nieuwe en hogere grondslagcn te eisen : 

Overwegende, enerzijds, dat im1ien, zo
als de voorziening het stelt, het arti
kel 44, 2°, van het bij het koninklijk be
sluit van 1 februari 1938 geYoegcl regle
ment met het oog op de spoedige vast
stelling van de opeisingsvergoeclingen, 
een korte termijn en nauwkeurige forma
liteiten voorgeschreven heeft ten aanzien 
van het in rechte , optreden van de per
soon van wie opgeeist werd, aanlegger 
zich echter slechts op de aangeduide be
palingen van dat besluit vermag te l>eroe
pen indien hij, overeenkomstig de bepa
lingen ervan, de persoon van wie opge
eist werd in de mogelijkheid heeft gesteld 
in rechte op te treden; 

Overwegende dat artikel 44 voorschrijft 
dat de burgemeester de naamlijst mo
del 9/2 aan de belanghebhende kenbaar 
maakt en hem verzoekt binnen vijftien 
dagen nan het gemeentesecretariaat te 
laten weten of hij de hem toegekende 
vergoedingen al dan niet aanneemt ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de burgemeester van de gemcente 
Etterbeek, in onderhayig geval, wel de
gelijk op 2 october 1945 een nanmlijst 
model !l/2 ann verweerster kenl>aar ge
maakt lleeft, maar da t in de kolom 
wnarin de burgemeester de melding van 
de aaJlYanrding, de weigering of bet niet 
antwoorden door de persoon van wie 
opgeeist wordt moet aanbrengen, de on
juiste aanduiaing (( getarifeerde opeising » 
vermeld wordt; 

Da t na 2 october 1!}45 geen naamlijst 
model 9/2 noch uitnodiging om vnn hanr 
aanvaarding of weigering kennis te geven 
tot verweerster zijn gericht geweest; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond nit die vaststellingen heeft kunnen 
af!eiden dat verweerster de bij voormeld 
artikel 44 voorgeschreven uitnodiging niet 
ontvangen had en dat derhalve het verval 
tegen hnar niet ingetreden was; 

Overwegende, tenslotte, dat geen enkele 
der in het middel aangeduide wetsbepa
lingen aan de enkele aanvaarding, door 
de persoon van wie opgeeist wordt, van 
de hem door de opeisende overheil! gedane 
betalingen, de uitwerking toekent van 
een verzaking zich te lleroepen op !Jet 
niet toezenden van de uitnodiging welke 
hem overeenkomstig voormeld artikel 44 
client te worden gezonden; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de verwerping van 
de voorziening ann de eis tot tussenkomst 
en binclendverklaring van het nrrest, 
welke tegen de Nationale Dienst voor de 
Oudstrijders gericht werd, aile belang 
ontneemt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de eis tot tussenkomst en bin
clendverklaring van het arrest. 

20 jannari 1955. - 1" kamer. - Foor
zitte1·, H. Sohier, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Ferslapgever, H. Pirc~t. -
Gelijkluidende conolusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal.- Pleiters, HH. Delacroix en Struye. 

1 e KAMER. - 20 januari 1955 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AHRJDS'l'EN. - RnRGERLJKE ZAKEN. -
AMJJTSHALYE llESLJSSING VAN DE RECHTER 
OVER DE GROND ZOlmER VERWITTIGING IJER 
PAR'l'IJEN DA"l' DE GEGRONDHEID VAN DE ETS 
AAN EEN BEPAALDE VOORWAARDE ONDERGE
SCHIK1' IS. - TOEWI.JZING VAN DE EIS zm:
DER VAS1'STELLING VAN RET BESTAAN VAN DIE 
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VOORWAARDE. - NIE'l' GEMO'riVEERDE DE
SLISSING. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSlNGEN WAARTEGEN VOOHZIEIUNG 
MOGELIJK IS. - BURGERLIJKE ZAKEN, -
VONNIS IN LAATS'l'E AANLEJ DAT EEN EXCEP
TIE VERWERP'r. - EJINDDESLISSINO. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VERWEHJ'ING VAN EEN EXCEPTIE. - DUDDE!.
ZINNIGE REDENEN. - NIE'l' GEMOTIVEERDE 
IlESLISSING. 

1° Wnnneer· de rechter or·er cle m·oncl 
arnlJtshalve lJeslist, zonder hier·vU'It de 
partijen te ver·w'itt(qen, dat de _qegrond
lwid van een cis aan cen lJepaulde 'l:oor
waarde onaeraeschikt is, is het lJeschilc
kenrl gedcelte van zij11 vonnis uiet met 
redenen ornlcleed z6 Mj voonneWe eis 
toekent zonder 1:ast te stellen rlat cUe 
voorwaarde ter zake vervuld is (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° De in laatste aa.nlea aewezen lJeslis
sina waarbij een op,qeworven excevtie 
venvorpe·11- wonlt is een eindbeslissi·na 
narw de z·in van d.eze 1titdntk/.:in[J in ar
tU"el 111 van het decreet van 2 brumaire 
jaa1· IV (2;. 

3° De beslissin,r1 die een exccptie venverpt 
op arona van d·ublJelzinniue lJeweeun~
rlenen is niet uernotiveerd. 

(1° N. V. << AGE!'\CES ET MESSAGERJES DE LA 
PRESSE ll, '1'. CHATELAIN," 2° CH.ITELAIN, •r. 
N. V, << AGE!'\CES ET MESSAGERIES DE LA 
PRESSE ll.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het \Jestreden 
vonnis, op 23 januari 1954 in lloger be
roep gewezen door de Heclltllank van 
eerste aanleg te Brussel; 

0Yerwegende dat de onder nummers 
1532 en 1559 ingescbreven zuken snmen
llangen<l zijn ; 

Overwegende immers dut bij het be
streden vonnis uitspruak geduan wordt 
over de wederzijuse vorderingen welke 
ertoe strekken te doen zeggen, aan de 
ene kant, dat Chatelain zonder titel of 
recllt een nun de Louizapoort te Brussel 

(1) In burgerlijke zaken, is de rechter er 
niet toe gehouden in zijn vonnis het bestaan 
van een element betreffende de gegrondheid 
van de door hem toegewezen eis vast te stellen 
wanneer dit element door de parlijen niet 
betwist wordt (verbr., 17 mei 1951, An. Ve1'b1·., 
1951, biz. 533; Bull. en PASIC., 1951, I, 624, en 
nota 2; 26 februari 1953, A1-r. Ye1"br., 1953, 
blz. 441; Bull. en PASIC., 1953, I, 491). Mag 
echter niet als niet betwist worden aangezien, 
een element welk door de rechter, ambtshalve 

gelegen 'kruntenldosk in gebruik heeft 
(vordering ingesteld door de vennootscllap 
« Agence et Messageries de la Presse ll) ; 

aan de andere kant, dat Chatelain ge
reclltigd is om die kiosk uls huurder in 
gebruik te bouden en uit ltracbt van de 
wet van 30 april 1951 de bernieuwing van 
zijn lluurcontract te bekomen (vorderin
gen ingesteld door Chatelain); 

I. Aangaande de voorziening ingesteld 
door de vennootscllap « Agence et Messa
geries de la Presse ll : 

Overwegen<le dat er tegen bet bestreden 
vonnis wordt opgekomen in zover bet, de 
stelling van Chatelain gegrond bevimlend, 
beslist heeft dut de tussen partijen tot
standgekomen overeenkomst een lluurcon
tract is en dat zij een tot llandelsdoel
einden \Jestemd onroerend goed tot voor
werp heeft; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 538 en 1128 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 76, 7°, van de gemeentewet, ge
wijzigd llij urtikel 3 van de wet van 
30 juni 1865, doordat llet ·bestreden von
nis om te beslissen of bet gebruikcn van 
cle litigieuze kiosk al dun niet onder tle 
wet van 30 a11ril 1951 op de llandelslmur
overeenkomsten valt, na eraan llerinnerd 
te hebben dat de stadswegen tot llet open
\Jaar domein beh01·en, vaststelt dat ten 
deze de stud Brussel eigenares is van die 
kiosk en van de weg waar011 zij staut, en 
verklaart dat een gemeente met cle mach
tiging van de bestentlige deputatie « een 
deel van een weg mag prijsgeven om llet 
tot een goed van haar privaat domein te 
maken ll, beslist dat in onderhavig geval 
de stad Brussel een perceel grond van de 
stadswegen afgenomen lleeft om daarop 
de litigieuze kiosk te bouwen, zonder 
vast te stellen of af te leiden, weze het 
impliciet, dat de stud Brussel de machti
ging welke tot een zocl anige indeling in 
een andere klasse nmlig is bij de besten
dige clepututie zou aangevraagd of van 
dezelYe zou bekomen heb\Jen, aldus een 
onvolle([ige, dub\Jelzinnige en tegenstrij
dige motivering verstrekkend welke met 
het ontbreken van motieven gelijkstaat : 

Overwegende dat aanlegster v66r de 
recllter over de grond staande hield clat 

en zonder hiervan partijen te verwittigen, in 
de debatlen wordt ingevoerd (verbr., 15 ja
nuari 1931, Bull. en PAsrc., 1931, I, 40; 
19 maart 19~8, AT?·. Yerb1·., 19<18, blz. 162; 
Bull. en PASIC., 1948, I, 181). 

(2) Verbr., 8 november 1945 (Ar·r. Ye1"br·., 
1945, blz. 241; Bull. en PASIC., 1915, I, 267) 
en 14 januari 1955 (supra, blz. 363; Bttll. en 
PASIC., 1!155, I, 490); zie oak voorgaande arrest 
en nota 1 onderaan dit anest. 
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het perceel grond en de daarop gebouwde 
kiosk welker geliruik aan verweerder was 
toegekend geweest, deel uitmaakten van 
het openbaar domein der stad Brussel; 

Dat zij deed gelden dat omwille van 
dit behoren tot het openbaar domein, bet 
perceel grond en de kiosk niet het voor
werp van een door de wet van 30 april 
1951 beheerst huurcontract konden uit
maken; 

Overwegende dat verweerder daarente
gen stelde dat het feit dat in de beti·ek
kingen tussen aanlegster en de stud Brus
sel er slechts een tot wederopzeggens toe 
en herroepelijke vergunning van een goed 
van het openbaar domein had kunnen be
staan, niet verhinderde dat in de betrek
kingen tussen aanlegster en hemzelf er 
een onder gemelde wet vallende overeen
komst van huur van een onroerend goed 
tot stand was gekomen; 

Dat verweerder trouwens niet beweerde 
dat het tot wederopzeggens toe en her
roepelijk karakter van de door de stad 
Brussel aan aanlegster verleende vergun
ning te zijnen opzichte zonder gevolgen 
was; 

Overwegende dat verweerder subsi<liair 
staande hield dat het perceel grond waar
op de kiosk werd gebouwd om reden van 
deze bouw en van het door aanlegster 
toegestane contract aan het openbaar do
mein onttrokken was en aldus in het pri
vaat domein der stad was overgebracht 
geweest, en derhalve het voorwerp van 
een ·handelshuurovereenkomst kon uitma
ken; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, met verwerping van de stelling 
van aanlegster en buiten beschouwing 
laten van verweerders hoofdstelling, de 
voorwaarden tot overbrenging van de 
kiosk in het privaat domein der stad 
Brussel bepaald heeft; 

Dat hij verklaard heeft dat, opdat zo
danige overbrenging kon plaats hebben, 
de machtiging van de bestendige deputa
tie vereist was; 

Dat, aangezien hij geacht had dat (Ue 
machtiging geboden was, hij, vooraleer 
verweerders subsidiaire eis toe te wijzen, 
noodzakelijk diende na te gaan of zij 
verkregen geweest was ; 

Dat het bestreden vonnis dienaangaan<le 
geen enkele vaststelling inhoudt en dien
volgens niet met redenen omkleed is zoals 
artikel S7 van de Grondwet het voor
schrijft; 

Overwegende dat het ter zake niets af
doet dat aanlegster niet expressis verbis 
het bestaan van die machtiging betwist 
heeft; dat aanlegster weigerde de voor
waarden van een overbrenging in het 
privaat domein als verwerkelijkt aan te 
zien en de machtiging van de bestendige 

deputatie niet uitdrukkelijk heeft hoeven 
te betwisten, van welke machtiging het. 
bestreden vonnis zelf ambtshalve de 
noodzakelijkheid zou inroepen; · 

Dat het middel gegrond is; 

II. Aangaande de voorziening ingesteld 
door Chatelain : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster opgeworpen, en 
him·uit afgeleid dat het bestreden vonnis, 
in de mate waarin het door de voorzie
ning bestreden wordt, het karakter heeft 
van een beslissing die voorbereidend en 
van onderzoek is, waartegen slechts na 
het eindvonnis voorziening in verbreking 
openstaat : 

Overwegende dat verweerster v661· de 
rechter over de grond onder meer deed 
gelden dat aanlegger << op 21 november 
1S52 van de exploitatie van de kiosk af
gezien heeft >>; dat zijnerzijds, aanlegger, 
zich op cle nietigheicl van clie verzaking 
beroepend, eerst stelde dat zij niet in cle 
bij cle wet van 30 april 1951 voorgeschre
ven vormen had plaats gehacl, en vervol
gens da t zijn toestemming nietig was; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis, 
ten einde de getuigenverhoren te verant
woorclen welke dicnclen gevoerd om te 
onderzoeken «of Chatelain in onderlmvig 
geval vrijelijk en op geldige wijze blijk 
gegeven heeft van het verlangen en de 
wil » a an zijn gebruik een einde te ma
ken, beslist dat « zelfs in het geval 
waarin de wet van 30 april 1951 van toe
passing is, het afzien, door de huurder, 
van een gebiedemle bepaling van de wet, 
betreffende de tot het doen van een 
opzegging nodige vooropzeg, volkomen ge
oorloofcl kan zijn, inclien het door de ver
huurder aanvaard wordt »; 

Dat het bestreden vonnis mitsdien bij 
een eindbeslissing het eerste punt van de 
cloor aanlegger opgeworpen exceptie van 
nietiglleid afgewezen heeft ; dat de voor
ziening tegen evengemelde beslissing op
komt; 

Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worclen · 

Over 'het enig middel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 3 en 14 van 
de wet van 30 april 1951 op de hanrlels
huurovereenkom~>ten en S7 van de Groncl
wet, doordat l:Jet bestrerlen vonnis de 
door aanlegger genomen conclusies voor
bijgegaan is voor zoveel daarin wordt 
aangevoerd dat, aangezien aanlegger na 
het verstrijken van zijn huur in het bezit 
van het gehuurde werrl gelaten, hij op 
grondslag van artikel 14, lid 2, van de 
wet van 30 april 1951 een nieuwe huur 
van een onbepaalde duur genoot en dat 
derhalve, bij toepassing van artikel 3, 
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lid 4, van dezelfde wet, elke afstand van 
dat recht nietig was indien hij niet uit 
een authentieke akte of uit een ten over
staan van de rechter afgelegde verklaring 
bleek, en zulks zonder opgave van enige 
andere reden dan de volgende dat « het 
afzien, door de huurder, van een gebie
dende bepaling van de wet betreffende de 
tot het doen van opzegging nodige voor
opzeg, volkomen geoorloofd kan zijn in
dien het door de verhuurder aanvaard 
wordt Jl; doordat bijgevolg, enerzijds (eer
ste onderdeel, schending van artikel 97 
van de Grondwet), het bestreden vonnis 
in het onzekere laat of het geweigerd 
heeft artikel 3, lid 4, toe te passen omdat 
aanlegger niet onder artikel 14, lid' 2, van 
de wet van 1951 viel, ofwel omdat voor
meld artikel 3, lid 4, niet op het, voor
barig eindigen van de bij artikel 14, lid 2, 
ingevoerde huur toepasselijk zou wezen, 
ofwel om om het even welke andere re
den; doordat het bestreden vonnis aluus 
tekort komt aan de op de rechter rus
tende verplichting zijn beslissing zodanig 
met redenen te omkleden dat het Hof van 
verbreking zijn controle kan uitoefenen; 
anderzijds (tweede onderdeel, schell(1ing 
van aile aangeduide bepalingen), het von
nis ten onrechte weigert te erkennen dat, 
eenmaal dat de huurder het voordeel van 
artikel 14, lid 2, van de wet van 30 april 
1951 verkregen heeft, artikel 3, lid 4, van 
die zelfde wet op het voorbarig eindigen 
van het aldus totstandgekomen huurcon
tract van toepassing is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de in hoger beroep 

door aanlegger genomen conclusies luiden 
« dat appellant (hier aanlegger) sedert 
20 november 1952 als huurder het ge
hum·de voort bleef gebruiken; dat van 
dat gebruik, dat wettelijk van een onbe
perkte duur was, enkel onder voorbehoud 
van de vooropzeg van 18 maanden kon 
afgezien worden mits inachtneming van 
de gebiedende vormen welke de wet in 
geval van vervroegde verbreking voor
schrijft (authentieke akte of ten over
staan van de rechter afgelegde verkla
ring) Jl; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis zich erbij bepaalt deze exceptie 
van nietigheid te verwerpen om de reden 
dat << het afzien van een gebiedende bepa
ling van de wet betreffende de tot het 
doen van opzegging nodige vooropzeg ll 

geoorloofd is « indien het door de ver
huurder aanvaard wordt JJ, dat vonnis 
dubbelzinnigheid vertoont; 

Dat het immers in het onzekere laat 
of het geacht heeft dat, in strijd met 
aanleggers stelling, de afstand aan gener
lei bijzondere vorm onderworpen is inge
val zij door de verhuurder aanv:urrd 

wordt, dan wel of het overwogen heeft 
dat het akkoord der partijen, ten deze, 
bij authentieke akte of door de rechter 
vastgesteld geweest was ; 

Dat het bestreden vonnis dienvolgens 
het in het middel aangeduide artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft; 

Om die redenen, voegt de sub numeris 
1532 en 1559 ingeschrevcn zaken samen ; 
verbreekt het bestreden vonnis; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest znl 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing ; veroordeelt elk der 
verweerders tot de kosten van de tegen 
hem ingestelde voorziening; verwijst de 
zaken naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Nijvel, zetelende in hoger beroep. 

20 januari 1955. - 1° kamer .. - Voor
z'itteY, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevers, HH. Piret 
en Daubresse.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. de Harven 
en Demeur. 

1 e KAl\!ER. - 20 januari 1955 

VEJRKEER. - KRUISPUJ'\'1\ - LICH'l'SEil\'EN. 
- GELJ,JK'l'DDIG ROOD EN GROEN. - vVEG
GEBRUIKER DlE ZIJN VOER1'UIG NIEr Y66R 
EEN BIJ EEN SEIN AANGEBllACH'l'E STOPLIJN 
1'0'1' STILSTAND KAN BllENGEN. - RECHT RET 
KRUJSPUN'l' DOOR TE RIJDEN. - VOOR
WAARDE. 

Wanneer de liohtseinen, dienstig om het 
verkee1· 011 een krttispunt te regelen, 
gelijlctijdi[J ?'Ood en {Jroen z·ijn en wan
neer een wemJebrnilcm·, zonder dat hij 
daa.1·aan sohuld heett, zijn voe,rtHi[J 
niet v66r de bij de seinen aangebrachte 
stoplijn tot stilstand heeft k·nnnen 
brenoen overeenlcomstio artilcel 13"/, 3, 
van de Wegcocle van 1 februari 1934, 
vloeit daanrit niet voMt dat hij het 
recht heeft het lcntisp!tnt door te rij
den; zttllcs is alleen gm·echt'Darrrrli,qd 
inrl,ien hij weper1s de gelepenheid rler 
plaats of bepaalde omstandigherlen 
aldus het verl!;ee1· ve1·gemalclcelijlct (1). 

(EBS'l'EIN, T. VAN AOH1'ER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

(1) Vergelijk arti!cel 104 van de Wegcode 
van 8 april 1954, in voege getl'eden op 15 juni 
19M. 
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Over bet enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van de wet
ten op de verkeerspolitie van 1 augustus 
L'l9P, 1 augustus 1924 en 16 december 1935, 
2, 5, 41, 137, inzonderbeid lid 3, van bet 
Algemeen Reglement op bet verkeer en 
bet vervoer, 1382, 1383, 1384 van bet Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat bet bestreden arrest de verant
woordelijkheia voor de litigieuze aanrij
ding op aanleggers legt, ofschoon het be
vindt of altllans aanneemt dut, op l1et 
ogenblik flat ''enveerder bet kruispunt 
opgereden is, de afwisselenrle seinen 
welke op dat kruispunt het verkeer rl'ge
len tegelijk door bet gelijktijtlig gctn·uik 
van beide kleuren groen en roorl aanduid
den en zulks om de reden « dat wannccr 
bet rode licht in werking trccdt en uc 
licllten bi,igcvolg groen en rood worden op 
bet ogcnblik waarop de wcggcbrnikcr, die 
bet kruispunt met een normale sncllleid 
nadcrt, bet sein gaat voorbijrijclen, l1ij 
bet rccllt heeft zijn weg voort te zcttcn, 
ingcval bij v66r da t sein nict knn stil
boudcn zondcr almormaal te moeten rem
men, wat trouwcns een gcvaar voor arm
rijtling n1n de door hct plotsc remmcn 
verraste acllterliggers zou oplcwrcn >>; 
dan wnnnecr artikel 137, 3D, van IJPt vcr
kecrsrcglcmcnt bcpault dnt !Jet gelijl;:tij
dig gchruik van de twec klcuren, rood 
en groen, aamluiat dat de ricllting ,·nn 
bet vcrkeer gaat gcwijzigd worden en de 
verplicbting meclcbrengt om v66r clc bij 
het scin aangchrachte stoplijn stil tc bon
den : 

Ovcrwegende dat het bcstreden arrest 
crop wijst dat de afwissclendc seinen 
waarcloor het rerkeer op de kruising van 
de Auguste Rcycrslaan met de Roode
bceklaan te Scllaarbcck wordt gercgclrl, 
op rood en grocn stondcn, toen vcrwecr
dcr die, een motorrijwiel hcrijdcnd, de 
A. Reycrslaan in de ricllting van de Vcr
gotesquare volgde bcwuste kruising op
reccl; 

Ovcrwegencle dat het arrest rerwcerdcr 
van clkc verantwoordelijklleid voor· de 
aanrijding vrijstclt om de rcden clat, wan
neer ccn wcggcl>ruikcr niet met ecn bui
tcnsporige snelllcid gercdcn hccft en cle 
licbten nict tc lang genoeg op roou en 
groen gcstaan hcbhen opdat hij door nor
maul te remmcn voor het teken stil kon 
houden », hij bet recllt hecft zijn weg 
te vervolgen en bet kruispunt door te 
rijden; 

Ovcrwcgendc dat artikcl137, 3D, van ue 
Wcgcodc (koninklijk besluit van 1 fe
bruari Hl34) bcpaalt dat !Jet gelijktijdig 
gcbruik van de twee klcurcn, rood en 
grocn, aanduidt dat de richting van hct 
verkcer gaat gewijzigd worden en tc de 
verplicbting mcdcbrcngt om v66r de bij 

het sein aangebrachte stoplijn stil te bon
den»; 

Ovcrwcgcnde dat, boewel in bepaalcle 
gcvallen cen wcggehruiker gcen sclluld 
heeft aan bet niet tot stilstand brcngcn 
van zijn voertuig v66r ccn bij een sein 
anngehracbtc stoplijn, daaruit nict voort
vloeit dat l!ij, zoals het arrest bet bcslist, 
het recht 11Ceft het kruispunt belcmaal 
door te rijclen; 

Dat voorzekcr de gelegenhcicl der plaats 
of bcpaalde omstandighcden van bet ver
kccr knnuen rechtvaardigen dat bij, om 
hct vcrkccr te vergcmakkelijken, het 
kruispunt cloorrijdt, maar dat, waar de 
l>estrc<lcn lJcslissing aan de wcggcbruiker 

, clie, met ecn normale snelheid ri.iclcnd, 
zijn voertuig v66r de stoplijn niet tot 
stilstand hecft kunncn brengcn, !Jet recht 
tockent in aile omstundigllcdcn bet kruis
pnnt door te rijdcn, zij het in hct mifldel 
aangeduid artikel 137, 3D, van de vVcg
code gcscllonden beeft; 

Waaruit volgt dat bet rniddcl gegrond 
is; 

Om die redcnen, verbrcekt bet bestrc
dcn arrest; bcvcclt da t melding van on
derllavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernictigdc beslissing; 
vcroordcclt verwecrdcr tot de kostcn; ver
wijst de zaak naar hct Hof van bcroep 
te Luik. 

2() januari 1955. - 16 kamcr. - Voor
zitter, H. Sohier, rnadshcer waarnemcnd 
voorzittcr. - Verslaggever, B. Gilmet. 
- Geliflcluic~ende aonalusie, H. Raoul 
Bayoit de Tcrmicourt, procureur-gcne
raal. - Pleiter, H. della Faille d'Buysse. 

1 e l{AMER. - 21 januari 1955 

ERFDIENSTBAARHIDID. - NIET oooR 
VERJARING VERKRIJGBAAR. - TITEL VAN ER
EENNll';O B!J GEBHEK AAN VESTIGINGS1'ELLING. 
- HE::IU!'. 

De titel van e1·lcenniny die, bij gebrelc 
aan vestigingstUel, het bestaan van 
een erjrUenstbaarl1eic~, wellce niet door 
1oerjaring T;;an verl"·egen worden, vast
stelt, /Jestaat uU de bekentewis ran het 
bestaan van rle crjdienstbaarhehl 1/it
gaande van der1ene die ten Ujde van 
de belcentenis eigenaar van het dienst
baw· erf was (1). 1 Burgerlijk Wctboek, 
art. Gb5.) 

(1) Zie DE PAGE, 1'raitf: elem. de droit civil 
belge, bd. III, n' SH, en bd. VI, n' 656. 
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(BLOCK-DIAS, T. NEVEJAN EN GEVAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 juli 1953 in l;loger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 1317 tot 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis, alclus te kort komend aan de plicht 
welke op de rechter rust zijn beslissing 
met aan de conclusies der partijen beant
woordende redenen te omkleden, ver
zuimd heeft de exceptie te beantwoorden 
welke door de aanlegger onder vorm van 
verwijzing naar de door zijn rechtsvoor
ganger Alloncius genomen conclusies werd 
opgeworpen welke lieten gelden dat « ap
pellanten vrijwillig· zonder het minste 
voorbehoud het vonnis hebben uitgevoerd 
en dus in dit vonnis berust hellben; dat 
dit beroep dus niet meer ontvankelijk 
is)) : 

Overwegende dat aanlegger de rechter 
in hoger beroep verwijt de door hem over- ' 
genomen conclusies van zijn rechtsvoor
ganger Alloncius niet te hebl1en beant
woord, waarbij, op grond van de be
weerde berusting van appellanten (thans 
verweerders) in bedoeld vonnis, aange
vraagd werd het hoger beroep niet ont" 
vankelijk te verklaren, in zover het tegen 
dit vonnis gericht is; 

Overwegende dat het ingeroepen tussen
vonnis slecbts het bewijs door alle mid
delen van recht, getuigen inbegrepen, van 
het vervallen door verjaring van de door 
aanlegger betwiste erfdienstbaarheid bad 
toegelaten, dat het thans bestreden von
nis, het door het tussenvonnis voorge
scbreven bewijsmiddel geenszins niet ont
vankelijk beeft verklaard, doch slechts 
geoordeeld heeft dat, ten gevolge van 
scborsing van de verjaring in oorlogstijd, 
het toegelaten bewijs niet geleverd werd; 

Overwegende dat in deze voorwaarden 
het opgeworpen middel, van belang ont
bloot voorkomt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scllending van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat, om de door 
de aanlegger in verbreking ingeroe11en 
exceptie van verjaring te verwerpen, het 
bestreden vonnis, aldus te kort komend 
aan de plicht welke op de rechter rust 
zijn beslissing met aan de conclusies der 
partijen beantwoordende redenen te om
kleden, zich er bij bepaald heeft zich in 
algemene bewoordingen aan de wetsbe
paling·en te gedragen, dan wanneer de 
conclusies van de aanlegg·er op nauwkeu-

rige wijze lieten gelden da t « de onderc· 
breking slechts in aanmerking zol1moeten: 
komen inc1ien de eisende partij tussen, 
1\!14 en 1918 in de onmogelljkheill was' 
geweest het geding in te spanneh en ver-~ 
der in ieder geval slechts tussen 15 mei1 

en 31 october 1H40 gelden kan ll : 

Overwegende dat door er op te wijzen 
dat de verjaring minstens van 4 septem-· 
her 1914 tot 30 september 1919 gescborst 
werd ingevolge de koninklijke l.Jesluiten 
van 16 augustus, 28 september en 26 odo
ber 1914, en van 18 mei tot 10 november 
1940 ingevolge de besluitwet van 15 mei 
19d0 en het besluit van 4 october 19!0, het 
bestreden vonnis zonder dubbelzinnig·heid 
op de van rechtswege ingetreden schor
sing· van de verjaring gewezen heeft, en 
op gepaste wijze de conclusies van aan
legger beantwoord heeft; 

Over het derde middel, eerste onder
deel, afgeleid uit de schending· van de 
artikelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
·wetboek en \l7 van de Grondwet, doordat 
<le rechtbank, te kort komend aan <le 
plicht welke op de rechter rust zijn be~ 
slissing met aan de conclusies der imr
tijen beantwoorden<le redenen te omlde
den, het milldel niet heeft besproken clat 
door de aanlegger wordt opgeworpen te
gen de door verweerders ingeroepen be
wijskracht van de bekentenis (acte recog
nitif), micldel welk in de volgende bewoor
dingen in de door aanlegger genomen con
clusies wonlt uitgedrnkt : « dat het bier 
zeker niet gaat om een overeenkomst tlaar 
de al;:te noch de heersende erven noch 
de eigenaars vermeldt noch c1ezer deelne
ming nun <leze akte ll en in de volgende 
termen in de voor Alloncius vroeger geno
men conclusies, waarmm de eigene con
clnsies van de aanlegger zich ge<lroegen : 
<< aangezien de titel van erkenning een 
akte is llie verleden wordt tussen de recht
hebbencle aan <le erfdienstlmnrhei<l, en de 
eigenaar wiens goe<l nan de erf<lienstlmar
heid omlerworpen is, dat zulks ten deze 
het geval niet is ll ; tweede ondenleel, af
gelei<l nit de scllending van de zelf<le wets
bepalingen, doordat de reclltbank, alllus 
te kort komend aan de verplicllting welke 
op <le rechter rust zijn beslissing met aan 
de conclusies der partijen beantwoortlemle 
redenen te omkleden, bet mid del niet heeft 
beantwoord dat door de aanlegger tegen 
de door verweerclers ingeroepen bewijs
kracht van de bekentenis (acte recognitif) 
opgeworpen wor<lt, middel welk in de vol
gende llewoordingen wortlt uitged rukt 
« dat cle zelfcle akte slechts als een be
kentenis (acte recognitif) zou kunncn 
cloorgaan of als dus<lanig aangenomen 
werden indien beweerd en bewezen werd 
dat de oorspronkelijke overeenkomst ver
loren gegaan is lJ en « thans zelfs niet be-
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weerd wordt dat een oorspronkelijke over
eenkomst ooit bestaan heeft en welke de 
partijen waren >>; derde onderdeel, afge
leid uit de schending van de artikelen 691, 
695, 1165 en 1337 van het Burgerlijk Wet
.boek en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, waar door de titel van 
erkenning (titre recognitifJ wordt ver
staan het ten voordele van de eigenaar 
van het heersend erf door de eigenaar 
van het dienstbaar erf met gemeen Ol'er
leg gevestigd bewijsmiddel - de waarde 
van dergelijke titel toekent aan een akte 
welke slechts tussen deze Iaatste en een 
verkrijger van het dienstbaar erf werd 
opgemaakt (de ene en de andere zijnde 
rechtsvoorganger van de huidige eigenaar 
van het dienstllaar erf, en geenszins van 
de eigenaar van l1et heersend erf), - en 
in elk geval niet vaststelt dat gezegde 
akte tussen de eig·enaar van het dienst
baar erf en de eigenaar van het heersend 
erf, hun rechtsvoorgangers of hun recht
hebbenden werd opgemaakt : 

Wat het eerste en derde onderdeel be
treft : 

Overwegende dat een bekentenis van 
het bestaan der erfdienstbaarhei<l, uit
gaande van degene die ten tijde van de 
bekentenis eigenaar van het dienstbaar 
erf was, als een door artikel 695 van bet 
Burgerlljk Wetboek voorziene titel van 
erkenning gelden kan; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door dergelijke interpretatie van 
gezegde wetsbepaling te verstrekken, 
doeltreffend geantwoord heeft op de con
clusies van aanlegger die de llewijskracht 
van de door verweerders ingeroepen be
kentenis bestreden, door er op te wijzen, 
dat die bekentenis geen overeenkomst tus
sen de eigenaar van het heersend erf en 
de eigenaar van het dienstbaar erf uit
maakte, doch slechts in een tussen Iaatst
gemelde en zijn rechtverkrijgende verle
den akte voorkwam; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door er op te wijzen, 
dat de door verweerders ingeroepen be
kentenis aan de vereisten van artikel 695 
van het Burgerlijk Wetboek voldeed, de 
bestreden beslissing de beweerde noodza
kelijkheid van het bewijs van het verlies 
van de oorspronkelijke overeenkomst ver
worpen heeft, en de in het middel be
doelde conclusies op passende wijze be
antwoord heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

21 januari 1955. - 1" kamer. - Voor
zitte1·, H. "Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat-

generaal. - Pleiters, HH. Demeur en 
della Faille d'Huysse. 

28 KAMER. - 24 januari 1955 

1° VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1934, AR'l'IKEL 31, 1° EN 2°. - VoORWERP 
VAN DIE BEPALINGEN. 

2'o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- BE'l'WIS'l'ING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
NOPENS DE WE'l'TELIJKHEID VAN EEN BESLIS
SING WELKE HAAR 110RDERING VERJAARD VER
KLAAR'l'. - BESLISSING DIE BOVENDIEN OVER 
DE FElTEN WAAROP DE VORDERING GEGROND IS 
UITSPRAAK DOET. - l\'i:IDDEL NIET ON'l'VAN
KELIJK. 

3o VERKEER. - VooRRANG. - REGELEN. 
- TOEPASSING DIE HET BES'l'AAN VAN TWEE 
ONDERSCHEIDEN OPENBARE WEGEN ONDER
STELT. 

1° Artilcel 31, 2°, 1:an de Wegcode van 
1 febnrari 1934 regelt de w·i.f.'<fe waarop 
bij het naderen V(tn een splitsing, aan
sl!titin.q of lrru·ising door de best!Wrders 
die links Willen atslaan moet gereden 
wonlen; het ontslnat deze bestmrrrlers 
e·r van niet op het lcru.isp!mt ot bij het 
verlaten ervan, ·dit wil zeggen in de loop 
van de zwenlcing, een zo ruim mogeUjke 
bocht nan1· links te nemen, overeenkom
stig het voorschrift van artilcel 31, 
zo (1). 

2° Is bij gebrelc aan belang niet ontvan
lceUjlc, het middel tot verbrelcing door 
de burgerlij lee partij afqeleid ?tit hct 
teit dat de bestt·eden beslissing haar 
vordet·inq ve1·jaarcl heett 1.:erklaard 
wannee1· die beslissing expliciet over 
de gegrondheid van de door de bur.qer
lijlce partij aangevoerde feiten uit
spraalc gedaan heett. 

3° De toepassing van de regelen van ver
keersvoorrang bepaald bij artilcelen 50 
en 55 'Van cle TVegcode van 1 febr'llari 
1934, onclerstelt dat de weg,qebnrikers 
op verschillende wegen en niet op de
zelfde open bare weg rijden (2). 

(GERARD, '1'. MARNEFFE EN ANDEREN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

(1) Verbr., 9 rnaart 1953 (Arr. Yerb1·., 1953, 
blz. 470; Bull. en PAsrc., 1953, I, 531, en nota). 

(2) Verbr., 14 juli 1952 (Arr. Yerbr., 1952, 
blz. 669; Bull. en PAsrc., 1952, I, 758, en nota). 
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I. Over de voorziening van Gerard als 
beklaagde : 

A. In zover de voorziening tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht is : 

Over bet tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 31, 54, 55, 56, 
57 van de Wegcode, 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet 
1 o doordat het bestreden arrest, bevin
dend dat aanlegger van rechts de aan
sluiting kwam opgereden en niet vaststel
lend dat de weg welke hij volgde ten op
zichte van de door Marneffe gevolgde weg 
secundair zou wezen, beslist dat « ver
mits Gerard zijn weg niet vervolgde >> 
maar een links gelegen weg diende in te 
slaan (( hij de bij artikel 55 van bet ko
ninklijk besluit van 1 februari 1934 ver
leende verkeersvoorrang niet kon genie
ten», dan wanneer de weggebruiker die 
van rechts een splitsing, aansluiting of 
kruising van wegen van gelijk belang 
komt opgereden, de voorrang geniet zelfs 
in geval hij zijn weg niet in rechte lijn 
voortzet, doch op het kruispunt links 
moet afslaan; 2° doordat het bestreden 
arrest Gerard als een font nitmakend ten 
opzichte van Marneffe (welke, van links 
komend, voor hem de do01·gang moest 
vrijlaten), verwijt niet zo ruim mogelijk 
links te hebben genomen en verklaart 
dat << hij artikel 31, 2°, van de Wegcode 
niet vermag in te roepen, omdat bedoelde 
uitwijking naar links enkel tot doel 
heeft degene die op het punt staat links 
af te slaan de mogelijkheid te bieden 
hem langs de rechterzijde voorbij te rij
den », dan wanneer de bepaling van ar
tikel 31, 2°, volstrekt algemeen en bindend 
is, naardien zij slechts beperkt wordt 
door de verplichting << het verkeer niet te 
hinderen dat nit de tegenovergestelde 
richting komt >> hetwelk bier niet hestand, 
en naa1·dien verweerder Marneffe niet nit 
de tegenovergestelde richting, maar van 
links kwam aangereden en de doorgang 
voor Gerard moest vrijlaten : 

Over het tweede onderdeel van het mid
del: 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
aanlegger verwijt onvrijwillig slagen of 
verwondingen aan verweerder toege
bracht te hebben zijn font er onder meer 
in bestaande, toen hij naar links afsloeg, 
met overtreding van artikel 31, 1°, van 
de Wegcode, gewijzigd bij het besluit van 
de Regent van 18 october 1946, nagelaten 
te hebben een zo ruim mogelijke bocht 
te nemen; 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van het arrest het ongeval plaats 
gegrepen heeft << bij het verlaten van de 
aansluiting », op een plaats waar <<de 

VERBR., 1955. - 26 

weggebruiker opnieuw zijn uiterste rech
terkant moet genomen hebben >l; 

Overwegende dat aanlegger vergeefs de 
bepalingen van voormeld artikel 31, 2°, 
inroept; 

Overwegende inderdaad, dat bij die he
palingen enkel de wijze geregeld wordt 
waarop e1· « bij het naderen van een split
sing, aansluiting of kruising >> moet gere
den worden door << de bestuurders die 
links willen afslaan >> en dat die bepalin
gen ze niet ontslaan van de verplicllting 
links een zo ruim mogelijke bocht te ne
men op het kruispnnt of bij llet verlaten 
ervan, dit wil zeggen in de loop van de 
zwenking; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del nrrar recht faalt; 

Over het eerste onderdeel van het hier
boven omschreven middel en over llet 
derde en het vierde middel, het derde, 
afgeleid nit de schending van de nrtike
len 97 van de Grondwet, 31, 54 55, 56, 
57 van de Wegcode, 418, 420 van llet 
Strafwetboek, 1101, 1134, 1317, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat artikel 31, 
2°, van de Wegcode gebiedend is en enkel 
beperkt wordt door de verplichting, na
melijk << links een voldoenue vrije ruimte 
te laten om bet verkeer nit de tegenover
gestelde richting door te laten, hetgeen 
klaarblijkelijk ter zake niet bet geval 
was », en gevolgelijk aanlegger veroor
deelt, dan wanneer : 1° artikel 31, 2°, ann 
de weggebrniker die links wil afslaan 
niet voorscbrijft << links een voldoenue 
rnimte vrij te laten om bet verkeer nit 
de tegenovergestelde richting door te la
ten », maar bet verkeer niet << te binderen 
dat nit de tegenovergestelde richting 
komt J>; 2° het (( verkee1· dat nit de tegen
overgestelde richting· komt » niet het ver
keer is dat van links komt, dit is de 
richting welke de weggebruiker die wil 
zwenken gaat inslaan, maar het verkeer 
dat komt uit de richting tegengesteld aan 
deze welke tot dan toe door de wegge
bruiker gevolgd werd ; 3° aanlegger bij 
conclnsies deed gelden dat bij « tussen 
zijn wagen en de rechter rand van de 
gevolgde weg door de gedaagde partij een 
l'Uimte van 2 m. 70 vrij gelaten had >l, wat 
het bestreden arrest niet tegenspreekt; 
het vierde, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 54, 55, 
56, 57 van de Wegcode, 1101, 1134, 1317, 
1311}, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, na 
verklaard te hebben dat, <( om te oordelen 
of een weg een hoofd- of een secundaire 
weg is, er dient nitgegaan te worden van 
een gellruikelijk begrip van bet verder 
lopen van de weg zoals het voor de weg
gebl·niker onmiddellijk waarneembaar j 
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is JJ, zegt dat <<bet, wat lVInrncffe lletreft 
onlJetwistbnnr is dat de weg nanr Murche
les-Dames hem als in volstrekt rechte 
lijn voortlopend voorkwam en nan deze 
en aan gene zijde van de aansluiting een 
zelfde uitzicht behield; dat zulks niet lJCt 
geval was ten opzicllte van Gerar<l, ver
mits de:1.e erkend heeft dat hi.i zijn rich
ting veranderde door naar links te :?.Wen
ken Jl, <lan wnnneer die reden niet tl'r 
zake <1icnem1 is, aangezien bet feit dat 
de weg-gebruiker, die op een kruispunt 
aankomt alc1aar van r!chting yerandert, 
niet verhimlert dat de weg welke hij 
tot aan bet kruispunt volgde (en welke 
hij aldaar door zijn zwenking verlict) 
verder dan het kruispunt loopt en dien
volgens als hem de voorrang van recllts 
verlenende moet beschouwd worden : 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
uit hoofde van het in de artikelen 418 
en 420 van bet Strafwetboek omschreven 
misdrijf veroordeelt; 

Qyerwegende dat de hem ten laste ge
leg·de fout er onder ·meer in bestaat nagc
laten te hebben llet artikel 31, 1 o, van de 
vVegcode in acht te nemen; 

Overwegende dat, in de mnte dat zij 
op de tegcn aan1egger ingestelde publieke 
vordering betrel;:king heb!Jen, de mitl
delen alleen tegen die gromlen nm IIct 
arrest opkomen die andere overtredingen 
van de Wegcode !Jetreffen; 

Overwegende bijgevolg dat. al waren 
die middelen gegrond, de strnf gerecht
vaardigd zou blijven door de inbreuk op 
de artikelen 418 en 420 van llet Strafwet
boek welke bewezen verklaard werd; 

Dat de middelen derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

En overwegende dat de substantii\le of 
op straf van nietigheid voorgescllreven 
rechts\·ormen werden nageleefd en c1at de 
lleslissing overeenkornstig .de wet is ; 

B. In zover de voorziening tegen de 
over de vonleringen tler burgerlijke par
tijen gewezen beslissing gericllt is : 

Overwegentle dat llet 1Jestreden arrest, 
bij vestiging van bet beroepen vonnis, ziell 
erbij !1epanld lleeft provisioneel zekere 
sommen toe te kennen en, voor !let 
overige, een maatregcl van onderzoek te 
gelasten; 

Overwegende dat cle voorziening tegen 
deze beslissing welke voorlJereidenrl of 
van onderzoek is en waarbij niet over 
een lJetwisting nopens de lle1·oegdheitl uit
spraak wordt gedaan, slecllts na de be
slissing over de grond openstaat; 

Dat <le voorziening derhalve niet ·ont
vankelijk is ; 

Over de voorziening van Gerard als 
dagende partij : 

A. Jn zover de voorziening tegen het 
open!Jaar ministerie gericllt is : 

Overwegende dat, gezien lJij de tloor de 
burgerlijke partij ingestelde voorziening 
enkel dezer printte !1elangen aan llet llof 
overgelegd worden, <lie voorziening tegen 
het openbaar ministerie slecllts ontvan
kelijk is in de mate dnt zlj op de kosten 
der publieke vordering betrekking heeft; 

Overwegende dat aanlegger in dit op
zicht geen bijzonder midtlel inroept; 

B. Jn zover de voorziening tegen ver
weerder Firmin lVIarneffe gericht is : 

Over het eerste mid<lel, afgeleid uit de 
scllending van de nrtikelen 1, 3, 4, 21, 
22, 23, 26 van de wet .nm 17 npril 1878, 
de voorafgaantle titel uitmakend van het 
Wetboek van strafvonlering, 7 vnn de 
wet van 1 augustus 1R99· op het verYoer 
en het verkeer, 1317, 13Hl, 1320, 1382, 1383 
van bet Burgerlijk Wetboel,, 07 van de 
Grondwet, doorllat het bestrellen arrest 
de door Gerard ten laste van Marucffe 
gedane reclltstreekse daging, uit hoofde 
Yan inbreuken op de Ycrkeerspolitie wnar
door hem nadeel was berokkenll geweest, 
niet ontvankelijk verklaart, wijl zij zan 
Yerjaar<l \Yezen om de reden dat <le ten 
laste gelegde inbreuken op 2S november 
1951 !Jegaan werden en dat de daging: 
slechts achttien maanden later uitgegeven 
wct·d, door te verklaren dat in !let tijds
verloop van een jaar geen verjaringstui
tende tlaatl gesteld wer<l, dan wanneer !let 
verkeersongeval lletwellr, naar Gerard be
weerde, ann door lVIarneffe begane in
llreuken te wijten was bet voorwerp was. 
van een onderzoek dat de Yerjaring ge
stuit heeft, wat de feiten aangaat waar
voor zij gold, ten opzichte van om bet 
even wie, en dat, ontler meer, de vorde
ring van 23 october 1952 tot llet opmaken 
van de schets der plants uitgaantle van 
de beer on<lerzoeksrecllter Legros te Na
men, de verjaring insgelijks ten Ol)Zichte 
van Marneffe gestuit had, zodat de tegen 
deze ingestelde rechtsvordering niet ver
jaard was toen de daging getlaan werd : 

Qyerwegentle dat llet middel tegen bet 
arrest opkomt om re<lcn dat het de in
breulwn op de vVegcode verjaartl Ter
klaard lweft welke nan verweerder ten· 
laste gelegd werden bij de ten vcrzocke 
van aanlegger gedane rechtstreekse da
ging alsmetle de burgerlijke vorderitlg: 
waardoor dezelve herstel eiste vnn bet 
nadeel dat bij ter oorzake van die in
breuken geleden had; 

Overwegende dat, vermits de ten laste 
gelegue feiten op 28 noYember 1!l51 waren 
begaan geweest, de verjaring en·an · op 
18 man1t 1954, datum van het bestreden 
arrest, ingetreden was; 

Dat de rechter over de grond evenwel 
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diende na te gaan of de burgerlijke vor
dering regelmatig te bekwamer tijd was 
ingesteld geweest en, in bevestigend ge
val, te onderzoeken of, niettegenstaande 
het tenietgaan van de publieke vordering, 
·de feiten bewezen waren; 

Overwegende dat, volgens de niet gecri
tiseerde vaststellingen van het arrest, 
aanlegger het ongeval wijt aan fouten 
welke door verweerder begaan werden en 
de volgende zouden wezen : 1 o hij zou, 
toen llij de aansluiting wou oprijden, zijn 
uiterste rechterkant niet gellouden heb
.ben; 2° hij zou de voorrang van de van 
rechts komende weggebruiker, welke aan
legger genoot niet in acht genomen heb
.ben; 3° llij zou met een overdreven snel
heid gereden hebben; 

Overwegende dat het arrest, de ge
gromlheid van die grieven onderzoekend, 
enerzijds, erop wijst dat verweerder wel 
zijn rechterzijde llield, dat aanlegger om 
redenen welke llet opsomt zich niet op 
.de voorrang van de van rechts komemle 
weggebruiker mocht beroepen en einde
lijk dat verweerder met een redelijke 
zelfs bel)erkte snelheid reed, zoals vast
gesteld werd door de eerste rechter wiens 
motieven het arrest overneemt, en ander
zijds, uit die gegevens met de eerste 
rechter afieidt dat « de gedaaglle Mar
neffe generlei font heeft begaan >> ; 

Overwegende dat, wijl de bestreden be
slissing aldus expliciet over de gegrond
heid van de door aanlegger aangevoerde 
feiten uitspraak gedaan heeft, de in bet 
middel naar voren gebracllte critielr t.egen 
·overtollige redenen gericbt en derhalve 
van belang ontbloot is; 

Dat het middel dienvolgens niet ont
vankelijk is; 

Over het eerste onderdeel van het 
tweede middel en over het hie1;boven op
,genomen vierde middel, voor zoveel daar
bij aan het arrest verweten wordt dat bet 
ten laste van verweerder een niet nako
ming van artikel 55 van de Wegcode van 
1 februari 1934 als niet bewezen heeft 
bescbouwd : 

Overwegende dat, waar het arrest vast
stelt dat de aanrijding plaats gegrepen 
beeft << bij bet verlaten van een aanslui
ting >> op een plaats waar, overeenkomstig 
artikel 29, 4°, van de Wegcode, <<de weg
gebruiker opnieuw zijn uiterste recbter
kant bad moeten nemen ll, bet nooclza
kelijk er op wijst dat aanlegger zicb 
reeds op de door verweerder gevolgde weg 
bevond; 

Overwegende dat, aangezien de toepas
sing ·van de regelen van de verkeersvoor
rang waarvan de schending ingeroepen 
wordt onderstelt dat de weggebruikers 
·OP verschillende wegen rijden, de miclde-

len van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

24 januari 1955. - 2" kamer. ~ Voor
z'itte?', H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. Versla,qr;e1:e1·, H. 
Bayot. - Gelijkl1tidende concl·usie. H. 
Paul Mahaux, advocaat-generaal. · 

2" KAMER. - 24 januari 1955 

DRONKENSCHAP. - INBHErK OP AllTI
KEL 3 VAN DE BESLUI'l'WE'J' VAN 1-1 NO\'E}[IJER 
19:39.- BEKLAAGDE DlE RET BEfi'l'MN \'.~N DE 
WETTELI,Jl{E BESTANDDELEN VAN DE STAAT VAN 
DRONKE'iSCHAP BETWIS'l'. VEROOHDE
LING GERECH'l'VAARDIGD DOOR DE E;'{KEI.E llE
SCHOUWING DAT BEKLAAGDE IN KE~i'\ELIJKE 

STAA'l' VAN DRONKENSCHAP VERKEERDE. -
Nm·r GE>WTII'EERDE BESLISSING. 

Is niet met redenen omkleefl de besUs~inrJ 
welke een veroordelinu we,qens 1n1irettlv 
op artil,:e! 3 ·vn11 de 7Jesl·ult·u:ct van 
111 no'l:eml!er 1939 1·ech t'Uanrrlir;t door 
de enkele bescholl'win,q dat de IJcl, Ia anile 
in kennelijke staut van aronkensellap 
vcrl•eenle, zonder de conclusies 'U/In de 
beklauuae te l!eantwoo,rden wnarl!ij llet 
bestnnu van de wetteli.ike bestanaaclen 
van de staat van aronlcensclwp betw,ist 
werd (1). (Grondwet, art. 97.) 

(DE BECKER,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrcden 
vonnis, op 3 april 1954 in lloger beroep 
gewezen door cle Correctionele Rechtbank 
te Namen (feiten van 20 november 1953) ; 

A. Aangaancle de beslissing waarbij aan
legger wegens inbreuken op de artike
len 27 (telastlegging B), 85, A, 1 (telast
legging 0), en 41 (telastlegging D) van 
het koninklijk besluit van 1 februari 1fl34 
houdencle Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie veroordeeld wordt : 

Overwegende dat cle substantiele of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven 
recbtsvormen werden nageleefcl en dat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

B. Aangaande de beslissing waarbij 
aanlegger wegens inbreuken op artikel 11 

(1) Zie verbr., 18 januari 195i (A1T. T' erbr., 
1954, blz. 345; Bull. en PASIC., 1954, I, 429, en 
nota). Zie oak volgend arrest (De Becker). 

r-----
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van de Wegcode van 1 februari 1934 (te
lastlegging A) en op artikel 3 van de 
besluitwet van 14 november 1939 op de 
beteugeling van de dronkenschap (telast
legging E) tot een enige straf veroordeeld 
wordt : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de telastleg
gingen bewezen verklaard heeft, zonder de 
verweermiddelen te beantwoorden welke 
door aanlegger voorgebracht werden : 

01•erwegende dat aanlegger bij regel
matig v66r de correctionele rechtbank ge
nomen conclusies de gegrondheid van bo
vengemelde telastleggingen betwistend, on
der meer aanvoerde : 1 o « dat de klinische 
tekens welke de geneesheer 40 minuten na 
de feiten opgenomen heeft van zulke aard 
zijn dat I1ij nopens de staat van dronken
schap niet bevestigend durft besluiten >> ; 
2° « dat de enkele wijziging van de snel
heid en van de nauwkeurigheid der reac
ties, een zekere afneming van het waar
nemingsvermogen en van het verantwoor
delijkheidsbesef, naar luid van artikel 11 
van de Wegcode, de onzetting van het 
recht op een openbare weg een voertuig te 
besturen met zich brengen, docb op zich 
zelf niet het toepassen rechtvaarcligen van 
de bij de artikelen 3 en 10 van de be
sluitwet van 14 november 1939 bepaalde 
strafmaatregelen >>; 

Overwegende dat, waar het zicb ertoe 
beperkt zijn beslissing te reclltvaardigen 
door de enkele besclwuwing « dat uit de 
behandeling ter zitting is gebleken dat 
de telastleggingen bewezen zijn en dat 
onder meer De Becker op het ogenblik der 
feiten in kennelijke staat van clronken
scllap verkeercle >>, zonder aanleggers con
clusien te beantwoorden, bet bestreden 
vonnis de in bet middel aangeduide grond
wettelijke bepaling gescllonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, docll enkel voor zoveel het over 
de telastleggingen A en E uitspraak heeft 
gedaan, verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de. gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot de 
helft van de kosten, terwijl de wederhelft 
ten laste van de Staat blijft; verwijst 
de alclus beperkte zaak naar de Oorrec
tionele Rechtbank te Dinant, zetelende 
in huger beroep. 

24 januari 1955. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Fettweis, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Moriame. 

GeUjlclttidende conclttsie, H. Paul 
Mahaux, aclvocaat-generaal. 

28 KAMER. - 24 januari 1955 

1° DRONKENSOHAP.- INBREUK OP AR· 
TIKEL 3 VAN DE BESLUI1'1VET VAN 14 NOVEM
BER 1939. - BEWIJS. - GEMEEN RECHT. 

2° DRONKEJNSOHAP. - BESLUITWET VAN 
14 NOVE>IBER 1939. - GEEN OONOLUSIES. 
- VASTSTELLING VAN HET J\HSDRIJF IN DE 
BEWOORDINGEN VAN DE WET. - STILZWIJ· 
GENDE VASTSl'ELLING DAl' DE STAAl' VAN DE 
BEKLAAGDE MET DE WETTELIJKE STAAT VAN 
DRONKENSOHAP OVEREENKWAM. 

1 o Wijl bij de besluitwet geen bijzondere 
wijze van bewijslevering is voorgeschre
ven, nza_q de reclzter bij wie een inbreulc 
op nrtiJrel 8 van rle beslttitwet van 
14 november 19-'IU annhnngig is, het be
starm van de staat van dron lrenschap 
ajleiden ttit alle geoevens die ziin over
tui,qing lcttnnen vorrnen (1). (Besluitwet 
van 14 november 1~39, art. 1 en 3.) 

2° TVannee1· de belclaagde in verband met 
de staat van dronlrenschap geen ver
weermidtlel doet _qelden, tvonlt dOOi' de 
reohte1·, d-ie de inbre.ztlc op artilcel 3 in 
de bewoordingen vdn de besluitwet van 
14 november 1939 vaststelt, meteen de 
vnststelling gedaan dat de staat van 
dronlcenschap van de belclaagde met 
deze welli:e in de wet voorzien wordt 
overeenlcwnm (2). 

(DE BECKER.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 3 April 1954 in boger beroep 
gewezen door cle Oorrectionele Rechtbank 
te Namen (feiten van 24 juni 1953) ; 

A . .Aangaancle de beslissing waarbij aan
legger nit hoofde van de telastleggingen 
A, B, 0 en D veroorcleeld wordt : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat de 
uitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn ; 

B. Aangaancle de beslissing waarbij aan
legger nit hoofde van inbreuken op arti
kel 11 van de Wegcode van 1 februari 
1934 (telastlegging E) en op artikel 3 van 
de besluitwet van 14 november 1939 (te
lastlegging F) veroordeelcl wordt : 

(1) Verbr., 21 juni 1951 (A•·•·. T'erbr., 1954, 
biz. 691; Bllll. en PASIC., 1954, I, 917, en 
nota 2). Zie ook verbr., 14 juni 1954 (Arr. 
Ve1·b1·., 1054, biz. 660; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 877). 

(2) Verbr., 21 juni 1954 (Arr. T'e1'b1·., 1954, 
blz. 691; Bllll. en PASIC., 1954, I, 917, en 
not.a 1). Zie ook het voorgaande arrest (De 
Becker). 
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Overwegende dat het beroepen vonnis 
aanlegger van de telastlegging F' vnJge
sproken heeft maar hem nit hoofde van 
de telastlegging E veroordeeld heeft; 

Overwegende dat zowel het openbaar 
ministerie als de beklaagde tegen die be
slissing hoger beroep hebben ingesteld; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de bestreden beslissing aan
legger veroordeeld heeft zonder de ver
weermiddelen te beantwoorden welke hij 
bij conclusies voorgebracht had : 

Overwegende dat aanleggers conclnsies 
v66r het hof van beroep generlei verweer
middel behelzen waardoor tegen de telast
legging F' wegens het besturen van een 
voertnig in staat van dronkenschap opge
komen wordt; 

Dat het middel, wat de uit dien hoofde 
uitgesproken veroordeling betreft, in feite 
niet opgaat; 

Overwegende dat aanlegger, om de ge
grondheid van de telastlegging E te be
twisten, eenvoudig feitelijke beschouwin· 
gen betrel'fende zijn geschiktheid om op 
het ogenblik der feiten een voertuig te 
besturen deed gelden en in recht imiep 
dat cc zo de ongeschiktheid tot stnren nit 
de staat van dronkenschap kan blijken 
en, in zulk geval, voor de rechter over de 
grond wettelijke aanleiding kan geven om 
tegen de beklaagde de in het gewijzigd 
artikel 2 van de wet van 1 augustus 
1899 bepaalde vervallenverklaring nit te 
spreken, dit echter niet mag geschieden 
wanneer, zoals ter zal>:e, de eerste rechter 
de beklaagde van de telastlegging van 
dronkenschap vrijgesproken heeft ll ; 

Overwegende dat, zonder te dien aan
zien geldig bestreden te 'worden, zoals 
nit het onderzoek van het navolgende 
tweede middel zal blijken, het bestreden 
vonnis vaststelt cc dat aanlegger op het 
ogenblik der feiten in kennelijke staat van 
dronkenschap verkeerde ll ; 

Dat het aldns een impliciet doch zeker 
en genoegzaam antwoord op het door aan
legger ten opzichte van de telastlegging E 
gevoerd verweer verstrekt heeft; 

Dat het middel dus ten aanzien van de 
veroordeling uit hoofde van laatstge
noemde telastlegging insgelijks in feite 
niet opgaat; . 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schenrling van artikel 3 van de besluitwet 
van 14 november 1939 : 

Overwegende dat, wijl geen bijzondere 
wijze van bewijslevering bij de wet voor
geschreven is, de rechter bij wie een in-

(1) Verbr., 3 november 1952 (A1·r. J!e•·br., 
1953, blz. 114,; Bull. en PAsrc., 1953, I, 124, en 
nota 2). 

(2) Verbr., 2 september 1952 (A1·r. J!e1·br., 

brenk op artikel 3 van de besluitwet van 
14 november 1939 aanhangig is, het be
staan van de staat van dronkenschap uit 
alle gegevens die zijn overtniging kunnen 
vormen afleiden mag; 

Overwegende dat, waar aanlegger in 
verband met de staat van dronkenschap 
geen verweermiddelen deed gelden, de 
rechter over de grond, door, zoals hij 
het gedaan heeft, de inbrenk op de boven
gemelcle wetsbepaling in de bewoordingen 
der wet vast te stellen, er op gewezen 
heeft dat de staat van clronkenschap van 
de beklaagde met deze welke in de wet ' 
voorzien wordt overeenkwam; 

Dat het middel gevolgelijk niet kan aan
genomen worden; 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van niettigheid voorgeschreven 
rechtsvormen wenlen nageleefd en dat de 
nitgesproken veroordelingen overeenkom
stig de wet zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanlegger tot de kosten. 

24 januuri 1955. - 26 kumer. - Voorzit
te1·, H. Fettweis, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve-r, H. Moriame. 

Gelijlcluidendc concl·usic, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 24 januari 1955 

1° OPENBARE DRONKIDNSCHAP. 
IN STAAT VAN DRONKENSOHAP VERKERENDE 
PERSOON DIE lN EEN OPENBARE PLAATS EEN 
VOERTUIG BESTUURT. - 0NTZETTING VAN HET 
RECHT TE BESTUREN.- 0NTZETTING BEPERKT 
TOT HEr BESTUREN VAN EEN ~iOTORVOERTUIG. 
- 0NWE1"rELIJKHEID. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. ~ 
STRAFZAKEN. - I3EWIJSELEMEN'l'EN. 

1° 1Vannccr hif de verdachte vcroordeclt, 
clie, in staat van dronlcenschap in ecn 
openbarc plaats een voert-uiy heett bc
stuttrd, moet de rechter tcgcn hem de 
ontzetting uitsprckcn van het rccht cen 
·voc1·tuig of een luchtschip te bcsturen 
of cen djdie1· tc gcleiden; hij ma.g de 
ontzctting n·ict tot hct bcsturen van een 
motonwertttig bctJCrJcen (1). (Besluitwet 
van 14 november l!J39, art. 10.) 

2° Bchoudcns bijzonderc wetsbcpaling bc
oordcelt de stratrechter sotr.verein clc 
waarde van de hem voo1·gedragcn be
wijsclemcnten (2). 

1952, biz. 679; Bull. en PAsrc., 1952, I, 768, en 
nota 2); 6 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 
882, en nota 2); 15 maart 1954 (ibid., 1954, I, 
618). 
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(LAMBERMONT, T. OPENBAAR MINISTERIE, EN 
PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, T. LAM
BERMON'f.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 10 juni 1954 in lloger !Jeroep 
gewezen door de Oorrectionele Recbtbank 
te Luik; 

I. Ten aanzien van de voorziening in
gesteld door het openbaar ministerie : 

Over hct enig middel, afgeleid nit de 
sell ending van de artikelen 1, 3 en 10, 3°, 
van de besluitwet van 14 november 1939 
op de beteugeling van de dronkenschap, 
doordat llet bestreden vonnis, beslissende 
over de telastlegging van voormelde ar
tikelen te hebben Ol'ertreden, de beslis
sing van de eerste rechetr lJevestigt waar
bij tegen aanlegger de ontzetting van bet 
recl1t gedurende een maand een « motor
voertnig '' te besturen uitgesproken werd : 

Overwegemle dat bet bestreden vonnis, 
bij hevestiging van het beroepen vonnis, 
de beklaagtle Lambermont tot een geld
boete yeroordeelt en hem ontzet verklaart 
van llet recllt gedurende een maand een 
zelfllewegend voertuig te besturen, nit 
hoofde van, gebruiker van de openbare 
weg zijnde, aangetroffen te zijn geweest 
toen llij, in staat van dronkenschap ver
keremle, een voertuig bestuurde of een 
rij!Uer geleidde, of een andere beziglwid 
verricl1tte welke voorzichtigheid of llij
zondere voorzorgen vereiste ten einde ge
vaar voor hem zelf of voor anderen te 
vermijden (telastlegging B) ; 

Overwegende dat de recllter wegens 
elke inbreuk op artikel 3 van de besluit
wet van 14 november 1939, nit kracllt van 
artikel 1{), 3°, van de besluitwet, de ont
zetting voor de bij die bepaling voorge
schreven duur moet uitspreken van bet 
recht een voertuig of een luchtschip te 
besturen of een rijdier te geleiden; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis, 
door de uitgesproken ontzetting tot het 
recllt een zelfbewegend voertuig te bestu
ren te !Jeperken, voormelde wetsbepalin
gen gesclwnden beeft ; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

II. Ten aanzien van de voorziening van 
Lambermont, beklaagde : 

Over het micldel, afgeleid nit de scllen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat bet llestreuen vonnis, om aan
legger nit hoofde van inllreuk op arti
kel 42, lid 1, van de Wegcode (koninklijk 
besluit van 1 februari 1934), te veroor
delen, steunt op de gronden welke met 
de gegevens van het strafbundel strijdig 
zijn : 

Overwegende dat in strafzaken behou
dens de geyflllen waarin de wet 'een llij
zondere WIJZC van bewijsvoering voor
schrijft, de rechter over de grond vrije
lijk, volgens zijn geweten, de hem voor
gelegde gegevens en inzonderheid de ge
gevens der inlichtingsopneming, beoor
deelt en volgens zijn overtuiging uit
spraak doet; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat ten gevolge van llet 
antwoord dat hierboven op 11et tot sta
ving van de voorziening van het openlmar 
ministerie ingeroepen midclel wordt yer
strekt het onderzoek van het tweede mid
del van de memorie van aanlegger Lam
bermont voor deze van llelang ontbloot 
is, naardien dat middel tegen de over 
bovengemelde telastlegging B gewezen 
!Jeslissing O]Jkomt; 

En overwegende, a~ngaande de over 
de telastlegging van inbreuk op artilrel 42 
van de Wegcoue gewezen beslissino- dat 
de substantie)e of op straf van nietfgheid 
voorgeschrev~n reclltsvormen werden na
geleefcl en clat de !Jeslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, voor zoveel het over de te
lastlegging B en over de kosten uitspraak 
gedaan lleeft; verwerpt de voorziening 
van Lam!Jermont voor het overige; beveelt 
dat melding van onderha vig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deel telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt Lamllermont tot de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar cle Correc
tionele Rechtbank te Verviers zetelenrle 
in hoger beroep. ' 

24 jannari 1955. - 2• kamer. - T' oor
zitte7·, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Yerslagge·ver, H. na
reel. - GeUjkluidende conclusie, H. Paul 
JVIahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 januari 1955 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. - DuzoN
DERE AANGIF'l'E VOO R DE STATli:l'l'IEK. - "\VE'f 
VAN 31 DECE>IBER 1947, ARTIKEL 5. - VER
YOER BINNEN DE 1'0LKRING ZONDER IN- OF 
Ul'fVOER YAN KOOPWAREN. - AANGIFTE NIE'f 
VEREIST. 

De bijzondere aangi.fte voor de statistiek 
voorzien door artikel 5 1'an de wet va1; 
31 december 1947 inzake douanen en 
accijnzen wordt niet 'Uereist in .oeval 
vq,n onwettelijk vm·voe1· van koopwaren 
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binnen de tolkring, wanneer er geen in
of 1t'itvoer voorhanden is (1). 

(KESSEL, 'r. BELGlSCIIE STAAT, 
MINISTER VAN FINA!I:Cii,;N.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat cle voorziening enkel 
on tvankelijk is in zover zij gericht is 
tegen de bescbikkingen van het arrest 
waarllij teri laste van aanlegger veroor
delingen geveld worden; 

Over het milldel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van tle GrondwPt, 
eerste onderdecl, doortlat ltet hestreclen 
arrest zich erbij bepaalt er op te wijzen 
dat de uitleg welke aanlegger nopens zijn 
gedragingen op de weg verstrekt niet 
steeklwudend is, dan wanneer uanlegger 
Lij regelmatige conclusies nader aan
duidde waa.rin zijn gedragingen strij11ig 
waren met een deelneming· aan het mis
drijf hetwelk aan zijn medebeklaagden 
ten laste gelegd wordt; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest het door 
aanlegger ingeroepen verweermiddel niet 
beantwoordt dat er in bestaat voor te 
Jwuden dat de verbalisanten in hun pro
ces-verbaal veronderstellingen en gevolg:
trekkingen gedaan hadden welke niet cie 
minste bewijskracht hebben; derde onder
dee!, doordat bet bestreden arrest de con
clusies niet beantwoordt waarbij aanleg
ger grieven deed gelden tegen de onder
scbeiden door de eerste rechter uitgespro
ken veroordelingen en inzonderbeid tegen 
de veroordeling tot vier maanden gevan
genisstraf die in strijd met de bepaling 
van artikel 21 van de wet van 6 april 
1843 toegepast werd : 

Over bet derde onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger bij conclu

sies stnamle hield dat, aangenomen dat 
de vervoerde koopwaar koffie was die 
koffic enkel Belgiscbe en dus inl;ndse 
waar kon uitmaken, en dat bij toe11assing 
van artlkel 21 van de wet van 6 april 
1843 geen gevangenisstraf op hem mocht 
toegepast worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de kwestieuze gevangenisstraf velt zomler 
het door verweerder voorgebracht vcr
weermiddel te dien aanzien te beantwoor-

(1) Verbr., 1 december 1952 (An·. Ye1·b1·., 
1953, biz. 1~'1; B1ill. en PAsrc., 195.3, I, 204, en 
nota 2). Zre oak verbr., 17 mer 19M (A1'1'. 
Ye1·b1·., 1954, biz. 600; Bull. en PAsrc., 1954, 
J, 802). 

den; dat het middel in dit opzicbt ge
grond is; dat wegens de imsplitsbaarheid 
van de veroordeling, de vernietiging van 
de gevangenisstraf de vernietiging metle
brengt van de andere straffen welke uit 
hoofde van de telastlegging van onwette
lijk vervoeren van koopwnrcn in de voor
behouden tolkring uitgesproken werden; 
.ove~ het middel van ambtswege, afge

lmd mt de scbending van artikel 5 van 
de wet van 31 clecember Hl47 in zake 
douanen en accijnzen, doordat het be
streden arrest aanlegger wegens niet in
achtneming van de voorschriften ter zake 
van de statistiek tot een geldboete van 
500 frank veroordeelt, dan wanneer die 
voorschrlften niet toepasselijk zijn in ge
val van vervoer zonder geldige beschei
den, van koopwaren in de tolkring : 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 31 december 1947 enkel een bijzon
dere aangifte voor de statistiek vereist 
wanneer koopwaren in- of uitgevoerd 
worden; dat het bestreden arrest vast
stelt dat er in onderbavig geval noch in
nocll uitvoer van koopwaren beeft plants 
geha(l, docll enkel vervoer in de voorbe
houden kring; dat het mitsdien aanlegger 
met schending van de in het middel aan
geduide bepaling tot een geldboete uit 
boofde van niet inachtneming van de 
voorschriften ter zake van de statistiek 
veroordeelt; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding llestaat om de andere onderdelen 
van het eerste middel te beantwoorden 
verbreekt het bestreden arrest voor zoveei 
het aanlegger uit hoofde van onwettclijk 
vervoer van koopwaren in de voorbehou
den tolkring en uit hoof de van niet in-· 
achtneming van de voorscbriften ter zake 
statistiek veroordeeld lleeft, zegt dat cr 
met betrekking tot laatstgenoemde telast
legging geen grond bestaat tot verwij
zing ; verwerpt de voorziening voor bet 
overige; beveelt dat melding 1;an onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar he.t Hof van beroep te. Brussel. 

24 jannari 1955. - 26 knmer. - Voor
zitte?·, H. Fettweis, raausheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slarmcver, H. C. 
Louveaux. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat.-generaal.· 

28 KAMER. - 24 januari 1955 

1° ASSISENHOF. - WE'l'BOEK VAN S'l'RAF
VORDERING, ARTIKEL 343. - VOORWER.P. 
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2o ASSISENHOF. - BERAADSLAGING VAN 
HE'!' HOF EN VAN DE JURY OVER DE 'l'OEPAS
SING VAN DE S'J'RAF. - 0PS''l'ELLING VAN HE'!' 
ARREST. - TUSSENKOMS'J' VAN DE JURY. 

30 ASSISENHOF. - BERAADSLAGING VAN 
HE'!' HOF EN VAN DE JURY OVER DE TOE TE 
PASSEN STRAF. - BERAADSLAGING VOLEIN
DIGD. - GESPREK TUSSEN DE TERUG IN DE 
GEHOORZAAL GEKOMEN GEZWORENEN EN DER
DEN VOOR DE UITSPRAAK VAN HET ARREST. 
- GEEN NIE'l'IGHEID .. 

1o Artikel 343 van het Wetboek van straf
vordering gewijzigd door de wet van 
14 jttU 1931 is van toepassing ten aan
zien van de beraadslaging van de ge
zworenen nopens het opstellen van httn 
·verlcla?"ing betreffende de schuld van de 
beschuldigde en niet ten aanzien van 
hun beraadslaginu met het hof over de 
ttit te sprelcen straf. (Wetboek van 
strafvordering, art. 343 en 364, gewij
zigcl het eerst door de wet van 14 juli 
11}31, het tweecle door de wet van 23 au
gustus 1919.) 

2o De gerneenschappelijke beraadslaying 
van het hof en de jttry heeft tot voor
werp de jttry in staat te stellen de om
vang van de straf juist naar gelang van 
de zwaarte van de schuld te bepalen 
onder meer door het aannemen van 
verzachtende ornstandigheden aan wel
lcer aanwt;zmg de gezworenen deel 
nemen. Geen wetsbepaling legt de ge
zworenen op awn het opstellen van het 
ove·riue van het arrest deel te nemen, 
en inzonderheid aan de aanduiding van 
de wetsbepaUngen wellce in het arrest 
moeten opgegeven worden. 

3o Een gespTelc tussen de teTug in de 
.oehoorzaal oelcomen gezworenen, nadat 
de beraadslaging tot het bepalen van de 
stTaf geleid had en sommige personen 
teTwijl het hot zich bezig hield met de 
aandttiding van de wetsbepalingen wel
lce in het an·est nweten opgegeven wor
den, maalct geen schending u.it van een 
op st1·aj van nieti_qheid voorgeschreven 
formaliteit (1). (Wetboek van strafvor
dering, art . .'l66, gewijzigd door de wet 
van 2.'l augustus 1919, art. 4, en door 
kon. besluit van 8 maart 1936, art. 3.) 

(GILLIS.) 

ARREST (2), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1954 gewezen door 

(1) Verbr., 28 maart 1843 (Bull. en PASIC., 

1843, I, 165). 
(2) Het Hof heeft reeds in deze zaak een 

eerste arrest gewezen op 2 september 1954 
(Bull. en PAsiC., 1954, I, 1032). 

het hof van assisen van de provincie Bra
bant; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel .'l-13 van het Wet
hoek van strafvordering, en schending 
van de rechten der verdecliging en van 
het geheim der beraadslagingen, doordat, 
tussen het ogenblik waarop het hof en de 
jury zich teruggetrokken hebben om over 
de straf te beraadslagen en het ogen
blik waarop het hof en de jury de gehoor
zaal weder binnengetreden zijn om het 
arrest uit te spreken, gezworenen 'cle 
rechtszaal binnengekomen zijn en met 
sommige personen gesproken hebben, van 
welke omstandigheden het hof van assi
sen aan aanlegger akte gegeven heeft, en 
doordat de gezworenen mitsdien niet aan 
gans de beraadslaging, en inzonderheid 
aan de totstandbrenging van het arrest, 
deelgenomen hebben : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat ar
tikel .'l43 van het Wetboek van strafvor
dering, gewijzigd bij de wet van 14 juli 
1931, betreffende de beraadslaging der ge
zworenen enkel ten aanzien van de op
making van hun verklaring van toepas
sing is; 

Dat de onwettelijkheid welke het mid
del aanvoert en welke zou voortvloeien 
uit omstandigheden die zich naar aanlei
ding van de beraadslaging van het hof 
en de gezworenen over de uit te spreken 
straf zouden voorgedaan hebben geen 
schending van bovengemeld artikel kan 
uitmaken; 

Overwegende anderzijds, dat uit de ver
meldingen van het proces-verbaal der 
v66r het hof van assisen gevoerde rechts
pleging- blijkt dat de gezworenen door rle 
voorzitter enkel gemachtigd geweest zijn 
de zaal der beraadslaging te verlaten na
dat de beraadslaging tot het bepalen van 
de straf geleid had, << terwijl het hof 
zich bezighield met het materieel nazien 
van bepaalde bijzonderheden, zoals de 
aan te dniden artikelen, enzovoorts »; 

Overwegende dat een gesprek op dat 
ogenblik tussen de terug in de gehoorzaal 
gekomen gezworenen en sommige perso
nen, g-een schending uitmaakt van een 
substantiiHe of op straf van nietigheid 
voorgeschreven formaliteit, en gevolglijk 
de rechten der verdediging niet heeft kun
nen krenken; 

Overwegeude dat het middel, voor zo
veel het de schending van het geheim der 
beraadslaging inroept, feitelijke grand
slag mist, naardien nit geen der stukken 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat gezworenen aan personen om
standigheden met betrekking tot de be
raadslaging kenbaar zouden gemaakt heb
ben; 

Overwegende dat artikel 4 van de wet 
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van 23 augustus 1919, waarbij de arti
kelen 364 en 366 van het Wetboek van 
strafvordering vervangen werden, enkel 
tot voorwerp heeft de jury aan de toepas
sing van de straf te laten deelnemen en 
hem in staat te stellen de omvang der 
straf juist naar gelang van de zwaarte 
van de schuld van de beschuldigde te be
palen onder meer door het aannemen van 
verzachtende omstandigheden aan welker 
aanwijzing de gezworenen deelnemen; 

Doch overwegende dat geen wetsbepa
ling aan de gezworenen oplegt aan het 
opstellen van het overige van bet arrest 
deel te nemen, en inzonderheid aan de 
aanduiding van de wetsbepalingen welke 
in het atTest moeten opgegeven worden; 

Dat !let middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over bet tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de recbten der verde
diging, doordat, op de door de verdediger 
van de bescbuldigde gestelde vraag er
kend werd dat de v66r bet bof en de 
gezworenen nedergelegde overtuigings
stukken betrekking badden op de zaak 
welke in juni 1954 door bet Hof van as
sisen te Luik berecbt werd in verband met 
het namaken van Belgische bankbiljetten 
van 500 frank, van Duitse biljetten van 
100 mark en van Nederlandse biljetten 
van 100 gulden, dan wanneer aanlegger 
enkel in de zaak van de valse biljetten 
van 500 Belgische frank betrokken was, 
en dan wanneer veel van die overtuigings
stukken hoegenaamd geen verband bad
den met de zaak waarvan het Hof van 
assisen te Namen kennis diende te ne
men: 

Overwegende dat het middel steunt op 
feitelijke beweringen welke steun vinden 
in geen der stukken waarop het hof acht 
vermag· te slaan; dat het derbalve feite
lijke grondslag mist; 

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

Om die redenen, verwerpt c1e voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

24 januari 1\155. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waatne
mend voorzitter. - Verslag,qever, H. Ba
reel. - Gel'ijlclu,iclencle conclttsie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. ~ Pleitet·, 
H . .Teunehomme (van de Balie te Luik). 

2e KAMER. - 24 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES.- VER
KEERSBELASTING OP DE AUTOVOERTUIGEN. -
TAKELAUTOMOBIEL W AARIN ARBEIDERS-

WERKTUIGKUNDIGEN PLAATS GENOMEN HAD
DEN. - GEEN TAXE VERSCHULDIGD. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - VER
KEERSBELASTING. - TAKELAU'l'OMOBIEL. -
AANGIFTE VOOR DE INGEBRUIKNEMING VER
PLICHTEND. 

1o Een als werlctuigmachine van cle ver
lceersbelasting vrijgestelae talcelwagen 
worclt niet belastba.ar cloo?· het feit clat 
arbeiclers-we?·lctui.Qlcttncli .. !Jen met cle wa
gen vervoercl worclen, inclien dit vervoer. 
ten annzien van het ve1·voer van het 
werlctuig een bijlcomstig lcnralcter 
heett (1). (Sameng·eschak~lde wetten 
van 10 april 1951, art. 1 en 9.) 

2° Een talcelwaaen moet v66r de inge
bruilcneming aangegeven worclen zelfs 
wanneer het voertuia uiteraard wette
lijlc van de verlceersbelnstin.Q vrijaesteld 
is. (Samengeschakelde wetten van 
10 april 1951, art. 1 en 25.) 

(BELGISCHE STAA'f, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. BLANCHART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 2, 5, 8 en 11 van de wet van 
28 maart 1923, betreffende de verkeers
belasting op de autovoertuigen, doordat 
het bestreden arrest verweerder wegens 
niet-betaling van de verkeersbelasting 
vrijgesproken heeft om de reden dat de 
takelautomobiel welke verweerder ge
bruikte slechts bijkomend tot het vervoer 
van personen diende, dan wanneer een 
werktuigmachlne, zoals een takelwagen, 
slechts van de verkeersbelasting wet
telijk vrijgesteld is wanneer zij uitslui
tend dient tot het depanneren, zonder 
vervoer van personen of goederen : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens overtreding op artikel 25 
van bet koninklijk besluit van 10 april 
1951, tot samenordening der wetsbepalin
gcn betreffende de verkeersbelasting op 
de autovoertuigen, op grond van niet-aan
gifte van een takelautomobiel en niet 
kwijten v66r de ingebruikneming van die 
automobiel van de belasting voor de 
reizen welke de belastingschuld doen ont
staan; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het normaal is dat arbeiders-werk-

(1) Zie verslag Commissie van financien van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, Doc. 
pa1·l., Kamer, zittijd 1922-1923, n' 199, blz. 3. 
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tuigkundigen in de takelautomobiel plants 
nemen; dat gelet op de aard van het voer
tuig clit vervoer van personen slechts een 
bijlwmstig karakter vertoont; 

OYerwegende dat, naar luid van arti
kel 2, paragraaf 5, van het koninklijk 
!Jesluit nr 72 van 24 januari 1935 (art. 9 
der samengeordende wetslJepalingen), 
wanneE·r een voertuig beurtelings of ge
lijktijtlig client tot venoer da t op wr
schillende wijze belast!Jaar is, het toepas
selijk regime dat van het voornaamste 
gebruik van het voertuig is; 

Overwegende dat, na feitelijk vastge
steld te helJ!Jen dat in onderhavig gcval 
de bll;:elautomo!Jiel tege!ijkertijd de ar
!Jeiders-werktuigkundigen en de werktuig
machine vervoerd had, en dat het vervo(~r 
van personen ten deze ten aanzien van 
het venoer van het werktuig slechts bij
komstig was en was van de !Jelasting vrij
gesteld het hof van beroep derhalve claar
uit wettelijk heeft kunnen af!eiden dat 
het toepasselijk regime dat was van llet 
voornaamste ge!Jruik van het voertuig, 
namelijk het op het vervoer van de werk
tuigmachine toepasselijk regime; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over llet middel van ambtswege, afge

leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest verweerder van het niet aangeven 
van het voertuig vrijspreekt, zonder die 
!Jeslissing te rechtvaardigen : 

Overwegende dat het arrest verweerder 
van de tegen hem ingebrachte telastleg
gingen vrijspreekt om reden dat de ver
keersbelasting niet verschuldigd is ; 

Overwegende dat die reden, welke ai
leen op de telastlegging van niet kwijting 
der belasting betrekking heeft, de lleslis
sing van vrijspraak ten aanzien van de 
telastlegging van niet-aangifte van dat 
voertuig niet kan dragen, dat immers de 
aangifte niet enkel tot voorwerp heeft 
llet berekenen van de !Jelasting mogelijk 
te maken, doch ook toezicht te houden 
over het ge!Jruik dat van het voertuig 
gemaakt worclt (art. 25 der samengeor
demle wetten); 

Dat het bestreden arrest dienvolgens 
artikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

En overwegende dat, voor het overige, 
de substantH!Ie of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefg en dat de beslissing overeenkom
stig· de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het, beslissende over 
de telastlegging van niet-aangifte van het 
voertuig, verweerder vrijgesproken heeft 
en de in boger beroep gevallen kosten ten 
laste van de administra tie gel a ten heeft; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 

beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 

i de gedeeltelijk vernietigde bcslissing ; ver
oordeelt verweerdcr tot de helft der kos
ten, terwijl de wederhelft ten laste van 
aanlegger !Jlijft; verwijst de aldus !Je
verkte zaak naar het Bof van beroep te 
Luik; 

24 januari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitte1', B. Frttweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VersTarmeve1·, II. C. 
Louveaux. - Gelijl.'luidende concl'l!sie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Em. Ke!Jers (van het Hof van 
!Jeroep van llrussel). 

28 KAMER. - 24 januari 1955 

1° REOHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - 0:\'DERZOEK. - BEKLAAGDE HO
GERE OFFICIER. - HECH'l'ERLI.JKE CO.\UUS
SIE. - SAMEI'iSTELLING UJ'l' EEN OF!•'ICIER 
VAN DEZELFDE UllAAD ODDER IN DJE);S'l', -
V AS1'S'l'ELLINU. 

2° REOHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - HUISZOEKING EN VERHOOil VAN 
GE'l'UIGEN VERRICH'l' DOOR EEN AFUE\"AAIWIGDE 
VAN DE ONDERZOEKSRECH'l'ER. - llEKLAAGDE 
MILri'AIR IN AC'l'lEI'E DIENST. - HOEDANIG
HEID VAN MILI'l'AIR NIET UIT PROCEDURE
S'l'UKKEN GERLEKEN OP HET OGENRLIK DER 
VERRICH'l'INGEN. - WE1'TELIJKHEID VAN DIE 
VERRICH'l'INGEN. 

1° TVnnneer uit l!et proaes-'GeTbaal vnn 
nanstelling va.n de ofjioieren welke in 
een zaalc ten laste van een lzo,qere of]i
aier gelast waren deel uit te rnaken van 
de real!terlijke aommissie blijkt dat die 
aanstelliny in ttitvoering van artl ke
len 41, 42, 140 en 147 van de wet van 
15 j~tni 1899 plaats heeft gel!ad m oet 
ttit deze vaststelling afrteleid worllen 
rlat de ofjiaieT van dezelfde rtraa.d als 
de beklaagde onder de ofjiaieren ouder 
in dienst aanyed~tid werd. 

2° De huiszoeking en het verhoor van ge
tu:igen verrial!t door een af.qevaa.rdigde 
van. de onde·rzoelcsTcalt ter zijn wettelijlc 
otschoon de beklaagde de militaiTe hoe
danigheid bezat, zo op het ogenblilc van 
voormelde verrichtingen die hoedanig
heid tt-it geen enkel stuk van de tJroce
dure bleelc. 

(MARICQ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1954 gewezen door het 
militair gerechtshof; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
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scbending van de artikelen 234 van bet 
Wetboek van strafvordering, 154 van de 
wet van 18 juni 1869 op de recbterlijke 
inricbting, 133 van de wet van 15 j)lni 
18U!l, titel II inboudende van bet Wetboek 
van strafrechtspleging voor bet leger, 
doordat het bestreden arrest niet door de 
eerste voorzitter van bet militair ge
rechtshof genaamtekend werd : 

. Overwegende dat d~ aan aanlegger be
tekende uitgifte van het bestreden arrest 
de melding bevat dat dit arrest door de 
eerste voorzitter van bet militair ge
rechtshof genaamtekend werd; 

Dat bet mid del in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 41, 42 en 
140 van de wet van 15 juni 18!J!J, titel II 
inboudende van het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger, en 97 van 
de Grondwet, doordat er niet is vastge
steld geweest dat de reservemajoor De
vos, lid van de rechterlijke commissie, 
in die rang meer ancienniteit dan aan
legger had, waaruit volgt dat de bestreden 
beslissing gewezen geweest is over een 
rechtspleging waarin de snbstantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen niet nageleefd werden : 

Overwegende dat uit de termen zelf van 
bet aan het hof voorgelegd proces-ver
baal van openbare terechtzitting welke op 
19 maart 1954 door het militair gerechts
hof gellouden werd, blijkt dat de aan
stelling van de officieren welke gela~t 
waren in de zaak van aanlegger deel mt 
te maken van de rechterlijke commissie 
en bijgevolg de aanstelling van reserve
majoor Devos, op vordering van de andi
tenr-generaal, in uitvoering van de arti
kelen 41, 42, 140 en 147 van de wet van 
15 juni 1899, en derhalve overeenkomsti_g 
de voorschriften van evengemeld artl
kel 140 heeft plaats gehad; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over l!et derde middel, afgelei<l nit de 

schending van de artikelen 21 van de wet 
van 15 juni 1899, titel I inboudende van 
het Wetboek van strafrechtspleging voor 
het leger, 44 en inzonderheid 44, lid 3, 
van de wet van i5 juni 1899, titel II in
houdende van het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger, zoals dit 
artikel 44 bij artikel 1 van de besluitwet 
van 9 maart 1940 gewijzigd werd, doordat 
de rechterlijke commissie, om over de 
tegen aanlegger voorgebrachte telastleg
ging te onderzoeken, naar vaststellingen 
en verklaringen verwezen heeft welke 
vastgelegd werden in processen-verbaal 
opgernaakt naar aanleiding van een buis
zoeking ter uitvoering van een huiszoe
kingsbevel dat verleend werd door een 
ratione personae onbevoegde onderzoeks
rechter, die door de insgelijks onbevoegde 

procureur des Konings tot bet instellen 
van een onderzoek gevorderd was geweest, 
en doordat het militair gerechtshof even
min die processen-verbaal nit de recbts
pleging verwijderd heeft en bovenclien 
zijn beslissing gesteund heeft op bet on
derzoek hetwelk onregelrnatig door de 
rechterlijke commissie gehouden werd : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest, waartegen bet middel niet 
opkomt, blijkt dat, toen de door de on
derzoeksrechter afgevaardigde officier van 
politic de huiszoeking verrichtte en de 
verhoren afnam welke hier gecritiseerd 
worden, geen enkel stuk der recbtspleging 
het bewijs van aanleggers hoedanigl!eid 
van militair oplever<le; 

Overwegende derhalve dat, ter zake, de 
besproken lmiszoeking overeenkomstig de 
wet verricht werd; 

Dat dienvolgens het middel, gesteund 
op de bewering dat die huiszoeking on
wettelijk was, niet kan aangenomen wor
den; 

Overwegende, trouwens, dat uit geen 
aan het hof onderworpen stnk blijkt dat 
de in het middel bedoelde vaststellingen 
en verklaringen zonden verricht of afge
legd geweest zijn nadat het bewijs van 
aanleggers hoedanighei<l van militair ge
leverd werd; 

Overwegende dat, bernstend op de ver
keerde bewering dat de huiszoeking on
wettelijk was, het middel niet kan aan
genomen worden; 

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 aanlegger tot de kosten_ 

24 jannari 1955- - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Ba
reel. ~ GeUjkl1tidende conclnsie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Simont. 

2e KAMER. - 25 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. - lN
KOMSTENilELASTINGEN. - BEROEP VAN DE llE
LASTINGPLICHTIGE TEGEN DE llESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR-.- J1.1ACHTEN VAN RET HOF VAN 
BEROEP. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELAS'l'INGEN. - BEROEP VAN DE BE
LASTINGPLICHTIGE TEGEN DE llESLISSING VAN 
DE DIR-ECTEUR-. - DOOR DE llELASTINGPLICH
TIGE VOOR- DE EER-STE MAAL V66R HET HOF 
VAN BEROEP VOORGEBR-ACH'l'E llETWISTINGEN. 
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- NIEuWE IlETWISTINGEN DIE GEEN IlEROEP 
DOCH EEN NIEUWE BECLAMATIE UIT~IAKEN. 

3° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMS'l'ENIJELASTINGEN. - HOF VAN IlEROEP 
UI'l'SPRAAK DOENDE OVER NIEUWE INGEDIENDE 
BETWISTINGEN. - MAOHTOVERSCHBIJDING. 

40 OPENBARE ORDE. - REGELS BETREF
FENDE DE RESPEC'l'IEVE BEVOEGDHEID DER AD
MINIS'£RATIE EN RECHTEHLIJKE OVERHEDEN. 
- REGELS HORENDE TOT DE OPENBARE ORDE. 

1 o Jlil et de zaalc in Jcennis gesteld door 
het verhaal teyen cle beslissiny van de 
directeur de1· belastingen mag het hot 
van beroep enlcel kennis nemen vrtn de 
in het bezwaarschritt opgewo1·pen pun
ten en van d·ie waa1·van de di1·ectm1r 
van Mnbtswege lcennis heett genornen; 
het verhaal st1·elct zich niet 11it tot de 
aanslag zelj' in al zifn bestanddelen en 
zonder bezJerking (1) (2). (Samengescha
kelcle wetten, art. 66.) 

2° DoM rechtstreeks iets v66r het hot van 
be1·oep te brengen dat de in zijn be
zwaarschrij't opyeW01"1Jen betwistingen 
en datgene waarvan de directe·u1· van 
ambtswege naar aanleiding van dat be
zwaarschrij't kennis yenomen heett 
overschrijdt, stelt de schatplichtige 
over die punten geen verhaal in tegen 
de besUssiny van de directem· doch een 
nieuw bezwaar tegen de aanslag, welk 
bezwaa1· lcTachtens artilcel 61, para
graaf 3, der sarnengeschalcelde wetten 
niet tot het hot van beroep maar tot de 
rliTecte1w de1· belastingen moet ge1·icht 
worden en, op straffe van verval binnen 
de bij artikel 61, paragraat 3, lid 2, 
voorziene tennijnen moet ingediend 
worden (3). 

3o Zander zijn macht te buiten te gaan, 
zou het hot van beroep zijn jurisdictie 
niet lcnnnen in de plaats van de be
voegdheid va1l de administ1·atie stellen, 
hetgeen het geval zo11 zijn indien het 
zich het beslechten toelcende van overge
legde uetwistingen die niet vooraf aan. 
de directeur onderworpen werden at 
niet het voorwerp van een beslissing 
van deze laatste hebben uitgemaalct (4). 

4° De regels wellce de respectieve bevoegd
heid der administrat'ieve en rechterHjlce 

(1) Zie verbr., 16 februari 1954 (Arr. T'e1'b1·., 
1954, biz. 428; Bull. en PAsrc., 1954, I, 540, en 
nota's 2 en 3, biz. 541); 18 januari 1955 (supra, 
biz. 391; Bull. en PASIC., 1955, I, 519). 

(2) en (3) V66r de directeur gingen de be
twistingen over « het beloop » van de aanslag. 

(4) Verbr., 21 april 1953 (Arr. T'e,·b,·., 1953, 
biz. 566; Bull. en PASIC., 1953, I, 638). Over de 
door het hof van beroep begane machtover
schrijding inzake directe belastingen, zie verbr., 

ove1·heden bepnlen zijn vnn openbare 
o1·de (5). 

(GOSSELIN, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 2G october 1~53 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig micldel, afgeleicl ui t de 
schencling van de artikelen !l7 van de 
Grondwet, 61 en inzonderheid G1, para
graaf 3, GG en 67 van de bij besluit van 
31 juli 11}43 samengeschakelcle wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen; 6 
van de wet van 6 september 1895, 464 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vorclering, doorclat bet bestreclen arrest, 
hoewel het erkent clat de door aanlegger 
bij conclusies aangevoerde grieven op het 
vestigen van de balans van de activa 
11}40-1944 betrekking hadclen, beslist heeft 
dat de acht aangevoercle grieven alle 
aan het voorwerp cler vijf door aanleg
ger voorgestelcle bezwaarschriften vreemd 
waren, clat zij aan het toezicht van de 
aclministratie niet onclerworpen waren ge
weest en cla t zij om die verschillencle re
el en en nieuwe eisen uitmaakten die niet 
konclen aangenomen worden, clan wan
neer, IJij toepassing van de regel clat er 
geen verval bestaat zoncler tekst, geen 
enkele cler door aanlegger aangevoerde 
grieveu kon aangezien worden als een 
nieuwe eis uitmakencl, claar het geschil 
in fiscale zaken zich vermengt met het 
beclrag cler aanslagen die het voorwerp 
van de bezwaarschriften uitgemaakt heb
llen : 

Overwegencle dat, zonder te beweren 
clat de acht door hem bij conclusies v66r 
het hof van beroep aangevoercle grieven 
in zijn tot de clirecteur der belastingen 
gerichte bezwaarschriften voorgestelcl zou
clen geweest zijn of clat cleze over cleze 
grieven van ambtswege uitspraak zou ge
daan hebben, aanlegger zich er toe be
perkt staancle te houclen clat, krachtens 
de wet, het geschil waarvan ~et hof van 
beroep door het beroep kenms moet ne
men zich tot al de bestanclclelen van de 

8 november 1949, 7 febrnari en 30 mei 1950 
(Arr. Jle,-b,·., 1950, biz. 121, 369 en 606; Bull. 
en PASIC., 1950, I, 131, 393 en 684) alsook 
29 mei 1951 (A1T. Jlerbr., 1951, biz. 570; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 661). Raadpl. ook M. WA
LI>:E, Notion judiciaire de l' exces tle pouvoir, 
uitg. Dalloz, 1927. 

(5) Zie verbr., 15 januari 1894 (B,ll. en 
PASIC., 1894, I, 86) . 
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aanslagen zelf zonder beperking uit
strekt; 

Overwegende dat, met de zaak in ken
nis gesteld door het tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen, krach
tens artikel 66 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de irikomstenbelastin
gen ingesteld verhaal, het hof van be
roep enkel kennis mag nemen van de 
in het bezwaarschrift opgeworpen punten 
en van die waarvan de directeur van 
amhtswege kennis heeft genomen; dat de 
wet aldus het geding v66r het hof van 
beroep beperkt tot de door de schatplich
tige in zijn bezwaarschrift aan de direc
teur der belastingen voorgelegde betwisc 
tingen en tot de punten waarover deze 
van ambtswege uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat, waar hij rechtstreeks 
v66r het hof van beroep datgene !Jrengt 
dat de in zijn !Jezwaarschrift opgewor
pen betwistingen overschrijdt en datgene 
waarvan de directeur naar aanleiding van 
dat bezwaurschrift van ambtswege kennis 
genomen heeft, de schatplichtige over die 
punten geen verhaal tegen de beslissing 
van de directeur instelt, doch een nieuw 
bezwaar tegen de aanslag indient welk 
bezwaar, krachtens artikel 61, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten, 
niet tot het hof van beroep, doch tot de 
directeur der belastingen moet gericht 
worden, en, op straffe van verval, binnen 
de bij artill:el 61, paragraaf 3, lid 2, voor
ziene termijnen moet ingediend worden; 

Overwegende dat de regels welke de 
respectieve bevoegdheicl der administra
tieve en rechterlijke overheden bepalen 
van openbare or de zijn; 

Dat de hoven van !Jeroep hun juris
dictie niet in de plaats van de bevocgd
heid der administratie zouden kunnen 
stellen, zonder hun macht te buiten te 
gaan, en dat zulks juist het geval zou zijn 
indien zij zich het beslechten toekenden 
van hun overgelegde punten, die niet 
vooraf aan de directeur onderworpen 
werden of niet het voorwerp van een lle
slissing van zijnentwege uitgemaakt heb
ben; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

25 januari Hl55. - 2" kamer. - Foor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ferslaggever, H. C. Lou
veaux. - Gelijklnidende conclusie, H. 
Ganshof van der Meersch, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. de Mey (aan het 
Hof van beroep te Brussel) en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 25 januari 1955 

BELASTINGEN EN TAXES. - INKOM
S'l'ENDELASTINGEN. - BEDRIJFSINKOMS'l'EN. -
AANSLAG VAN A.i\£BTSWEGE. - BEPALING VAN 
DE VERMOEDELIJlCE INKOMS'l'EN NAAR DE NOR
MALE WINS'l'EN VAl\ SOORTGELIJKE BELAS'l'ING
PLICH'l'IGEN. - BEWEEBD YEBLIES. - GEEN 
REGELMA'l'ICE BOEKHOUDING. - GEEN OP
HELDERING NOPENS HE'l' CIJFER DER WINSTEN. 
- AmnNISTRA'l'IE NIET GEHOUDEN OP HET 
BEWEERD VERLIES ACH1' TE SLAAN. 

TVannee1· een aanslag van ambtswe.qe 
gevestigd we1"d op naa·r de normale 
winsten van S001"tgelijke belastingplich
tigen betJaalde vermoedelijke inlwmsten 
en wanneer de schatplichtige geen 1'Cftel
matirte boekho7ulinrt voe'/'t noch enige 
opheldering nopens het cijfer zijner win
sten verschaft is de adnvinistratie niet 
yehouden acht te slaan op het enlcel en 
tra,qmenta1'isch element de1· ven·ichtin
uen van de belastingplichtige met be
trekking tot een doo1· hem beweerd ver
lies. 

(GERADIN, CURATOR IN HET FAlLLISSEMEN'l' 
BEEKEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
~·IN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 42, 56 van de samengescha
kelde wetten en 2 van het besluit van de 
Regent dd. 16 januari 1948, eerste onder
dee!, doordat het llestreden arrest de 
conclusies niet !Jeantwoord heeft waarbij 
aanlegger beweerde dat de administratie, 
bij het vestigen van de van ambtswege 
aanslag van de belastingplichtige, geen 
rekening gehouden had met een door hem 
ondergaan verlies van 15G.856 fr. 10, 
tweede onderdeel, doordat het bestreden 
arrest de winsten van soortgelijke belas
tingplichtigen in acht nemend de belas
ting van ambtswege aanneemt zonder 
rekening te houden met een niet betwist 
verlies 11an 156.856 fr. 10; dan wanneer 
dergelijke aanslag willekeurig was : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest hierop 
wijst dat « blijkens de economie van ar
tikel 5G van de samengeschakelde wetten, 
een lledrijfsverlies slechts van door de 
belastingplichtige aangegeven· werkelijke 
inkomsten kan afgetrokken worden, en 
niet van in zijn hoofde vermoedelijke in
komsten, enige ten deze mogelijke aan
slaggrond; 
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Dat dergelijke beschouwing op pas
senue wijze aanleggers conclusies beant
woorut; 

Dat uit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegenrle dat uit het bestreden ar

rest lllijkt lint P.eeken geen regelmatige 
boekhouuing llield, derwijze dat het on
mogelijk was te weten of het beweerd 
verlies niet door ann zijn bedrijf eigen 
wins ten gecompenseerd was ; 

Overwegemle dat de administrutie dns 
niet gehoU<len was op clit enkel en frag
mentarisch element der verriclltingen van 
Beeken acht te slaan, wijl deze zich er
van ont1lield enige ophelclering over bet 
cijfer zijner winsten te verschaffen; 

Dnt, !Jij gebrek aan bewijskrachtige 
gegevens anngaande de in 1949 behaalue 
werkelijke winsten, de beoordeling ervan, 
met inachtneming van de winsten van 
soortgelijke belastingplichtigen, geen wil
lekeurig karukter hnll; 

Dnt het !Jestreden arrest, clienvolgens, 
wettelijk heeft kunnen lleslissen dnt de 
belastingplichtige, regelmatig overeen
komstig urtikel 28 van de samengescha
kelde wetten aangeslagen was geweest; 

Dat dit onderdeel van het middel nuar 
recht faalt; 

Over het tweede miudel, afgeleid uit 
de schending van artikel 32, paragraaf 2, 
van de snmengeschakelde wetten, doordat 
een !Jijzondere aanslag had moeten geves
tigd worden, daar de belastingplichtige 
zijn bedrijf in de loop van het jaar 1!l49 
gestaakt had : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de rechtspleging, wnarop het hof 
acht vermag te slaan, blijkt dat de be
lastingplichtige zijn beroepsactiviteit ge
durencle het jaar 1949 zou gestaakt hell
ben; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

25 januari 1955. - 26 kamer. - Voor
zittm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla,qgever, H. De Ber
saques. ~ Gelijlclu.iilende concl·usie, H. 
Ganshof van der Meersch, advocaat-ge
neraal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 25 januari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. -GROND
BELASTING. - VOORAF GEVESTIGD EN GE'iND 
OP RET OP 1 JANUARI VAN RET AANSLAGJAAR 
VASTGESTELD KADASTRAAL INKOMEN. 

2° BELASTINGEN EN TAXES.- GnoND
BELAS'l'lNG. - VRIJSTELLING VOORZlEN BIJ 
AR'l'IKEL 4, PARAGRAAF 3, DER SAMENGESCRA
KELDE WE'l'TEN. - BESTEMMING W AARAAN 
DIE VRIJS'l'ELLING ONDERGESCRIKT IS. - BE
STEMMING DIE OP 1 JANUARI VAN RET AAN
SLAGJAAR MOET WORDEN BEOORDEELD. 

1 o De grondbelasting wordt vooraf ge,res
Ugd en ge.Ynd op het lcaclastraal inlco
men zoals het op 1 faiwari van hct aan
slagjaar werd vastgesteld (1). (Samen
geschakelde wetten, art. 4, 7 en 11.) 

zo De bestemming uit wellcer hoofdc ze
lwre vaste gocderen van de arondbelas
tina wonlen vrijaesteld moet beoo1·deelil 
worden op het in aanrnerlcina aenomen 
oaenblik voor het vestigen van cle belas
ting, wcze op 1 janttari van het aan
slaajaa1'. (Samengeschakelde wetten, 
art. 4, par. 3.) 

(V. Z. W. D. « SCEURS AUGUSTINES ROSPITA
LIERES DE LOUVAIN JJ, T. BELGISCHE S"l'AA'T, 
~INIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'.r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juni 1!153 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 4, paragruaf 3, van 
de wetten betreffende de inkomstenJJe
lastingen, samengescllakeld !Jij besluit 
van de Regent dd. 15 januari 1948, doordat 
het bestreden arrest het stelsel van de 
administratie overneemt, hetwelk de bij 
voormeld artikel 4, paragraaf 3, van de 
samengeschakelde wetten voorziene vrij
stelling van grondbelasting weigert, om 
reden dat de bedoelde goederen op 1 ja
nuari 1950 niet tot een der !Jij deze wets
beiJaling aangeduide doelen bestemd wa
ren, dan wanneer de tekst van artikel 4, 
paragraaf 3, van bedoelde samengescha
kelde wetten bepaalt dat de vrijstelling 
van de grondlJelasting insgelijks toege
staan wordt ten opzichte van de vaste 
goederen of gedeelten van vaste goederen 
welke door een niet winstnajagend eige
naar tot het uitoefenen van een openbare 
eredienst, tot het onderwijs of tot de in
richting van hospitalen enz... bestemd 
zijn, zonder dat bedoelde wetsbepaling 
de vrijstelling afhankelijk maakt van het 
llestaan, vanaf 1 januari van· het belas
tingjaar, van de oorzaken die ze recht
vaardigen : 

Overwegende dat de grondbelasting 
vooraf gevestigd en ge'ind wordt op het 

(1) Zie verbr., 28 mei 1934 (B1tll. en PASIC., 
1934, I, 291). 
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kadastraal inkomen, zoals het op 1 ja
nuari van llet aanslagjaar vastgesteld 
werd; 

Overwegende dat de bij artikel 4, para
graaf 3, van de samengescllal<elde wetten 
voorziene vrijstelling; ten opzicb te van 
zekere vaste goederen wegens hun be
stemming, slechts toegestaan wordt in 
het geval waurin het vast goed deze be
stemming zal gekregcn lwhlJen; 

Dat lleze ''oorwaarde nootlzakelijker
wijze dient beoordeclll te worden op !1ct 
voor bet vestigen van de !Je!asting in au n
merking genomen ogen!Jlik, weze op 1 ja
nuari van het aanslagjaar; dat !Jetzelfde 
princit1e in de !Jij de artikelen 7 en 8 van 
dezelfde wet voorziene gevallen toegepast 
wordt; 

Dut, de belasting aldns gevestigd zijnde, 
de belustingplichtige slechts ontheffing 
zou kunnen !Jekomen indien de wet een 
kwijtscbelding of een vermin!lering van 
de !Jelasting zou voorzien, zoals deze die 
in artikel 13 derzelfde wetten !Jepaald 
wordt, wat het geval niet is; 

Overwegende dat ten deze, de door aun
legster aangevoerde oorzunk van vrijstel
ling, dus slechts !mar uitwerking kon 
hebben indien zij had bestaan vanaf 1 ja
nuari 1950, datum waarop de grond!Je
lasting voor het geheel jaar opeislmar 
was, dan wanneer die oorzaak zich slechts 
op 11 augustus 1950 heeft voorgeuaan; 

Dat het mid del naar recht fault; 
Om uie reuenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

25 januari 1955. - 2" kamer. - Voa~-
zittet, H. Giroul, raadsheer waarnemenu 
voorzitter. - Ferslart(levet, H. De Der
saques. - Gel'ijlcluidende conclusie, H. 
Ganslwf van der Meersch, advocaat-ge
neraal. - Pleiter, H. Van r~eynseele. 

2• KAMER. - 25 januari 1955 

1D BELASTINGEN EN TAXES. - Ex
TRABELASTING. - SAMENVOEGING VAN DE BE
DRIJFSINKOMSTEN VAN DE ECH'fGENOTEN. -
DEDRAG IN EIGEN NAAM DOOR DE VROUW 
AANGEGAAN. - NIEf AFKOMSTIG VAN BE
DRIJFSINKOMSTEN. - HoF VAN BEROEP GE
HOUDEN VAN AM!l'l'SWEGE TE ONDERZOEKEN OF 
HE'l' AANGEGEVEN BEDRAG OM EEN ANDER RE
DEN NAMELIJK UIT HOOFDE VAN RET HUWE
LIJKSSTELSEL MOET SAMENGEVOEGD WORDEN. 

2D DELASTINGEN EN TAXES. - BEPA
LING VAN DE BELAS'l'IlARE GRONDSLAG VOLGENS 
TEKENEN EN INDICIEN. - GELDEN DIE DE GE
GOEDHEID VAN DE SCHATPLICHTIGE AANDUIDEN. 
- GELDEN BEHOUDENS TEGENilEWIJS GEACHT 

UIT IlELASTilARE INKOMSTEN VOORT TE KO
MEN. 

3D BELASTINGEN EN TAXES. - TIEPA
LING VAN DE IlELASTilABE GRONDSLAG. - GEL
DEN WAARUI'l' EEN HOGERE GRAAD VAN GE
GOEDHEID BLlJK'l'. - WETTELIJK \'ER"'lOE
DEN WAT DE OORSPRONG DEZER SOMMEN AAN
GAAT. 

1D Opdat door een (lehuwde vrouw aan.qe
geven golden niet bij hct bcdrarJ tier 
in de e.r,trnbelastinlt belnstba1·e i1r kmn
sten van haar echiuenoot zouden wor
den samengevoegd volstaat niet tlat rUe 
_qelden 11M geen bed?·ijfsinl.:omsten •can 
rlc vr-ouw zourlen vaortlcomen,· ltet ltof 
van beroep dient van ambtsweoe nn te 
gaan of die golden niet om een andere 
reden namelijlc ?tit hoofde van ltet hu
welijlcsstelsel der echtgenoten bij de be
lastbare inkomsten van de man moeten 
worden samengevoegd. (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 19.) 

2D Doo1· te bepalen dat de raming van 
de belastbare orondslag· bcho1tdens te
genbewijs mag gedaan worden vo/,gens 
tekehen en inrlicii;n waaruit een hoyere 
graad van gegoedhei.d dan uit de aange
geven inkomsten blijkt heett m·til,:el 55, 
parn.qraaf 1, vnn de samrngesclw kelile 
wetten de gelden die de gegoedheid 
aanduiden namelijk de som·men welke 
gediend hebben om de leetwijze vnn de 
sohatpliohtige te verzekeren, onder voor
behmtd van het teoenbewijs als uU be
lastbare inkomsten voortlcomende be
sohmtwd (1). 

3D H et bij artilcel 55 van de samengesoha
kelde wetten ingesteld vermoeden, val
gens hetwell;; de somrnen waaruit een 
ze1,,e1·e graad van gegoedheid blijlrt en 
namelijl;; deze die tot het verzeke1·en 
van de leetwi.jze van rle sohatplicl1tige 
hebben gediend als u.it belastbare in
komsten voortlcomenll wo·rden be
sohouwd, heeft met bet1·elclcin.q tot de 
oorsprong van deze sommen het lcaralc
ter van een wettelij k vermoeden (2). 

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

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1952 gewezen uoor het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, ufgeleid uit de 
scbending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 2, purugraaf 3, van de wet 

(1) en (2) Zie verbr., 22 juni en 4 juli 1954 
(Arr. Verbr., 1954, blz. 692 en 735; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 919 en 975, en nota 2, blz. 920). 
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van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 55 van de bij besluit van de 
Regent dd. 15 januari 1948 samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen en 1401 van het Burgerlijk Wet
hoek, dom·uat het bestreden arrest beslist 
dat een op !) october 1944 door me
vrouw Briesen aangegeven som van 
20.200 frank niet in de aftrekking van 
het in hoofde van haar echtgenooot ge
vestigd actief van de oorlogsperioue mag 
begrepen worden, omdat niet bewezen is 
dat die som het vereiste karakter van 
« belastbaar inkomen )) heeft opuat de bij 
artikel 35, paragraaf 2, der voormelde 
samengeschakelde wetten geregelde sa
menvoeging der goederen van de man en 
die van de vrouw zou mogen geschieden, 
dan wanneer, zelfs indien artikel 35, pa
ragraaf 2, in onderha vig geval niet toe
passelijk is, het hof van beroep tot plicht 
had na te gaan of de opneming van kwes
tieuze som in de afrekening niet door 
andere redenen gerechtvaardigd werd het
geen ten deze het geval is, vermits, de 
echtgenoten onder het stelsel van wet
telijke gemeenschap gehuwd zijnde, al 
hun roerende goederen als gemeen dien
den beschouwd behoudens door de echt
genote geleverd tegenbewijs, welke voor
waarde ten deze niet vervuld is en dat, 
dienvolgens, het door de echtgenote in 
OC'toller 1944 aangegeven lledrag, in <le 
afrekening van de op naam van haar man 
gestelde activa diende opgenomen te wor
den en dienvolgens, tot beloop van een 
zodanig be drag, de vastgestelde belast
bare verhoging moest lleinvloeden : 

Overwegende dat het hof van beroep 
te oordelen had of er aanleiding· bestond 
om een door de vrouw bij uitvoering van 
de besluitwet van 6 october 19-14 in eigen 
naam aangegeven som van 20.200 frank 
in de activa van de man te begrijpen; 

Overwegende dat het arrest deze som 
van de activa van de man aftrekt om de 
enkele reden dat niet llewezen is dat zij 
uit de lledrijfsinkomsten van de vrouw 
zou voortkomen; 

Overwegende dat, daar het over een 
door een gehuwde vrouw aangegeven som 
gaat, het hof van lleroep, tot het llepalen 
cler aan de extrallelasting on<lerworpen 
inkomsten yan de man, zelfs van amllts
wege moest onderzoeken of cleze som 
daarin niet hoefcle te worden begrepen 
om een andere reden, namelijk nit hoofde 
van het huwelijksstelsel der echtgenoten; 

Dat het bestreden arrest, waar het 
zulks niet geclaan heeft, de in het mid
del bedoelde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit 

de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 55 en 56 van de bij 
besluit van de Regent <ild. 15 januari 1948 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen voor zoveel als no
dig op de extrabelasting toepasseljk ge
maakt, krachtens de bepalingen van arti
kel 19 van de wet van 16 october 1945 
die cleze belasting invoert, doordat het 
bestreclen arrest lleslist dat een som van 
57.640 frank ten onrechte na i januari 
1950, door de litigieuze beslissing, bij het 
vermogensaccres gevoegd wercl, omdat de 
opneming vn11 die som door de tekenen 
en indicH~n vim artikel 55 der voormelde 
samengeschakelde wetten verantwoord 
zijnde, de aclministratie vooraf moest be
wijzen dat gezeg·de som uit in de gewone 
en extrabelastingen belastbare inkomsten 
samengestelcl was en clat zij dit bewijs 
niet levert; clan wanneer voormeld arti
kel 55 van ambtswege aan de tekenen en 
indicH~n waarvan het het gebruik toelaat 
een bedrijfsoorsprong toekent en clat het 
aan de belastingplichtige behoort tegen 
Wi(! die tekenen of indicU~n worden in
geroepen, gebeurlijk te bewijzen clat de 
aldus ontdekte sommen, geen bedrijfs
oorsprong hebben of geen hogere graacl 
van gegoedheid aanduiden dan die welke 
nit de aangegeven inkomsten blijkt, en 
dan wanneer, daar de aanslag van ambts
wege gevestigd werd, het aan de belas
tingplichtige behoorcle het juist bedrag 
zijner belastbare inkomsten te bewijzen : 

Overwegende dat, door te bepalen dat, 
de raming van de belastbare grondslag be
houdens tegenbewijs mag gedaan worden 
volgens tekenen of indicien waaruit een 
hogere graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt, het arti
kel 55, paragraaf 1, van de samengescha
kelcle wetten betreffencle de inkomstenbe
lastingen, de gelclen die de gegoedheid 
van de schatplichtige aanduiden, name
lijk de sommen welke g·ediend hebben om 
zijn leefwijze te verzekeren, als uit be
lastbare inkomsten voortkomend be
schouwd heeft, onder voorbehoud echter 
van het tegenbewijs; dat die bepaling· aan 
bedoelcl vermoeden het karakter van een 
wettelijk vermoeclen toekent, met betrek
king tot de oorsprong van de sommen 
waaruit een hogere graad van gegoedheid 
van de belastinpliclltige dan uit de aan
gegeven inkomsten blijkt, gezegcle som
men geacht zijncle uit belastbare inkom
sten voort te komen; 

Overwegencle clat, door te beslissen dat 
de aclministratie tot plicht had te bewij
zen dat de som van 57.640 frank uit be
lastbare inkomsten voortkwam, zoncler 
vast te stellen dat die som, geheel of 
gecleeltelijk, niet in de ca tegorie viel der 
bij voormeld artikel 55, paragraaf 1, be-
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lastbaar vermoede sommen, het bestre
den arrest de in het middel bedoelde 
wets be paling en geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het de 
beslissing van de directeur heeft te niet 
gedaan waarbij de sommen van 20.200 fr., 
bedrag van de door echtgenote Briesen 
gedane bewaargeving, en van 57.640 frank 
bedrag der vermogensaccressen waarmede 
de administratie ria 1 januari 1950 reke
ning heeft gehouden bij de belastbare 
inkomsten gevoegd werden; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van het gedeel
telijk vernietigd arrest; veroo1·deelt ver
weerster tot de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

25 ,ianuari 1955. - 2" kamer. - Voor
zit.ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saques. - Gelijkluidende oonclusie, H. 
Ganshof van der Meersch, advocaat-ge
neraal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 27 januari 1955 

VERKEER. - NADEBEN VAN .EEN AANSLUI
TING. - VERPLICHTING DE UITERSTE BECH-
1-'EBZIJDE VAN DE RIJWEG TE HOUDEN. -
ALGE'II:ENE TOEPASSING. - STRENG NAKOMEN 
VAN DE VERPLICHTING GEVAAR OPLEI'ERENDE 
VOOR RET PUBLIEK. - GEEN FOUT. 

Ojsohoon de bepaling van artikel 29, 4o, 
van lle Wegoolle van 1 februari 1984, 
wanrbij aan de wegaebruilce1· 1C01'dt op
gelegd bij het naderen van een aanslui
t'ing de ttiterste 1·eohterzi.jde van de rij
weg te honden van algemene toepassing 
is en e1'vnn slechts lean worden afge
welcen in het geval voorz·ien bij arti
lcel 31, 2", (1) begaat de best1turder die 
ze niet zo1t lcunncn nageleefd hebben 
zonde1· artilcel 41 vnn dezelfde cocle te 
sohenden geen inbreulc op deze bepaling 
onulnt het stl-eng nnlvomen van voor
melile be1Jnl'ing een gevnar voor het 
p·ttblielc opleverde (2). 

(COLETTE, 'J'. SCOOFS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 

(1) Verbr., 24 october 1949 (A1·r. T'erbr., 
1950, blz. 86; Bull. en PAsrc., 1950, I, 92); 
10 november 1952 (.trr. Verbr., 1953, blz. 133; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 145). 

(2) Vergel. artikelen 12, 1, en 13 van de 
nieuwe Wegcode van 8 april 1954. 

VER!lR., 1955. - 27 

arrest, op 20 december 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

10ver het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 42 van llet ko
ninklijk besluit van 1 februari 1931 hou
dende Algemeen Reglement op de politie 
van het vervoer en het verkeer, en van 
het geloof dat aan de door aanlegster 
v66r llet hof van beroep ingediende con
clusies verschuldigd is, doordat het bestre
den arrest beslist dat het verwijt betref
fende de overdreven snelheid waarmede 
verweerder reed niet zou gegrond geweest 
zijn en, dienvolgens, verweerder van alle 
verantwoordelijkheid in het litigieus on
geval vrijstelt, om reden dat appellanten 
te dien opzichte enkel gesteund zouden 
hebben op het getuigenis van getuige 
Nathan, hetwelk bevonden werd met de 
werkelijkheid niet te stroken, dan wan
neer, de door aanlegster in verbreking, 
appellante, v66r het lwf van beroep regel
matig genomen conclusies, het verwijt 
steunden op de door verweerder zelf toe
gegeven snelheid van 40 km per uur, en 
staande hielden dat die snelheid gevaar
lijk was, gelet op door het arrest niet 
tegengesproken omstandigheden, en door
dat het bestreden arrest, aldus het geloof 
dat aan voormelde conclusies verschul
digd is geschonden heeft en, voor het ove
rige, de beslissing die het verwijt aan
gaande de snelheid van alle rechtvaardi
gende grond ontbloot verklaart, niet op 
wettelijke wijze met red.:,men heeft om
kleed : 

Overwegende dat aanlegster bij de in 
boger beroep genomen conclusies be
weerde dat de eerste rechter haar bena
deeld heeft (< door de verklaring van ge
tuige Nathan verkeerd uit te leggen )) en 
<<door te zeggen dat de door geintimeerde 
(hier verweerder) bekende snelheid van 
40 km per uur op het ogenblik en op de 
plaats van het ongeval geen gevaarlijke 
snelheid was, en dat met een lagere snel
heid het ongeval niet zou vermeden zijn 
geweest of de gevolgen ervan niet gerin
ger zouden geweest zijn )) ; 

:Overwegende, enerzijds, dat naar luid 
van het bestreden arrest, aanlegsters ver
wijt << aangaande de snelheid van de wa
gen van geintimeerde niet gerechtvaar
digd is )) ; dat appellanten (waaronder 
aanlegster) ten onrechte, te dien opzichte, 
enkel op het getuigenis van de H. Nathan 
steunen; 

Dat de rechter over de grond aldus er 
op wijst, niet dat aanlegster enkel het 
getuigenis van Nathan tot staving van 
gezegd verwijt inriep, doch wel dat een 
enkele getuige, de heer Nathan, gehoord 
was geweest; 
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·Dat hij aldus het aan aanlegsters con
clusies verschuldigd geloof niet miskend 
heeft; 

Overwegende, anderzijds dat tegen aan
legsters !Jewering, volgens welke de snel
heid van 4fl km per uur een oorzaak van 
het ongeval is geweest, het arrest de vast
stellingen stelt dat cc aanlegsters font ai
leen het ongeval heeft medegebracllt" en 
dat cc aanlegster plotseling v66r de wagen 
Yan aanlegger stond ll; dat die vaststel
lingen een pussend antwoord op de con
clusies verstrekken; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 29 en 31, 
bijzonder 29, 4°, en 31, 2°, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1~34 hou
dende Algemeen Reglement op de politic ' 
van het vervoer en het verkeer, gewijzigd 
bij de artikelen 2 en 3 van het besluit 
van de Regent dd. 18 october 19-'1.6, van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, bij het op
zoeken der oorzaken van het ongeval, ge
weigerd heeft acht te slaan op het tegen 
verweerder gericllt verwijt de uiterste 
rechterzijde van de rijweg niet bij het 
naderen, het oversteken en het verlaten 
van een splitsing, aansluiting of kruising 
gehouden te hebben, dan wanneer dit hem 
door de wet stellig opgelegd wordt, en 
dit onder voorwendsel dat deze grief 
volgens de nuttige breedte van de rijbaan 
diende beoordeeld, en deze grief daarna 
van de hand gewezen werd om de ter 
zake niet dienende bewecgredenen, welke 
de beslissing niet kunnen dragen, dat op 
de p\uats van llet ongeval de nuttige 
breedte van de rijbaan die voor het ver
keer der voertuigen overbleef tot onge
veer G meter zou versmald geweest zijn, 
dat het verkeer van de voertuigen er ai
leen in een richting zou geschieden, dat 
vele voetgangers op het voetpad gaan en 
er bli:j,·en staan en dat het dienvolgens, 
moeilijk schijnt te eisen dat de voertui
gen de uiterste rechterzijde zouden hou
den, dan wanneer, de onmogelijkheid voor 
de weggebrulker zich naar het voorschrift 
van artikel 29, 4°, van het Algemeen Re
glement op de verkeerspolitie te voegen, 
uit dergelijke vaststellingen niet blijkt en 
dat de bij die bepaling ingevoerde ver- 1 
plichting van algemene toepassing is on
der de enkele uitzondering welke in ar
tikel 31, 2°, van hetzelfde reglement is 
omscllreven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
hlerop wijst dat aanlegster in hoger be
roep opnieuw de bezwaren voorlegt welke 
zij aangevoerd had v66r de eerste rechter, 
die ze zorgvuldig onderzocht heeft "; 

Overwegende dat, om verweerder te 
rechtvaardigen cc niet dicht langs het 

rechtse voetpad van de gevolgde rijbHan 
gereden te hebben >l, de eerste recbter 
cc op het bijzonder druk voetgangersver
keer op een smal voetpad Jl gesteund 
heeft; 

Dat door op zljn beurt te beslissen clat 
verweerder geen fout begaan heeft door 
in die omstnudigheden cc de uiterste rech
terzijde » uiet te houden, llet bestnden 
arrest evenals de eerste rechter vaststelt 
dat het streng nnkomen van artikel 29, 
4°, van de Wegco<le een gevanr voor het 
publiek zou opgeleverd hell ben; 

Overwegencle dat daaruit blijkt dat Yer
weerder, wegens feitelijke en plaatselijke 
omstandigheden bet artikel 29, 4°, van cle 
Wegcotle niet stipt zou hebben kunuen 
nageleefd, zoncler nrtikel 41 van dezelfde 
code te scbeuden; 

Overwegende dat het beschikke:ild ge
deelte van bet arrest aldus wettelijk ge
rechtvaardigd is en dat het middel naar 
recht fault; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, de voorziening betekentl geweest 
zijnde -v66r 15 september 1953, tot een 
vergoeding van 150 frank jegens verweer
der. 

27 januari 1955. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. ~ 
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijlc
luidende aonalusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en Simout. 

1 e KAMER. - 27 januari 1955 

1° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
BEKENTENIS. - 0NSPLI1'SBARE GERECHTE
LIJKE BEKENTENIS. - BESCHIKKEND GE
DEELTE VAN HEl' ARREST OP ANDERE BEWIJS
ELEMENTEN GEGROND. - GEEN SPLil'SING VAN 
DE BEKENTENIS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
00NCLUSIES. - BESCHOUWING WELKE l\'OCH 
EEN EIS l\'OCH EEN VERWEER NOCH E.EN EX
CEPl'lE UI1'~IAAK1'. - RECHTER N!El' GEHOU
DEN ZE l'E REANTWOORDEN. 

1 o De reahter die het besahiklcencl ge
deelte van zijn beslissing op andere 
bewijselementen dan een · onsplitsbare 
gereahtelijlce belcentenis grondt begaat 
ueen svlitsing van dezelve. 

2° De reahter heett de verpliahtin_q niet 
ite bij aonalitsies door een der partijen 
aangevoerde besahmrwingen te beant-
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woorden wellce noah een eis noah eon 
vc?·wect' noah cen cxcepUe ?titmalccn (1). 

(VAN LANDEGHEM, T. DAEMS.) 

ARREST. 

RET HO:H'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op H november 1!J53 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegen<le dnt uit de aan het hof 
voorgelegde stukken lJlijkt dnt de door 
verweerder ingestelde vordering strekt 
tot betaling van het prijssaldo ener I::oop
overeenkomst betreffende op 12 augustus 
1!}45, te Parijs, geleverde likeuren; 

Overwegende dat een eerste vonnis van 
de RechtlJank van kooph:muel te Brussel, 
waartegen geen boger l1eroep ingesteld 
weru, het bestaan van die koopovereen
komst heeft erkend, en terzelf<lertijd een 
heropening der debatten gelast heeft met 
het oog op de vaststelling van het bedrag 
van de nog verschul<ligue prijs en op het 
onderzoeken van een door aanlegger op
geworpen verweer waarbij staanue werd 
gehouuen dat zijn verplichting om de 
prijs te betalen ten <leze aan niet ver
wezenlijkte voorwaarden was verbonden; 

Overwegencle clat het beroepen vonnis 
van 24 mei 1!J51 aanleggers verweer heeft 
afgewezen en deze laatste tot betaling 
van de som van G45.000 frank veroordeeld 
heeft; <lat !lit vonnis door het bestre<len 
arrest lJevestigcl werd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schemling van ue artikelen !J7 van de 
Gromlwet en 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsook 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat, hoewel 
aanlegger beweerde « dat in werkelijk
heid het saldo van bet beurag, dit is 
G45.000 frank, slechts opeisbaar was in
dien de 8.004 flessen alcohol zonder ver
beurdverklaring van :H'rankrijk in BelgHl 
toegelaten zouden zijn geweest, en-- na 
wederverkoop van die flessen 11, en deed 
gelden dat de << voor de eerste maal v66r 
het hof bij onderhavige conclusies betref
fencle het bestaan en de voorwaarden van 
de koopovereenkomst geuite bekentenis 
van appellant 11 (clit wil zeggen de zijne) 
als onsplitsbaar dient beschouwd te wor
den; dat geintimeer<le geen deel dier be
kentenis ~ het bestaan van de koop -
mag aanvaarden en het ander : de kwes
tie der modaliteiten van betaling van de 

(1) Verbr., 5 november 1953 (Arr. Yerbr., 
1954, blz. 138; Bull. en PAsrc., 1954, I, 160, en 
nota 2, blz. 161); 21 october 1954 en 10 ja
nuari 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 144 en 
461). 

prijs, van de hand wijzen; dat hij nog 
zegde dat <<in de onclerstelling dat gei'n
timeerde de bekentenis mocht afwijzen, 
hij zou behoren de werkelijkheid en de 
voorwaarden van de koop welke hij a:m
voert en inzonuerheid de betalingsmotla
liteiten van de prijs met zekerhei<l te lJe
wijzen; uat hij in gebreke blijft (lit be
wijs bij te brengen en uat hij zelfs niet 
aanbiedt het te leveren 11, het hof van 
beroep, allwewel in het bestreden arrest 
verklarend geen rekening met de aldus 
afgelegde bekentenis te houden, nochtans, 
fleze bekentenis in aunmerking neemt wat 
de beweerue prijs anng·aat; dat, welis
waar, het hof van beroep in het door 
aanlegger geuaan aanbod van bewij;; de 
aanduitling van die prijs beweert te vin
den, doch dat dit aanbod van bewijs van
zelfsprekend in het kader van de onsplits
bare bekentenis omvat is; 

Dat de redenen van het arrest aldus 
strijdig zijn en met een gebrek aan re
denen gelijk staan, uoordat zij enerzijds, 
het principe van de onsplitsbaarheid der 
bekenten~s aannemen en, anderzijds, die 
bekentems tocll splitsen, en doordat het 
arrest, dienvolgens, hoewel het zulks' out
kent, het principe der onsplitsbaarheid 
schendt uoor het aanbod van bewijs van 
aanlegger af te scheiden van de eigenlijke 
bekentenis waarvan het slechts het ge
volg en de ontwikkeling is : 

Overwegende dat lmiten kijf staat dat, 
krachtens het principe van de onsplits
baarheid der gerechtelijke bekentenis, de 
recllter de bewoordingen van de samen
gestelde verklaring afgelegd door degene 
die bekent niet mag splitsen, dit wil zcg
gen slechts het deel van ue bekentenis 
in aanmerking nemen dat hem ongunstig 
is en llet deel dat hem voordelig is van 
de hand wijzen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond ten deze geenszins de termen van 
aanleggers bekentenis heeft gesplitst; 

Dat llij op andere bestanddelen dan 
gezegde bekentenis gesteund heeft om het 
bestaan van de tussen partijen gesloten 
koop vast te stellen; dat, om tot de wer
kelijkheid van de door verweerder gevor
derde prijs te besluiten, hij zo op het 
langdurig nalaten van reclamatie van
wege aanlegger als op een der vermel
dingen van het door hem gedane aanbod 
van bewijs gesteund heeft; 

Dat het aanbod van bewijs met de be
kentenis geen onsplitsbaar geheel uit
maakte, vermits aanlegger dit precies 
dienstigheidshalve voorstelde, dit wil zeg
gen voor het geval dat de rechter over 
<le grond, om om het even welke reden, 
aannemen zou dat de door verweerder 
aangevoerde koop werkelijk gesloten was 
g·eweest; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1108, 
1128, 1131, 1133, en 1317 tot 1322 van het 
Durgerlijk Wetboek, alsook 97 van de 
Grondwet, doordat, hoewel uit aanleg
gers beweringen bleak, dat verweerder 
het l1eurieglijk karakter ten aanzien van 
<le wetgeving op de douanen en acC'ijn
zen kende van de verrichting waal'toe 
aanlegger was overgegaan door in DelgHl 
alcoholische dranken binnen te voeren, 
het bestreden arrest, zonder deze !Jewe
ringen tegen te spreken, aan verweerder 
de verkoopprijs dezer dranken toegekend 
heeft, dan wanneer een in dergelijke 
voorwaarden toegestane verkoop namelijk 
met kennis van de lledrieglijke bestem
ming van de verkochte goederen, zelf on
geoorloofd is en geen grond tot een rechts
vordering kan opleveren : 

Overwegende dat aanlegger, bij door 
hem v66r het hof van beroep genomen 
conclusies er zich toe beperkte te beweren 
dat verweercler de door zijn koper (aan
legger) gelopen risico's kende, hoewel hij 
erkende dat verweerder persoonlijk in 
de !Jedrieglijke verrichtingen niet was 
tussengekomen; dat hij geenszins uit de 
aangehaalde beschouwing afleidde dat de 
tussen verweerder en hem gesloten over
eenkomst nietig was ; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter 
over de grond de verplichting niet heeft 
de bij conclusies door een der partijen 
aangevoerde beschouwingen te beantwoor
den welke noch een eis, noch een ver
weer, noch een exceptie uitmaken; 

Overwegenue, anderzijds, dat geenszins 
uit het bestreden arrest blijkt dat de 
rechter over de grond de kennis, door 
verweerder, van aanleggers ongeoorloofd 
doel of zijn bewuste medewerking om dit 
doel te bereiken zou aangenomen hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

27 januari 1955. - 1e kamer. - Voor
zitter·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever·, H. Piret. - GeUjlvl~tidende 
conclu8ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaa l. - PleUer8, 
HH. Demeur en Simont. 

1 e KAMER. --:- 27 januari 1955 

1o RECHTSPLEGING IN BURGER
LIJKE ZAKEN. - EXPLOTEN VAN BETE
KENING. - BE'l'EKENINH VAN EEN VONNIS. -
BETEKENING AAN EEN RECHTSPERSOON SPRE-

KENDE '1'0'1' EEN Zl.JNER BEDIENDEN. - NIET 
GEDAAN AAN DE PERSOON IN DE ZlN VAN ARTI
KEL 158 VAN HE'I' i-VETBOEK VAN RURGER
LIJKE RECHTSPLEl\ING. 

2° VERBREKING.- Ur.rGES'l'REK'I'HEID.
BURGERLIJI<E ZAKEN. - VONNIS HETWELK 
EEN VERZE'l' ALS 'l'E LAA'l' INGES'l'ELD VER
KLAART EN DE VERZETTER WEGENS ROEKE
LOOS VERZET VEROORDEELT. - DE VERRRE
KING VAN HE'l' EERSTE DISPOSITIEF RRENGT 
DE YERBREKING VAN HE'l' 'I'WEEDE MEDE. 

1 o I 8 niet aan een par·tij betekend 8/WC
kende met haur per8oon in de zin vun 
art-ikel 1ii8 van het lVetboek vwn bur
gerlijke r·echt8zile{!in.IJ, het vonni8 het
welk uan een recllt8per8oon wenl bete
kend 8prekende niet met zijn omaan 
·muar met een zijrwr· bedienden. 

2° De verlwelcing van het be8clliklccnd 
rJedeelte van een vonni8 hetwellc een 
verzet a.l8 te laat inoe8tcld 'Cerklau-rt 
brenr1t de verbr·elcino rnccle van het di8-
zwsitief van het.'<!elf(le vonni8 dat rle ver
zctten tot 8chacleverooeding wegen8 roe-
7celoo8 en teToend ve1·zet ·ver·oordeelt (l). 

(VERZEKERINGSINS'.j'ITUU'J' TEGEN LANDBOUWON
GEVALLEN EUPEN-MALMEDY, T. DUYS'l'ER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het lJestreden 
vonnis, in hoger !Jeroep in de Duitse taal 
op 29 juni 1953 gewezen door de Recht
bank van eerste aanleg te Verviers; 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
verbreking in de Franse taal is gestelcl; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van cle artikelen 68, 69, inzon
derheid 3° en 6°, 158 van het Wetback 
van burgerlijke rechtsvorclering, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis beslist heeft dat het verzet tegen de 
bij verstek door de Recht!Jank van eerste 
aanleg te Verviers, op 17 december 1951 
gewezen beslissing, welk verzet op 17 april 
1953 door deurwaarder Dauer ten ver
zoeke van aanlegger werd betekend, te 
laat ingesteld en niet ontvankelijk was, 
en, clienvolgens, het beroepen vonnis be
vestigd heeft, de cloor verweerster wegens 
roekeloos en kwellend proces ingediende 
tegeneis ontvankelijk en gegrond heeft 
verklaard en aanlegger veroordeeld heeft 
om aan verweerster een som van 2.0DO fr. 
als schadevergoeding, alsook al de kos-

(1) Verbr., 20 september 1951 (Arr. T'e1·br., 
1[152, biz. 8; Bull. en PASIC., 1952, l, 8); 
5 maart 1954 (Ar1·. Yerb1·., 1954, biz. 456; Bull. 
en PAsic., 1954, I, 578, en nota 3); zie oak 
verbr., 11 juni 1954 (Arr. T'e,·b1·., 1954, biz. 651; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 867). 
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ten, te betalen op grond hiervan dat het 
beroepen vonnis op 12 februari 1952 bete
kend was geweest, dat deze betekening 
aan de persoon gedaan werd en dat, dien
volgens, de verzettermijn slechts vijftien 
dagen telde vanaf 12 februari 1952, dan 
wanneer het door het bestreden vonnis 
ing;eroepen artikel 69, 3° en 6°, de geval
len bepaalt waarin een exploot geldig aan 
een reehtspersoon betekend wordt, doch 
niet het geval waarin het aan de persoon 
of aan de woonplaats van die rechtsper
soon betekend wordt, dan wanneer, het 
exploot betekend aan de wettelijke ver
tegenwoordiger van een onbekwame of 
van een rechtspersoon, welke vertegen
woordiger bevoegdheid heeft om in diens 
naam verzet te doen, alleen kan be
schouwd worden als aan de persoon be
tekend, dan wanneer, zowel nit de bij
lagen bij het Staatsblarl als nit de bete
kening van 12 februari 1952 zelf blijkt 
dat aanlegger wettelijk door zijn direc
teur, de heer Buchler, vertegenwoordigd 
was, doch dat het exploot niet aan deze 
wettelijke vertegenwoordiger betekend 
werd, doch aan een heer Nonprez, zonder 
verdere verduidelijking, dan wanneer de 
betekening dus niet aan de persoon maar 
aan de woonplaats gedaan werd en dat 
de verzettermijn niet gedurende vijftien 
dagen, doch tot met de tenuitvoerlegging 
van het vonnis ontvankelijk was, dan 
wanneer, het bestreden vonnis althans de 
volmacht niet heeft doen blijken van de 
heer Nonprez om aanlegger wettelijk te 
vertegenwoordigen, en het punt onzeker 
gelaten heeft of het in feite heeft willen 
beslissen dat hij de macht had aanlcgger 
wettelijk te vertegenwoordigen, of in 
recht 11eeft willen beslissen dat, bij ge
brek aan die macht, de aan aanlegger 
gedane betekening door de deurwaarder 
sprekende tot de persoon van gezegde 
heer Nonprez als betekening aan de per
soon van aanlegger zelf gold, dan wan
neer, die dubbelzinnigheid der beweeg
redenen aan het hof niet toelaat zijn toe
zicht over de wettelijkheid van de be
streden beslissing uit te oefenen en n1et 
het g'ebrek aan de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat, volgens de bestreden 
beslissing, het vonnis waartegen het aan
leggend Instituut het litigieus verzet 
heeft aangetekend, ten zetel van dat insti
tuut betekend werd er met de heer Non
prez, bediende, sprekende; 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 158, lid a, van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvo:rdering van strikte inter
pretatie is; dat, inderdaad, door de ter
mijn van verzet tegen een bij gebrek 
aan verschijning bij verstek gewezen von
nis op vijftien dagen te bepalen, wanneer 

dit vonnis aan de partij, tot haar per
soon sprekende, betekend is, dit artikcl 
een uitzondering uitmaakt op het prindpe 
dat het ver:>:et tot met de tenuitvoerlegging 
ontvankelijk is; da t deze beperkte ter
mijn gerechtvaardigd wordt door het feit 
dat die wijze van betekening volstrekt 
zeker is, en dat, ogenblikkelijk kl'nnis 
van hct exploot hebbende, de betekende 
in staat is binnen de voorziene termijn 
een beslissing te treffen; 

Overwegende dat niet als gedaan « Sl1l'e
kende aan de persoon '' kan beschouwd 
worden, naar de zin van die bepaling, 
een aan een rechtspersoon gedane beteke
ning er sprekende aan een zijner bellicn
den, daar de rechtspersoon zich met deze 
niet vereenzelvigt en daar de beweegre
dcnen om te vermoeden dat een beperkte 
termijn voldoende zal zijn, niet verenigd 
zijn; 

Dat het bestreden vonnis mitsdien door 
het verzet te laat ingesteld te verklaren 
de in het middeel bedoelde wetsbepalin
gen schendt; dat aanleggers veroordeling 
tot schadevergoeding wegens roekeloos en 
kwellend verzet het gevolg van dit dis
positief is; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest Z[ll gemaakt worden op 
de kant van het vernietigd vonnis; ver
oordeelt verweerster tot ue kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, zetelende in hoger 
beroep. 

27 januari 1955. - 1• kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. ~ 
Verslaggeve1·, H. Sohier. - Gclijklui
tlenrle conclusie, H. Haoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Struye en della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 28 januari 1955 

1o BURGERLIJKE OPEISINGEN. 
0PEISING MET llETHEKKING TOT VERSTREK
KINGEN WELKE ACHTEREENVOLGENS OVEB EEN 
ZEKERE TIJDRUIMTE GESCIIIEDEN EN WAAR
VAN DE ECONOMISCIIE WAARDE WIJZIGINGEN 
ONDERGAAT. - VERGOEDING. -PROCEDURE. 
- TOEPASSING VAN ARTIKEL 44 VAN HE'!' RE
GLEMENT OP DE BURGERLIJKE OPEISINGEN. 

2° BURGERLIJKE OPEISINGJ<jN. 
0PEISING IN GEBRUIK VAN EEN ONROEREND 
GOED. - VOOR EEN BEPAALD TIJDPERK GE
RECIITELIJK VASTGES'fELDE VERGOEDING. -
NIET NOODZAKELIJK DEZELFDE VOOR EEN AN
DER TIJDPERK VAN- DE OPEISING. 

1 o De bepalingen van het 1·eglernent op 
fle bur·gerZijke opeisingen, met betrelc-
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Jcing tot de rech tspleging wellce dient 
gevolgd om de ve1·goeding die aan de 
verstrelclce1· ve1·sch·uldigd is in rechte 
te doen vaststellen, dienen te worden na
geleefd zelj's wanneer de opeising 'l:er
streMdngen betreft wellce achtereen,;ol
gens over een z·ekere t-ijdnl'imte gcscltie
den en waarvan cle economisclze w1w1·de 
wijzigingen ondergaat naar gelang het 
tijrlperlc ~vaamp zij gerlaan worden (1). 
(Dij het kon. l.Jesluit nm 1 februari 193g 
gevoegd reglement, art. '14.) 

2° De vergoeding we,qens opeising in ge
brufl,; van een (!Oed voor cen bepaalil 
tijdperk, vastgesteld door de vredcrech
ter rechtsprelcende ingevolge rle door 
het reglement over de burgerlijlce opC'i
sin,qen vooroeschre,;en rechtsple,qing, is 
niet noodzalcelijlc dezelfde als die wellce, 
pro rata temporis, in,qevolge de opeisiny 
van hetzelfde ooea ,qedurende andere 
tijdperlcen verschttldi,qd zal z'ijn. (Dij 
het kon. besluit van 1 februari 1938 
gevoegd reglement, art. 44.) 

(MORAINE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Drussel ; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 11 van de Grond
wet, van !let enig artikel van de wet van 
5 maart 1935 betreffende de staatsburgers 
die bij vrijwillige dienstneming of bij op
eising, de werking der openbare diensten 
in oorlogstijd moeten verzekeren, van de 
artikelen 1 van !let koninklijk besluit van 
1 februari 1938 tot uitvoering van dezelfde 
wet, 1, 10 en 44 van !let bij gezegd be
sluit goedgekeurd reglement op de bur
gerlijke opeisingen, 1 van het beslnit van 
de Regent dd. 1 juni 1949 waarbij het 
leger op vredesvoet wordt teruggebracht, 
28 van de wet van 1 juni 1949 waarbij 
niettegenstaande het terugbrengen van 
het leger op vredesvoet sommige wette
Iijke bepalingen gehandhaafd worden, 
1350 tot 1352 van !let Burgerlijk Wetboek, 
1, 2, 3, 10, 11, 40 en 43 van de wet van 
31 juli 1947 llondende uitzonderingsbepa
lingen in zake huishuur, alsook van de 
artikelen 1, 2, 3, 11 en 39 van de wet 
van 20 december 1950 betreffende het
zelfde onderwerp, doordat !let bestreden 
vonnis beslist heeft dat het bedrag van 

(1) Zie ·verbr ., 24 juni 1954 (Arr. V e1·br., 
1954, blz. 697; Bull. en PAsrc., 1954, I, 925). 

de vergoeding verschuldigd ten gevolge 
van de opeising in gebruik van een on
roereml goed in de loop van de maaml 
1945 onveranuerlijk was en niet het 
voorwerp van een vordering tot verllo
ging kon uitmaken, om reden dat der
gelijke vordering ertoe strekte het ten 
tijcle van de opeising bij gerechtelijke be
slissing bepaald beclrag waaraan arti
kel 10 van het op 1 Februari 1938 goedge
keurd reglement een definitief karakter 
verleende, opnieuw in betwisting te bren
gen, clan wanneer (I•te onderdeel : schen
<ling cler in het mi<lclel aangeduide wetsbe
palingen, behalve die van de wetten van 
31 juli 1947 en van 20 december 1950) de 
door . de rechtbank ingeroepen bepaling 
van het reglement voor zoveel zij het be
drag van de vergoeding wegens tijdelijke 
opeising van een onroerend goed vast
stelt, niet tot uitwerking kan hebben dit 
bedrag op de datum van de opeising voor 
een onbeperkte tij<l onveranuerlijk te 
maken en namelijk ongeacht de om
standighetlen die de gebruikswaarde van 
het opgeeist voorwerp bei:nvloeden, doch 
aileen voor de tijcl van het gebruik voor
zien toen de opeising gedaan werd (of
wei op het chgenblik wanneer de recllter 
uitspraak lleeft gedaan) en voor zoveel 
uit de omstandigheden niet blijkt dat 
de op een van beide tijustippen aange
nomen waardestandaarden niet meer in 
aanmerking knnnen genomen worden op 
het tijdstip over hetwelk de opeising haar 
uitwerking voortzet, dan wanneer, (2° on
derdeel : schending van de in het eerste 
onderdeel aangeduide bepalingen) de door 
de rechtbank ingeroepen bepaling van het 
reglement voor zoveel zij het bedrag van 
de vergoeding wegens tijdelijke opeising 
bepaalt niet op de tijdruimte na !let te
rugbrengen van !let leger op vredesvoet 
toepasselijk is, dan wanneer (3° onder
dee! : schending van al de in het middel 
aangeduide bepalingen) de door de recht
bank ingetoepen bepaling niet tot uitwer
king kan hebben het bedrag ener vergoe
ding wegens gebruik van een onroerend 
goed vanaf de datum van de opeising 
onveranderlijk te maken wanneer dit be
drag, zoals in onderhavig geval, krachtens 
de alstoen vigerende wetten houdende 
beperking van het huurbedrag vastgesteld 
werd en wanneer die wetgeving later 
een wijziging door verhoging van dit be
drag heeft ondergaan : 

Overwegende dat uit de tekst zelf van 
het bestreden vonnis blijkt dat de rechters 
over de grond de door verweerder tegen
geworpen exceptie van niet-ontvankelijk
heid aangezien hebben als uitsluitend ge
steund hierop dat aanlegger « geenszins 
gerechtigd was om de llerziening van een 
definitief vastgestelde vergoeding wegens 
burgerlijke opeising aan te vragen >>; 
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dat het bestreden vonnis niet beslist over 
de wettelijkheid van de door aanlegger in
gevoerde procedure; 

Overwegende dat, zo nit het bestreclen 
vonnis als nit de rechtsplegingsstukken 
waarop het hof acllt vermag te slaan 
blijkt clat bet onroerend goed gelegen te 
Sint-Gillis, Muntllofstraat, 108, eigendom 
van aanlegger, op 11 september 1945 bet 
voorwerp is geweest van een opeising in 
verhnring ten einde de werldng in oor
logstijd van de openbare diensten te ver
zekeren; dat die voor een onbepaald tijd
perk gedane opeising tot nu toe gehand
haafd werd; 

Overwegende dat ingevolge van aanleg
gers weigering in 1946 van de hem toege
kencle vergoeding wegens het gebruiken 
van bet oeroerend goed van 11 september 
tot 31 december 1945, de vrederechter te 
Sint-Gillis overeenkomstig artikel 44 van 
het reglement op de bnrgerlijke opeisin
gen goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 1 febrnari 1938 kennis nemencl van 
het geschil bij vonnis van 4 december 
1946 deze vergoeding op grond als bere
keningselementen van de hnurwaarde van 
het onroerend goed in 1939 en van de door 
de ultzonderingsbepalingen in zake hnis
hnur toegestane verhoging bepaald heeft; 

Dat de naderhand nitgekeerde vergoe
dingen met inachtneming van die zelfde 
bestandclelen vereffend zijn geweest; 

Overwegende dat aanlegger, zich beroe
pend hierop clat, wegens de hnurwaarde 
in 1939, het onroerend goed sedert de in
werkingtreding van de wet van 31 juli 
1947, nit de toepassing der uitzonderings
bepalingen in zake huishuur zou gesloten 
zijn, bij deurwaardersexploot, zonder ver
dere vorm, de Belgische Staat v66r de 
vrederechter te Sint-G illis l1eeft gedag
vaard tot vaststelling van de vergoeding 
waarop hij beweert recht te hebben, mits 
inachtneming alleen van het werkelijk 
verlies dat de onthefling nit het bezit van 
het goed hem heeft opgelegd, alhoewel 
sedert de 1 augustus 1947 het bedrag van 
de huishuur, in geval van verhuring van 
het goed, vrij had kunnen bepaald wor
den; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in boger beroep aan aanlegger het bij 
zijn dagvaarding gevorderde heeft ont
zegd, om reden dat, vermits de vordering, 
de betaling tot voorwerp had « als 
opeisingsvergoeding van de som van 
15.000 frank per maand vanaf 1 augustus 
1947 tot 1 december 1950 en van 12.000 fr. 
per maand te beginnen van 1 januari 1951, 
alsook het betalen van grondbelastingen 
voor die tijdperken >> ertoe strekte « de 
door het gerecht definitief en regelmatig 
bepaalde opeisingsvergoeding te wijzigen, 
mits inachtneming van het door verstrek-

ker op de dag van de opeising werkelijk 
ondergaan vel'lies >> ; 

Oyerwegende dat, om aan aanlegger het 
recht te ontzeggen de. opeisingsvergoeding 
voor het tijdperk volgend op 1 augustus 
1947, in rechte te doen vaststellen, de 
l'echter over de grond overwogen heeft dat 
het bedrag van de vergoeding definitief 
vastgesteld was geweest door de in kracht 
van gewijsde gegane beslissing gewezen 
op 4 december 1!J4G door de vrederechter 
te Sint-G illis ; 

Overwegende, weliswaar, dat het regle
ment op de burgerlijke opeisingen, waar 
het de rechtspleging bepaalt welke client 
gevolgcl om in rechte de vergoeding te 
doen vaststellen welke wegens werkelijk 
verlies voortvloeiend uit de tijdelijke ont
hefling uit het bezit van een goed aan 
de eigenaar verschuldigd is, geen enkel on
derscheid maakt volgens het voorwerp van 
de opeising; dat de bepalingen van dat 
reglement betreffende de vereffening van 
de vergoedingen wegens opeisingen, die
nen nageleefd, zelf wanneer de opeising 
verstrekkingen betreft welke achtereen
volgens over een gegeven tijdruimte ge
schieden en waarvan de economische 
·waarde volgens het tijdperk waarop zij 
gedaan worden veranderingen ondergaat; 

Overwegende, echter, dat daaruit niet 
volgt dat de door de rechter vastgestelde 
vergoeding met betrekking tot een be
paald tijdperk, noodzakelijkerwijze de
zelfde zal zijn als die welke, pro rata 
temtJoris, nit hoofde van de tijdelijke 
onthefling uit het bezit van hetzelfde 
goed gedurende de volgende tijdperken 
zal verschuldigd zijn; 

Dat, in onderhavig geval ten aanzien 
van het voorwerp zelf van de vordering 
het vonnis van 4 december 1!J4G enkel 
beslist heeft, en aileen kon beslissen, 
over de voor het tijdperk van 11 septem
ber 1!J45 tot 31 december 1!J45 verschul
digde vergoeding ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten van het 
geding in verbreking; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van _eerste aanleg te 
Nijvel zetelende in boger beroep. 

28 januari 1955. - 1" kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Van Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pl-eiters, 
HH. Demenr en Delacroix. 
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1 e KAMER. - 28 januari 1955 

HUUR. - HANDELSHUIZEN. - UrTWINNING. 
- FoRFAI'l'AIRE VERGOEDING. - AAN EEN 
OF 'rWEE JAAR HUUR GELIJK. - BEGRIP. 

Door te bepalen dat de uitwinningsver
goeding aan een of twee jaar hnn'l" ge
lijk is, heeft de wetgever door hmtr de 
prijs van de h~tttrovereenlcornst bedoeld 
die met een of twee jaar genot van het 
gehu~trde overeenstemt en niet alleen 
de hu~trprijs als hoofdsom omvat maar 
oolc de belasl'ingen en andere door de 
hu~trovereenkomst te laste van de hmtr
der gelegde bijzalcen (1). (Artikel 25 van 
de wet van 30 april 11J51 op de handels
huurovereenkomsten.) 

(JAUNIAUX, T. VANDEVELDE, 
>VEDUWE VANDENBORNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 februari 1954 in hager be- , 
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel; 

Over bet eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25 en 33 van de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten, doordat het bestreden 
vonnis aan verweerster boven een uitwin
niugsvergoeding gelijk aan twee jaar 
huur, een aanvullende uitwinningsvergoe
ding toekent om reden « dat de eerste 
rechter met recht beslist heeft dat gefn
timeerde het haar opgelegd bewijs gele
verd had, dat het voor de hand ligt dat 
bewust voordeel niet uit het bestaan van 
de garagefnrichting behoeft te blijken 
doch wel, zoals ge!ntimeerde het beweert, 
uit de toei.Hgening door de verhuurder van 
de handelsbedrijvigheid welke zij in bet 
gehuurde tot stand aangebracht en ge
handhaafd had >J, wat geen antwoord op 
de door aanlegger in hoger beroep gena
men conclusies uitmaakt, welker afwijzing 
dus niet met redenen omkleed is, dan 
wanneer aanlegger bij conclusies deed 
gelden dat, om een hogere vergoeding dan 

(1) Over het begrip van het woord « huur », 
zie onder meer PLANIOL en RIPERT, T1·aite 1J?"a
tiq•te de d?·oit civil frangais, bel. X, n' 422, 
blz. 490; JossERAND, GouTs de d1·oit civil 2Jositif 
fTangais, bd. II, n' 1179, blz. 561; DE PAGE, 
Tmite elem. de d1·oit civil belge, bd. IV, n' 481, 
blz. 463, en n' 647, blz. 1728; Repert. pmt. d1·. 
belge, v' Louage de chases, n' 20, en Algemene 
practische 1"echtsveTzameling, v' H1tu1· van han
delshuizen, n' 154, in fine. 

De parlementaire werkzaamheden betreffende 

het wettelijk forfait te bekomen, de 
huurder moet bewijzen dat de verhuurder 
uit de uitwinning een grater voordeel zal 
halen, voortkomend van de arbeid van 
de huurder en niet van omstandigheden 
eigen aan bet onroerend goed. Dat dit 
klaarblijkend in onderhavig geval niet 
het geval is; dat integendeel door het des
kundig verslag bewezen wordt dat de 
door gei:ntimeerde verwezenlijkte winsten 
geenszins van zijn arbeid voortkwamen, 
doch wel van omstandigheden eigen aan 
het goed, weze het · bestaan van lokalen 
waarin vijftig voertuigen kunnen gestnld 
worden en het bestaan van een tank 
welke de verkoop van benzine mogelijk 
maakt: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerster sedert bijna 
dertig jaar in het gehuurde, waarvan zij 
uitg·ewonnen werd, een garage exploi
teerde, en dat, toen de uitwinning ge
schiedde, dit handelsfonds volop winstge
vend was; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
na beslist te hebben dat verweerster bet 
bewijs geleverd heeft dat haar ten laste 
viel, erbij voegt dat het voor de hand 
ligt dat, opdat er aanleiding tot een aan
vullende uitwinningsvergoeding zou be
staan, de wh1st verwezenlijkt door de 
verhuurder die zich het handelsfonds van 
de huurster toeeigent niet « nit het be
staan van de garagei:nrichting >J moet 
voortkomen, doch wel « zoals gei:ntimeerde 
het beweert, uit de handelsbedrijvigheid 
welke zij tot stand gebracht en gehand-
haafd had )) ; · 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen en beschouwingen blijkt dat het be
streden vonnis een aanvullende uitwin
ningsvergoeding heeft toegekend, wegens 
een voordeel dat zijn oor·sprong in de 
arbeid van de huurster vindt en niet in 
omstandigheden eigen aan het onroerend 
goed, en, op aanleggers conclusies een 
passend antwoord heeft verstrekt; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 25 en 33 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuurovereenkomsten, 1101, 1102, 1104 

de wet van 30 mei 1931 duiden aan dat de ver
goeding aan de huurder verschuldigd gelijk 
was aan het bedrag van de huur voor het laat
ste jaar van de huurovereenkomst en dat dit 
be drag niet alleen de huurprijs omva t maar 
ook de belastingen en bijzaken te laste van de 
hum·der (Pasinomie, 1931, blz. 126). Niets ]aat 
vermoeden dat de woorden « een of twee jaar 
huur » in artikel 25 der wet van 30 april 1951 
een andere betekenis zouden hebben. 
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1134, 1709, 1728 van het Burgerlijk Wet
boek, 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis weigert aan te nemen 
dat de huurprijs die tot het vaststellen 
van de vooruit bepaalde uitwinningsver
goeding in aanmerking dient genomen de 
huurprijs is << het bedrag der krachtens 
de huurovereenkomst ten laste van de 
huurder gelegde belastingen er niet in be
grepen; en dit om reden dat «de huurprijs 
in dat geval het bedrag der belastingen 
omvat welk een integrerend deel er van 
is, dat dit bedrag geen bijkomende last 
uitmaakt welke van de last van de hU:ur
prijs onderscheiden is >> ; dan wanneer de 
wetgever van 30 april 1951, in artikel 25 
van gezegde wet, door huurprijs heeft be
doeld de som welke de verhuurder werke
lijk als tegenprestatie voor het genot dat 
hij verstrekte ten zijne voordele inde en 
niet de sommen welke hem met het oog 
op de betaling der belastingen afgegeven 
werden en die in zijn hoofde geen ver
rijking ui tmaakten; dan wanneer, daar 
de verhuurder ertoe gehouden is gezegtie 
belastingen tijdens de met de uitwinnings
vergoeding overeenstemmende duur te 
betalen, de opneming van die zelfde belas
tingen in bet berekenen van de vergoe
ding erop neerkomt ze hem tweemaal te 
doen betalen, daar de huurder voordeel 
haalt nit een betaling die, gedurende de 
huurovereenkomst, voor de verhuurder 
geen voordeel opleverde : 

Overwegende dat, door te bepalen dat 
de in artikel 25 van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
voorziene uitwinningsvergoeding aan een 
of twee jaar huur gelijk is, de wetgever 
door huur de prijs van de huurovereen
komst heeft bedoeld die met een of twee 
jaar genot van het gehuurde overeensternt 
en niet alleen de huurprijs als hoofdsom 
maar ook de belastingen en andere door 
de huurovereenkomst te laste van de 
huurder gelegde bijzaken; 

Dat beide onderdelen van het middel, 
naar recht falen; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schen<ling van de artikelen llDl, 1134, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1709, 1728 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het . bestreden vonnis, het door 
aanlegger aangevoerd middel afwijzcnd 
waarbij staande werd gehouden dat, naar 
luid van artikel 25 van de wet van 1951 
op de handelshuurovereenkomsten als 
huurprijs dient verstaan « de verhurings
prijs, daarin niet begrepen het bedrag der 
ten laste van geintimeerde gelegde belas
tingen krachtens de verlengde huur die 
partijen verbond >>, deze beslissing door 
de beweegreden rechtvaardigt « dat de 
huurprijs in dat geval het bedrag omvat 
der belastingen waarvan het integrerend 
deel uitmaakt; dat dit bedrag geen bij-

komende last uitrnaakt die van de last 
van de huurprijs onderscheiden is », dan 
wanneer de aldus door het vonnis bedoelde 
huurovereenkomst van 29 december 1936 
bij artikel II het bedrag van de in han
den van verhuurder, in gereed geld te 
betalen lmurprijs bepaalde en daarna bij 
een artikel III dat volstrekt onderschei
den is van dat welk de huurprijs bepaalde 
beschikte, dat al de belastingen uitslui
tend door de huurder zouden gedragen 
worden die, insgelijks « al wat recht
streeks of onrechtstreeks voor het water, 
de verwarming of de verlichting (verhu
ring van verbruiksmeters erin begrepen) 
zou kunnen verschuldigd zijn » zou moe
ten betalen, waaruit volgt dat de uitdruk
kelijke overeenkomst van partijen een 
onderscheid maakte tussen de huur en de 
betaling der belastingen, die daarvan 
geenszins « integrerend deel uitmaken » 
en uitdrukkelijk of althans impliciet ver
klaarde dat het hier om een bijkomende 
last ging, die onderscheiden van de huur
prijs is : 

Overwegenc1e dat, door te beslissen dat 
de door het huurcontract ten laste van 
de huurder gelegde belastingen, deel van 
de huurprijs uitmaken, het bestreden von
nis, zonder in tegenspraak te komen met 
de huurovereenkomst waarvan geen en
kele bepaling voorziet dat de ten laste 
van de huurder gelegde belastingen geen 
deel van de huurprijs uitmaken, noch het 
aan die akte verschuldigd geloof heeft 
geschonden, noch de zin en de wettelijke 
draagwijdte van het woord huurprijs in 
artikel 25 van de wet van 30 april 1951 
miskend heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

28 januari 1955. - 1" kamer. - Voor
zitter en versla.qgeve1·, H. Fettweiss, 
raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ge
lijlcluidende oonol1tsie, H. Duman, advo
caat-generaal. Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 31 januari 1955 

GENEESKUNDE. - 0RDE DER APOTHE
KERS. - BEROEP DOOR DE \'OORZITTER VAN 
DE HOGE HAAD 'l'E8EN EEN llESLISSING VAN DE 
PROVINCIALE RAAD. - AFSCHRIFT VAN HET 
BEROEP NIET AAN DE BEROEPENE TOEGEZON
DEN. - FORMALITEIT NIET VEREIST VOOR DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP. 

Het toe.<~enden van een atsoh1·itt van het 
beroep van de voorzitter van de hoge 
raad. tegen een beslissing va.n de provin-
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ciale 1·aad aan het lid ter~en hetwelk het 
beroep r~ericht is, stelt rteen voonoaanle 
voor de ontvankelijkheia van het 1Je
roep, zo ae rechten. van ae verlledig·ing 
niet gekrenlr.t WOTden. (Wet van 1!J mei 
194!J, art. 17.) 

(LEYS, T. ORDE DER APOTHEKERS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 17 mei 1954 gewezen door 
de Nederlandstalige gemengde raad van 
beroep van de Orde der apothekers; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 T Yan de wet van 1!J mei 
194!J houdende oprichting van tle Orde 
der apotbekers, eerste onderdeel, doortlat 
de bestreden beslissing het beroep vnn de 
voorzitter van de hoge raad van de Orde 
der apothekers aanvaardt en de ann eiser 
opgelegde straf verzwaart, dan wanneer 
dit beroep voor onontvankelijk diencle te 
worden verklaard om de reden dat geen 
afschrift ervan per aangetekende brief 
aan eiser, lid van de Orde, was toege
zonden geweest; tweede onderdeel, door
dat de bestreden beslissing geveld werd 
nadat eiser, bij brief van 24 februari 
1954 had laten weten dat hij afstand 
deed van zijn beroep en de gemengde 
raad van beroep, derhalve, bij gebrck 
aan regelmatig beroep van de voorzitter 
van de hoge raad van de Orde van 
apothekers, niet meer bevoegd was om 
over de zaak te beslissen, maar zich ertoe 
diende te beperken de afstand van eisers 
beroep te decreteren : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, lid van de 

Orde der apothekers, bij beslissing van 
de provinciale raad van Antwerpen van 
de Ortle der apothekers, dd. 13 november 
1953, met een schorsing van zes maand 
gestraft werd; 

Dat tegen die beslissing hoger beroep 
aangetekend werd op 11 december 1953 
door de heer Vivario, voorzitter van de 
hoge raad van de Orde der apothekers, en 
door aanlegger op 15 december 19i:i:l; 

Dat, bij beslissing van de Nederlancl~
talige gemengde raad van beroep van d1e 
Orde, dd. 17 mei 1954, de schrapping van 
aanlegger van de lijst der Orde bij meer
derheid van de twee derden der aanwe
zige letlen bevolen werd; 

Overwegende dat uit geen stuk' van de 
rechtspleging blijkt dat een afschrift van 
het beroep van de heer voorzitter van <1e 
hoge raad, overeenkomstig artikel 17 van 
de wet van 19 mei 1949 houdende oprich
ting van de Orde der apothekers, aan 
aanlegger per aangetekende brief toege
zonden werd; 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
het vereiste van artikel 205 van het Wet
hoek van strafvortleriug, gewijzigd bij 
artikel 8 van de wet van 1 mei 1849 en 
lletreffende het hoger lleroep van het 
openlluar ministerie hi.i de rechtsmncht 
die van bet heroep kennis moet nemen, 
de lle])a ling en nm voorrneld artikel 17 
noch een termijn stelt voor de betekening 
aan gei:ntimeerde van het beroep van de 
voorzitter van de hoge raad, noch verval 
voorziet en dat die betekening geen dag
vaarding binnen de maand inhoudt; 

Dat het voorschrift betreffende die be
tekeniug klaarblijkelijk in artikel 17 in
gelast werd om de rechten van de leden 
van de Orde beter te vrijwaren ; 

Dat het zeker geen voorwaarde voor 
de ontnmkelijkheid van het beroep van 
de voorzitter van de hoge raad stelt, zo 
die rechten niet gekrenkt worden; dat, 
immers, geen afschrift van het beroep 
dient toegezonden aan de gei:ntimeerde 
die geen liu van de Orde is; 

Overwegende dat, volgens de stukken 
van de rechtspleging, aanlegger, regelma
tig verwittigd, v66r de gemengde raad 
van heroep verscheen en altlaar, door de 
oproeving van de zaak Leys en Vivario, 
kennis kreeg yan het hoger beroep vnn 
de voorzitter van de hoge raad en dat 
hij zelfs later de door hem gedami af
stand Yan beroep introk, omdat de voor
zitter van de hoge rand in zijn boger 
beroep volhardde; 

Dat nit geen stuk blijkt dat aanlegger 
een krenking zijner rechten, wegens het 
niet toezenden van een afschrift van 
voormeld beroep, zou aangevoerd hebben; 

Dat (lienvolgens de bestreden beslissing 
terecht het hoger beroep van de voorzit
ter van de hoge raad ontvangen heeft; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het antwoord op het 
eerste onderdeel anntoont dat de ge
mengde raad van heroep bevoegd was om 
over de zaak uitspraak te doen; 

Dat geen ondercleel van het middel kan 
aangenomen worden; 

Overwegende clat de snbstantUlle of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om clie reuenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

31 januari 1!155. - 26 kamer. - Voor
z·itte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTsla.qye,;er, H. Huy
brechts. Gelijkl~tidenae concZ.nsie, 
H. Roger Janssens de Disthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiter·s, HR. Van 
Leynseele en Demeur. 
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2e KAMER.- 31 januari 1955 

1o GEWIJSDE. - 00RRECTIONELE EN POLI
TIEZAKEN. - BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN. 
~ KAN NADIEN NIE1' MEER \VE3ENS HETZELF
DE FEIT, ANDERS OMSCHREVEN, VER\"OLGD 
WORDEN. 

2° VERBREKING. - VERWI.TZING NA VER
BREKING. - VERBREIUNG O»fDA"T DE PU
BLIEKE VORDERING Ul"l'GEDOOFD IS. - GEEN 
VERWI.JZING. 

1o De beklaagcle clie voor een co,-rectio
nele of pol'itierechtbanlc weril vrij,rJC
sprolcen, lean nadien niet meer weoens 
hetzeltde feit vervolgd wonlen al is het 
andc,·s omsclweven. Deze j'C[!Cl ·is van 
toepassin.!f, we/lee ook de rcden weze 
die de beklaagde defin'itief van de 
tegen hem ingestelde vervolgingen ont
slaat (1). 

2o Wanneer de besl-issing over de publieke 
rorrlering ve,·IJ,·oken wonzt omdat 1lie 
vorrlerinrJ tt.UrJe£loofd is, geschiedt de 
verureking zonde·r vet·wijzino (2). 

(VERMOTE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 13 mei 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk; 

Over het middel ambtshave opgewor
pen en afgeleid nit de schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320, 1350 en 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek en van de door 
artikel 13 van de wet van 17 april 1878 
en 216 van het vVetboek van strafvorde
ring gehuldigde regel van het gewijsde : 

Overwegende dat aanlegger v66r de 
Politierechtbank van het kunton Kortrijk 
gedagvaard werd uit hoofde van, te Kort
i·ijk, op 18 augustus 1953, weggebruiker 
zijnue die op een openbare weg rijdt welke 
niet verder dan zijn aansluiting loopt, de 
hoofdweg te zijn opgereden, wanneer een 
un<ler weggebruiker aankwam en er ge
vaar voor aunrijding bestond, onder meer, 
wegens de snellleid van deze weggebrui
ker en de afstand waarop deze zich be
vond; 

Dat hij, bij -.;·onnis van 27 november 1953 
waartegen geen hager beroep ingesteld 
werd, door die rechtbank vrijgesproken 

(1) en (2) Verbr., 13 juli 19>12 (A1'1'. Ve>·IJ,·., 
1942, blz. 87; Bttll. en PAsrc., 1942, I, 170, en 
nota's 1 en 2); 22 juni 1953 (A1·1·. Verbr., 1953, 
blz. 736; Bull. en PAsrc., 1953, I, 849). 

werd, om de reden dat het niet bewezen 
was dat hij zich aan het hem ten laste 
gelegd feit, 'zoals het omschreven was in 
de dagvaarding, plichtig had gemaakt; 

Overwegencle dat hij daarna v66r de
zelfde rechtbank gedagvaard werd, uit 
hoofde van, te Kortrijk, op 18 augustus 
1953, weggebruiker zijude die reed op een 
gedeelte van de openbare weg, welke bij 
bet naderen van een splitsing, aunsluiting 
of kruising van eeu omgekeerue driehoek 
voorzien is, de hoofdweg te zijn opge
reden, wanneer een ander weggebruiker 
aankwam of wanneer er gevaar voor aan
rijding bestond, onder meer wegens de 
snelheid van deze weggebruiker en de af
stand waarop deze zich bevond; 

Dat hij, bij vonnis van die rechtbank 
van 11 december 1953, uit hoofde .van dit 
feit vet~oordeeld we1·d en dat die beslis
sing bevestigd werd bij het bestreden von
nis, dat uitdrukkelijk vaststelt dat het 
tegen aanlegger vaststaand verklaard 
feit hetzelfde is als dit waarover bet 
definitief vonnis van vrijspraak van 
27 november 1953 uitspraak gedaan had; 

Overwegende dat dE) correctionele of 
politierechter tot plicht heeft nauwlwurig 
de bestamldelen van het feit, waarvan hij 
te kennen heeft en dientengevolge de 
aard van dit feit vast te stellen en, mits 
eerbiediging van de rechten der verdedi
ging, een juiste omschrijving van het feit 
in de plaats te stellen van de door de 
dagvaarding of de beschikking van ver-, 
wijzing gedane voorlopige omschrijving; 

Dat de beklaagde, die door die rechter 
vrijgesproken werd, later niet meer uit 
hoofde van hetzelfde zelfs anders om
schre,·en feit kan vervolgd worden en dat 
die regel van toepassing is, welke ool;: de 
reden weze waarom de beklaagde vrijge
sproken werd ; 

Dat, dienvolgens, het bestreden vonnis, 
door aanlegger te veroordelen, de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen en re· 
gel geschonden heeft; 

Overwegende dat, de publieke vordcring 
te niet gegaan zijnde, er geen aanleiding 
is tot verwijzing ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste Yan de Staat; 
zegt dat er geen aanleiding bestaat tot 
verwijzing. 

31 januari 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - 1'erslaggever, H. Huy
brechts. Oelijkl·widende concl,ttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaat-generaal. 
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2" KAMER.~ 31 januari 1955 

l\1ILITIE. - VRIJLA'l'ING OP llfORELE GROND. 
- AFWIJZING. - BESLISSING GEGROND ON
DER MEER OP EEN llfEDISCH ATTEST RETREF
FENDE DE VADER VAN DE DIENSTPLICHTIGE. -
BIJ ONTSTENTENIS VAN CONCLUSIES, GEEN 
VERPLICHTING DE DAGTEKEI\'ING VAN HET AT
TEST AAN TE DUIDEN. 

De hoge rnilitieraad, die een vmag orn 
vrijlatinq op morele qronrl atw·iist op 
zicht 1)(tn een geneeslcundig attest be
treffende de gezondheidstoestand van de 
vader van de dienstplichtige, heett, bij 
ontstentenis van conclus·ies cle verplich
tinrJ niet de datum 1Jan fZit attest in zijn 
beslissing te vermelclen. 

(LAMBERT.) 

ARilEST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 12 november. 1954 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over bet enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 17, paragraaf 2, 
van <le rnilitiewet van 15 juni Hl51 door
dat de bestreden beslissing een genees
kundig verslag van dokter Van Belle ver
rneldt zon<ler de datum van dit genees
kundig onderzoek te bepalen, dan wan
neer, rekening gehouden met het belang 
van de dagtekening met betrekking tot 
bet onderzoek van de gezondheidstoe
stand van aanleggers vader, die als. ver
loren voor het gezin moet beschouwd wor
den, gezegd artikel 17, paragraaf 2, een 
pas opgesteld geneeskundig attest eist : 

Overwegende dat de ziekten of gebrek
kigheden, die luidens de bepaling van ar
tikel 17, paragraaf 2, van de wet van 
15 juni 1951 tot uitstelverlening of vrij
lating aanleiding kurnwn geven, behoor
lijk rnoeten vastgesteld worden; dat de 
hoge militieraad, aanleggers. vraag om 
vrijlating verwerpende op zicht van het 
op 20 october 1954 door dokter Van Belle 
opgesteld geneeskundig attest, bij ont
stentenis van conclusies dienaangaande 
de wettelijke verplichting niet had de 
datum van dit attest in zijn beslissing 
te verrnelden ; 

Dat het rniddel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwenJt de voorzie

ning. 

31 januari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslapgever, H. De
lahaye. Gelifklttidende conclusie, 

(1) Verbr., 2 mei 1950 (Arr. Yerbr., 1950, 
biz. 552; Bull. en PAsrc., 1950, I, 614); 5 juli 
1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 973); 24 januari 
1955 (ibid., 1955, I, M2). 

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaa t-generual. 

2e I{AlVIER. - 31 januari 1955 

1° GEvVI.JSDE. -IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAI\'E BESLISSING DAT EEN VERZERERINGS
l\fAATSCHAPPIJ IN DE RECHTEN VAN HET 
SLACHTO~'FER VAN EEN 01\'GE\'AL i'OOR DE RE
TAALDE VERGOEDINGEN IN DE PLAATS GESTELD 
WERD. - ARREST LATER IN DEZELFDE ZAAK 
GEWEZEN HETWELK BESLIS'l' DAl' DE INDE
PLAATSS'l'ELLING NIET RESl'AAT VOOR DE VEB
GOEDINGEN DIE NA RET IN KRACHT VAN GE
WIJSDE GAAN VAN HET VONNIS BETAALD WER
DEN. - J\lliSKENNING VAN HET GEWIJSDE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLUKE VORDEBING. 
- J\I[IDDEL DAT GEEN AAI\'LEIDING GEVEN KAN 
TOT DE VERBREKING. ~ NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° lYanneer een in kracht van ,qew-i,iscle 
gegaan vonnis aan een verzelcerings
maatsohapp·ij het recht heett el'lcend de 
doot· haar aan het slachtoffer van een 
on,qeva~ we,qens werlconbekwaamheid 
1titbetaalde ve·rgoedin,qen op te vot·deren 
van de dadet·, die het 011(Jeva~ veroor
zaalcte, ingevo~ge de bij artilce~ 22 ·mn 
de wet van 11 juni 1874 voorziene inde
p~aatsstelling• en haat· akte geett dat zij 
zwh voorbehoudt terugbetaling te vor
cleren van de sornmen welke zij nog 
wepens hetzelfde ongeval zan uitlceren, 
wordt het ,qewijscle rniskend cloot· het 
lateT in deze~fcle zaak (Jewezen nrrest 
dat, na deskundig onderzoek, beslist dat 
de 1lerzelcertngsmaatschappij niet wet
telijlc in cle plaats gesteld werd wat be
tt·ett de sommen wellce ondertussen 
door cle vennootschap aan het slacht
of]et· we,qens werlconbelcwaamheid voor 
hetzelfde ongeval ttitbetaald werden op 
grand van de overweging dat die eis in 
terugbetaling niet in de eerste vot·de
ring begrepen was. 

2° Is, bij gebrelc aan belang, niet ont•van
lcelijk het middel hetwell;; cle verbt·eking 
vun cle bestreclen beslissing niet lean 
meclebt·en(Jen (1). 

(ONDERLINGE llfAATSCHAPPIJ DER OPENBARE 
BESl'UREN, 1'. R. EN 0. VANDERHElilREN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

De wet van 16 maart 1954 die de wet op de 
arberdsongevallen aanvult was niet toepasselijk 
op het ongeva.l dat het voorwerp van deze be
slissingen was. 
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Over het enig middel, afgeleid uit de 
schendiug van de artikelen 1319, 1320, 
1350 en bijzonder 1350, go, 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat, om de eis af te wijzen van de 
burgerlijke partij, strekkend tot veroor
deling van de consoorten Vanderheeren 
tot betaling van de aan het slachtoffer 
wegens loonverlies uitbetaalde vergoedin
gen en van het bedrag der voorlopige 
mathematische reserve voor de jaarlijkse 
invaliditeitsvergoeding, het bestreden ar
rest verklaart dat de burgerlijke partij 
zich niet kan beroepen op de exceptie van 
bet gerechtelijk gewijsde, spruitende uit 
het in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van 6 april 1g51; dat immers, waar zij in 
haar conclusies van 9 maart 1951, llene
vens de terugbetaling van zekere uitgaven 
enkel akte vroeg van bet voorbehoud van 
haar rechten betreffende de verdere uitbe
talingen, haar huidige eis niet in de eerste 
vordering begrepen was, dat aldus de hui
dige eis een nieuw voorwerp heeft en voor 
een nieuwe beoordeling vatbaar is, dan 
wanneer, om vast te stellen dat de 
exceptie van bet gewijsde aannemelijk is, 
naar de grondbestanddelen der achtereen
volgende eisen moet verwezen worden en 
onderzocht worden of een nieuwe eis al 
dan niet kan aangenomen worden zonder 
bet voordeel van de voorgaande beslissing 
te niet te doen; dat, in onderhavig geval, 
het vonnis van 6 april 1g51 definitief be
slist had dat aanlegster gegrond was om, 
steunende op de indeplaatsstelling, de 
terugbetaling van de aan bet slachtoffer 
wegeus loonverlies uitbetaalde vergoedin
gen te vorderen en bovendien aan aan
legster akte had verleend dat zij zich bet 
recht voorbehield de terugbetaling te vor
deren van de vergoedingen welke zij nog 
zou hoeven uit te keren, waaruit volgt 
dat bet bestreden arrest bet gezag van 
het gewijsde dat aan het vonnis van 
6 april 1951 is gehecbt miskend heeft : 

Overwegende dat een door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk op 6 april 
1951 gewezen vonnis vastgesteld heeft dat 
« de lmrgerlijke partij - bier aanleg
ster - ten behoeve van de agenten in 
dienst van de gemeente A velgem een ver
zekeringcontract heeft afgesloten, krach
tens hetwelk de burgerlijke partij aan 
deze agenten vergoedingen toekent, ten 
belope van een bedrag gelijk met dit voor
zien bij de wet op de arbeidsongevallen ll; 

Overwegende dat Pierre De Witte, veld
wachter van gezegde gemeente, op 5 no
vember 1950 door eerste verweerder aan
gereden werd waardoor hij letselen on
derging, welke een werkonbekwaamheid 
hebben medegebracht; 

Overwegende dat voormeld vonnis er 
op wijst dat aanlegster in uitvoering van 
gezegd verzekeringscontract ten voordele 

van De Witte zekere vergoedingen « we
gens werkloosheid ll groot 13.4g1 fr. 85 
tot op de datum van de uitspraak heeft 
uitgekeerd, en dienvolgens verweerders 
in solidum heeft veroordeeld om namelijk 
« krachtens haar wettelijk indeplaatsstel
lingsrecht ll voormelde som aan aanleg
ster te betalen; 

Dat hetzelfde vonnis aan de burgerlijke 
partij akte verleende << dat zij zich bet 
recht voorbehoudt van veroordeelden in 
solidum terugbetaling te vorderen van al 
de sommen welke zij nog als gevolg van 
bet aan bet slachtoffer Pierre De Witte 
op 5 november 1950 overgekomen ongeval 
zou hoeven uit te keren ll; 

Dat deze beslissing wat die beschik
king betreft in kracht van gewijsde is 
gegaan; 

Overwegende dat wanneer de zaak, na 
deskundig onderzoek, bij gemelde recht
bank opnienw aanhangig werd gemaakt 
aanlegster terugbetaling vorderde van na
melijk : 1 o .34.32g fr. 50, voor vergoedin
gen wegens volledige en gedeeltelijke 
werkonbekwaamheid van het slachtoffer 
van 16 februari 1951 tot 31 december 195i-; 
2° 11. 611 fr. 50, voor vergoedingen we
gens bestendige werkonbekwaamheid van 
1 januari 1952 tot 30 juni 1£5g; 
go 78.555 fr. 60, wegens voorlopige mathe
matische reserve voor de jaarlijkse inva
liditeitsvergoeding berekend aan 15 t. h. ; 

Overwegende dat verweerders beweer
den dat deze vordering niet gegrond was 
omdat bet niet om een verzekering van 
zaken ging zodat aanlegster niet over bet 
indeplaatsstellingsrecht van artikel 22 
van de wet van 11 juni 1874 beschikte, 
des te meer daar het slachtoffer geen 
schade had ondergaan, vermits de ge
meente bet zijn volle wedde had voorbe
taald, en de vergoedingen dus ten koste
loze titel werden uitgekeerd; 

Overwegende clat aanlegster de exceptie 
van bet gewijsde opwierp, daar het in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis gewe
zen door de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk op 6 april 1951 de gegrondheid 
van de eis erkend had; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze exceptie verwerpt omdat de « hui
dige eis niet in de eerste vordering be
grepen was, dat aldus de huidige eis een 
nieuw voorwerp heeft en voor een nieuwe 
heoordeling vatbaar is ll ; 

Overwegende dat zowel de eerste als 
de tweede eis, wat de terugbetaling van 
voormelde sommen groot 34.323 fr. 50 en 
11.611 fr. 50 betreft, de terugbetaling van 
de door aanlegster, wegens werkonbe
kwaamheid, aan De Witte uitgekeerde 
vergoedingen tot voorwerp hadden en 
gesteund waren op ue bij artikel 22 van 
de wet van 11 juni 18T4 aan de verzeke
raar verleende indeplaatsstelling; 
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Dat beide vorderingen dus tussen zelfde 
partijen bestonden, hetzelfde voorwerp 
en· dezelfde oorzaak hadden, zodat arti
kel 1g51 van het Burgerlijk Wetboek toe
passelijk was ; 

Overwegende dat het middel, in zo>er 
het de terugbetaling van de voorlopige 
mathematische reserve, groot 78.555 fr. GO 
betreft, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, immers, dat zelfs indien 
het vaststond dat deze vordering dezelfde 
oorzaak had als de eerste door aanlegster 
ingestelde vordering, namelijk hct aan 
de verzekeraar bij artikel 22 van de wet 
van 11 juni 1874 verleend recht van inde
plaatsstelling, zij dan nog als ongegrond 
diende te worden afgewezen; 

Overwege.n<le, in<lertlaa<l, <lat aanleg
ster dat recllt van indeplaatsstelling, 
enkel vermoc!1t in te roepen indien zij 
voormelde som van 78.555 fr. GO werkelijk 
aan het slachtoffer of aan enig ander per
soon had uitgekeerd ; 

Dat noch uit de conclusies van aanleg
ster nocll uit enig ander stuk van de JWO
cedure, waarop !let hof acht vermag te 
slaan, blijld da t zulke voorwaarde ter 
zake vervuld was; 

Overwegende dat l1et middel derllal>e 
enkel gegrond is in zorer !let de terugbe
taling van fle sommen. groot 34.323 fr. 50 
en 11.G11 fr. 50 bedoelt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enl>el in zover het de 
exceptie van I1et gewijsde lleeft verwor
pen wat de terugbetaling der gevorderde 
sommen van 34.323 fr. 50 en 11.011 fr. 50 
betreft; Yerwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt annlegster tot de 
helft en Yerweer<lers tot de wellerllelft 
der kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Drussel. 

31 januari 1955. - 26 kamer. ~ Voor
zitte?', H. de Clippele, rarrclsheer waarne
mend voorzitter. - Fm·slaggever, H. De 
Dersaques. - Gelijlcluirlend-e conclusie, 
H. Roger Janssens de Bistlloven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Van Leynseele. 

2e I(A:VIER. - 1 februari 1955 

1 o DELASTJNGEN EN TAXES. - Ex-
TRABELAS'l'ING. REFERENTIEWINST. 
llEPALING EIWAN VOLGENS DE lliJ ARTIKEL 5, 
PARAGRAAF 2, VAN DE WE'l' VAN 1G OCTOBER 
19!5 VOORZIENE WIJZE. - YOORWAARDE. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - Ex-

'l'RABELASTING. REFERENTIEWINST. 
BEPALING ERVAN VOLGENS DE BIJ ARTIKEL 5, 
PARAGRAAF g, VAN DE WET VAN 1G OCTOBER 
1945 VOORZlENE WIJZE. - AANVRAAG VER
EIS'f, 

go BELASTINGEN FJN TAXES. - Ex
'l'R,InELASTING. - YEilHAAL V66R HE'f HOF 
VAN BEROEP. - TOEPASSING V66R HE'l' HOF 
VAN DE BEPALINGEN \'AN AR'l'IKEL 5, PAilA
GRAA1' 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- YooRWAARDEN. 

4° l\1IDDELFJN TOT VERBREKING. -
DIRECTE TlELARTINr.E\'. - l\1IDDEL DAT AAN 
DE BES'l'REDEN llEflLISSING VERWI.T'l' EEN BE
SLUI'l' VAN DE RE'JEX'l' WET'l'ELI.JK TE REB

BEN VE'lKLAARD. - l\fiDDEL HE'l'WELK GEEN 
WETSBEPALING AANDUIDT WAARMEDE HE'l' BE
SLUI'l' VAN DE REGENT STRIJDIG ZOU WEZEN. 
- l\fiDDEL NIE'f ONTl'ANKELI.JK. 

1° Paragraaf 2 van a1·tikel 5 van d-e wet 
van 16 october 1945 is enkel toepasselijlc 
ingeval de bed-rijjsactiviteit van d,e lie
lastingscll,llltli{!e, 'in de Zoo11 1.:an l1et 
rejerentietijd-perk, geduren{le minder 
dan vijf l<alenclerjaren of boekja1·en 
uit,qeoejend werd. 

2° Parauraat 3 van artikel fi van d-e wet 
van 16 october 1945 is enkel toepasselijlc 
indien de belastingpz.ichtige verkozen 
heeft de a,ftrelc t:ol.(lens cle in deze be
palinu omschreven elernenten te laten 
berekenen. 

go Het hot van beroep verrna(l niet te 
beslissen dat de ?"eferentiewinst over
eenlcomstig de bepaUngen van artikel 5, 
para,qraaf S, van de wet van 16 october 
194•) l!erekend zal worden zo d,e scllat
pUchtige v66r het ind-ienen van z·ijn 'l.:er
haal ueen toepassing 'Van voormelde 
wetsbepaUng heett aangevraagd. 

4° Is niet ontranl<eUjlc het mirldel dat 
de /!estreden beslissing verwijt een be
sluit van d-e Re(lent wettelijlc te hebben 
verlclaard-, ;w het, beho1tdens het a1·ti-
7cel 107 van de Grand-wet, geen wetsbe
prtling aanduidt W(ta?·meae bed-oeld be
slltit 'L'an de Rer1ent strijd-ig z·ou wezen. 

(N. V. << IMPRIMEUE DU CEN'l'RE ll, 

'1', BELCUSCHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 30 juni 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over llet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 en 8 van 
de wet van Hl october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, eerste onderdeel, door
dat het bestreden arrest beslist dat ar-
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tikel 5, paragraaf 2, van gemelde wet, 
op aanlegster niet toepasselijk is, dan 
wanneer deze die tot in 193 i een druk
kerijbet1rijf exploiteerde, on r1at tijdstip 
dit bedrijf door de exploitatie van een 
music-hall vervangen heeft, zodat er, 
altllans tot het toepassen van de belas
tingwetten, moet aangenomen worden dat 
wegens deze verandering van llaar maat
scllappelijk voorwerp, een nieuw recbts
wezen in 1937 ontstaan is; tweede om'ler
deel, doordat het bestreden arrest het 
recht van aanlegster op een overeenkom
stig paragraaf 3 van voormeld artikel 5 
berekende aftrek niet erkend lleeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat paragraaf 2 van arti

kel 5 van de wet van 16 october 1945 
enkel toepasselijk is ingeval de bedrijfs
activiteit in de loop van het referentie
tijdperk gedurende minder dan vijf ka
lenderjaren of boekjaren werd uitgeoe
fend; 

Overwegende dat llet arrest souverein 
in feite vaststelt dat de aanleggende 
vennootschap, welke op 21, november 1911 
opgericht wenl, op 6 anril 1937, lmar 
maatschappelijk voorwerp uitgebrcid 
heeft, zonder verandering van de ven
nootscllap of van haar voorwerp; 

Waaruit volgt dat het arrest zijn be
slissing wettelijk gerechtvaardigd hecft 
waarbij het de toepassing vail artikel 5, 
paragraaf 2, van de wet van 16 october 
1945 ter zake afwijst; 

Over llet tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 5, paragraaf 3, 

van de wet van 16 october 1945 enkel toe
passelijk is indien de belastingplichtige 
verkozeu heeft de aftrek volgens de in 
deze beDaling 'omscllreven .elementen te 
laten berekenen; 

Overwegende dat noch nit de vermel
dingen van het arrest, noch nit andere 
stukken der rechtspleging waarop het llof 
acht vermag te slaan, blijkt dat aanlcg
ster in haar reclamatie of zelfs in de loop 
van het onderzoek van dezelve door de 
administratie, toepassing van de bij arti
kel 5, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945 bepaalde referentiewinst zou 
gevraagd hebben, of zelfs dat zij v66r het 
hof van beroep zou staande gebouden hell
ben dat die wetsbepaling had dienen te 
worden toegepast; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 107 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
voor zoveel daarbij uitspraak wonlt ge
daan over het recllt van aanlegster om 
wegens dubbele aanslag vermindering van 
de belasting aan te vragen, de wettelijk
heid van bet besluit van. de Regent van 

26 april 1946, gewijzigd bij het besluit 
van 12 december 1949, erkent, dan wnn
neer bij dit besluit coeffidenten worden 

, bepaald waarvan de voorbereidende werk
zaamlleclen van de wet van 16 october 
1945 geen melding maken en welke de 
administratie in bepaahle gevallen in 
staat stellen hoger dan hct door de wet
gever voorgescllreven belastingpercentage 
nan te slaan en aldus bet belastbaar 
inkomen ten belope van meer dan bon
derd per cent te belasten : 

Overwegende dat bet middel de bepa
ling van de wet van 16 october 1945 niet 
aanduidt welke de betwiste besluiten zou
den gescllonden llebben door, zoals be
weerd wordt, in bepaalde gevallen bet 
aanslaan, ten belope van meer dan hon
derd ner cent, van de exceptionele winst, 
toe te laten; 

Overwegende dat het bestreden arrest,. 
na de wettelijkheid van de besluiten van 
de Regent van 26 april 1946 en 12 de
cember 1949 aangenomen te hebben, over
eenkomstig artikel 107 van de Gromlwet, 
enige in bet middel ingeroepen bepaling, 
voormelde besluiten ter zake toegepast 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de- kos" 
ten. 

1 februari 1955. ~ 2• kamer. - Voor
zitte1', H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, B. Ba
reel. Gelijlclnidende concl-usie, 
B. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2° KAMER. - 1 februari 1955 

1° MIDDELEN 'rOT VERBREKING. 
DIREC'l'E JlELASTINGEN. - ]\iiDDEL AL<GELEID 
UI'r D~ SCHENDING ,VAN DE WET'l'EN BE'l'REF
FENDE DE INKO)fS'l'EN!lELASTINGEN. - GEEN 
NAUWKEURIGE AANDUIDING VAN DE GESCHON
DEN IlEPALINGEN. - JHIDDEL NIE'l' ONTVAN
KELIJK. 

2° MIDDELEN TOT VEHBREKING. -
DIRECTE IlELAS'l'INGEN - J\lliDDEL A~'GELEID 

UI'l' DE SCHEND!NU VAN NIE'l' TOEJEPASTE 
WETSilEPALINGE'I DIE VREE"'lD ZIJN AAN DE 
ZAAK. - ~1IDDEL NIE'f ON'l'I'ANKELIJK. 

1° Het midllel dat de schendin,q inroept 
van de samen{/eschal<elrle wctten betref
fende de inl<omstenllelastingen zonder 
aan te rl1lirlen we/l,ce /Jepalinflen van rlie 
wetten geschonden werden is niet , ont-
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vanlcelijlc (1). (Wet van 6 september 
1895, art. 14.) 

2o Het mirlAel dat de schending inroept 
van bepalingen van de wet van 16 oc
tober 1945 betreffende de extrabelasting 
terwijl de bestreden beslissin!J enkel 
ovet· gewone belastingen en over de na
tionale crisisbelasting uitspraak deed is 
niet ontvankelij k (2) . 

(OORNELIS-FASSO'l'TE, T. BELGISOHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARRE8'f. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2 en 3, in
zonderheid 3, paragraaf 2, van de wet 
van 16 october 19±5 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, en schending van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden 
arres~ de inkohiering, ten name van aan
legger alleen, aanneemt van belastingen 
welke ten name van twee onderscheiden 
belastingplichtigen, aanlegger enerzijds 
en zijn schoonmoeder anderzijds, hadden 
dienen te worden ingekohierd : 

Overwegende dat het middel, voor zo
veel het de schending van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen inroept, niet ontvankelijk 
is, vermits het niet aanduidt, zoals bij 
artikel 14 van de wet van 6 september 
1895 wordt voorgschreven, welke bepalin
gen van die samengeschakelde wetten 
zouden geschonden geweest zijn ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
beweerde schending van de artikelen 1, 
2 en 3 van de wet van 16 october 1945, 
dat het v66r het hof van beroep ingesteld 
beroep geldt voor de aanslagen welke, uit 
hoofde Yan bijkomende aanslagen in de 
inkomstenbelastingen en niet van de ex
trabelasting, bij na vordering van rechten 
over de dienstjaren 1941 tot 1945 op het 
kohier van het dienstjaar 1949 gebracht 
werden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door de inkohiering ten name van aan
legger alleen aan te nemen, de in het 
middel ingeroepen bermlingen van de wet 
van 16 october 1915 niet heeft kunnen 
schenden, welke de inkohiering van de 
gewone l1elastingen niet beheersen; 

(1) Zie verbr., 6 juii 1954 (A1·1·. Ve1·br., 1954, 
biz. 742; Bull. en PAS:cc., 1954, I, 982); 26 octo
ber 1954 (supm, biz. 114; Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 164). 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schend 111~ van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 3, paragraaf 2, 2°, van de 
wet van 16 october 1945, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest de 
« argumenten 11 niet behandelt welke door 
aanlegger in zijn conclusies naar voren 
gebracht werden in verband met de wijze 
waarop de administratie te werk gegaan 
is om het bezit aan numerair en het 
werkkapitaal op 1 januari 1940 te bepa
len, tweede onderdeel, doordat het be
streden arrest, door zUn beslissing te 
gronden op een dossier dat de' adminis
tratie niet kan betwisten veranderd te 
hebben, artikel 3, paragraaf 2, 2°, van de 
wet van 16 october 19±5 schendt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat aanlegger bij zrJn 

v66r het hof van beroep genomen conclu
sies ten aanzien van het bedrag van het 
liquide bezit van zijn schoonmoeder, 
dame Fassotte, op 1 januari 1940 staande 
hield, enerzijds dat, in strijd met het 
in de beslissing van de directeur ver
klaarde, noch het werkkapitaal van aan
leggers landbouwbedrijf, noch het bezit 
van dame Fassotte op 1 januari 1940 be
grepen zijn in de som van 80.000 frank 
welke als bezit in numerair op 1 januari 
19±0 in de berekening van de administra
tie opgetekend werd en, anderzijds, dat 
het bezit aan numerair van Fassotte op 
1 januari 1940 op 60.000 frank dient te 
wor<len bepaald; 

Overwegen<le, aan de ene zijde, dat 
het arrest vaststelt dat de controleur, 
bij bericht van wijziging van 30 septem
ber 19±7, het bezit aan numerair op 1 ja
nuari 19d0 met inbegrip van het werkka
pitaal op 80.000 frank vastgesteld heeft; 
dat de administratie naderhand aanvaard 
heeft dat aanleggers numerair op 1 ja
nuari 1940 op 80.000 frank vastgesteld 
werd, met inbegrip van het bezit van 
dame Fassotte, doch niet van het werk
kapitaal; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
het arrest er op wijst dat het bezit van 
dame Fassotte op 1 januari 1940 en dit 
van aanlegger onder fiscaal opzicht ver
mengd waren en dat aanlegger niet be
wijst dat hij op die datum, met inbegrip 
van het bezit van zijn schoonmoeder, een 
bezit aan numerair had dat 80.000 frank 
overschreed, vermeerderd met het werk
kapitaal; 

Overwegende dat aanleggers conclusies 

(2) Vergel. verbr., 29 november 1948 (A1-r. 
Ye1·br., 1948, blz. 598; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 681); 13 april 1953 (Ar•·. Yerbr., 1953, 
biz. 540; Bull. en PAsrc., 1953, I, 608). 
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bij die vermeldingen van het arrest be
antwoord werden en dat dienvolgens het 
eerste onderdeel van het middel in feite 
niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 3, para

graaf 2, 2°, van de wet van 16 october 
1945, enige in het onderdeel van het 
mid.del aangeduide wetsbepaling, vreemd 
is aan de bedrijfsbelasting, aan de na
tionale crisisbelasting en aan de aanvul
lende personele belasting die de enkele 
aanslagen zijn welke het bestreden ar
rest behandelt; 

Dat het middel dienvolgens niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

1 februari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslapgever, 
H. Bareel. - GeHjkl~11:dende concl~tsie, 
H. I!'. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HR. A. Mawet (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik) en Van 
Leynseele. 

2" KAMER.- 1 februari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMS'l'ENBELAS'l"INGE~. - BEROEP VOOR HE'!" 
ROF VAN BEROEP 'l"EGEN DE BESLISS!NG VAN 
DE DIRECTEUR. - M.ACRTEN VAN RET ROF 
VAN BEROEP. 

2° BELASTINGEN EN TAXES • .,.-- lN
Ko:&IS'l'ENBELASTINGEN. - RECLAMATIE. -
BESL!SSING VAN DE DIRECTEUR WAARIN VOOR 
DE EERSTE MAAL RET VERMOEDEN VAN ARTI
KEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OC
TOBER 1915 WORDT INGEROEPEN. - DIREC
TEUR ALDUS OP Dl'l' PUN'l' AMBTSRALVE UIT
SPRAAK DOENDE. 

3° BELASTINGEN EN TAXES. - lN
KOMS'l'ENBELASTINGEN. - DIRECTEUR AMBTS
RALVE BESLISSENDE DAT RET WE'l'TELIJK 
VERMOEDEN TOEPASSELIJK IS. - EEN BE
TWISTING NO PENS DE HOEDANIGHE!D VAN BE
LAS'l'INGSORULDIGE IN DE EXTRABELASTING 
MAG VOOR HE'f HOF VAN BEROEP WORDEN 
VOORGELEGD. 

4° BELASTINGEN EN TAXES. - Ex
TRABELASTING. - BEWIJS VAN DE HOEDA
NIGHEID VAN BELAS'riNGSOHULDIGE . IN DlE BE
LASTING RUS'l'END OP DE ADMINIS'l'RATIE. -
FEI'l'ELIJKE VERMOEDENS. - SOUVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE RECH'l'ER OVER DE 
GROND VAN DE DOEL'l'REFFENDHEID VAN DIE 
VERMOEDENS. 

5° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
DIRECTE BELAS'riNGEN. - JVIIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN HET AAN DE STUK-

VERBR., 1955.- 28 

KEN VAN DE BUNDEL VERSOHULDIGD GELOOF. 
- J\IIIDDEL DAT DE STUKKEN NIET AANDUIDT 
WAARVAN DE BEWIJSKRACH'l' MISKEND WERD. 
- NIET-ON'l'VANKELIJKHElll. 

1 o Door het beroep worden de betwistin
gen welke de belastinplichtige in zijn 
reclamaUe aan de directeur der belas
tingen heeft voorgelegd en de ptt·nten 
waarover deze ambtshalve uitspraalc ge
daan heett bij het hot van beroep aan
hangip gemaakt (1). 

2° Wanneer de vermoedens van artike~ 2!, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1945 voor de eerste maal in de beslis
sing van de directe~tr ten opzichte van 
de belastingplichtige geldend werden ge
maalct, beslist de di1·ecte·ttr ald~ts ambts
halve dat zij ter zake toepasselijk wa
ren. 

3° Daar die verrnoedens enkel tot staving 
van een aanslag in de extrabela11ting 
Jc~tnnen worden ingeroepen nadat er 
gebleken is dat de schat1Jlichtige de hoe
danigheid van voor de extrabelasting 
in a.anme1"kin_q lwmende persoon heeft 
verrnag het hof van beroep lcennis te 
nemen van een betwistin,q aangaande 
de. hoedanigheid van belastingschuldige 
in de extrabelasting zo de directe~tr be
slist heett dat VOO?"melde verrnoedens 
toepasselijk waren. 

4° De feitelijlce waarde van de door telce
nen of indicien opgeleverde verrnoedens 
behoort tot de souvereine beooTdeling 
van de rechter over de grand (2). 

5° Het middel afgeleid ~tit de miskenning 
van het aan de stulcken van het dossier 
verschuldigd geloot en dat de stukken 
niet aand~tidt waarvan het e1"aan .ver
schuldipd geloot zou gesclwnden u.e
weest zijn is· niet ontvanlcel-ijlc (B). 

(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANOIEN, 
T. WEDL'vVE CASTELLI.) 

A11llES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 october 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen lJT en 112 van 
de Grondwet, 65 tot GT van de wetten 
!Jetreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van 15 januari 
1948, 19 van de wet van 16 october 1945, 

(1) Zie verbr., 25 januari 1955 (supm, 
blz. 411; Bull. en P ASIC., 1955, I, 548). 

(2) Vergel. verbr ., 19 october 1954 (supm, 
b!z. 91; Bull. en PASIC., 1955, I, 140). 

(3) Zie verLr., 18 mei 1954 (Arr. Fe?·br., 
1954, blz. 608; Bull. en PAsiC., 1954, I, 810). 
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tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijd bebaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, doordat het 
bestretlen ·arrest een betwisting beslecht 
beeft welke door verweerster v66r de 
eerste maal v66r bet hof nm beroep op
geworpen wert!, dun wanneer, a:mgezien 
bewuste betwisting niet bij bet hof vnn 
beroep aanbangig was, dit hof am!Jts
halve diende te verklaren dat het daar
over geen uitspraak vermocht te doen : 

Overwegende dat de IJetwistingen welke 
de belastingplichtige in zijn reclamatie 
aan de directeur der belastingen beeft 
voorgelegd en de punten waarover deze 
ambtsbalve uitspraak gedaan heeft door 
bet beroep bij het bof van beroep aan
hangig gemaakt worden; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest, alsmede uit de regelmatig bij de 
voorziening gevoegde stukken !Jlijkt dat 
verweerster wegens bet niet indienen van 
een aangifte am!Jtsbalve is aangeslagen 
geweest; dat ten gevolge van baar recla
matie de vermoedens van artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
voor de eerste maal in de beslissing van 
de tlirecteur ten opzichte van verweerster 
geldend werden gemaakt, de directeur 
aldus beslissend dat zij ter zake toepas
selijk waren; 

Overwegende dat die vermoedens enkel 
kunnen worden ingeroepen tot staving 
van een aanslag in de extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalcle exceptionele 
baten, nadat er gebleken is dat de scbat
plicbtige de hoedanigheid heeft van voor 
de extrabelasting in aanmerking komende 
persoon; 

Overwegende derhalve, dat een betwis
ting aangaande de hoedanigheid van voor 
de extrabelasting in aanmerking komende 
persoon wettelijk bij het hof van beroep 
kon annhangig gemaakt worden, aange
zien de directeur ambtshalve beslist had 
dat de vermoedens van de wet van 1G oc
tober 1945 toepasselijk waren ; 

Over het tweecle mid<iel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1, 2, varagrafen 1 tot 0, 
11, paragraaf 1, 16, 17 en 19 van de wet 
van 1G october 19,15, tot invoering van 
cen extra bela sting op de in oorlogstijd 
bebaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en ba ten, 1319 tot 1322 en 1350 tot 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, 55 en 56 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld !Jij besluit van 
de Regent van 15 jannari 1948, doordat 
het lJestreden arrest beslist dat de admi
nistratie zelfs niet door een vermoeden, 
het bewijs bijgebracht heeft van de hoe
danigheid van voor de extrabelasting in 
aanmerking lwmende persoon in hoofde 
van verweerster, clan wanneer nit de 
stukken vnn het aan het hof van beroep 

voorgelegd fiscaal dossier bli.ikt dat dit 
bewijs geleverd werd, dan wanneer hct 
hof van beroep ah1us het aan de stul,kcn 
van het administratief dossier verscltnl
digd geloof geschonden heeft : 

Overwegende dat de feitelijke waarde 
van de door de tekenen of indicien opge
Ieverde vermoedens tot de souvcreine be
oordeling van de rechter over de grond 
behoort-
Oven~egende dat aanlegger niet aan

duidt welke de stukken uit het dossier 
zijn waarvan het eraan verschuldigd ge
loof geschonden zou geweest zijn; 

Dat het middel derbalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

1 februari 1955- - 2• kamer_ - Voor
zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. C. Louveaux. - Gelijlcluidende con
clusie, H_ F. Dumon, advocaat-generaal. 

Pleiter, H. Van Leynseele_ 

ze 1\AMER.- 3 februari 1955 

J\HDDEL TOT VERDREKING. - Bun
GERLIJKE ZAKEN. - J\1IDDEL HIERUIT AFGE
LEID DA'l' I-JET BES'l'REDEN YONNIS EEN STEL
LING VAN· DE COI'ICLUS!ES AANGEI'\OMEN HEEFl'
- VONNIS DA'l' TEGE'iOI'ER DIE STELLING DE 
GEGEVENS DIE urr DE TER OPENBARE ZI'l'TINQ 
QEDANE BEHANDELING QEBLEKEN ZIJN LAAT 
GELD EN- - MID DEL DAT FEITELIJKE ORONO
SLAG MIST-

Het rniddel ueste11nd op het feit dat het 
vonnis een stelling van de conclttsies 
1:an de aanlegger heett aangenomen 
rnist teitelijke urondsla.o wanneer hct 
vonnis teuenover die stelling het advies 
van een deslcundige en de ueuevens die 
ttit de ter open bare zitting gedane be
handelinu geblelcen zijn laat uelden. 

(JANVIEH, T. NOTTE'!'.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op (i mei 195± in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik; 

Over lret enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2229 en 2232 
van het Burgerlijk \Vc•t!Joek, doordat het 
bestreden vonnis, ofschoon zoncler ze te 
betwisten annleggers stelling herhalend 
volgens welke het recht van overgang dat 
verweerder op zijn erf uitoefende uit cen 
eenvoudig gedogen zijnerzijds voort
vloeide, verklaard beeft dat verweerder 
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<< de medeeigendom van het perceel grond 
waarop het recht van overgang uitgeoe
fend werd door dertigjarige verjaring 
verkregen heeft )), dan wanneer, zoals 
aanlegger het bij zijn conclusies staande 
hield, zodra bet vaststond dat de over
gang aan eenvoudig gedogen van aanleg
ger te wijten was << de vereiste elemen
ten om het verlies van de eigendom te
weeg te brengen niet verenigd waren )) : 

Overwegende dat, volgens de artike
len 2229 en 2232 van bet Burgerlijk Wet
hoek, om door verjaring te kunnen ver
krijgen vereist wordt dat men van een 
voortdurend en onafgebroken, ongestoord 
openbaar, niet dubbelzinnig bezit als eige
naar doet blijken, terwijl daden die op 
een louter vermogen of op een eenvoudig 
gedogen berusten noch voor bet bezit, 
noch voor de verjaring als grondslag kun
nen dienen ; 

Overwegende dat in het middel be
weerd wordt dat bet bestreden vonnis, 
ofschoon het zonder ze te betwisten ann
leggers stelling herhaalt, volgens welke 
het recht van overgang dat verweerder 
op zijn erf t!itoefende uit een eenvoudig 
gedogen enerzijds voortvloeide, desniette
min beslist heeft dat bewuste verweerder 
de medeeigendom van bet perceel grond 
waarop het recht van overgang uitgeoe
fend werd, door dertigjarige verjaring 
verkregen heeft; 

Overwegende echter dat de rechter over 
de grond, ofschoon , nanleggers stelling 
herhalend, _ ze geenszins a augen omen 
heeft; << dat hij tegenover die stelling 
het advies van een deskundige en van de 
gegevens die nit de ter openbare zitting 
gedane behandeling gebleken zijn lant 
gelden )); 

Dat het middel dienvolgens in feite 
niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

3 februari 1955. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. 'Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaogever, H. Demoulin. - Gelijl!;lni
dende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en Veldekens. 

1 e KAMER. - 3 februari 1955 

OVEREENKOMST. - BINDENDE KRACHT 
TUSSEN PAR'flJEN. -, .AFDANKING ZONDER 
VOOROPZEG VAN EEN BEDIENDE WEGENS NIET 
OPZENDEN VAN VERSLAGEN. - VER'l"RAGING Bl.J 
RET OPZENDEN. - VoNNIS .FIETWELK BESLIS'l' 
DAT ZULKE VERTRAGING DE AFDANKING ZON
DER VOOROPZEG NIET WETTIG'l'. - GEEN 
MISKENNING VAN DE BINDENDE KRACHT VAN 

DE OVEREENKOMST. - GEEN MISKENNING 
VAN RET AAN DE OVEREENKOMST VERSCHUL
DIGD GELOOF, 

H et vonn-is hetwellc beslist dat de een-
, voudige vertraging bij het opzenden van 

verslagen de afdankinu zonder voorop
rzeg niet wettigt terwijl de overeen
Jcomst zulke nfllanlvi?l.(f slechts voorziet 
in ueval van niet-opzenden van versla
gen mislrent noch de bi11denrle kracht 
van de overeenkomst t?tssen pa?"tijen 
noch het aan die 01Jereenkomst ver
sch~•ldigd geloot (art. 1134, 1319 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek). 

((( SOOiii:'l'~ D'ASSURANCE E1' DE 
CREDI'r FONCIER )), 1', NAERT,) 

ARRES'L 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 septembGr 191'i2 gGwezen 
door de werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden;' 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Bnrgerliik Wetl10ek, 
van het aan de akten verschuldigd geloof 
en van de artikelen 113± van het llur
gerlijk W etboek en, voor zoveel als no
dig, 1H6 van het Burgerlijk WetlJOek, 
eerste onderdeel, doordat de bestreden 
sententie beslist tlnt de litig;ienze contrnc
tuele clausule uitdrukkelijk bet niet op
zenden Yan VGrslagen: bedoelt (« versla
gen over het werk welke niet op het 
kantoor toekomen )) ) , maar da t Z()(lanig 
verwijt nooit is gemaakt geweest aan ap
pellant •welke steeds de vereiste versla
gen, soms met enige vertritging, ingezon
den heeft ... , dat het te laat overmnken 
van zekere verslagen niet !let verbreken, 
op staande voet, zonder vooropzeg of ver
goeding van het dienstcontract, recht
vaan1igt, dan wanneer in de conclusies 
van ge'intimeerde de termen van het liti
gieus dienstcontraet expressis verb-is her
haald waren, wnnrbij het appellant tot 
plicht werd gesteld << 's maandags van 
elke week een in bijzonderheden uitge
werkt wekelijks verslag in te zenden, 
vermeldende al wat van aard is om het 
bestuur op de hoogte te brengen van bet 
door de inspecteur gepresteerde werk, 
van de wijze waarop hij zijn tijd ge
bruikt heeft, van de door hem gednne 
reizen, afgelegde bezoeken, ingezette be
sprekingen, tot stand gebrachte zaken, 
enz. )), en in welk contract bepaald is 
dat << de inspecteur zonder vooropzeg k:m 
afgedankt worden en zonder een ver
goeding of enige andere betaling te kun
nen eisen dan het commissieloon op de 
zaken tot stand gebracht en ondertekend 
tot met de datum van zijn afdanking, in 
geval van een grove font en onder meer 



-436-

in geval van tell:ortkoming aan ziin he
roepsplichten, bijvoorbeeld onregelmatig 
werk, niet gemoti veerd nalaten van rei
zen, verslagen over het werk welke niet 
op het kantoor toekomen >>, en dan wan
neer in die zelfde conclusies de ernstige 
tekortkomingen aangeduid waren waar
aan appellant r-ich in verhand met zijn 
verplichting wekelijkse verslagen (met de 
stavende data) in te zenden herhaaldelijk 
schuldig gemaakt heeft, en gewezen werd 
op .het feit dat appellant erin volhardde 
het verslag over de week van 11 tot 
16 juni niet in te zenden, hetwelk eerst 
met meer dan een maand verti·aging is 
ingezonden geweest na de onmiddellijk 
ingaande afdanldng waarvan bij aange
tekende brief van 20 juli 1951 kennis 
gegeven werd, en dan wanneer de ge
intimeerde zicll bi.i conclusies heriep op 
de llerinneringen welke op 30 juni 1951 
en 7 juli 1951 tot appellant gericllt wer
den, en waarhij <<in uitdrukkelijke he
woordingen zijn aandacllt gevestigd werd 
op de sanctie van onmiddellijke afdan
king bepaald in llet conti·act in geval van 
tekortkoming aan de verplicllting ver
slagen in te zenden "• zodat de bestreden 
sententie de heldere en nauwkeurige ter
men van de conclusies miskent welke he
trekking hebben, zowel op het niet in
z.enden van een verslag over de week van 
11 tot 16 juni 1951 als op de herinnerin
gen aan de contractuele verplichting een 
verslag in te r-enden, van welke verplich
ting aanlegster in verl1reking de nuko
ming geeist had vooraleer appellant bij 
het schrijven van 20 juli 1951 af te dan
ken (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320, 1322 en 1146 van het, Burger
lijk Wetboek), en tevens weigert uitwer
king toe te kennen aan het dienstcon
tract welks termen in de conclusies ller
haald zijn en lletwelk bepaalde dat af
danking zonder vooropzeg mocht plants 
llebben « onder meer in geval van tekort
koming van appellant aan zijn beroeps
plicllten, bijvoorlJeeld. .. verslagen over 
llet werk welke niet op llet kantoor toeko
men " (schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de bestreden senten

tie beslist dat, aangezien de conclusies 
van aanlegster aanvoerden dat het ver
slag over de week van 11 tot 16 juni 1951 
enkel met meer dan een maand vertra
ging en na de afdanking door verweerder 
was overgemaalrt geweest, die conclusies 
mitsdien geen « niet inzenden van het 
verslag " doch een vertraging in het zen
den ervan deden gelden; 

Dat deze uitlegging met vorena ange
haalde termen der conclusies verenigbaar 
is; 

Overwegende dat de sententie, door er 

op te WIJzen dat de termen van het 
dienstcontract « verslagen over het werk 
welke niet op llet kantoor toekomen » 
« het niet inzenden van verslagen "• en 
niet een vertraging in het inzenden bete
kenen, evenmin de termen van evenge
meld contract miskend lleeft; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de bestreden senten

tie niet ontkent dat een vertraging in 
het inzenden van de wekelijkse verslagen 
een tekortkoming aan de beroepsplicllten 
van verweerder kan uitmaken; 

Dat zij er evenwel op wijst, enerzijds, 
dat, zo afdanking zonder vooropzeg uit
drukkelijk in het contract bepaald wordt 
in geval van « niet inzenden van versla
gen "• zulke a~danking niet bepaald wordt 
in geval van eenvoudige vertraging bij 
het inzenden, en, anderzijds, dat de aan 
verweerder yerweten vertragingen in on
derha vig geval, geen grove font uitmaken 
om reden dat verweerder een aanziPn
lijkere hoeveelheid werk af te doen ge
had heeft, hetgeen een verzwakking van 
r-ijn gezondheidstoestand ten gevolge 
had; 

Overwegende dat, waar de bestreden 
sententie die vaststellingen doet en eruit 
afleidt dat de aan verweerder verweten 
vertragingen geen afdanking zonder voor
opzeg rechtvaardigden, die sententie noch 
het aan de akte houdende vaststelling 
van het dienstcontract verschuldigd ge
loof geschonden heeft, noch de bindencle 
kracht van dat contract tussen partijen 
miskend heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten en, daar de voorr-iening v66r 15 sep
tember 1953 IJetekend werd, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweer
der. 

3 februari 1955. - 1° kamer. - Voor
zftte1', H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslartue-uer, H. Sohier. - GeUjlcltti
dende aonalns·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Vel<lekens en della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 3 februari 1955 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE 11\'S'l'OR
TING VAN EEN GEBOUW. - AR'l'IICEL 1386 
VAN HET BITRGERLIJK WETBOEK. - PER
SOON AANSPRAICELIJK VOOR DE SCHADE. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
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- i:5CHADE VEROORZAAKT DOOR DE INSTOR
TING VAN EEN GEBOUW. - VERAN'l'WOORDE
LIJKHEID VAN DE EIGENAAR. - GROND ER 
VAN. 

S0 VERANTWOORDELIJKHFJID (llUI
TEN OVEREENKOM:ST ONTSTAAN). 
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE INS'l'OR
'l'ING VAN EEN GEBOUW. - AANSPRAKELI.JK
HEID VAN DE EIGENAAR. - NIE'l' UITGESLO
TEN WANNEER HET BOUWEN VAN HET GEBOUW 
OP HET OGENBLIK DER INSTORTING NIET VOL
'l'OOID IS. 

4° BELGISOH CONGO. - VERANTWOOR
DELIJRHEID BUI'l'EN OVEREENKOMST ONT
STAAN. - SCHADE DOOR DE INS'l'OR'l'ING VAN 
EEN GEBOUW VEROORZAAKT. - VERANT
WOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR. 
DOOR EEN VAN HET CONGOLEES BURGERLIJK 
WETROEK EN VAN HET BELGISCH BURGER
LIJK vVETBOEK IDEN'l'IEKE WETSBEPALING 
GERE8ELD. 

1° De doo1· artilcel1386 van het Btlrf}erU.ik 
Wetboelc oereoelde a,anspral>eli.ikheid 
voor de door de instortino van een oe
bo!tW veroorzaa.kte schade besta.a.t n·iet 
ten laste va.n de liewalcer of va.n de 
liezitter va.n het gebouw ma.ar ten la.ste 
va,n de eigena.ar er van (1). 

2° Aan de verantwoorrleli.ikheitl vom· (]e 
door de instorting van een gebottw ver
oorzaalcte schade ligt een tout ten 
grondslag te weten een verzttim in het 
on(lerhmtd of een gelirek in de bouw; 
dit verzuim of oebrelc moet niet nood
!ml>e/.i.ik aan de eigenaar persoonlijk te 
wijten zijn (2). 

so De doo1· artilcel 1386 van het Bttrgerli.ilc 
Wetboek ten laste van de eigena.a-1· van 
een ,qebou.w gestelde verantwoonlelijk
heid bestaat zelfs wanneer het bOilwen 
er ran door een clenle onclernornen werd 
en zo op het ooenblik van de instortinf} 
de bouwwerlcen niet volledi,q voltooid 
waren (3). 

4° Artilcel 262 van het boelc << Oontravten 
of nit overeenlcomsten ontstane verbin
tenissen JJ van het Oongolees Btwoerli.ilc 
Wetboelc, hetwelk de aanspralceUjlcheid 
van de eigenaar van een ,qebouw voor 
de door een instorting e1·van veroor
zaalcte schade re,qelt, is de herhaling va.n 
a!·ti7cel138G 1!a.n het Belgisch Bm·,qerlijk 
Wet~oelc en dient als hetzelve te wor
den ttitgelegd. 

(FARINHA, '1'. CONGOLESE VENNOOTSCHAP 
CONGOLUX EN LI'l'ISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 

(1) (2) en (3) Zie nota's getekend R. H. in 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 578. 

arresten, op 9 december 1952 gewezen 
door het Hof van beroep te Leopoldstad ; 

Overwegende dat de voorzieningen in
gesteld in de zaken nrs 15Ci4, 1565 en 1566 
van de Algemene Rol samenhangend en 
in de drie zaken identiek zijn; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 21, 22, 202 
van !let Congolees Burgerlijk Wetboek, 
en 20 van de wet van 18 october 1908 op 
bet bebeer van Belgiscll Congo, doordat 
bet bestreden arrest verweerders mach
tigt door zodanig middel als naar rccht 
het llewijs van het beweerde bouwgebrek 
te leveren, om de reden dat het feit eige
naar te zijn van een gebouw hetwelk een 
zodanig bouwgebrek heeft dat het is inge
stort, de in hoofde van de eigenaar ver
moede fout uitmaakt; dat aanlegger die, 
volgens het aannemingscontract, zelf alle 
materialen moest leveren, eigenaar was 
van de grond en de gebouwen, welke een 
gelleel uitmaakten; dat hij voor bet in
storten en de scbadelijke gevolgen daar
van instaat hoewel het gebouw niet vol
ledig voltooid was en dat de begrippen 
van bewaking en bezit vreemd aan boTen
gemeld artikel 262 zijn, dan wanneer rlie 

, bepaling niet kan ingeroepen worden ten 
opzichte van de eigenaar van een gebouw 
waarvan het bouwen door een derde on
dernomen en niet volledig voltooid is, 
naardien de eigenaar, besteller van het 
werk, in zulk geval, noch de llewaking 
noch het bezit van het gebouw heeft en 
naarclien geen verzuim in het onderhoud 
of gebrek in de bouw hem persoonlijk ten 
laste kunnen worden gelegd voor bet op
nemen der werken, welke hij niet leidt 
en niet onder zijn toezicht heeft : 

Overwegende clat het middel de scherr
ding van de artikelen 21 en 22 van llet 
Congolees Burgerlijk Wetboek inroept, 
daardoor de artikelen 21 en 22 van het 
boek « De Goederen JJ van dat wetboek be
doelend, maar dat a:mlegger in de ontwik
keling van het middel erkent dat het be
streden .arrest die artikelen niet geschon
den heeft; dat bet mid del eveneens arti
kel 20 van de wet van 18 october 1908 
vermeldt, maar niet aanduidt waarin het 
arrest dit artikel niet in acht zou geno~ 
men hebben; 

Overwegende, voor zoveel het middel de 
schending van artikel 262 van bet Congo
lees Burgerlijk Wetboek inroept, daar
door artikel 262 van het boek <( Contrac
ten of uit overeenkomst ontstane verbin
tenissen JJ van dat wetboek bedoelend, dat 
dit artikel de herhaling van artikel 1S86 
van het Belgisch Burgerlijk Wetboek is 
en als hetzelve dient te worden uitgelegd; 

Overwegencle, enerzijds, dat de in even
gemeld artikel 1386 omschreven aanspra
kelijkheid, volgens de termen zelf dier 
bepaling, niet, zoals de in artikel 1S84, 

---~ 
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lid ·1, omschreven aansprakelijkheid, ten 
laste van de bewaker van een zaak die 
een gebrek vertoont of ten laste van de 
bezitter van een gebouw gesteld wordt, 
maar ten laste van {le eigenaar van het 
gebouw welks instorting door een ver
zuim in het onderhoud of een gebrek in 
de bouw veroorzaakt werd; 

Overwegende, anderzijds, dat, al ligt 
aan die aansprakelijkheid een font ten 
grondslag, te weten een verzuim in het 
onderhoud of een gebrek in de bouw, be
wust verzuim of gebrek niet noodzakelijk 
« aan de eigenaar persoonlijk ll moet te 
wijten zijn; dat de wetgever, in beschou
wing nemend dat hij die schade lijdt over 
het algemeen niet weet welke de persoon 
is arin wie het verzuim in het onderhoud 
of het gebrek in de bouw te wijten is, 
bedoeld heeft hem in de mogelijkheid te 
stellen in alle gevallen de eigenaar aan 
te spreken, onverminderd dezes recht om 
in voorkomend geval degene die de font 
begaan heeft in rechte te betrekken; 

Dut mitsdien noch de tekst, noch de 
geest van artikel 1386 van het Burgerlijk 
Wetlloek, en l.Jijgevolg van artikel 262 van 
het boek << Contracten of nit overeen
komst ontstane verbintenissen ll van het 
Congolees Burgerlijk Wetl.Joek, de aan
sprakelijkheid van de eigenaar van het 
gehouw uitsluiten wanneer het bouwen 
ervan, ook al is het door een derde on
dernomen, op het ogenblik der instorting 
niet volledig voltooid is ; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Om die redenen, voegt de voorzieningen 

sa men; verwerpt ze; veroordeelt aanleg
ger tot de kosten. 

3 februari 1955. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ver·slnrmever, H. Sohier. - Gelijlcltti
dende oonol'ltsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - PleUers, 
HH. Simont en Van. Leynseele. 

1 e KAiV!ER. - 3 februari 1955 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
Gnmm VAN NIET-ONTI'ANKELI.JKREID. 
BUHGER.LIJKE ZAKEN. - JVIIDDEL GESTEUND 
OP DE MISKENNING VAN RET AAN EEN BEGLE
MEN'l' VERSCRULDIGD GELOOF. - GBOND YAN 
NIE'l'-ONTVANKELIJKREID AFGELEID UI'l' RET 
FElT DA'£ DE TEKST VAN RET REGLEMENT NIET 
IS OVERGELEGD. - .t\.RR.EST HETWELK DE IN
HOUD ERVAN OVEREENKOMSTIG DE CONCLU
SIES VAN BEIDE PARTIJEN OPGEEFT. - GBOND 
VAN NIET-ON'l'VANKELIJKHEID NIET AANGENO
MEN. 

2° BEWI.JS. - .A.AN DE AKTEN VERSCRUL· 
DIGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. -

REGLEMENT HETWELK PAR'l'IJEN RINDT. -
MET BEDENEN OMKLEED EN MET DE 'l'ERMEN 
VAN HE'£ REGLEMEN'l' STROKEl\TDE VERKLA
RING VAN DE RECHTER. - BINDENDE VER.
KLARING. 

1° Kan niet wo1'den aan_qenomen de gr·ond 
van niet-ontvanlcelijlcheid afgeleicl 11it 
het gebrek aan ·uoorlegg·ing van cle tekst 
va.n een beding waarvan, naar het rnid
clel beweert, het er aan versohttlcl·igd 
geloot door de reohter werd mislvend, 
wanneer het bestreden arrest de tekst 
van het beding overneemt en de inho'ltcl 
ervnn met de in de oonol-usies van de 
part·ijen opgenomen telcst van hetz·elfde 
belling overeenstemt, welke oonolnsies 
bij cle voorz-ien·ing z-ijn gevoegcl (1). 

2° De met rellenen omklede ttitlcrming 
wellce de reohter· van een beding ver
strekt is souvere-in wanneer zij met cle 
tennen van clit beding verenigbaar 
is (2). 

(«ASSOCIATION D'ASSUitANCE MU'.rUELLE CON· 
'l'RE LES lUSQUES DE GUER.RE TERRES'l'RE ll, 
'J'. DES1.1ED'l',) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1951 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 38, en inzonder
heid 38, lid 1, vail de wet van 25 maart 
1876, bevattende titel I van het vooraf
gaand boek van het Wetl.Joek van hur
gerlijke rechtspleging, van de a!·tike
len 1101, 113Jc, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest het ge
meenrechtelijke gerecht onbevoegd yer
klaard heeft om van de vordering van 
aanlegster in verbreking kennis te nemen, 
om de reden dat de betwisting tussen par
tijen op de verschuldigdheid der gevor
derde sommen betrekking zou hebben, dat 
die verschuldigheid al dan niet naar ge
lang van de uitlegging van een der arti
kelen van het reglement van de Yereni
ging tot onderlinge verzekering bestaan 
zou, dat die uitlegging dus de knoop van 
het geschil zou uitmaken en dat de wil 
der partijen zou geweest zijn zodanige 
uitlegging aan een scheidsgerecht op te 
dragen, dan wanneer de vordering Yan 
aanlegster in verbreking ertoe st1'ekte be
taling te bekomen van de sommen . welke 
wegens contributH\n en verwijlinteresten 

(1) Zie a contrario verbr., 13 november 1952 
(Arr. T'erln·., 1953, biz. 140; Bull. en PAsrc., 
1953, I, 151). 

(2) Verbr., 18 maart 1954 (Bl!ll. en PAsic., 
1954, I, 634). 
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verschuldigd waren, dan wanneer boven
bedoeld reglement aan het gemeenrechte
lijk gcrecht, ten deze, aan de Rechtbank 
van koophandel te Brussel bevoegdheid 
toekent, om van die eis kennis te nemen, 
wat deze rechtbank eveneens bevoegd 
maakte om kennis te nemen van de tus
sengeschillen waartoe die eis aanleiding 
gaf en gevolglijk van het verweermiddel 
dat de gedaagde daartegenover stelde : 

0\'er de grand V!l 11 niet-ontvankelijk
heid door verweersters hieruit afgeleid 
dnt, dun wanneer het mi<l<lel schemling 
doet gelden van het geloof dat aan arti
kel 39 van het reglement van de aanleg
gende vereniging verschuldigd is, de tekst 
van dit artikel noch bi.i <le voorziening 
gevoegd, noch in het bestreuen arrest of 
in enig stuk waarop het hof acht kan 
slaan herhaald is : 

Overwegende dat, hoewel het reglement 
van de aanleggende vereniging niet bij 
de rechtspleging gevoegd is, het bestreden 
arrest evenwel vaststelt uat artikel 39 
van uit reglement « in lid 1 principieel 
vooropstelt dat alle betwistingen betref
fende de uitlegging van het reglement en 
van de verzekeringscontracten uitslui
tend aan een scheidsgerecht onderwor
pen woruen '' en dat << liu 2 van hetzelfde 
artikel een uitzondering op clit vrincipe 
invoert waar het ue vereniging in staat 
stelt de inning van de hijdrngen en con
tributH!n v66r de gemeenrechtelijke ge
rechten te vorderen ''; dat het bestreden 
arrest mitsdien de inhoud van dat artikel 
herhaalt en dat bedoelde inhoud met de 
in de conclusies der partijen v66r de 
rechter over de grand opgenomen tekst 
van hetzelfde artikel overeenstemt, welke 
conclusies bij de voorziening gevoegd 
zijn; 

Overwegende dat het volgens het mid
del, het aan dat beding verschuldigd 
geloof is dat door het bestreden arrest 
is geschonden geweest; 

Waaruit volgt uut de gronu van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worden; 

Over het miudel : 
Overwegende dat het arrest beslist dat 

partijen door de termen « de inning van 
de bijdragen en contrilmtii.!n vorderen », 
in lid 2 van artikel 39 van bet reglement 
dat hen bindt, enkel de inning van bij
dragen en contributien hebben willen be
doelen, welke niet of waarvan aileen 
het juist bedrag of de modaliteiten be
twist werden, maar niet de veroordeling 
tot bijdragen of contributien waartoe de 
verzekerde op grand van de uitlegging 
van een beding van het reglement be
twistte gehouden te zijn; 

Dat het arrest erop wijst dat de tegen
overgestelde interpretatie tot gevolg zou 

hebben dat de ver'zekerde van wie een 
betaling gevorderd wordt, nimmer op het 
scheidsgerecht beroep zou kunnen doen 
om een uitlegging van het reglement te 
bekomen; 

Overwegende dat de met redenen om
klede uitlegging welke het arrest van 
voormeld artikel 39 verstrekt niet met de 
termen van dat artikel onverenigbaar is, 
en derhalve souverein is; 

Dat het m~ddel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorueelt aanlegster tot de kos
ten en, daar de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend werd, tot een enige 
vergoeding van 150 frank jegens ver
weersters. 

3 februari 1955. - 16 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijlc
lttidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en Simont. 

1 e KAMER. - 4 februari 1955 

1° BEWIJS. - AUTHENTIEKE AKTE. 
AKTE HOUDENDE VERKOOP VAN ONROERENDE 
GOEDEREN. - DOOR GEEN IN DE AK'l'E VOOR
KOMENDE PARTIJ AAN DE KOPER 'l'EGEI'\GE
S'l'ELD. - KOPER BEWEREND DA'l' DE OVER
EENKOMS'l' NIET OVER AL DE IN DE AKTE OM
SCHRE\'EN GOEDEREN GESLOTEN WERD. 
VEREISTE BEWIJSVOERING. 

2o BEWIJS. - AUTHEN'l'IEKE AKTE. 
AKTE HOUDENDE VERKOOP VAN ONROERENDE 
GOEDEREN. - AAN DE KOPER 'fEGEXGES'l'ELD. 
- KOPER BEWEREND DA'.r HIJ REEDS VROE
GER EIGENAAR VAN HE'!' GOED WAS EN DAT 
DE AKTE DERHALVE GEEN OVERDRACH'£ HEEFT 
MEDEGEBRACHT. - TOEGELATEN BEWIJSVOE
RING. 

3° BEWIJSKRACHT. BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VONNIS DA1' DE TERMEN VAN DE 
CONCLUSIES BEANTWOORDT. - GEEN MISKEN
NING VAN DE AAN DIE CONCLUSIES VERSCHUL
DIGDE BEWIJSKRACHT. 

4° REGISTRATIE. - PUBLIEKE ORDE. -
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND AMBTS
HALVE OPGEWORPEN ~HODEL. - WE'f'l'ELIJK
HEID. 

1 o De leaper van onroerende goede1·en, 
teoen wie een anthentielce akte l!ou.
dende verlcoopovereenkomst van (/.ie 
,qoed-eren wordt gesteld vermag niet, 
zonder inschrijt,ing van valsheid, te be
w-ijzen dat de veT1coopove1·eenkomst niet 
aile goederen omvat wellce in ,qemel!le 
alcte als verlcocht omschreven zijn; dit 
blijft het geval zelfs wanneer de partij 
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die de akte tegenstelt aan die akte geen 
dee! genomen heeft (1). 

2° De leaper van onroerende goederen 
tegen wie een a7tthentielce alcte hou
dende verlcoopovereenlwntst wonlt te
gengesteld vermag, zoniler tot inschrij
ving van valsheiil te moeten overgaan, 
te bewijzen dat hij reeds voorheen eioe
naar van een deel der goederen was en 
geen overgang ingevolge de overeen
lcomst tot stanil was gelcomen doch 
moet van een vroegere wettelijlce of 
conventionele eigendomstitel gewagen, 
bij uitsl7titing van een getu.igenverhoor, 
wellce bewijslever:ing niet toelaatbaar 
is (2). 

3o Het vonnis flat de inhmtfl van de door 
een 1Ja7't'i:i genomen conclus·ies :i~tist her
haalt om er op te antwoorflen, mislcent 
het geloot niet hetwellc aan die conclu
sies verschuldigd is. 

4o Aangezien de mate?"ie der belastingen 
van openba.Te orfle is, vermag de rech
te7· (tetn de eis van een pMtij een midflel 
tegen te stellen hetwellc niet door de 
tegenpnrtij opgeworpen werfl (3). 

(RICHARD, T. BELGISCHE STAAT, 
REGIST RA'l'IE EN DO~IEINEN.) 

ARHER'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 8 mei 1!J52 gewezen door de 
Recht bank van eerste aanleg te Dinant; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, 44, 45, 46 
en 201 van bet Wetboek der registratie
recllten (koninklijk besluit van 30 novem
ber 1939) , en van de artikelen 1156, 1163, 
1319 tot 1322 van llet Burgerlijk Wetboek, 
doordat, om aanleggers eis af te wijzen 
welke ertoe strekte te doen erkennen dat 
de belastbare verkoopprijs 530.000 frank 
bedroeg, zoals in de akte van 31 october 
1949 vermeld was, en niet 630.000 frank, 
tot staving van welke eis aanlegger deed 
gelden dat in werkelijkheid een deel der 
verkochte goederen met een waarde van 
meer dan 100.000 frank reeds vroeger 
zijn eigendom was en aanbood te bewi.i
zen « dat in 1946, en in elk geval na 
1 april 1916, de lleer Paul Richard voor 
67.835 fr. 55 een garage op het goed van 
mevrouw Vidalis gebouwd heeft, en voor 

(1) Ret gaat immers om een door de notaris 
binnen de perken van zijn ambt gedane mate
rielc vastsLelling die derhalve door de authen
ticiteit gedekt is (DE PAGE, bd. III, n' 760); 
verbr., 19 october 1939 (Bull. en PAsrc., 1939, 
I, 427). 

(2) Verbr., 14 december 1883 (Bull. en PAsrc., 
1883, I, 381) ; 19 october 1905 (ibid., 1906, I, 

52.000 frank de centrale verwarming in
richtte en verscheidene andere verbe
teringen aanbracht in de goederen welke 
in 1946 aan mevrouw Vidalis-Bertrand 
toebehoorden ll, het bestreden vonnis zich 
ertoe beperkt heeft vast te stellen dat 
<<bet overgedragen onroerend goed, zoals 
het in de verkoopakte beschreven staat, 
ten dage van die verkoop, naar het zeggen 
van partijen zelf, een verkoopwaarde had 
van 630.000 frank ll, verklarende cc dat het 
niet nader behoeft in de bijzonderlleden 
te treclen van de geschillen welke sedert 
lang tussen partijen bestaan )) (nopens 
het punt of de koper, en niet de verkoop
ster, werkelijk de eigenaar van de nit
gaven was), en cc dat het, op straffe het 
aan de akten verschuldigd geloof te schen
den, bet geformuleercle aan!Jod van be
wijslevering niet in aanmerking kan ne
men l>, clan wanneer, eerste onclerrleel, 
(schending van alle bovenaangecluide 
wetsbepalingen), het geloof clat aan de 
akten, inzonclerheicl aan een verkoopakte 
verschuldigd is, r:nkel gelclt ten aanzien 
van de betrekkingen der partijen waar
van zij, in geval van ontkenning·, een be
wijsinstrument uitmaken, en niet ten 
aanzien van de fiscus wanneer cleze op 
grondslag van clie akten, als aanwijzing 
van een overgang inhouclende, een recht 
wil beffen; tweecle onderdeel (schending 
van dezelfde wetsbepalingen), bet op de 
verkoop verschulcligcl registratierecht een 
recht van overgang en geen recht op een 
akte is, en niet client geheven te worden 
op de vermeldingen van de akte doch op 
de werkelijke verkoop zoals deze tussen 
partijen is gesloten geweest, inzonclerlleid 
op de verkoopwaarde der inderclaad ver
kocllte zaken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende, enerzijds, clat, hoewel 

het artikel 1319 van het Burgerliik Wet
hoek bepaalt clat de authentieke akte 
« tussen de contracterencle partijen en 
hun crfgenamen of rechtverkrijgenclen l> 
voile kracht van bewijs heeft, wat betreft 
de erin vervatte overeenkomst, daaruit 
echter niet voortvloeit, in strijd met het 
in het miclclel gestelcle, clat een partij ten 
opzichte van de Staat welke op die akte 
steunt om de belasting te heffen, tegen de 
inhoud cler akte mag bewijzen door mid
del van een wijze van bewijslevering 
------··--------- ---

27); 19 october 1939 (ibid., 1939, I, '127); zie 
oak DE PAGE, bd. III, n' 759, A, ll". 

(3) Verbr., 17 december 1931 (Bull. en 
PAsrc., 1932, I, 8). Deze regel is immm·s toepas
selijk in alle belastingszaken (zie nota 4 onder 
verbr., 28 februari 1939, Bull. en PAsrc., 1939, 
I, 104, en nota 2 onder verbr., 22 juni 1954, 
A1~'. Ve1·b1'., 1954, biz. G92; Bull. en PASIC., 
1n54. r. mm. 
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welke tussen partijen niet wettelijk toe
laatbaar is; 

Dat aanlegger mitsdien niet zonder in
schrijving van valsheid vermocht te be
wijzen dat de in de authentieke akte van 
31 october 19!9 vastgestelde verkoopover
eenkomst niet alle goederen omvat had 
welke in gemelde akte als verkocht be
schreven zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat aanlegger 
v66r de vrederechter insgelijks staande 
gehouden heeft dat in elk geval een deel 
der in de authentieke akte beschreven 
onroerende goederen, welke hij verklaard 
heeft gezamenlijk te kopen, reeds voor
heen zijn eigendom was en dat de in 
de akte vastgestelde overeenkomst geen 
overgang van aan aanlegger toebehorende 
goederen had kunnen tot stand brengen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat aan
legger, om dit voorheen bestaand eigen
domsrecht te bewijzen, niet van enige 
wettelijke of conventionele titel deed 
blijken, doch aanbood zijn recht door 
andere wijzen van bewijslevering, onder 
meer door getuigenissen, te bewijzen; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beslissen dat dergelijk bewijsaanbod niet 
kon aangenomen worden, geen der in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat, aangezien aanlegger 

niet volgens een wettelijke wijze van 
bewijslevering bewijst dat hij v66r de 
akte van 31 october 1949 eigenaar geweest 
is van een deel der goederen welke in de 
bij die akte vastgestelde verkoopovereen
komst omschreven zijn, het vonnis daar
uit terecht afgeleid heeft dat aanlegger 
uit kracht van die overeenkomst de eigen
dom van de gezamenlijke goederen ver
kregen had; 

Dat het dus, in tegenstelling met het
geen door het middel verklaard wordt, 
de verkoopwaarde der werkelijk ver
kochte zaken als de zetting van de ver
schuldigde llelasting be>~chouwd heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt en het tweede- onder
dee! in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetlloek en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis zijn beslissing hierop steunt dat 
aanlegger aannam dat de verkochte goe
deren zoals zij in de akte van 31 october 
1949 beschreven zijn, een waarde van 
630.000 frank hadden, dan wanneer aan
legger, zowel in de gedinginleidende. akte 
als in zijn conclusies, zijn ontkenmngen 
te dien opzichte deed gelden, en dan wan
neer de rechter slechts uitspraak mag 

doen mits inachtneming van de v66r hem 
genomen conclusies en mits zijn beslissing 
in verband met die conclusies te moti
veren : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
luidt dat aanlegger « verklaart dat, reeds 
v66r 31 october 1949, een verwarmings
inrichting welke hij in het onroerend 
goed zou aangebracht hebben en een 
garage welke hij bij dat onroerend goed 
zou aangebouwd hebben met een globule 
waarde van meer dan 100.000 frank, zijn 
eigendom waren, zodat het registratie
recht enkel op de waarde van de andere 
goederen dient gekweten te worden, na
melijk op 530.000 frank, waarvrm de 
eigendom op 31 october 1949 werkelijk op 
hem is kunnen overgaan )) ; 

Dat het aldus de inhoud van de door 
aanlegger genomen conclusies juist her
haalt; 

Overwegende dat het vonnis, vervol
gens vaststellend << dat de verkoopakte 
generlei voorbehoud ten aanzien van de 
vorenbestaande eigendom in hoofde van 
aanlegger van die verwarmingsinrichting 
en van die garage behelst )}, daaruit af
leidt dat het overgedragen onroerend 
goed << zoals het in de verkoopakte be
schreven wordt, op de dag van de ver
koop, naar het zeggen van partijen zelf, 
een verkoopwaarde had van 630.000 fr )} ; 

Overwegende dat uit die beschouwingen 
volgt dat het bestreden vonnis het aan 
annleggers conclusies verschuldigd geloof 
niet miskend en daarop een passend ant
woord verstrekt heeft; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1315, 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat bij het bestreden vonnis uit
spraak is gedaan geweest buiten de con
clusies der partijen, welke de geldiglleid 
der belasting niet zoals het vonnis deden 
afhangen van de onwederlegbaarheid 
van het bewijs blijkend uit de in de ver
koopakte vervatte beschrijving van de 
goederen, maar van de vraag of die goe
deren al dan niet integraal aan de ver
koopster toebehoorden, doordat bijgevolg 
llet bestreden vonnis het geloof heeft ge
schonden dat verschuldigd is aan het ge
rechtelijk contract, zoals het uit de con
tracten is gebleken : 

Overwegende dat, aangezien de materie 
der belastingen van openbare orde is, de 
recllter aan de eis van een partij een 
midllel vermag tegen te stellen lletwelk 
niet door de tegenpartij opgeworpen 
werd· 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, daar de voorziening v66r 15 september 
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1953 betekend werd, tot een vergoecling 
van 150 frank jegens verweerder. 

4 februari 1955. - 1" kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Danbresse. - Gelijlcl·nidende concllt
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur 
en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 4 februari 1955 

1° ARBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. 
LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN IN DE HA
VENS. - MINIMUM VAN DE NORMALE JAAR
LI.JKSE ARBEIDSDUUR. - J3ASISLOON BE
'l'BEFFENDE DI'l' TI.JDPERK. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. 
- LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN IN DE 
HAVEXS. - LOON BETREFFENDE J\UNSTENS 
TWEE HO:.IDERD VEEUTIG DAGEN PER JAAR. -
Ul'l'SLUI'l'ING VAN OM RET EVEN WELKE VER
GELDING MET BETREKKING OP FEESTDAGEN 
VAN DIT 'l'IJDPERK. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. -
ARBEIDER IN DIENST VAN EEN DOOR ARTI
KEL 5 VAN DE WET VAN 10 JULI 1951 BEDOELD 
BEDRIJF. - VERLOFGELD. - DIENT IN DE 
BEllEKENlNG VAN RET LOON BEGREPEN TE 
WORDEN. 

1° Voo1· de berekening van de ver·goeding 
welke wegens een aTbeidsongeval ver
schulrZiud is aan een aTbeider die in een 
bedriif bestaande uit het laden en los
sen t:an goederen in de havens te werlc; 
uesteld is dient relcening gehonden te 
wm·den met een .iaarlijl•se minimale 
werlcti:irl van 21,0 dagen; het basisloon 
dient berel;;end op {f1'0nd van het hem 
lcTachtens de ot:ereenkomst uitbetaalrl 
loon, zelfs voor de dagen waarop de 
aTbe·ider · uedurende dit tijdpcrlc niet 
ej)'ectief aan het werlc is geweest (art. 6 
lid 3 van de door het koninklijk besluit 
van 2S september 1931 samengescha
kelde wetten; wet van 10 juli 1951, 
art. 5). 

2° Voor de berelcening van de veTgoeding 
wellce we.qens een a1·beidsongeval t:er
schltldiyd is aan een arbeider die in een 
bedri:if bestaande 1tit het laden en los
sen van goederen in de havens te werlc 
gesteld is dient relcening geholtden te 
worden met een loon voor minstens 
21,0 dagen per jaar; doch, gelet op het 

(1) Zie het verslag van Kamercommissie voor 
arbeid en sociale voorzorg over het artikel 5 
van de wet van 10 juli 1951 (Pasinomie, 1951, 
biz. 717),; zie oak de verklaringen van Kamer-

forfaitair 7£(im7ctm· van dit tii dperlc 
dient om' llet even wellce vm·:qeldino 
met betn;l;;JrinrJ op feestdaqen in dit 
ti,idperJ..; ltityesloten te wonlen (1). 

3° Het bedrag van het verlofgeld rlient 
beurepen te worden in de be1·ekening 
v1m het loon dat in acht moet genomen 
wo1·den om ae. weuen8 een arbeidsonge
val verschuld!gde verooedinq te bepa
len, zelfs wnnneer het slachtoffer in een 
doo1· artikel 5 'l.'nn de wet van 10 juli 
1951 bedoeld bedrijf werlc.'<!anm is en 
b~juet:olrt Of! 1l_e door rUe bepalina voor
ztene fm·fattlltr bepaalde jaa1·li i J.:se ar
beidsduur aanspmalc mag maicen (2). 

(10 N. V. HELVE'l'IA 1'. BOSMAN; 
2° llOSJ;IAN, T. N. V. HELVETIA.) 

ARREST. 

HET HOW; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 juli 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Overwegende dat de tegen dat vonnis 
ingestelde voorzieningen verknocht zijn; 

A. Over de voorziening van de N. v. 
Helvetia : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en G (in het 
bijzonder van alinea's 1 tot 4, 9, 10 en 
laatste' alinea van gezegd artikel van de 
wetten op de vergoeding der scbade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, zoals 
deze wetten thans gewijzigd zijn, doordat 
om het basisloon te bepalen van de aari. 
verweerder verschuldigde vergoedingen 
wegens een arbeiqsongeval dat zich in de 
uitoefening van zijn beroep als dokwerker 
voorgedaan heeft, het bestreden vonnis 
toepassing heeft gemaakt van alinea 9 
van bedoeld artikel G, in plaats van toepas
sing te maken van alinea 4 van hetzelfde 
artikel, en geoor<leeld heeft dat het be
drag van het als gron<lslag voor de llere
kening in aanmerking te nemen loon bet 
bedrag van het werkelijke loon is, dan 
wanneer het toepasselijk bedrag datgene 
is van bet gemidclelde loon der arlleiclers 
van de betrokken categorie : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerder het slachtoffer is geweest van 
een arbeidsongeval in een bedrijf dat 
zich met het laden en lossen van goede
ren in de Antwerpse haven bezig houdt; 

Overwegende dat artikel 6 van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 

I 
I 

lid H. Major (Pa•·l. H=il., Kamer, 22 mei 1951, 
biz. 5 en 6). 

(2) Verbr., 23 maart 1953 (A1or. T'erbr., 1953, 
biz. 495; Bull. en PAsrc., 1953, I, 560). 
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samengeordende wetten tot voorwerp 
heeft het loon te bepalen dat tot grand
slag strekt van de vaststelling van de we
gens een arbeidsongeval te betalen ver
goedingen; dat, wijl het tot doel heeft 
de getroffene opnieuw in de toestand te 
brengen waarin hij zich zonder het on
geval zou hebllen bevonden, het in zijn 
eerste lid bepaalt (]at dit loon, princi
pieel, gelijkstaat met het werkeli.ik loon 
dat ingevolge de overeenkomst aan de 
arbeider werd toegekend gedurende het 
jaar dat aan het ongeval voorafging, in 
de onderneming waarin het zich voor
deed; 

Overwegende dat lid 3 van hetzelfde 
artikel, hetwelk het geval in aanmerking 
neemt van een onderneming waarin de 
gewone werktijd minder dan een jaar 
duurt, bepaalt dat « voor de berekening 
van de vergoeding zowel op het voor de 
werktijd toegekend loon als op de ver
dienste oer arbeiders gedurende het ove
rige gedeelte van het jaar gelet wordt ll; 
dat er mitsdien aileen met het loon en de 
verdienste welke werkelijk werden gena
ten, rekening gehouden wordt; 

Overwegende dat dit laatste lid aange
vuld werd bi.i artikel 5 van de wet van 
10 .iuli 19;:)1, hetwelk luidt « voor de toe
passing van de bepalingen van dit lid 
(namelijk van gemeld 3" lid), mag de nor
male jaarlijl;:se arbeidsduur in de bedrij
ven welke zich met het laden, lassen en 
behandelen van goederen in de havens 
bezighouden ... , niet minder dan tweehon
derd veertig dagen bedragen ll; 

Overwegende, enerzijds, dat de enige 
bij die bepaling ingevoerde afwijking van 
lid 3 van artikel. 6 der samengeordende 
wetten er dus in bestaat op te leggen dat, 
ter berekening van de vergoeding, een 
minimale werktijd van twee honderd 
veertig dagen in de onderneming in acht 
genomen worde; dat echter die bepaling 
gemeld lid 3 niet wijzigt in zover het 
voorschrijft dat het loon. waarop voor de 
werktijd dient te worden gelet, het inge
volge de overeenkomst toegekende loon 
is; 

Overwegende, anderzijds, dat in arti
kel 8, paragraaf 1, van de wet van 
10 juli 1951, hetwelk lid 9 van artikel 6 
van de samengeordende wetten heeft ver
vangen, de wijze is omschreven waarop 
het loon van de arbeider dient te wor
den berekend in geval van bij tussenpo
zen, geregeld of ongeregel<l, in het be
drijf voorkomende werkloosheid, en der
halve onder meer, zoals door de parle
mentaire voorbereiding van de wet be
vestigd wordt, in de in artikel 5 van de
zelfde wet aangeduide bedrijven; dat de 
bezoldiging voor de werkloosheidsdagen 
of de daarmede gelijkgestelde dagen « ge
lijk is aan de uitkomst van de vermenig
vuldiging van de gemiddelde dagelijkse 

bezoldiging van de belanghebbende met 
het aantal werkloosheidsdagen ll; 

Waaruit volgt dat, waar het bestreden 
vonnis beslist dat, voor de normale werk
duur van twee honderrl veertig dagen, 
verweerders loon dienue te worden bere
kend volgens het hem krachtens de over
eenkomst uitbetaald loon en niet volgens 
het gemiUdeld loon dat aan arbeiders van 
dezelfde categorie worut toegekend, het 
geen der in het middel aangeduide bepa
lingen geschonclen heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 

B. Over de voorziening van Gustaaf 
Bosman: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2 en 6, 
meer bepaald alinea's 3 en 4, van de wet 
van 24 december 1903 op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de ar
beidsongevallen, en van de wijzigende 
en aanvullende wetten, samengeordend 
door het koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, zoals gezegde artikelen 2 en 
6 door de artikelen 1, 5, 6, 7 en 8, para
graaf 1, van de wet van 10 juli 1951 aan
gevuld en gewi.izigd werden, van de arti
kelen 1, 2, 5 en 6 van de besluitwet van 
25 februari 19±7 betreffende het toeken
nen aan de arbeiders van loon voor een 
zeker aantal feestdagen per jaar, gewij
zigd door de artikelen 1 tot 4 van de wet 
van 30 december 1950 betreffende het toe
kennen, aan de arbeiders, van loon voor 
tien feestdagen per jaar, van de artike
len 10, 11 en 12 van het besluit van de 
Hegent van 2 april 1947 tot bepaling van 
de algemene modaliteiten van uitvoering 
van de llesluitwet van 25 februari 19!7 
betreffende het toekennen, aan de arbei
ders, van loon voor acht feestdagen per 
jaar, gewijzigd door de m·tikelen 5, 6 en 
7 van het besluit van de Hegent van 
15 juli 19!7 houdende wijziging en aan
vulling van het voormeld besluit van de 
Hegent van 2 april 19!7, van de artike
len 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit 
van 17 october 1951 tot vaststelling voor 
het Antwerpse havenbedrijf van het be
drag en de wijze van betaling van het 
loon voor de feestdagen waarop niet ge
werkt wordt, doordat het bestreden von
nis beslist dat tot berekening van de hem 
wegens zijn arbeidsongeval verschuldigde 
vergoeding het loon voor de feestdagen 
in het basisloon van eiser niet mag opge
nomen worden, dan wanneer het loon 
voor de feestdagen een winst uitmaakt 
waarop aanlegger krachtens zijn contract 
van dienstverhuring aanspraak kan rna
ken en dus deel uitmaakt van hager ver
meld basisloon : 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 10 juli 1951, met het oog op de bere
kening van de vergoeding wegens ar
beidsongevallen, bepaalt dat « de normale 



jaarlijkse arbeidsduur in de bedrijven 
welke zich met het laden, lassen en be
handelen van goederen in de havens, op 
de steigers, in de pakhuizen en stations 
bezig houden niet minder dan tweehon
derd veertig dagen mag bedragen ll; 

Overwegentle dat nit het verslag van 
de Oommissie van arbeid en sociale 
voorzorg van de Kamer van volksverte
genwoortligers blijkt dat deze bepaling, 
waarbij de jaarlijkse arbeidsduur van 
de arbeiders dezer ondernemingen op een 
lagere duur dan de gewone duur wordt 
vastgesteld, tot doel strekt een wettelijk 
forfait in te stellen « gesteund enerzijds 
op een redelijk gemiddelde van gewerkte 
dagen en anderzijds op het voordeel van 
het stelsel van llestaandstoelagen ll wel
ke voor de werkloze dagen aan de ar
beiclers van voormelde ondernemingen 
door een speciaal fonds worden ui tge
keerd· 
Ove~·wegende dat, .waar de wetgever al

dus enerzijds de jaarlijkse arbeiclsduur 
bij inachtneming van het uitkeren van 
vergoedingen voor werkloze dagen bepaalt 
en anderzijds aan deze bepaling een for
faita~r karakter toekent, hij uit het be
drag van het loon, dat als grondslag 
voor de berekening van de vergoedingen 
wegens arbeiclsongevallen client, om het 
even welke vergelding met betrekking op 
feestdagen van dit tijdperk heeft willen 
uitsluiten; 

Overwegeude dat het middel zonder be
lang is, waar het een tweede beweegre
den bedoelt, waarbij de rechtbank we
gens de onmogelijkheid van een desbe
treffende schade, het verwerpen van de 
samenvoeging van louen voor feestdagen 
rechtvaardigt; dat vermits de eerste re
den van het vonnis het beschikkend ge
deelte wettelijk rechtvaardigt, de twee
de reden overtollig is; 

Dat het middel, inzover het de eerste 
reden bestrijdt, naar recht fault en dat 
het niet ontvankelijk is, inzover · het te
gen de tweede reden gericht is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2 en 6 
meer lJepaald alinea's 3 en 4 van de wet 
van 24 december 1903 op de vergoeding 
der schade voortspruitende nit de ar
beidsongevallen, en van de wijzigende 
en aanvullende wetten, samengeordend 
bij het koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931, zoals gezegde artikelen 2 en 6 
door de artikelen 1, 5, 6, 7 en 8, para-

. graaf 1, van de wet van 10 juli 1951 aan
gevuld en gewijzigd werden, van de arti
kelen 1, 3, 9, 15 en 21 van de wetten en 
besluitwetten betreffende het jaarlijks 
verlof der loonarbeiders, samengeordend 
bij het koninklijk besluit van 9 maart 
1951, en van artikel 1 van het ministe
rieel besluit van 5 januari 1952 tot bepa
ling van het fictief loon voor de werk-

loosheidsdagen die door de wetgeving be
treffende het jaarlijks verlof der loon
arlleiders met arbeidsdagen worden ge
lijkgesteld, doordat het bestreden vonnis, 
tot vaststelling van het basisloon van 
eiser, met het oog op het berekenen van 
cle hem wegens zijn arbeidsongeval ver
schuldigde vergoeding het loon voor be
taald verlof slechts in aanmerking neemt 
ten belope van 4 t. h. van het verschil 
tussen het gemiddeld werkelijk dagelijks 
loon van eiser en het door voormeld mi
nisterieel besluit voorzien fictief loon, en 
doordat het bestreden vonnis het aldus 
beperkte loon voor betaald verlof slechts 
voor het tijdperk van honderd en vijf da
gen volledige werkonbekwaamheid here
kent, wanneer gezegd loon voor betaald 
verlof ten belope van 4 t. h. op het gemid
deld werkelijk dagelijks loon van eiser 
in aanmerking moest worden genomen, 
en wanneer gezegd loon voor betaald ver
lof op het wettelijk minimum jaarlijks 
tijdperk van twee honderd veertig dagen 
berekend moest worden : 

Overwegende dat de bij het koninklijk 
besluit van 9 maart 1951 samengeordende 
wetten betreffende het jaarlijks verlof 
der loonarbeiders de uitbetaling van het 
verlofgeld ingericht hebben; 

Overwegende dat, volgens artikel 6 van 
de wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidsonge
vailen, samengeordend bij het konink
lijk besluit van 28 september 1931 en ge
wijzigd door de wet van 10 juli 1951, 
het loon dat tot grondslag voor de vast
stelling van de vergoedingen strekt prin
cipieel overeenkomt met de bezoldiging 
van het jaar dat het ongeval voorafging; 

Overwegende dat het begrip « werke
lijke bezolcliging ll naar de zin van arti
kel 6 aile betalingen in specien, aile ba
ten en voordelen behelst waarop de ar
beider ingevolge het dienstcontract aan
spraak kan maken; 

Overwegende dat het recht op het ver
lofgeld noodzakelijk uit het dienstcon
tract voortvloeit en dat het bedrag van 
dat voordeel, welk naar verhouding tot 
de arbeidsprestaties wordt bepaald, dient 
begrepen in de berekening van het loon 
dat in acht moet genomen worden tot 
vaststelling van de vergoedingen die we
gens een arbeidsongeval kunnen gevor
derd worden; 

Overwegende dat, tot bepaling van 
dat loon van het jaar welk het ongeval 
voorafging, het niet dienend was de 
weerslag van de aan het ongeval te wij
ten verletdagen op het vaststellen van 
het verlofgeld van het toekomstige 
dienstjaar in acht te nemen, om daaruit 
een beperking der schade af te leiden; 
dat hierdoor het vonnis de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 
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Om die redenen, voegt de voorzienin
·gen samen; verwerpt de voorziening van 
de N. V. Helvetia; en recht doende over 
de voorziening van Gustaaf Bosman; 
verbreekt het bestreden vonnis, doch 
slechts in zover het onder de bestandde
len van het loon dat tot grondslag voor 
de vaststelling van de vergoedingen 
dient, het verlofgeld slechts voor een be
drag van 758 fr. 77 begrepen heeft; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Meche
len; veroordeelt de N. V. Helvetia tot 
de kosten van beide voorzieningen. 

4 februari 1955. -· 1° kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslayyet:er, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende concl7tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Ple-iters, HH. Struye en 
Demeur. 

1 e KAMER. - 4 februari 1955 

HUUROVEREENKOMST. HANDELS-
HUUROVEREENKOMS'r. - HERNIEUWING. -
VEREISTE VOORWAARDE OPDAT EEN HUURDER 
OP DE HERNIEUWING AANSPRAAK MAG MA

KEN. 

Een hnurder heeft slechts recht op de 
door de wet van 30 april 1951 yeregelde 
herniC7twing van h7wrovereen7wmst, in
d·ien hij eiyenaar is van het in het 
onroerend yoed yeexploiteerd handels
tonds of wanneer hij dit handelsfonds 
in lmnr heeft verlcregen (1). 

(N. V. GROTE BROUWERIJEN ULTRA, 
'f. DE PESSEMIER,) 

ARRER'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 juli 1952 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Gent; 

Over de drie middelen, het eerste, af
geleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 1101, 1134, 1317, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
2, 13 tot 25 van de wet dd. 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met het 

(1) Verbr., 30 april 1953 (A1'r. Ye1·br., 1953, 
blz. 593; Bull. en PASIC., 1953, I, 669); 20 mei 
1954 (Ar1·. Yerb1·., 1954, blz. 614; Bull. en 
PAsiC., 1954, I, 815, e~~ nota's 1 en 2). 

oog op de bescherming van het handels
fonds, doordat het bestreclen ;;onnis het 
beroepen vonnis bevestigt'en verklaart dat 
de tussen partijen bestaande huurover
eenkomst niet onder de toepassing van de 
wet van 30 april 1951 valt, dan wanneer 
het bestreden vonnis zelf vaststelt en ver
klaart dat, inzake, << tussen de eigenaar 
en de brouwerij enerzijds evenals tussen 
de brouwerij en de herbergier anderzijds : 
a) een huurovereenkomst werd afg·esloten; 
b) die een onroerend goed of een gedeelte 
van onroerend goed betreft; c) gezegd 
gebouw is in hoofdzaak bestemd; d) tot 
het drijven van een kleinhanclel zijnde het 
bestellen van dranken aan de gebruiker; 
dat deze contracten dus aan de vercisten 
van artikel 1 voldoen en derhalve han
delshuurovereenkomsten zijn waarop de 
regelen van de nieuwe afcleling IIbis van 
het hoofdstuk II van boek III, titel VIII, 
van bet Burgerlijk Wetboek toepasselijk 
zijn >> en « dat het artikel 1 zo duidelijk 
en ondnbbelzinnig terzake is dat er geen 
aanleiding tot interpretatie is en de rech
ter zijn macht zou te bniten gaan aoor 
weze het ook op grond van parlementaire 
beBcheiden of handelingen van die tekst af 
te wijken >>, wat het recht van eiseres tot 
het voordeel van de wet moest doen er
kennen daar haar handelshuurovereen
komst al de voorwaarden van artikel 1 
van de wet vervulde en binnen de door 
artikel 2 voorziene uitzonderingen niet 
viel; het tweede, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 2, 13 tot 25 van de wet dd. 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, doordat het bestreden von
nis het beroepen vonnis bevestigt en ver
klaart dat de tussen partijen bestaande 
huurovereenkomst niet onder de toepas
stng van de wet van 30 april 1951 valt 
om reden dat het in het goed uitgebaat 
handelsfonds niet aan eiseres toebehoort, 
dan wanneer het vonnis vaststelt of er~ 
kent dat gezegde overeenkomst een on
roerend goed betreft dat uitdrukkelijk 
tot het dlijven van een kleinhandel be
stemd was en dat zulk een kleinhandel 
in het goed gedreven wordt, wat, overeen
komstig artikel 1 van de wet, volstaat om 
de overeenkomst als handelshuurovereen
komst te doen beschouwen en om ze onder 
bescherming van de wet te stellen, wie ook 
cle eigenaar van het er in geexploiteercl 
handelsfonds weze; het derde, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1108, 
1134, 1165, 1708 van het Burger1ijk Wet' 
boek, 1, 2, 10, 11., 13 tot 25 van de wet dd .. 
30 april 1951 op de handelslmurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis dat 
vaststelt dat de brouwerij, eiseres, een al
gehele onderverhuring van het kwestieus 
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goed lweft afgesloten, maar niet eens bet 
b andelsfonds afgestaan beeft of kon af
staan, be!llist dat cc deze onderverhuring 
dus bij toepassing van artikel 11, 1, ali
nea 2, van de wet met een afstand van 
buurrechten gelijkstaat >> dan wanneer 
gezegde telrst slechts beschikt dat «de 
algellele onderverhuring, tegelijk met de 
afstand van het handelsfonds, met afstand 
van de huurovereenkomst gelijkstaat >> en 
bijgevolg, bij gebreke aan vervulling van 
de door de tekst bedongen voorwaarde, 
niet kon toegepast worden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerster aan aanlegster een onroerend 
goed in lmur lweft gegeven, welk nadien 
door haar aan een derde, herbergier, werd 
onclerverlmurd; da t het onroerend , goed 
met de toestemming van al de partijen be
stemd was tot het drijven van een klein
handel, welke, in onderhavig geval niet 
aan de eisende brouwerij maar aan de 
derde onderhuurder toebehoorde; 

Overwegende dat de enkele aan de rech
ter over de grond onderworpen vraag deze 
was of aanlegster bet door de artikelen 13 
tot 24 van de wet van 30 april 1!J51 ge
regeld recht had om de bernieuwing van 
haar huurovereenkomst te bekomen; 

Overwegencle dat allwewel de rechter 
hierop wijst clat, volgens llem, al de door 
artikel 1 van gezegde wet opgelegde voor
waaruen om aan de tussen partijen ge
sloten overeenkomst het karakter van een 
handelshuurovereenkomst toe te kennen 
in onderha vig geval verenigd zijn, hij 
nochtans beslist dat aanlegster de ber
nieuwing van deze huurovereenkomst niet 
aanvragen kan om reden dat bet in bet 
onroerend goed geexploiteerd handels
fonds niet aan aanlegster doch aau een 
derde toebeboort aan wie zij het onroe
rend goed onderverbuurd beeft; waaruit 
het vonnis af!eidt, dat de aanvraag van 
aanlegster hetzij op grond van artikel 11 
van de wet, betzij op grond van arti
kel 13 client verworpen ; 

Overwegende clat, luidens gezegd arti
kel 13, de lnmrder, bij voorkeur hoven 
aile andere personen, recht heeft de her
nieuwing van zijn buurovereenkomst te 
verkrijgen cc om dezelfde handel voort te 
zetten >>; dat volgens artikel 16, I, 3°, de 
verhuurder zicb tegen de bernieuwing van 
de buurovereenkomst kan verzetten, in
dien hij bet onroerend goed of het ge
deelte van bet onroerend goed waarin de 
cc uittredende huurder zijn bedrijvigheid 
uitoefent >> wil wederopbouwen; dat arti
kel 25, 4° en 5°, in geval van ontzegging 
van huurhernieuwing ten gevolge van het 
aanbod van een meerbieclende derde, de 
verschuldigcle uitwinningsvergoeding op 
een bedrag bepaalt dat verandert naar ge
Iang deze derde in het goed een andere 

handel drijft cc dan die welke de vroegere 
lmurder er dreef >> of er een handel van 
dezelfde aard drijft; 

Dat uit de samenhang van die bepalin
gen blijkt dat een buurder slechts op de 
door de wet van 30 . april 1951 geregelde 
hernieuwing van de huurovereenkomst 
recht heeft indien hij eigenaar van het 
in bet onroerend goed geexploiteercl ban
clelsfonds is of w:mneer hij dit handels
fonds in buur verkregen heeft; 

Overweg-ende clat deze interpretatie van 
de wet in de loop van de voorbereidende 
werkzaamlwden ervan bevestigd wercl ; 

Overwegende dienvolgens dat, door te 
beslissen clat aanlegster cc clie noch eige
nares, noch hunrster van het in bet on
roerend goecl geexploiteerd handelsfonds 
is)), geen recht had op de bij artikelen 13 
en volgende van de wet van 30 april 1951 
voorziene hernieuwing van de huurover
eenkomst, het bestreden vonnis zijn dis
IJositief wettelijk gereclltvaardigd l1eeft; 
dat, de grieveu die door de voorziening 
tegen de andere motieven vnn de bestre
den beslissing, welke overbodig zijn, ge
richt zijn niet ontvankelijk zijn; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en naardien de voorziening v66r 15 sep
tember 1953 betekend werd, tot een ver
goeding van 150 frank jegens de verweer
ster. 

4 februari 1955. - 1e kamer, - Voorzit
te1", H, Vanclermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Dayot. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. della Faille 
d'Hnysse. 

2• KAMER. - 7 februari 1955 

HERZIENING, - NIEUW FEIT. - VER
OORDELING TO'!' EEN ENKELE S1'RAF WEGENS 
TWEE MISDRIJVEN, - DEWEERDE OMS1'AN
DIGHEID WAARUIT DE ONSCHULD VAN DE 
VEROORDEELDE TEN OPZICHTE VAN EEN DER 
MISDRIJVEN ZOU KUNNEN BLIJKEN, 
STRAF DOOR HE'l' ANDERE llfiSDRIJF GERECHT
VAARDIGD. - VRAAG OM HERZIENING ONT
VANKELIJK. 

W anneet· een enkele straf wegens twee 
misdrijven ttitgesprolcen werd is de 
vraag om herziening ontvanlcelijk welke 
regelmatig ingediend werd en tot sta
'l:ing waarvan een omstandigheid inge
·roepen wordt die de veroordeelde ten 
tijcle van het geding niet in staat was 
te bewijzen en waar1tit het bewijs dat 
hij aan een van de twee misdrijven 
onschuldig is zou lcunnen volgen (en val
gens de veroord\elde volgt), ofschoon de 
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t~itnesprolcen straf aoor het anaer mis
arijf gerechtvaaraiga is (1). (Wetboek 
van strafvordering, art. 443, 3°, 444 en 
445 [wet van 18 juni 1894] .) 

(JAMAR, WEDUWE MATHONET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, ondertekend door M•r Van Ryn, 
advocnat bij het Hof van verbreking·, en 
oiJ 4 juni 195i ter griffie van het hof ne
dergelegd, waarbij Marie Jamar, weduwe 
van Jean-Louis Mathonet, wonende te 
Waimes, herziening aanvraagt van een 
in kracht van gewijsde gegaan arrest dat 
op 30 juni 19!8 door het militair ge
rechtshof werd g·ewezen en waarbij Jean
Louis Mathonet schuldig eraan verklaard 
wordt te Waimes, gerechtelijk arrondis
sement Verviers, en elders in Belgie tus
sen 10 Mei 19!0 en 11 september 19!4, het 
in artikel 118bis van het Strafwetboek 
omschreven misdrijf gepleegd te hebben, 
alsmede te Sourbrodt, gemeente Robert
ville, in de lente van 1941, om het mis
drijf uitgevoerd te hebben of tot de uit
voering ervan rechtstreeks medegewerkt 
te hebben, monumenten, standbeelden of 
andere voorwerpen bestemd 'tot het alge
meen nut of tot de openbare versiering 
en door de bevoegde overheid of met haar 
machtiging opgericht vernield, omge
worpen, verminkt of beschadigd te heb
ben (samenhangend misdrijf, strafbaar 
gesteld bij de artikelen 66 en 526 van het 
Strafwetboek); dat het arrest Mathonet 
wegens die feiten bij toepassing van de 
artikelen 61 en· 65 van het Strafwetboek 
tot een enkele straf van vijf jaar gevan
genis veroordeelt; 

Gelet op de ten verzoeke van aanleg
ster op 29 october 195! aan de Belgische 
Staat. burgerlijke partij, betekende aan
maning; 

Gelet op het met redenen omkleed gun
stig advies, uitgebracht door drie advo
katen bij het Hof van beroep te Lnik, 
met tien jaar inschrijving op de lijst; 

Overwegende dat de aanvraag op arti
kel 443, 3°, van het vVetboek van straf
vordering (wet van 16 juni 1894) gegrond 
is; dat zij enkel betrekking heeft op het 
in de artikelen 66 en 526 van het Straf
wetboek omschreven misdrijf; 

Overwegende dat aanlegster tot staving 
van haar aanvraag een omstandigheid 
inroept welke de veroordeelde ten tij de 
van zijn geding niet in staat was te be
wijzen en waaruit het bewijs dat ver
oordeelde aan voormeld misdrijf onschul-

(1) Verbr., 12 april 1954 (B·ull. en PASIC., 

1954, I, 713) . 

dig is, te weten aan de opeising waarvan 
hij vanwege de burgemeester van Wai
mes het voorwerp geweest is, zou kun
nen volgen en, volgens aanlegster, volgt; 

Gelet op de artikelen 443, 3°, H4 en 
H5, lid 3, van het "Vetboek van straf
vordering (wet van 18 juni 189!); 

Om · die redenen, ontvangt de aan
vraag·; gelast dat door het Hof van be
roep te Luik tot het onderzoek over de 
aanvraag zal worden overgegaan ten 
einde na te gaan of het in het verzoek
schrift aangevoerd feit afdoende genoeg 
schijnt om aanleiding te geven tot her
ziening van het op 30 juni 1948 door het 
militair gerechtshof gewezen arrest, voor 
zoveel Jean-Louis Mathonet daarhij uit 
hoofde van inbreuk op artikel 526 van 
het Strafwetboek veroordeeld werd; stelt 
als curator M•r Jean Van Ryn, auvocaat 
bij het Hof van verbreking, aan, om de 
overleden veroordeelde in het geding tot 
herziening te vertegenwoordigen; houdt 
de kosten voor. 

7 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijlclt~iaena<J 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

OORLOG. - WET VAN 7 SEPTEMBER 1939 
WAARniJ lllJZONDERE MACH'l'EN AAN DE Ko
NING WERDEN TOEGEKEND. - MAXIMA VER
KOOPPRIJZEN VAN STEENKOOL. - l\iiNISTE
RlELE BESLUITEN VAN 28 SEPTEMBER 19±9 EN 
20 JAl\rUARI 1950 TER UITVOERING VAN ARTI
KEL 2 VAN DE BESLUITWE1' VAN 22 JANUARI 
19!5 GENOMEN. - WET'l'ELIJKHEID, 

Zijn wettelijlc ae ministeriele beslviten 
van 28 september 1949 en 20 jant~ari 
19.50 aie ae maximumverko01JVrijzen 
aan ae verbruilcers van ae steenkolen 
en steenkool- en brninl.:olenagglornera
ten bepalen, en ter nitvoering van ar
tilcel 2 van ae besltt:itwet van 22 ja
ntwri 1945 aanaaande het betettgelen 
van ae inb1·eulcen op ae reglementering 
betreffenae ae bevoorraaing van het 
lana genomen zijn. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE LUIK, 
T. HAMBLENNE,) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 15 januari 1953 en op 17 no
vember 1954 gewezen door het Hof van 
beroep te r~uik. 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
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ding van de artikelen 2 van de besluitwet 
van 22 januari 1g.45 en 107 van de Grond
wet, doordat het arrest van 15 januari 
1953, om de perken te bepalen welke de 
wetgeve1· heeft willen stellen aan de 
macht welke bij de eerste dier wetsbepa
lingen verleend werd aan de minister die 
de economische zaken in zijn bevoegd
heid heeft, en om te onderzoeken of die 
minister, door de maxima prijzen voor 
steenkolen vast te stellen, zijn macht niet 
te buiten gegaan was, een deskundig on
derzoek gelast heeft ten einde de prijzen 
te onderzoeken welke door de minister 
in de ter uitvoering van bovengemelde 
besluitwet genomen besluiten vastgesteld 
werden, en ten einde nit te maken 
of die prijzen de practisch niet be be
snoeien kosten van een onderneming 
van kleinhandel in steenkolen dekten en 
de minimum winst opleverc1en om het 
onclernemingslwofd te bezoldlgen; door
dat, ten gevolge van voormeld arrest het 
tweec1e arrest dd. 17 november 1954 de 
ministeriele besluiten van 28 september 
1949 en 20 januari 1950 onwettelijk ver
klaard heeft en de beklaagde van de ver
volging ontslagen heeft en aldus, in 
schending van de bovenaangeduide arti
kelen, de aan de minister verleende 
macht beperkt heeft; 

Overwegende dat volgens de dagvaar
ding van 31 januari 1951, verweerder ver
volgd werd om, te Dinant, met overtre
ding van de ter uitvoering van artikel 2 
van de besluitwet van 22 januari 1915 ge
nomen ministerHlle besluiten van 28 sep
tember 1949 en 20 januari 1960 <<in 19±9, 
na de 1° october 1949 en in 1950 na de 
1° februari 1950, kleinhandelaar zijnde in 
steenkolen, steenkool- en bruinkolenag
glomeraten, die producten tegen hogere 
prijzen dan de door de bevoegde minister 
vastgestelde en bepaalde prijzen verkocht 
te hebben >>; 

Overwegende dat, het bestreden arrest 
van 15 januari 1953, oordelende dat 
de .Minister van economische zaken zijn 
macht te buiten zou gegaan zijn en dat 
het J)esluit van 28 september 19±9, hou
dende vaststelling van de maximumver
koopprijzen, alsmede het besluit van 
20 januari 19·51 tot aanvulling ervan, ten 
opzichte van de verbrnikers van de steen
kolen en steenkool- en bruinkolenagglo
meraten, onwettelijk zouden dienen te 
worden verklaard ingeval de bij die be
sluiten vastgestelde prijzen de eerlijke 
en over een normale inrichting beschik
kende l1andelaars voor de keuze plaatsen 
met verlies te werken of hun werkzaam
heicl stop te zetten, vooraleer recht te 
spreken, deskundigen aanstelde ten einde 
<< de prijzen welke door de heer Minister 
van economische zaken in de bovenaan
geduide besluiten werden vastgesteld, te 

onderzoeken en, alle dienstige inlichtin
gen inwinnend en alle navorsingen die zij 
gepast mochten achten, ... doende ll, te 
<< zeggen of de officiele in die ministe
riele besluiten voor het bedoeld arrondis
sement vastgestelde prijzen de practisch 
niet te besnoeien kosten rlekten van een 
rationeel ingerichte onrlerneming van 
kleinhanrlel in steenkolen van minstens 
gemidcleld belang voor clie streek, claarin 
hegrepen de afschrijving van het mate
rieel en de normale minima opbrengst 
van cle helegde kapitalen, en of die prij
zen de noodzakelijke minimum winst op
leverden om het ondernemingshoofd te 
bezoldigen ll; 

Dat het bestreden arrest van 17 novem
ber 195! vaststelt dat nit het door het 
eerste arrest gelast deskundig onderzoek 
blijkt « dat de officHlle prijzen voor steen
kolen, vastgesteld hij de ministeriele be
sluiten van 28 september 1949 en 20 ja
nuari 1950, de practisch niet te besnoeien 
kosten van een rationeel. ingerichte on
derneming van kleinhandel in steenkolen 
niet dekt, daarin begrepen de · afiossing 
van het materieel, de normale minima 
opbrengst van de belegde kapitalen, en de 
noodzakelijke minimum winst tot bezol
diging van het ondernemingshoofd ll, dat 
het dienvolgens de ministeriele hesluiten 
van 28 september 1949 en 20 januari 1950 
onwettelijk verklaart en, hi.i bevestiging 
van het heroepen vonnis verweerder van 
de vervolging ontslaat; 

Overwegende dat artikel 2 van de be
sluitwet van 22 januari 1945 aangaande 
llet beteugelen van de inbreuken op de 
reglementering betreffende de bevoorra
ding van llet land, bepaalt dat de minister 
die de economisclle zaken in zijn bevoegd
lleid heeft, hetzij voor gans llet grondge
bied van het koninkrijk, lletzij voor som
mige gedeelten ervan, de maximumprij
zen mag vaststellen van de op grond van 
paragraaf 1 van artikel 1 bedoelde grond
stoffen, dit wil zeggen de producten, 
grondstoffen, eet- of koopwaren of dieren; 

Overwegende dat die tekst de macht 
niet beperkt welke llij aan de minister 
verleent; clat de door de minister te be
oordelen bijzondere omstandiglleden in 
het algemeen belang een tijdelijk offer 
aan de llandelaars kunnen opleggen; 

Overwegende, anderzijds, dat de be
sluitwet van 22 januari 1945 sedert de 
besluitwet van 27 october 1939, welke 
zij bij artikel 12 verklaart te vervangen, 
het eindpunt uitmaakt van opeenvolgende 
wetsbepalingen waarbij de macllt van de 
bevoegde minister geleidelijk uitgebreid 
werd; · 

Overwegende derhalve dat de bestreden 
arresten de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen gescllonden llebben, en 
dat het arrest van 17 november 1954, door 
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verweerder van de vervolging te ontsluan 
zonder vast te stellen dat hij persoonlijk 
in een geval van overmacht naar de zin 
van artikel 71 van het Strafwetboek zou 
verkeerd hebben, zijn beslissing niet wet
telijk gerechtvaardigd heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre' 
den arrest van 15 januari 1953 voor zoveel 
het een deskundig onderzoek gelast, als
mede het bestreden arrest van 17 novem
ber 195i; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

7 februari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijlcl1tidende 
conclu.sie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELAS'riNGEN. - VRIJWILLIG VER
ZUIM DE AANGIFTE BETREFFENDE DE INKOM
STENBELAS'l'INGEN TERUG l'E ZENDEN. - BE
DOELING DE BELASTING TE ONTDUIKEN. -
BINDENDE BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND. 

2° MIDDEL TOT VERBREKING. -
S'rRAFZAKEN. - ONNAUWKEURIG MIDDEL. 
- NIET-ONTVANKELI.JKHEID. 

3° VOORW AARDELIJKE VEJROORDE
LING. - GELDBOETE VASl'GES'l'ELD DOOR 
AR'l'IKEL 77, PABAGRAAF 3, DER SAMENGE
SCHAKELDE WET'fEN OP DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. ~ NIET-TOE!'ASSELIJRHEID VAN DE 
VOORW AARDE. 

4° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. - GELDBOE'l'E WE
GENS YERZUil\{ AAN li'UJIENEN VAN EEN AAN
GIFTE MET HET OOGMERK DE BELASTING TE 
ONTDUIKEN. - GELDBOETE DIE NIET VOOB
WAARDELI,JK MAG WORDEN TOEGEPAST. 

1 o De rechter over de grond oordeelt sou.
verein, in feite, ot het vrijwillig ver
Z~f.im de aangifte betret.fende de inl~orn
stenbelastingen ten~g te zenden, al clan 
niet, tot doel had de belasting te ont
(l·uilcen. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen ge
wijzigd door de wet van 8 maart HJ51, 
art. 5:3 en 77, par. 3.) 

(1) Verbr., 16 juni 1952 (.d1'1'. Vm·br., 1952, 
blz. 590; Bull. en PAsrc., 1952, I, 674). Zie ook 
verbr., 24 maart en 9 jnni 1952 (Bull. im PAsrc., 
1952, I, 457 en 641). 

VERBR., 1955. - 29 

zo Is niet ontvankelijlc het middel waar
van ae onnauwlceurigheid het onder
zoek onm.ogelijk maakt (1). 

3° Artilcel 9 van de wet van 31 rnei 1888 
gewijzigd door ae ~vet van 14 novernbe; 
1947 is niet toepasselijlc op de geldboete 
die vastgesteld wordt door artilcel 77, 
par·agraaf 3, van de wetten betrefjende 
ae inlcornstenbelast'ingen sarnengescha
lceld bij besluit van 15 januari 1948 en 
yewijzigd door cle wet van 8 rnaart 
1951 (2) 0 

4° De geldboete uitgesprolcen wegens het 
vrijwillig verzuim. aan indienen van de 
aangifte betrefjende de inlcornstenbelas
tingen rnet het oog de belasting te ont
d1tilcen rn(b[! niet voorwaardelij Tc toege
past worden. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
gewijzigd door de wet van 8 maart 1951, 
art. 77, par. 3.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. MEDAR'l'; MEDART, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

I. Over de voorziening van de adminis
tratie der directe belastingen, dagvaar
dende partij : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging niet blijkt dat de voorzie
ning van de administratie der directe be~ 
lastingen betekend geweest is aan de 
partij waartegen zij gericht is; dat de 
voorziening niet ontvankelijk is (Wetboek 
van strafvordering, art. 418) ; 

II. Over de voorziening van beklaagde : 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 77, paragraaf 3, der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest uit niet afdoende omstandighe
den het bestaan afieiclt van het bijzonder 
opzet dat vereist is opdat evengemeld arti
kel toepassing zou vinden : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
onderzoekend of het vrijwillig verzuim 
van beklaagde zijn aangiften voor de 
clienstjaren 1951 en 1952, betreffende de 
inkomstenbelastingen, niet terug te zen
den, tot doel had de belasting te ontdui
ken, erop wijst dat de beklaagde voor de 
drie voorgaande dienstjaren nagelaten 

(2) Zie verbr., 20 september 1943 (Bull. en 
PAsrc., 1943, I, 350, en nota 1); 9 februari 1948 
(A1'1·. Verbr., Hl48, blz. 79; Bull. en PAsrc., 
1948, I, 89). 
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had zijn belastingenaangiften in te die
nen, wat tot sancties te zijnen laste aan
leiding gegeven had, en dat die herhaalde 
verznimen op hun beurt op onjuiste aan
giften van zijn inkomsten van voorgaande 
jaren volgden; 

Dat het bestreden arrest, door nit dat 
volharden in de onregelmatigheid het be
staan af te leiclen van het bijzonder opzet 
(lat tot het toepassen van cle in artikel 77, 
paragraaf 3, der samengeschakelde wet
ten omschreven straffen vereist is, in feite 
een souvereine vaststelling doet we1ke 
bniten 's hofs toezichtsbevoegdh~id ligt; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle middel, afgeleid hieruit 
clat << het hof het artikel 65 van het Straf
wetboek verkeercleli.ik toegepast heeft JJ : 

Overwegende dat het middel niet aan
dnic1t waarin, volgens aanleggers mening, 
het bestreden aiTest artikel 65 van het 
Strafwetboek zou geschonden hebben; 

Dat zodanig middel om reden van zijn 
ondnidelijkheid niet door het hof kan be
antwoord worden en derhalve niet ont
vanlrelijk is ; 

Over het clerde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel lOU, lid 2, van het 
Strafwetboek, doordat deze wetsbepaling 
het toepassen niet verbiedt van artikel 9 
van de gewijzigde wet van 31 mei 1888, 
waarbij de voorwaardelijke veroordeling 
in het strafstelsel ingevoerd werd : 

Overwegende dat de geldelijke straffen, 
die gesteld · zijn om de inning der fiscale 
rechten hetzij ten behoeve van de Staat, 
hetzij ten behoeve van de provincHo\n en 
gemeenten, te verzekeren, niet onder het 
toepassingsgebied van artikel 9 van de 
wet van 31 mei 1888 vallen; 

Dat llet middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantii~le of 

op straf van nietiglleid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig rle wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten van hun respectieve voorzieningen. 

7 febrnari 1955. - 2" kamer. - Voo1·zit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. Bayot. - Gelijlclu.idende con
clttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
PvBLIEKE voRDEIUNG. - SononsiNG. 

(1) Zie verbr., 6 juli 1953 (A1·r. Verb•·., 1953, 
blz. 775; B·ull. en PASIC., 1953, I, 895, en 
nota 1); 18 januari 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 421). 

VOORZIENING VAN RET OPENBAAR MINIS1'E
HIE 

Onder voorbehond van het geval waarin 
de voorzieninu tengevolge van de aard 
der bestreden beslissing niet ontvanlce
lijk is, is cle verjarj,ng van de Pttblielce 
vonlering uesclwrst ged·m·ende de door 
het openbaar ministerie ingestelde aan
leg in verbrelcing (l). 

(.T. EN P. RICHARD.) 

ARREST (2). 

HET HOF; - Gelet 011 het bestreden 
vonnis, op 8 juli 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Overwegende dat aanleggPrs h1in voor
zieningen tot de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing beperkt hebben; 

I. Over de voorzieningen ingesteld door 
beide aanleggers als beklaagden : 

Over het ~nig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 7 van de 
wet van 1 augustus 1899, houdende her
ziening van de wetgeving en de regle
menten op de verkeerspolitie, 21, 22, 23, 
24, 25, en 28 van de wet van 17 april 
1&78, de voorafgaande titel inhoudende 
van het Wetboek van strafrechtspleging, 
en 27 van evengemelde wet van 17 april 
1878, doordat het bestreden vonnis, om de 
grond van verjaring af te wijzen welke 
aanleggers inriepen ten aanzien van de 
inbreuken op de verkeerspolitie wegens 
welke zij terecht stonden, ten onrechte 
stennt op het feit dat de verjaring van de 
nit bewuste inbreuken voortvloeiende pu
blieke vordering in onderhavig geval ge
schorst was geweest, niet enkel zolang het 
geding tot regeling van rechtsgebied ge
duurd had (namelijk van 20 november 
1953 tot 15 februari 1954) doch ook, v:oor
dien, gedurende de aanleg in verbreldng 
die volgde op de door het openbaar minis
terie ingestelde voorziening tegen het von
nis waarbij de Correctionele Rechtbank te 
Luik zich op 18 december 1953 onbevoegd 
verklaarde (dit is van 24 december 1952 
tot 28 september 1953), dan wanneer ai
leen als verjaring der publieke vordering 
schorsend te beschouwen zijn, de hande
lingen of rechtsmiddelen welke hetzij de 
voortzetting van de ten laste van de be
klaagde ingestelde vervolging, hetzij de 
berechting van de pnblieke vordering wet-

, (2) Het Hof heeft een eerste anest uitge
sproken in deze zaak op 28 september 1953 
(Bull. en PAsrc., 1954, I, 55) en een arrest het 
rechtsgebied regelend op 15 februari 1954 
(ibid., 1954, I, 528). 
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telijk verhinderen, en dan wanneer dit 
het geval niet is, wanneer het openbaar 
ministmie zelf zich in verbreking voor
ziet, naardien zodanig rechtsmiddel voor 
het openbaar ministerie een der modali
teiten van het .uitoefenen van de pulllieke 
vordering· uitmaakt en als zodanig geens
zins met een wettelijk beletsel voot• het 
berechten van bedoelde vordering kan ge
lijkgesteld worden : 

Overwegende dat aanleggers veroor
deeld geweest zijn nit hoofde van op 
23 augustus 1951 begane inbreuken op het 
koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
houdende Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de verjariug van de pu
blieke vordering op 14 augustus 1952 door 
het aan de beklaagden betekend hoger 
beroep van het openbaar ministerie ge
stuit is geweest en dat zij naderhand 
tweemaal is gesclwrst geweest, namelijk 
een eerste maal vanaf de vuorziening yan 
het openbaar miuisterie dd. 24 december 
1952 tegen het ,vonnis van 18 december 
1952 waarbij de Correctionele Rechtbank 
te Luik zich onbevoegd verklaard had, 
tot het arrest van het Hof van verbre
king van 28 september 1953, en een twee
<te maal vanaf het verzoek tot regeling 
van rechtsgebied van 20 november 1953 
tot het arrest van 15 februari 1954, waar
bij het rechtsgebied geregeld werd; 

Ove1·wegende dat de schorsing van de 
verjaring der publieke vordering ont
staat hetzij uit een wettekst waarbij zij 
ingevoerd wordt, hetzij uit een wettelijk 
beletsel dat het berechten van de pu
blieke vordering verhindert; 

Overwegende dat, onder voorbehoud 
van het geval waarin de voorziening we
gens de aard der aangevallen beslissing 
niet ontvankelijk is, de verja1ing der pu
blieke vordering gedurende de aanleg in 
verbreking geschorst is, om het even 
welke 11artij de voorziening ter zake heeft 
ingesteld; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing mitsdien wettelijk verklaard heeft 
dat de uit de aan aanleggers ten laste 
gelegde inbreuken ontstane publieke vor
dering niet op 8 juli 1954, dag waarop het 
vonnis gewezen werd, verjaard was; 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig d'e wet is; 

II. Over de voorziening van Pierre 
Richard voor zoveel zij door hem als bur
gerlijk verantwoordelijke voor Jean Ri
chard ingesteld werd : 

Overwegende dat uit de rechtsplegings
stukken waarop het hof acht vermag te 
sla~m niet blijkt dat de voorziening aan 

het openbaar ministerie is betekend ge
weest; dat zij bijgevolg niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

7 februari 1955. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver

. slaggever, H. Bayot. - Gelijklnidende 
conclnsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
VRIJSPRAAR. - HOGER BEROEP DOOR DE 
BURGERLlJKE PARTI.J ALUEEN. ~ VEROORDE
LING OP DE PUBLIERE VORDERING DOOR DE 
RECHTER IN HOG~ BEROEP. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEC'!. -
HOGERE BEBOEPEN DOOR DE VERDACHTE EN 
DE BURGERLIJKE PAR nJ ALLEl'N. - VER
ZWARING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER 
UITGESPROKEN STBAF. 0NWE1'TELI.TK
HEID. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS IN LAATSTE AAN
LEG GEWEZEN DOOR DE CORBECTIONELE 
RECHTBANK. - 0PENBAAR MINISTERIE ZON
DER HOEDANIGHEID 0111 ZICH TEGEN DE JlE
SLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDEJUNG 
TE VOORZIEN. 

1 o Op het enlcel hoger beroep van de bur
gerlijke partij tegen een vonnis van 
vrijspraalc van belclaagde mag de rech
tm· in hoger beroep ten laste van deze 
laatste geen veroordeling op de pttblieke 
vordering ttitsprelcen (1). 

zo Op de enlce!e hogere beroepen van de 
verdachte en van de buruerlijlce partij 
·mag de rechter in hoger beroep de door 
de ee-rste rechte~· u.it{tesproken st1·at 
niet verzwaren (2). 

3° De proctl.reur des leanings heett geen 
hoedan·igheid om zich in verbreMn,q te 
voorzien tegen de in laatste aanleg door 
de correctionele rechtbanlc over de vor-

(1} Verbr., 8 januari 1951 (A1·r. Ve1•br., 1951, 
blz. 226; Bull. en PAsrc., 1951, I, 275). 

(2) Zie verbr., 22 januari en 2(} juli 1951 
(Arr. Ve1·b1-., 1951, blz. 273 en 691; Bull. en 
PASIC., 1951, I, 325 en 794); 20 april 1953 (A1-r. 
Verbr., 1953, blz. 559; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
630); 25 october 1954 (supra, blz. 110; Bull. 
en P ASIC., 1955, I, 159) . 
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aer·ing van de b1trgerlijlce partij gewe
zen /JesUs s-ing (1). 

(PROCUREUH DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. STEFFENS EN LI'l'ISCONSORl'EN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestrooen 
vonnis, op 25 juni 1954 in hoger beroep 
gewezen cloor de Correctionele Rechtbank 
te Verviers ; 

In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt, gewezen : 

A. Over de publieke vordering ingesteld 
tegen Steffens : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is ; 

B. Over de publieke vordering ingest~ld 
tegen Lejoly : 

Over het middel, afgeleid nit de schell
ding van de artikelen 199 van het Wet
hoek van strafvordering en 7 van de wet 
van 1 mei 1849 : 

Overwegende dat aan verweeruer Lejoly 
ten laste gelegd werd aan eerste verweer
der bij gebrek aan vooruitzicht of aan 
voorzorgen onvrijwillig slagen veroor
zaakt te hebben -(welk wanbedrijf het 
voorwerp van een beschikking van co~
traventionalisering is geweest), en artl
kel 22, 2o, van het koninklijk besluit van 
1 februari 1934 houdende Algemeen Re
glement op de 'verkeerspolitie, te hebben 
overtreden; clat ue eerste ~·echter _l!em 
van de eerste dier telastleggmgen vnJge
sproken lleeft en uit hoofde van de tweede 
telastlegging tot een geldboete van 5 fr ., 
verhoogd met 190 declmes of een dag ve;r
vangenc1e gevangenisstraf, en tot een 
vierde van de kosten van llet geding, 
jegens de Staat veroordeeld heeft; 

Overwegende uat aileen de bekla:;tgde 
Lejoly en de burgerlijke partij Steffens 
van die beslissing in hoger beroep geko
men zijn, Lejoly zijn lloger b~roep ten 
aanzien van de publieke vordermg tot de 
veroordelende beslissing beperkend; dat 
de correctionele reclltbank niettemin, in 
hoger beroep uitspraak doende, verweer
der Lejoly tot een geldboete van 15 frank 
verhoogd met 190 decimes of drie dagen 
vervangenc1e gevangenisstraf, en tot de 
helft van de kosten van beide gedingen 
jegens de publieke partij veroordeeld 
heeft uit hoofde van de twee bovenge
melde telastleggingen, naardien deze vol
gens de rechtbank eenzelfde feit uitma-
ken; 

(1) Verbr., 19 octobre 1953 (A1-r. Ve.·b•·., 
1954, blz, 96; B1tll. en PASIC., 1954, I, 113). 

Overwegende dat, bij gemis aan boger 
beroep ingesteld door het openbaar minis
terie, de correctionele rechtbank geen ken
nis vermocht te nemen van -de publieke 
vordering uit hoofde van de telastlegging 
van onvrijwillige verwondingen tegen Le
joly ingesteld; dat de rechtbank enkel op 
diens boger beroep zijn toestand niet 
mocht verzwaren; 

Dat het middel gegrond is ; 
0. Over de vorderingen der burgerlijke 

partijen : 
Overwegende dat aanlegger zonder hoe

danigheid is om zich te voorzien tegen de 
bepalingen van het vonnis waarbij over de 
burgerlijke vorderingen beslist wordt; dat 
ue voorziening in dit opzicht niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het, beslis
sende over de tegen Lejoly ingestelde pu
blieke vordering : 1 o Lejoly nit hoofde 
van onvrijwillige slagen en verwondingen 
veroordeelt en zegt dat er in dit opzicht 
geen term en zijn , tot verwijzing ; 2° uit 
hoofde van de twee tegen Lejoly inge
brachte telastleggingen een geldboetestraf 
van 15 frank, verhoogd met 190 decimes 
of een vervangende gevangenisstraf van 
drie dagen uitspreekt, en hem tot het be
talen van de helft van de kosten van 
beide gedingen veroordeelt ; verwerpt de 
voorziening voor het overtge; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder Lejoly tot de kosten, met uit
zondering van de kosten van de beteke
ning aan Steffens, van de voorziening van 
de « Compagnie d' Assurances Winther
thur '' welke ten laste van de Staat blij
ven; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Luik 
zetelende in boger beroep. ' 

7 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. C. Louveaux. - Gelijlcl?ti
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 7 februari 1955 

VERKEER. - VLUCHTMISDRI.TF. - GELD
BOETE. - MINUfUM 100 FRAli'R:. 

Een veroordeling tot een geldboete be
neden de 100 frank wegens vluchtmis
drijf is niet wettelijlc (2). (Wet van 

(2) Verbr., 12 april 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 711, en nota). 
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1 augustus 1899, art. 2bis; wet van 1 nele Rechtbank te Verviers, zetelende in 
1 augustus 1924, art. 3.) hoger beroep. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
•r. DEVERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1954 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing met betrekking 
tot de telastleggingen wegens overtreding 
van de artikelen 6 van bet koninklijk be
sluit van 1 februari 1934 en 2bis van de 
wet van 1 augustus 1899 (art. 3 van de 
wet van 1 augustus 1924) zijnde de 3• en 
de 6• telastleggingen ; 

Over bet 'middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 2bis van de wet van 1 augustus 1899 : 

Overwegende dat bet bestreden Yonnis 
de telastleggingen welke tegen de be
klaagde werden ingebracht, namelijk deze 
van artikel 6 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934 en artikel 2bis van 
de wet van 1 augustus 1899 overtreden te 
hebben, bewezen verklaart en beslist dat 
die twee inbreuken door eenzelfde feit 
uitgemaakt worden en dat er dus grond 
is tot toepassing van een enkele straf van 
een maand gevangenis en 40 frank geld
boete, verhoogd met 190 decimes, of vijf
tien dagen vervangende gevangenis bij 
niet betaling van de geldboete; 

Overwegende dat, wanneer naar luid 
van artikel 65 van het Strafwetboek, een 
zelfde feit verschillende misdrijven uit
maakt, alleen de zwaarste straf uitge
sproken word; dat in onderhavig geval 
de zwaarste straf deze is die bij arti
kel 2bis van de wet van 1 augustus 1899 
(art. 3 van de wet van 1 augustus 1924) 
gesteld is hetwelk een gevangenisstraf 
van acht dagen tot twee maanden en een 
geldboete van 100 frank tot 1.000 frank 
of slechts een dier straffen voorziet; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
vonnis op verweerder een lagere geld
boetestraf dan het wettelijk minimum 
toepast, het die wetsbepaling miskent; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
aanlegger uit hoofde van de 3• en de 6• 
telastlegging veroordeeld heeft, hem ge
durende zes maanden ontzet van het 
recht zijn voertuig te besturen en hem in 
twee derden van de kosten der publieke 
vordering verwezen heeft; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctio-

7 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zittm·, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaqgever, H. C. Louveaux. - Gelijlclui
dende concl~/.sie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2• KANIER. - 7 februari I 955 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - BURGERLI.JKE VORDERING. 
- MIDDEL AFGELEID Ul'l' EEN GEBREK AAN 
BIJZONDEHE MACHTIGING OM HOGER BEROEP 
IN ~'E S~'ELLEN. - J\IIIDDEL NIET OPGEWOR
PEN VOOR DE HECH'fER OVER DE GROND: -
NIE'f-ON~'VANKELIJKHEID. 

Het middel afgeleid ~!it een gebrelc aan 
bijzondere volmacht van de lasthebber 
die namens de bu.ruerlijke partij houer 
beroep heett ingesteld mag niet voor de 
eerste. maal v66r het Hot ingeroepen 
worden (1). 

(DEBA'fY, T. D'OREYE DE LANTREMANGE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 juli 1954 in boger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank te 
Luik. 

I. In zover de v<iorziening tegen de be
slissingen gewezen over de publieke vor
deringen gericht is : 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 42, 5, 2°, van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934 op de verkeerspolitie, 
doordat, waar aanlegger in zijn regelma
tig ter terechtzitting van de Correctionele 
Rechtbank te Luik van 17 juni 1954 neer
gelegde conclusies aangevoerd had : 1o dat 
aanlegger ten onrechte veroordeeld ge
weest is om de rijweg overgestoken te 
zijn zonder zich ervan te vergewissen dat 
hij het verkeer van de andere weggebrui
kers niet kon hinderen, aangezien hij, na 
de rijweg overgestoken te zijn, de stoep 
schier bereikt had; 2° dat de beklaagde 
d'Oreye de Lantremange strafrechtelijk 
en burgerrechtelijk verantwoordelijk was 
voor het ongeval dat zich heeit voorge
daan, omdat : a) de beklaagde d'Oreye de 
Lantremange verstrooid was en die ver
strooidheicl bleek uit de verklaring van de 

(1) Verbr., 23 februari 1953 (Arr. Verb•·., 
1953, blz. 433; Bull. en PAsrc., 1953, I, 484, en 
nota 2). 
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beklaagde zelf die erkende aanlegger 
slechts op 4 of 5 meter afstand gezien te 
hebben, dan wanneer op de plaats van het 
ongeval het zicht zich in rechte lijn ten
minste 200 meter ver uitstrekt; b) de be
klaagde d'Oreye de Lantremange l'uim
schoots tijd had gehad om aanlegger op 
te merJren, zijn snelheid te verminderen, 
ja zelfs stil te houden om elk ongeval te 
vermijden, aangezien de getuige Thou
nard, die insgelijks te voet was, tijcl ge
noeg gehad heeft om zijn gespan, clat om
trent een tiental meters van de aansluiting 
stond, te bereiken; c) cle snelheid waur
mede de beklaagde d'Oreye de Lantre
mange zijn voertuig· bestuurde de snelheid 
te boven ging die reglementair op de 
plaats van het ongeval toegelaten was 
(60 km. pel' nur) ; het bestreden vonnis 
enerzijds, aanleggers veroordeling ge
steund heeft op de reden dat hij allopend 
de rijweg overgestoken heeft, dat hij plots 
v66r de wagen ,rari d'Oreye de Lantre
mange gekomen is welke hij te luat gezien 
had en waarvan hij de verwijdering te 
zijnen opzichte overschat had, en ander
zijds, verweerders vrijspraak gesteund 
heeft op het feit dat nit de door d'Oreye 
de Lantremange v66r de botsing al rem
mend, gelet op de nagelaten remsporen, 
afgelegde afstand. waarbi.i de afstancl 
moet gevoegd worden die hij tijdens de 
tot de ref!exbeweging nodige tijdsruimte 
afgelegd heeft, blijkt dat, toen Debaty 
een waarschijnlijke hindernis geworden 
is, d'Oreye gereageerd, geremd en ge
poogd heeft een vermi.idingsmanumvre 
naar links nit te voeren welke oordeel
kundig bleek te zijn geweest, en aldus de 
door aanlegger genomen conclusies zonder 
passend antwoord gelaten heeft : 

Overwegende dat, in zover het de be
slissing bestrijdt waarbij verweerder van 
cle tegen hem ingestelde strafvervolging 
ontslagen wordt, het midclel bij gebrek 
aan hoeclanigheid in hoofde van aanlegger 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat aanlegger al lopencl de rijweg overge
stoken heeft en plots v66r de door ver
weerder bestuurcle wagen gekomen is 
welke hij te laat gezien hacl en waarvan 
hij de verwijclering te zijnen opzichte 
overschat had; dat het vonnis alclus aan
leggers conclusies beantwoord en de ver
oordeling wettelijk gerechtvaardigcl heeft 
welke het te zijnen laste uitspreekt uit 
hoofcle van inbreuk op artikel 22, 3, van 
de Wegcocle van 1 februari 1934; gewijzigd 
bij artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 17 januari 1936 (telastlegging D); dat 
het middel in feite niet opgaat; 

En overwegende clat de ·substantiE\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de cloor 
aanlegger tegen verweerder ingestelde 
lmrgerlijke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 204 van het 
Wetboek van strafvordering en 5 van de 
wet van 1 mei 1849, doordat het bestreden 
vonnis llet door verweercler ingesteld 
hoger beroep ontvangt en gegrond ver
klaart, dan wanneer dat hoger beroep 
nietig was, wijl het ingesteld geweest was 
door M•r Regibeau, die niet van een bij
zonclere machtiging voorzien was en· door
dat, om reclen van cleze nietigheid van de 
akte van hoger beroep, het vonnis van de 
Rechtbank van politic van het kanton 
Fieron; voor zoveel het over de burger
lijke vordering uitspraak geclaan heeft 
in kracht van gewijsde gegaan was : ' 

Overwegende dat uit geen 'enkel stuk 
der rechtspleging blijkt clat aanlegger, die 
v66r de rechter over de grond tegen ver
weerder conclusies over de burgerlijke 
vordering genomen heeft, betwist zou heb
ben clat M•r Regibeau voorzien was van 
een geldige volmacht om namens verweer
der hoger beroep in te stellen; · 

Overwegencle dat het midclel, hetwelk 
noch de bevoegdheicl, noch cle openbare 
orcle raakt, derhalve nieuw en niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweecle middel, hierboven opge
nomen, in .zover het tegen de over de 
burgerlijke vordering gewezen beslissing 
opkomt: 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis 
uit de feitelijke omstancligheclen welke 
het vermelclt, afieiclt dat, toen aanlegger, 
die al lopend de rijweg heeft overgesto
ken en plots v66r verweerders wagen ge
komep is, voor dezelve een waarschijn
lijke hindernis is geworden, verweerder 
gereageerd en geremd heeft en gepoogd 
heeft een oordeelkundige vermijdingsma
ncevre naar links uit te voeren ; 

Overwegende, anclerzijds, dat het von
nis verklaart dat het niet ten genoege van 
recht bewezen is dat verweercler met een 
snelheid zou gereden hebben welke het 
veroorloofd maximum van 60 kilometer 
per uur te hoven ging; 

Overwegencle dat die vermeldingen van 
het vonuis een passend antwoord op de 
ingeroepen conclusies verstrekken; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten_ 

7 februari 1955. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Bareel. - Gelijkl!ticlende 
concl!rsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, 'H. Del a croix. 
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2e KAMER. - 7 februari 1955 

EERHERSTEL. - WET VAN 25 APRIL 
1896, ARTIKEL 1, 4°. - GOED GEDRAG VAN 
DE VEROORDEELDE. - ARREST DAT DE VRAAG 
OM EERHERSTEL VERWERP'f OM REDEN DAT 
DE VEROORDEELDE GEEN VOLDOENDE llLIJKEN 
VAN llETERSOHAP GEGEVEN HEEF'f. - WETTE
LJ,JKHEID. 

ls wetteUjh: de beslissing waa1·bij de ka
me·r van inbesch1tldigingstellin,q een 
vraag om eerherstel verwerpt om reden 
dat de ver·oo1·deelde geen voldoende bUj
lcen van beterschap gegeven heett (1). 
(Wet van 25 april 18ll6, gewijzigd door 
de wet van 8 februari 1ll54, art. 1, 4°.) 

(~'RANKIGNOUL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest. op 14 juli 1954 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 1 en 7 van de wet van 
25 april 1896, gewijzigd bij de wet van 
8 februari 1954, doordat het bestreden 
arrest, om het aangevraagd eerherstel te 
weigert>n, 1° de door aanleggPr opgelopen 
straf van levenslange ontzetting van de 
rechten 'vermeld in de artikelen 123se::vies 
en 31 van het Strafwetboek, opgegeven 
heeft ; 2° en bovendien verzuimd heeft de 
juridische beschouwing aan te halen en 
te behandelen welke aanlegger in zijn 
exvloot van rechtsingang uitdrnkkelijk 
inriep en waarbij hij voorhield dat de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
bij vonnis op 31 december 1952 gewezen, 
op voorstel van de procureur des konings 
hem ontheven had van de levenslange ont
zetting van alle rechten welke hem bij 
het door het militair gerechtshof op 10 mei 
1ll46 gewezen arrest, waarvoor eerherstel 
was aangevraagd, bij toepassing van arti
kel 123se::vies van het Strafwetboek out
nomen werderl : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat de bij artikel123se::vies 

van het Strafwetboek bepaalde ontzetting 
van zekere rechten geen straf is doch 
een veiligheidsmaatregel van burgerrech
telijke aard; dat aangezien die maatregel 

(1) Zie verbr ., 24 october 1910 (Bull. en 
PASIC., 1910, I, 460); 19 februari 1951 (A•·r. 
Verbr., 1951, blz. 336; Bull. en PAsrc., 1951, 
I, 400). 

noch het voorwerp van een aanvraag tot 
eerherstel kan zijn, noch dergelijke aan
vraag wettelijk kan verhinderen, het ver
melden ervan in de aanhef van het Q_e
streclen arrest overbodig was; 

Dat het eerste onclercleel van bet mid
del, in _zover het tegen een overtollige 
vermelclmg van de bestreden beslissing 
gericht is, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, waar hij in zijn .ver

zoekschrift als a een verwijzing waarvan 
het belang nit haar juridisch karakter 
blijkt ll, melding· maakt van het vonnis 
van 31 december 1952 waarbij de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel hem 
van de ontzetting ontheven had welke bij 
toepassing van artikel 123se::vies van het 
Strafwetboek tegen hem was uitgespro
ken geweest, aanlegger geen rechtsmiddel 
voorbracht hetwelk. het hof van beroep 
verplicht was te beantwoorden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1 tot 7 van 
de wet van 25 april 1896, gewijzigd bij 
de wet van 8 februari 1954, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aanleggers ineerherstelling geweigerd 
heeft om de enige reden « dat het ver
zoekschrift voorbarig is; dat verzoeker 
nog geen voldoende blijken van beter
schap gegeven heeft ll, dan wanneer : 
1 o de bij artikel 1, 4°, van voormelde wet 
opgeleg·de grondvoorwaarde is dat de 
veroordeelde gedurende de gestelde ter
mijn « een goed gedrag ll gehad heeft 
naardien het bestaan van dit volgehoude~ 
goed gedrag wettelijk te vermoeden geeft 
dat de verzoeker zich gebeterd heeft; 
?. 0 de ingeroepen wetsbepalingen aan de 
aanvrager van hPt eerherstel de verplich
ting niet opleggen persoonlijk het bewijs 
ervan bij te brengen dat hij zich gebe
terd b('eft, vermits het bestaan van dit 
wettelijk vereiste uit de gerechtelijke en 
administratieve onderzoeken blijkt en 
kan nagegaan worden door aanwending 
van het algemeen recht van onderzoek 
waarmede alleen de procurenr des ko
nings, de procnreur-generaal en de kamer 
van inbeschuldigingstelling bekleed zijn; 
3° de wet zelf de proeftermijn bepaalt 
tijdens dewelke de aanvrager van het 
eerherstel « een goed gedrag ('ll een be
kende verblijfplaats moet gehad hebben ll, 
en de aan de rechters over de grond ver
leende beoordelingsmacht er enkel in be
staat na te gaan of de grond- en vorm
vereisten verenigd zijn, maar hun niet 
toestaat de wettelijke termijn uit te brei
den en te verlengen, door een aanvraag 
welke na het verstrijken van bedoelde 
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termijn ingediend werd en ten aanzlen 
waarvan de wettelijke vereisten verenigd 
zijn << vroegtijdig )) te verklaren 

Over het' eerste onderdeel : 

Overwegende dat, waar het vaststelt dat 
aanlegger nog geen voldoende blijken van 
<< beterschap )) gegeven heeft, het bestre
den arrest het oordeel te kennen geeft 
dat aanleggers gedrag nog niet voldoende 
verbeterd is; 

Dat het, door in die omstandigheden 
het eerherstel te weigeren, geen der in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, door te beslissen 

« dat de aanvrager nog geen voldoende 
blijken van beterschap gegeven heeft ll, 
de rechter over de grond niet bedoelt aan 
aanlegger het bijbrengen van een bewijs 
op te leggen, doch vaststelt dat zijn ge
drag tot dusver geen voldoende blijken 
van beterschap vertoont; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, naardien het bestre

den arrest niet vermeldt · dat een van de 
wettelijke vereisten niet zou vervuld zijn, 
het hof van beroep, door de aanvraag 
vroegtijdig te verklaren, in werkelijkheid 
slechts de verbetering van de veroor
deelde bedoelt; 

Dat, aangezien artikel 5 van de wet 
van 25 april 1896 bepaalt dat ingeval de 
aanvraag verworpen wordt, deze n:iet 
mag hernieuwd worden voordat er na de 
dag van het arrest van verwerping twee 
jaar verlopen zijn, de kamer van inbe
schuldigingstelling kon beslissen dat ver
zoekers aanvraag hio et mtno vroegtijdig 
was; 

Dat het tweede en het derde onderdeel 
van het middel op een onjuiste interpre
tatie van het bestreden arrest rusfen en 
derhalve in feite niet opgaan; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

7 februari 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. C. Louveaux. - Gelijkltti-

(1) Zie verbr., 12 juni 1950 (A1·r. Ye,·br., 
195(), blz. 62£; Bull. en PASIC., 1950, I, 710). 
Uit de tekst van het eerste alinea van arti
kel 22 van de wet van 6 april 1843 blijkt im
mers dat de . .<< ontdoken rechten » niet nood; 

dende oonolttsie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - NIET 
DOOR GELDIGE BESCHEIDEN GEDEKT VERVOER 
VAN ALCOHOL. - GELDBOETE VOORGESCHRE
VEN BIJ ARTIKEL 22 VAN DE WE'f VAN 6 APRIL 
1843. - VERSCHULDIGD ZELFS WANNEER DE 
RECHTEN BETAALD WERDEN. - 0NTDOKEN 
RECHTEN. - BEGRIP. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - Mis
DRIJVEN. - INI'ORDERING VAN DE VERSCHUL
DIGDE EN Of'l'DOKEN RECHTEN. - AARD, 

3° DOUANJJ1N EN ACCIJNZEN. - NIET 
DOOR GELDIGE BESCHEIDEN GEDEKT VERVOER 
VAN ALCOHOL. - RECHTSVORDERING TOT 
INVORDERING DER RECHTEN BETREFFENDE DIT 
ALCOHOL. - RECH'fEN REEDS BETAALD. 
RECHTSVORDERING ZONDER VOORWERP. 

4° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
DOUANEN EN ACCIJNZEN. - MET EEN GEVAN
GENISSTRAF EN GELDBOETE STRAFBAAR MIS
DRIJF. - VEROORDELING TOT EEN GEVANGE
NISSTRAF. - VOORZIENING DOOR DE ADMI
NISTRATIE. - VOORZIENING GEGROND. -
VERBREKING VOOR RET GEHEEL. 

1° In gevnl vnn niet door geldige dooumen
ten gedekt vervoer van alcohol moet de 
bij nrtilcel 22 van de wet vnn 6 april1843 
voo,·gesolweven geldboete uitgesp,·olcen 
worden afgezien van de vrang of de 
reohten 011 de vervoe'rde drnnlcen al dnn 
niet gei:ncl worden; reohten worden nnnr 
de zin vnn dit art·ikel ontdolcen niet 
enlcel. wnnneer een versohttldigd recht 
dooh oolc wanneer een wettelijlce oon
trolemnatregel ontdolcen geweest is (1). 
(Wet van 6 april 1843, art. 25; wet van 
12 december 1912, art. 12.) 

2° Bij inbTeulc 'op de dottnnen- en aooijn
zenwetten, is de door de ndministratie 
ingestelde reohtsvordering tot invoTde
Ting vnn de versohuldigde dooh ontdo
lcen reohten een bijlcomstig met de strnf
vordeTing veTbonden bttrge1'lijlce vorde
Ting die evenwel vnn dezelve vollcomon 
onder so heiden is (2). (Wet van 26 au
gustus 1822, art. 249.) 

3° Zo de versohttldigde reohten reeds op 
de zondeT ueldige dooumenten vervoerlle 
clTnnlcen betnalcl worden is de ndminis
tTntie er niet toe gereohtigd de reohten 
betTejfende die drnnken te voTdeTen (3). 

zakelijk cleze zijn die ter zake verschuldigd 
zijn doch « het hoogste douane- of accijns
recht ». 

(2) en (3) Verbr., 1 februari 1954 (Mr. 
-v~,-b,·., 1954, blz. 390; Bull. en PAsrc., 1954, I. 
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(Wet van 12 december 1912, art. 12; wet 
van 6 april 1843, art. 25.) 

4° Wanneer een inbreulG op de dottanen 
en accijnzenwetten met yevangenisstraf 
en geldboete stmtbaar is yesteld en het 
bestreden arrest een gevangenisstr'af 
u.itgesprolcen heett breidt de verbrelcing 
van het dispositiet wellce de geldboete 
weigm·t uit te sprelcen en ingevolge de 
voorzienvng van de administratie ttts
smtyelcomen is ziah uit tot de veroo1·de
ling tot een op vordering van het open
baar ministerie uitgesp1·olcen yevange
nisstmj (1). 

(ADMINISTRATill DER DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. VANASCHEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de tegen dezelfde 
lJeslissing gerichte voorzieningen samen
hangend zijn; 

I. Over de voorziening van het Minis
terie van financien : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
.Grondwet, 6, 7, 10, 12, 14, 21 en 27 van 
de wet van 12 december 1912 en 19, 22 
tot 25 van de wet van 6 april 1843, dom·
dat het bestreden arrest beslist dat er 
geen grond is tot het uitspreken van de 
in de vorenaangeduide artikelen bepaalde 
fiscale geldboeten of tot veroordeling 
tot de ontdoken rechten en taxes, om 
de reden dat er als juist moet worden 
aangenomen dat de accijnsrechten en 
taxes door verweerder zijn gekweten 
geweest : 1° dan wanneer het niet-ver
oordelen tot de fiscale geldboeten niet 
gemotiveerd is; 2° dan wanneer het mis
drijf goederen vervoerd te hebben welke 
niet door 1·egelmatige documenten gedekt 
waren, waarvan het arrest het bestaan 
vaststelt, het onwederlegbaar vermoeden 
insluit dat de gevorderde rechten en taxes 
ontdoken zijn geweest, en bijgevolg de 
veroordeling tot de fiscale geldboeten en 
tot kwijting van de ontdoken rechten en 
taxes tot gevolg moest hebben : 

A. Wat de geldboete betreft : 
Over het eerste onderdeel : 

482, en nota 2); raadpl. ook verbr., 19 januari 
1954 (Arr. T'erb1·., 1954, blz. 360; Bull. en 
PASIC., 19M, I, 446). 

(1) Zie verbr., 11 maart 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 80); 2 december 1946 (A1·r. Verb,·., 
1946, blz. 421; Bull. en PASIC., 1946, !, 454). 
Het gaat er anders om wanneer bet arrest, 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het niet veroordelen van verweerder Van
aschen, zowel tot de in artikel· 22 van de 
wet van 6 april 1843 bepaalde geldboete 
als tot betaling van de rechten en taxes, 
steunt hierop dat de accijnsrechten door 
verweerder zijn gekweten geweest· dat 
de beslissing nopens de geldboete .'mits
dien zoals vereist bij artikel 97 van de 
Grondwet gemotiveerd is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat krachtens artikel 12 

van de wet van 12 december 1912 en de 
wetsbepalingen waarnaar dat artikel ver
wijst en onder meer artikel 22 van de wet 
van 6 april 184.3, aile vervoer van niet 
door geldige documenten- gedekte bran
dewijn of likeuren, de verplichte toepas
sing tot gevolg heeft onder meer van een 
fiscale geldboete gelijk aan het tienvoud 
van de « ontdoken rechten )), dit is ten 
deze de accijnsrechten en de verbruiks
taxe; 

Overwegencle dat cUe geldboete moet 
worden betaald, afgezien van de vraag 
of de rechten op de vervoercle alcoholhou
dende dranken al dan niet geind werden, 
naardien die fiscale straf de sanctie is 
van het enkel feit van een onregelmatig 
vervoer en er tot toepassing van die straf 
geen andere voorwaarde vereist wordt; 

Dat immers zowel nit lid 1 in fine als 
uit lid 2 van voormeld artikel 22 blijkt 
dat die bepaling door de woorden « ont
doken rechten )) niet noodzakelijk het be
drag der verschuldigde en niet gekweten 
rechten bedoelt; dat er naar de zin van 
dit artikel rechten ontdoken worden niet 
enkel wanneer een verschuldigd recht, 
doch ook wanneer een wettelijke con
trolemaatregel ontdoken geweest is; 

Dat derhalve, door de geldboetestraf 
niet uit te spreken die gesteld is op het 
misdrijf van bet niet door geldige docu
menten gedekt vervoer van brandewijn 
en likeuren, waarvan het het bestaan 
vaststelde, het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, met 
uitzondering van het artikel 97 van de 
Grondwet, geschonden heeft; 

Overwegende dat, vermits de vernieti
ging van de beslissing betreffende de 
geldboete de· vraag opnieuw doet rijzen 
of het strafbaar feit zoals het door de 
rechter vastgesteld werd aanlegger ten 
laste kan gelegd worden, bewuste vernie
tiging de vernietiging met zich brengt van 

dat aileen door de administratie bij middel 
van een voorziening bestreden is, de verdachte 
van de vordering van het openbaar ministerie 
ontslagen heeft (zie namelijk verbr., 23 januari 
1950, A,·r. Ve,·b1·., 1950, biz. 317; Bull. en 
PAsrc., 1950, I, 342; 6 october 1952, A,., .. T'erbr., 
1953, blz. 29; Bull. en PAsrc., 1953, I, 31). 
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alle uit lloofde van dat feit uitgesproken 
straffen; 

B. Wat de betaling van de accijnsrech
ten en van de verbruikstaxe betJ.•eft : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
tot invordering van die rechten en taxes 
een burgerlijke vordering is, welke krach
tens artikel 249 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 wordt ingesteld; 

Dat deze bijkomstig met de strafvor
dering verbonden vordering evenwel van 
deze volkomen onderscheiden is; dat de 
regelen en bepalingen die de strafvorde
ring beheersen haar derhalve vreemd 
zijn; 

Overwegende dat ten deze de burger
lijke vordering de betaling van de accijns
rechten en van de verbruikstaxe welke 
op de vervoerde alcoholhoudende dran
ken verschuldigd zUn, tot voorwerp 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat die rechten en taxes wer
kelijk door Vanaschen zijn betaaid ge
weest; 

Dat deze feitelijke vaststelling waar
tegen het middel niet opkomt, het bestre
den dispositief rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan slagen; 

II. Over de voorziening van Van
aschen : 

Overwegende dat de .voorziening, om 
reden van de totale uit te spreken ver
breking over de beslissing welke over de 
publieke vordering van het openbaar mi
nisterie en van het bestuur van douanen 
en accijnzen gewezen werd, elk belang 
verliest; _ 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
sam en; verbreekt het bestreden arrest, be
halve voor zoveel het over de bijkomstige 
burgerlijke vordering van het bestuur van 
douanen en accijnzen uitspraak gedaan 
heeft; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
ha vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt Vanaschen en de 
Staat elk tot de helft der kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

7 februari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter, .H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Geli.iklu.idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
H. Depresseux( van de Balle bij het Hof 
van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

1° BEVOEGDHEJID. - STRAFZAKEN. 
0FFICIER VAN GERECH'l'ELIJKE POLITIE. 
HULPOFFICIEH VAN DE PROCUREUR DES KO
NINGS. - WANBEDRI.TF. - UITZONDERLIJKE 
BEVOEGDHEID I'AN HET HOF \'AN BEROEP. 
VOORWAARDE. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
STHAFZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING MET DE GETUI
GENISSEN STRIJDIG IS. - PERKEN VAN DE 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF. 

1° Opdat een ojficier van de gerechtelijke 
politie, httlpojjicier van de procureur 
des leanings, namelijk een brigadebevel
hebber van de rijlcswacht, die wegens 
een wanbedrijf vervolgd wordt onder
hevig weze aan het hof "/Jan be1·ocp, 
rnoet hij het wanbedrijf in de uitvoe
ring van zijn ambt van gerechtelijlce 
poutieojficie1· gepleegd hebben (1). (Wet
hoek van strafrechtspleging, art. 479 en 
483; besluitwet dd. 1 februari 1947, 
art. 13.) 

2° Behoudens het geval waar de rechter 
ove1· de grand awn een getuige een ver
lclaring toeschrijft wellce deze volgens 
het tJroces-verbaal waarin die verlcla
ring werd opgenomen (2) n;iet heett at
gelegd vermag het hot niet te onderzoe
lcen of een vaststelling, van de rechter 
over de grand alsdan geen steun in de 
ingewonnen getttigenissen vindt (3). 

(FAUCONNIER.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1954 gewezen door het 
militair gerechtshof; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 21 en 25 
van de wet van 15 juni 1899, 479 en 483 
van het Wetboek van strafvordering, 1 
van de besluitwet van 1 februari 1947, 
doordat het bestreden arrest, om te ver
klaren dat de feiten welke het voorwerp 
van de telastlegging A (vrijwillige slagen 
en verwondingen) uitmaken vreemd zijn 
zowel aan de gerechtelijke dienst als aan 
de gerechtelijke of administratieve poli
tie, en dat derhalve aanlegger aan de 
militaire rechtsmachten onderworpen is, 

(1) Verbr., 17 november 1954 (supm, biz. 177; 
Bull. en PASIC., 1955, I, 242). 

(2) Verbr., 26 juni 1950 (Arr. Ve•·b?'., 1950, 
blz. 656; Bull. en PASIC., 1950, I, 748); 6 juli 
1953 (Ar1·. Verb?·., 1953, biz. 764; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 881). 

(3) Verbr., 15 juni 1953 (Bull. en PASIC., 

1953, I, 804). 
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erop wijst dat bet misdrijf buiten de 
grenzen van bet grondgebied der brigade 
gepleegd werd en dat de rijkswachters 
niet, zoals aanlegger bet ten deze gedaan 
heeft, uit eigen beweging de ambtsver
richtingen welke ingevolge hun gewone 
dienst op hen rusten mogen uitvoeren 
buiten de grenzen van bet grondgel)ied 
van de brigade waartoe zij behoren, dan 
wanneer de lJesluitwet van 1 februari 1947 
aan aanlegger de hoedanigheid van offi
cier van gerechtelijke politie, hulpofficier 
van de procm·em· des konings, verleend 
heeft, in gans bet arrondissement waar 
hij op bevel van zijn meerderen zijn func
tie 'uitoefent, waaruit volgt dat bet be
streden arrest, door aanlegger arin de 
militaire rechtsmachten onderworpen te 
verklaren wegens een misdrijf dat door 
hem in de uitoefening van zijn ambt van 
officier van gerechtelijke politie hulpoffi
cier van de procureur des konings ge
pleegd werd, de in bet middel aangeduide 
wetsbepalirigen geschonden heeft : 

Overwegende dat, voor zoveel de arti
kelen 479 en 483 van bet Wetboek van 
strafvordering op de door een officier van 
gerechtelijke politie gepleegde misdrijven 
van toepassing zijn, die artikelen alleen 
de misdrijven bedoelen welke door de 
officier van gerechtelijke politic in de uit
oefening van zijn ambt gepleegd werden; 

Overwegende, dat, afgezien van de in 
het middel aangehaalde redenen, bet ar
rest vaststelt da t aanleggers dienst te 
18 uur een einde nam, dat aanlegger zon
der toelating de kazerne verlaten en ver
scheidene herbergen bezocht had om er 
dranken te gebruiken en in een dier her
bergen na halfacht bet misdrijf gepleegd 
heeft dat te zijnen laste voor vaststaand 
gehouden wordt; dat bet arrest eruit af
leitlt dat bet misdrijf niet in de uitoefe
ning van het ambt van gerechtelijke po- 1 

litie begaan werd; 

die officier van politic zou behoren dat 
wanbedrijf vast te stellen en te doen ver
volg·en », aldus vaststellende dat het wan
bedrijf door hem zelf zou gepleegd ge
weest zijn, dan wanneer aanlegger bij 
conclusies deed gelden dat hij op· het 
ogenblik der feiten de bestanddelen op
tekende van bet wanbedrijf dat gepleegd 
werd door de burgerlijke partij die zich 
op 1 januari omtrent 20 uur 's avonds, 
dit is dus meer dan vier uren na bet nor
maal einde der jacht, in bet bezit van 
haar jachtgeweer, in een herberg bevond 
en geenszins op de normale weg naar de 
gronden waarop zij het jachtrecht heeft, 
en dan wanneer nit de akten van de pro
cedure; en inzonderheid uit de getuigenis 
welke ter zitting van 27 november 1953 
van de Krijgsraad te Brussel onder ede 
door Thayse afgelegd werd, alsmede nit 
de verklaringen der getuigen insgelijks 
blijkt da t, toen de feiten die de telast
legging van vrijwillige slagen en verwon
dingen uitmaken gepleegd werden, aan
legger het wanbedrijf vaststelde van bet 
dragen van jachtwapens, dat niet door 
hem doch door de genaamde Thayse was 
gepleegd geweest, waaruit blijkt, dat het 
bestreden arrest, door zijn beslissing te 
steunen op een uiteenzetting cler feiten 
welke, niet alleen nit generlei element 
van het onclerzoek blijkt cloch integencleel 
tegengesproken worclt door de rechtsple
gingsstukken waarop bet hof acht client 
te slaan, de wetsbepalingen in het micldel 
aangecluicl geschonden heeft : 

Overwegende, enerzijds, clat het arrest 
erop wijst dat <(in elke stand der zaak, 
de slagen welke zij (aanlegger en een 
medebeklaagde) toegebracht hebllen geen 
verband houden met het ambt van ge
rechtelijke politie welke zij beweren uit-
geoefi:md te hebben ll; dat het arrest al
clus vaststelt dat, zelfs aangenomen dat 
aanlegger de beweerde opdracht van ge-
rechtelijke politie zou vervuld hebben, 
hij het te zijnen laste als bewezen be
schouwd wanbedrijf niet in de uitvoering 
van die opdracht zou gepleegd hebben; 

Overwegende dat die vaststellingen 
bet dispositief waartegen het middel op
komt wettelijk dragen en dat bet middel, 
hetwelk enkel tegen een overtollige grond 
gericht is, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gron<lwet, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk W etboek, betreffende het geloof 
dat aan de akten verschuldigd is, doordat 
het bestreden arrest, om te beslissen dat 
aanlegger geen opdracht van gerechte
lijke politie uitvoerde toen het misdrijf 
van vrijwillige slagen en verwondingen 
voor hetwelk hij vervolgd wordt gepleegd 
wenl, verklaart << dat met het ambt van 
officier van gerechtelijke politie niet in 
verband mag gebracht worden een wan
bedrijf dat door hem buiten de uitoefe
ning van dit ambt gepleegd werd, om de 
enige reden dat het tot de opdracht van 

Dat het arrest door deze vaststellingen 
de conclusies op passende wijze beant

i woord heeft; 
Overwegende, anderzijds, dat het hof 

ongetwijfeld vermag na te gaan of een 
verklaring, welke de rechter aan een ge
tuige toeschrijft, verenigbaar is met de 
verklaring welke die getuige volgens het 
proces-verbaal waarin zij vastgelegd is 
afgelegd he eft; 

Dat echter buiten dit ter zake niet 
dienend geval, het hof, in strijd met bet
geen bet middel voorboudt, niet mag on
derzoeken of een vaststellmg van de 
rechter over de grond al dan niet in de 
ingewonnen getuigenissen steun vindt; 

Dat overigens de recbter in strafzaken 
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zijn 'beslissing wettelijk op andere gege
vens dan getuigenissen kan gtonden; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat en het tweede 
onderdeel naar recht faalt; 

En overwegende dat de substantii~le 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 aanlegger tot de kos
ten. 

7 februari 1955. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bareel. - Gelij lclnidende 
concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. 

2e KAMER. - 7 februari 1955 

GEESTRIJKE DRANKEN. - SLIJTERIJ. 
- VEROORDELING GEGROND OP DE OVERWE
GING DAT HE'l' VERBRUIK IN EEN VOOR HET 
PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS BEGAAN 
WERD. - WEIGERING DE VERDUBBELDE GELD
BOETE UIT 1.'E SPREKEN OMDAT HET MISDRIJF 
IN EEN PRIVE CLUB GEPLEEGD WERD. - TE
GENSTRIJDIGE MOTIEVEN. 

Het arrest dat enerzijds de slijter van 
geestrijlce dranlcen veroordeelt om re
den dat de beweerde prive cl~tb, waar 
geestr-ijlce dr-anken opgediend werden, 
in wer-kelijlcheid, voor- het p·ublielc toe
ganlcelijlc was, en anderzijds weigert de 
bij ar-tilcel 2 van de besl~titwet van 
14 febr-·uari 1989 voorgescMeven dubbele 
geldboete nit te siJr-elcen omdat de 
plaats waat· het misdr-ijf begafLn wer-d 
het lolcaal van een prive cl~tb is, is op 
str-ijdige motieven geg1·ond (Grondwet, 
art. 97). 

(ADMINISTRATIE DER DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. DETRIXHE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening tegen de ten 
opzichte van de verweerders Krawczyk 
en Parzybut gewezen beslissing gericht 
is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
gewezen bij verstek tegen deze verweer
ders, de door de eerste rechter tegen elk 
hunner uitgesproken veroordeling tot een 
geldboete bevestigt; dat de voorziening 
ingesteld op 4 juni 1954, dit is tijdens 

de gewone termijn van verzet, vroegtijdig 
en niet ontvankelijk is (wet van 9 maart 
1908, artikel 3); 

II. In zover de voorziening tegen de 
ten opzichte van verweerder Detrixhe 
gewezen beslissing gericht is : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 9-7 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de beweerde prive club, waar ver
weerder geestrijke dranken opgediend 
heeft, in werkelijkheid, voor het publiek 
toegankelijk was ; 

Dat het desondanks zegt dat er geen 
grand was om aanlegger te veroordelen 
tot de verdubbelde geldboete voorgeschre
ven bij artikel 14, paragraaf 3, van de 
wet van 29 augustus 1919 op het regime 
van de alcohol gewijzigd bij artikel 2 van 
de besluitwet van 14 februari 1939, om 
de reden cc dat een prive club niet als 
een geheim drankhuis te beschouwen is, 
vermits er principieel openlijk alcohol 
aan de leden van de club mag verkocht 
worden n; 

Dat het arrest aldus de plaats, waar 
het misdrijf begaan werd, achtereenvol
gens als een voor het publiek toeganke
lijke plaats en als het lokaal van een 
prive club aanziet; 

Dat deze tegenstrijdigheid in de gran
den met het gebrek aan motivering gelijk
staat; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het over de door 
het bestuur van douanen en accijnzen 
tegen verweerder Detrixhe ingestelde vor
dering uitspraak gedaan heeft; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder Detrixhe tot een derde 
en de Staat, bestuur van douanen en 
accijnzen, tot het overige der kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

7 februari 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver-
slaggever, H. Bareel. - Gelijlclltidende 
conolltsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter-, 
H. Depresseux (van de Balie bij het Hof 
van beroep van Luik). 

2° KAMER. - 7 februari 1955 

BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ TEGEN DE ABNORMA
LEN (WET TOT). - lNOBSElWATIES'l'EL-
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LING. - VERDACHTE EN RAADSMAN REGEL
MATIG VERWIT'l'IGD VAN DE VOOR DE VER
SCHIJNING VASTGESTELDE PLAATS, UUR EN 
DAG. - BEVESi'IGING VAN DE INOBSERVATIE
STELLING IN AFWEZIGHEID VAN DE RAADSMAN. 
- WEi"l'ELIJKHEID. 

Zo de verclachte en z·ijn 1·aadsman l"egel
matig verwittigcl werclen van cle plaats, 
clag en ~mr vastgestelcl voor de verschij
ning v66r het rechtscollege hetwelk over 
het in observatie stellen in de psychia
trische ajcleling van een stratinstelling 
uUspraalc te doen heett, is clie maat
regel wettelijlc bevolen zelfs wanneer 
de raaclsman de zitting niet heeft bij
gewooncl (1). (Wet van S april 1930, 
art. 4.) 

(WYSOCKA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 2H december 1954 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de voorzieningen sa
menhangend zijn ; 

I. Over de voorziening ingesteld tegen 
het arrest waarbij de beschikking van de 
raadkamer, waarbij beslist werd dat aan
legster in staat van voorlopige hechtenis 
zal worden gehouden, bevestigd wordt 

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

II. Over de voorziening ingesteld tegen 
het arrest waarbij de inobservatiestelling 
van aanlegster in de psychiatrische aide
ling van een strafinstelling bevestigd 
wordt: 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20 van de wet 
van 20 april 1874 en 4 van de wet van 
9 ·april 1930, en van de rechten der ver
dediging, doordat de kamer van inbe
schuldigingstelling de beschikking van in
observatiestelling bevestigd heeft, dan 
wanneer aanlegster door haar raadslie
den niet bijgestaan werd en geweigenl 
had zonder hun bijstand te verschijnen : 

Overwegende, enerzijds, dat uit het be
streden arrest en uit de stukken der rechts
pleging blijkt dat aanlegster Mers Deje
meppe, Janssens-Brigode en J. Vander-

(1) Verbr., 9 mei 1932 (Bull. en PAsrc., 1932, 
I, 159) ; zie oak in zake voorlo1Jige hechtenis, 
verbr., 8 mei 1950 (A>·>·. Ferbr., 1950, blz. 561; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 628, en nota 1, blz. 629). 

veeren als raadslieden had ; dat die 
raadslieden op 24 december 195-! door de 
griffier van het hof van beroep zijn ver
wittigd geweest van de voor de verschij
ning van aanlegster v66r de kamer van 
inbeschuldigingstelling vastgestelde dag 
en het uur; 

Dat de rechtspleging mitsdien regel
matig is; 

Overwegende, anderzijds, dat nit de 
stukken waarop het hof acht vermag te 
slaan niet blijkt dat aanlegster een ver
schuiving van de zaak zou aangevraagd 
hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Eln overwegende dat de substantH)le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen, verwerpt ze en veroordeelt aan
legster tot de kosten. 

7 februari 1955. - 2° kamer. - Vom·
zittel·, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggevm·, H. C. Louveaux. - Gelijlclui
clende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. 

2• KAJIIER. - 8 februari 1955 

1° REDENEN VAN DEl VONNISSEN EJN 
ARRiiJSTiiJN. - RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN. - CONCLUSIES WAARBIJ DE BELAS
TINGSCHULDIGE EEN liUDDEL INROEPT EN EEN 
AANSPRAAK lliAAKT. - ARREST HETWELK 
HE'f. 1\IIDDEL ONBEANi'WOORD LAAT EN DE AAN
SPRAAK OM EEN NIET PASSENDE REDEN AF
WIJST. - NIET GEliiOTIVEERD ARREST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEJN EJN 
ARRESTEN. - REcHTSTREEKSE BELAS
TINGEN. - BEWIJSAANBOD DOOR GETUIGEN
VERHOOR TOT STAYING VAN EEN AANSPRAAK. 
- AANSPRAAK WEGENS IN RET ARREST AAN
GEDUIDE REDENEN TEN GRONDE AFGEWEZEN. 
- lliiPLIClETE AFWIJZING VAN RET BEWIJS
AANBOD. 

1o Het arrest hetweUv zich ertoe beperkt 
te verklaren clat er geen aanleicling toe 
bestaat zekere belastingen of anclere 
belastingen in minclering te brengen ter
wijl de belastingschulclige het aftrelv
ken van belastingen van cle belastbare 
gronclslag bedoelde en oak staande 
hielcl clat de reecls aan cle extrabelas
ting onderworpen inkomsten niet in de 
.aewone belastingen belastbaar waren 
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sahendt het artilcel 97 van de Grand
wet (1). 

2o Het arrest hetwelk zeer nauwkeurig 
de redenen opgeett waamm een aan
spraak ongegrond is, ve1·werpt impliaiet 
het bewijsaanbod tot staving van die 
aanspraak (2) . 

(ROBER'£, ~·. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 april 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, a,fgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 2, 3, 11, 16, 17 en 19 van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
wi1isten en baten, 25, paragraaf 1, 31, 
32, 35, 37, 3!), 52, 55, 61, paragraaf 3, 62, 
64, 65, 66, 67 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 12 septem
ber 1936 en, voor zoveel als nodig, bij 
de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 
1943, en bij samenhang van artikel 2 van 
de besluiten betreffende de nationale 
crisisbelasting, samengeshakeld bij ·de be
sluiten van 16 juni H141 en 31 ,iuli 1943, 
doordat bet bestreden arrest de door aan
legger bij conclusies ingeroepen middelen 
niet beantwoord heeft, waarin hij staande 
hield : 1 o dat, in geval een aanslag in 
de extrabelasting mocht worden gehand
haafd, bet bedrag der gewone belastingen 
welke na 31 december 1944 ten kohiere 
gebracht werden en een bij het .einde van 
de belastbare periode ontstane schuld uit
maakten van de belastbare grondslag 
van die belasting zou dienen te worden 
afgetrokken en de in de extrabelasting 
belastbare grondslag van gewone be
lastingen zou dienen vrijgesteld te wor
den; 2° dat er gronden waren om de 
belastingverhogingen niet toe te passen; 
3° dat _er gronden waren om hem, sub
sidiair, te machtigen de vijf in zijn con-

(1) Zie verbr., 4 februari 1954 (A,·r. Verbr., 
1954, biz. 391; Bull. en PAsrc., 1954, I, 488) ; 
28 september 1954 (supra, biz. 39; Bttll. en 
PASIC., 1955, I, 54). 

Over het aftrekken van de gewone belastin
gen wanneer zij definitief aan de Schatkist 
vervallen zijn, zie verbr., 16 februat·i 1954 (Arr. 
Verb1·., 1954, biz. 426; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 536); 5 october 1954 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 85) ; 9 november 1954 (suzn·a, biz. 151; Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 207). Verge!. wet van 
28 maart 1955, artikel 1, slechts van toepas
sing vanaf het dienstjaar 1955. 

clusies nader omschreven feiten te be
wijzen 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, waar lret bestreden 

arrest verklaart « dat requestrant in feite 
niet Iaat blijken van belastingen die 
gekweten en niet onder de voorwaarden 
bepaald bij bet besluit van de Regent van 
26 april 1946, genomen ter uitvoering van 
artikel13 van de wet van 16 october 1945, 
in mindering gebracht werden )}, het geen 
passend antwoord verstrekt heeft op het 
deel der conclusies clat het voorwerp van 
het eerste onderdeel uitmaakte; 

Dat immers die grond bet in mindering 
brengen van zekere belastingen op andere 
belastingen bedoelt, dan wanneer aan
legger, enerzijcls, om bet aftrekken van 
belastingen van de belastbare gronclslag 
verzocht en, anderzijds, staande hield dat 
de reeds aan tle extrnbelasting onder
worpen inkomsten niet in de gewone be
lastingen belastbaar waren; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger v66r het 

llof van beroep geen bijzonder middel 
aangevoerd heeft waaruit hij afleidde 
dat er op .de belastingen geen verhogingen 
behoefden te worden toegepast; 

Dat dit onderdeel van bet middel in 
feite niet opgaat; · 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger, met aan

bod van bewijs door aile rechtsmiddelen, 
met inbegrip van getuigen, de volgende 
vijf feiten heeft doen geld en : 1 o dat op 
1 januari 1940 Franz Robert aan eigen 
spaargeld en aan spaargeld van zijn 
vrouw en wegens de aanzienlijklleid van 
zijn zaken over een bezlt in numerair van 
meer dan 125.000 frank beschikte; 2° dat 
hi;j op 1 januari 1940 in zijn opslagplaats 
en zijn winkelzaak een voorraad koop
waar ter waarde van 378.869 frank bezat; 
3° dat liij in 1936 zijn handelszaak in 
voedingswaren voor een bedrag van onge
veer 60.000 frank te gelde gemaakt heeft; 
4° dat de kosten voor zijn gezin tijdens 

Over de belastbaarheid in de gewone belas
tingen van de inkomsten waarop de extra-be
lasting gevestigd werd, zie verbr ., 21 december 
1953 (Arr. Ve1•br., 1954, biz. 271 en 274; Bull. 
en PAsrc., 1954, I, 322 en 333) ; 12, en 26 januari 
(twee arresten), 16 februari en 15 juni 1954 
(A r1·. Y e1·b,· ., 1954, biz. 322, 370, 373, 428 en 
665; Bull. en PAsrc., 1954, I, 395, 461, 464, 540 
en 884); 7 december 1954 (supm, blz. 238; 
Bull. en PASIC., 1955, I, 332). 

(2) Verbr., 13 januari 1955 (supra, biz .... ; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 485). 



--r -,----------------------

r-~--

-463 

de belastbare periode een bedrag van 
112.000 frank niet overschreden hebben; 
5° dat aanleggers vader, wijlen Theodore 
Franz, die sedert Hl22 elke handelsbedrij
vigheid gestaakt had, aan- spaargeld op 
1 januari 1940 over een bezit in geld van 
nagenoeg 550.000 frank beschikte; 

Overwegende, enerzijds, dat· het bof 
van beroep, acbtereenvolgens aanleggers 
stellingen met betrekking tot bet bedrag 
van zijn activa in numerair op 1 januari 
1940, tot de waarde van zijn voorraad 
koopwaren op die datum en tot het be
drag van zijn gezinsuitgaven onderzoe
kend, zeer nauwkeurig de redenen opgeeft 
waarom bet die stellingen bereids onge
grond acht; dat het aldus impliciet het 
aanbod de eerste vier aangevoerde feiten 
te bewijzen, verwerpt; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest op grond van de gegevens 
der zaak welke het opsomt beslist dat 
de schenking van 300.000 frank aan aan
leggers dochters, door aanlegger en niet 
door de grootvader is gedaan geweest, en 
derhalve op impliciete doch zekere wijze 
aanneemt dat het vijfde feit, met betrek
king tot de gelden welke de grootvader 
op 1 januari 1940 kon bezitten, niet af
doende is; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het stuk getiteld memorie van weder
antwoord, hetwelk door aanlegger buiten 
de wettelijke voorwaarden neergelegd 
werd, verbreekt het bestreden arrest, 
doch enkel voor zoveel het nagelaten 
heeft uitspraak te doen : 1° over het in 
mindering brengen van de na 31 decem
ber 1944 ingekohierde gewone belastingen, 
op het bedrag van de in de extrabelas
ting belastbare grondslag, en 2° over de 
vrijstelling van gewone belastingen voor 
de inkomsten welke reeds in de extrabe
lasting aangeslagen werden; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
aanlegger tot twee-derde en verweerder 
tot een derde van de op de aanleg in ver
breking gevallen kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

8 februari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter en verslaggeve·r, H. Giroul, raads
·heer waarnemend voorzitter. - Gelijli;
luidende conclusie, H. R. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2• KAMER. - 8 februari 1955 

1° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - NEDER
LEGGING VAN DE STUKKEN VAN .DE ADMINIS
TRATIE 'l'ER GRIFFIE VAN HE'!' HOF VAN BEROEP. 
- TERMIJN VOOR NEDERLEGGING. - GEEN 
FORMEEL TERM.IJN DOOR DE WET GES'l'ELD. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. - NEDER
LEGGING VAN NIEUWE S'l'UKKEN. - TERMIJN 
VOOR NEDERLEGGING. 

3° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. - NEDER
LEGGING VAN DE S'l'Ul(KEN DOOR DE ADMINm
'l'RATIE 'l'ER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BE
ROEP; - STUICKEN NEDERGELEGD ZEKERE 
TIJD NA HE'!' INS'l'ELLEN VAN HE'!' BEROEP. -
RECHTEN VAN DE VER-DEDIGING. - SOUVE
REINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. 

4° BELASTINGEN EN TAXES. - IN
KousTENBELASTINGEN. - BEROEP TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - INDIENING 
VAN NIEUWE STUKKEN MET TOELATING VAN 
RET HOF VAN BEROEP. -- GEVAL VOORZIEN 
BIJ AR'l'IKEL 10 VAN DE WET VAN 6 SEPTEM
BER 1895. 

5° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- RECHTSTREEKSEJ BELASTINGEN. - GEEN 
OPGEWORPEN GROND VAN NIET-ON'l'VANKELIJK
HEID, - MEMORIE VAN WEDERANTWOOi:tD 
NIET ONTVANKELIJK. 

1° Noch artikel 9 van de wet van 6 sep
tember 1895, noclv enige andere wet
tekst stelt een tormele termijn tot het 
overmalcen van het dossier van de ad
ministratie aan de grijfie van het hot 
van beroep (1). 

2° Bij toepassing van artikel 9 van de 
wet van 6 september 1895 is de schat
plichtige die tegen de lieslissing van 
de directeu.r een beroep instelt en .ge
brttilc wil malcen van nie~twe stttklcen 
ertoe gehouden deze binnen de maand 
na het verstrijlcen van de termijn van 
beroep ter grijfie van het hot van be
roep neder te leggen (2). 

3° Daar enerzijds de wet geen tormele 
termijn stelt tot het overmalcen van 
het dossier van de administratie aan 

(1) Verbr., 10 februar:i 192{) (Bull. en PAsrc., 
1920, I, 58). 

De wet van 23 juli 1953 heeft geen verande
ring over dit punt aan artikel 9 van de wet 
van 6 september 1895 aangebracht. 

(2) Verbr., 28 november 1922 (Bull. en . 
PAsrc., 1923, I, 83); 10 juli 1951 (A1T. Ye>•br., 
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de grijfie van het hot van beroep en 
daa1· anderzijds de wet een termijn 
stelt binnen dewellce de schatplicht-i_qe 
de nieuwe stnlclcen waarvan hij gebntilc 
wil malcen moet necle1·leggen behoort 
het ann het hof vnn lJeroep, wanneer 
artilcel 9' van cle wet van 6 september 
1895 nag va,n toepa,ssing is, in teite, en 
bij_qevolg so?tverein, te oordelen of cle 
rechten van de verdediging gev1·ijwnard 
we1·den (1). 

4o Het a,rtilcel 10, lid 4, is enlcel van toe
passing op nederleggingen van stulclcen 
verrich t door cle belastingplichtige ten 
antwoord op de stulclcen die de admi
nistratie .zelf lcrachtens artilcel10, licl ill, 
ter lJeantwoording van het beroep ne
dergelegcl heett en op de domtmenten 

·wellce ove1:eenlcomstig artikelen 8 en 9 
door de lJelasUngtJlichtige nedergelegd 
werden (2). 

5o Zo geen grand van niet-ontvankelijlc
heid tegen cle voorziening werd tegen
geworpen, is, in zalcen van rechtstreelcse 
belastingen, een memorie van wede·rant
woorcl niet ontva,nlcelijlc (3),. 

(MACHIN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni Hl52 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 67 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en 9 en 10 van de 
wet van 6 september .18ff5 betreffende de 
belastingsaanslagen inzake directe belas
tingen : 1 o doordat het bestreden arrest 
ten onrechte geacht heeft dat geen gebie
dende termijn door de wetgever is voor
geschreven tot het nederleggen, door het 
bestuur van belastingen, van het fiscaal 
dossier ter griffie van het hof, dan wan
neer de wetgever die nederlegging voor-

1951, biz. 679; Bull. en PAsrc., 1951, I, 782); 
11 mei 1954 (A1T. Verbr., 1954, biz. 588; Bull. 
en PAsrc., 1954, I, i74). 

Sedert de wet van 23 juli 1953, die onder 
meer artikel 9 van de wet van 6 september 
1895 vervangen heeft, moet de directeur der 
belastingen, op· dezelfde dag aan de eiser ken
nis geven van de nederlegging van de stukken 
ter griffie van het hof van beroep bij ter post 
aangetekende brief en beschikt de eiser die 
gebruik wil maken van nieuwe stukken over 
zestig vrije dagen om deze ter griffie n('der te 
loggen. Edoch is die nieuwe bepaling slechts 
van toepassing op elk verhaal dat te rekenen 
van de bekendmaking van de wet ingesteld is 
dit is van af 1 augustus 1953 (verbr., 1 decem-

schrijft als cc onmiddellijk >> te doen, wat 
niet kan betekenen cc binnen afzienbare 
tijd )), noch zelfs cc zo spoedig mogelijk )), 
doch cc zonder verwijl )) ; 2° doordat het 
bestreden arrest ten onrechte geacht heeft 
dat het nederleggen van het belastingdos
sier door de fiscus ter griffie van het hof 
van beroep niet kan beschouwd worden 
als ten deze te laat geschied zijnde, ·dan 
wanneer het arrest vaststelt dat de ne
derlegging plaats had op 8 augustus 1951, 
dit is drie en twintig dagen na de bete~ 
kening van het beroep dat van 15 sep
tember 1951 dagtekent; dan wanneer de 
fiscus dus het belastingdossier niet on
middellijk nedergelegd heeft; 3° doordat 
het bestreden arrest de tijdsruimte van 
tien dagen welke tussen de datum van 
de nederlegging van het belastingdossier 
en de verstrijking van de bij artikel 9, 
lid 2, van de wet van 6 september 1895 
gestelde termijn verlopen is, ten onrechte 
impliciet als voldoende voor aanlegger 

~:~!~~~~~:~l~!;:e~~~~';e~!~~e~~~ ,n~~~~ 
de onmiddellijke nederlegging van het 
belastingdossier door de fiscus voor te 
schrijven, bedoeld heeft aan de reques
trant cle integrale termijn te Iaten om 
daarop door het nederleggen van nieuwe 
stukken te antwoorden; 4° doordat het 
bestreden arrest ten onrechte geweigerd 
heeft aan te nemen dat aanlegger in de 
vertraging waarmede de fiscus het belas
tingdossier nedergelegd heeft een deug
delijke grond van rechtvaardiging had in 
verband met het niet nederleggen, door 
hem, van zijn nieuwe stukken binnen de 
wettelijke termijn, dan wanneer die ver
traging hem beroofde van de termijn 
welke de· wetgever bedoeld heeft hem ge
heel te laten; 5° doordat het bestreden 
arrest ten onrechte geacht heeft dat het 
hof niet vermocht aanlegger tot het neder
leggen van nieuwe stukken buiten de wet
telijke termijn te machtigen, omdat hij 
niet in het bij artikel 10 van de wet van 
6 september 1895 omschreven geval ver
keerde, dan wanneer het hof, bij analogie 

ber 1954 (supm, biz. 217; Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 299). 

(1) Verge!. verbr., 22 maart 1926 (Bull. en 
PASIC., 1926, I, 312). 

(2) Verbr., 21 december 1925 (Bull. en 
PAsrc., 1926, I, 137). Zie ook verbr., 10 juli 1951 
(Arr. Ye1'b1·., 1951, b!z. 679; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 782); 9 maart 1954 .(A·rr. Ve1·b•·., 1954, 
blz. 474; Bull. en P4src., 1954, I, 604). 

(3) Verbr., 4 april 1938 (Bull. en PASIC.,. 
1938, I, 135, en nota 2) ; 28 november 1939 
(ibid., 19R9, I, 495) ; 20 october 1941 (ibid., 1941, 
I, 381). Zie ook nota 4 onder verbr., 13 juni 
1950 (ibid., 1950, I, 727) en het arrest van de
zelfde dag (zie voorgaand arrest; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 607). 
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met dat geval, ten deze die machtiging 
volstrekt kon vm'lenen; 6° doordat het 
bestreden arrest dienvolgens ten onrechte 
geweigerd heeft het door aanlegger ge
dane verzoek tot nederlegging van nieuwe 
stukken in te willigen, dan wanneer die 
weigering niet alleen niet gerechtvaar
digd was, zoals hierboven gezegd wordt, 
doch het integendeel gehouden was aan 
aanlegger zijn verzoek toe te wijzen, daar 
deze zoniet beroofd zou geweest zijn van 
de termijn welke de wetgever bedoeld 
heeft hem geheel te laten om, na van bet 
belastingdossier inzage gc~nomen te heb
ben, zelf nieuwe. stukken te verzamelen 
en neer te leggen : 

Over bet eerste en het tweede onder
deel: 

Overwegende dat noch het eerste lid 
van artikel 9 van de wet van 6 septem
ber 1895, noch enige andere wettekst een 
formele ter111ijn stelt tot bet overmaken 
van het dossier van de ad111inistratie aan 
de griffie van het hof van beroep ; 

Dat het hof van beroep dienvolgens, 
zonder de in het middel aangeduide wets
bepalingen te schenden, heeft kunnen 
overwegen dat de nederlegging welke drie 
en twintig dagen na de betekening van 

, het beroep gedaan werd, in feite niet 
te laat is _geschied; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel naar recht falen; 

Over het derde, het vierde en het zesde 
onderdeel : 

Overwegende, enerzijds, dat de termen 
van het tweede lid van artikel 9 van de 
wet van 6 september 1895, zoals het ten 
tijde van het beroep en van het bestreden 
arrest vigeerde, gebiedend zijn en, onder 
meer tot de nederleggil'lg van nieuwe 
stnkken een termijn bepalen welke bin
dend in acht moet genomen worden en 
welke de -inaanmerkingne111ing uitslnit 
van ieder stnk dat niet regelmatig te 
bekwamer tijd is nedergelegd geweest; 

Dat het bestreden arrest derhalve, door 
het verzoek om machtiging tot het over
leggen van nieuwe stukken bij de debat
ten na het verstrijken van de bij voor
meld artikel 9 toegestane ter111ijn af te 
wijzen, de wet juist toegepast heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat, waar het 
beslist dat in onderhavig geval de over
making, door de administratie, van het 
dossier aan de griffie van het hof van be
roep niet als te laat geschied moet be
schouwd worden en dat requestrant 
daarin geen grond kan vinden 0111 zich te 
rechtvaardigen in verband met het niet 
nederleggen van zijn nieuwe stukken bin
nen een maand na de verstrijking van de 
termijn van beroep, en dat hij trouwens 
te. dien einde na de nederlegging van het 

YERRR.; 19M. - :30 

dossier. der administratie, over een ter
mijn beschikte welke slechts op 18 octo
ber 1951 verstreek, het bestreden arrest, 
door een feitelijke en bijgevolg souve
reine beoordeling aangeno111en heeft dat 
de rechten der verdediging gevrijwaard 
waren gebleven; waaruit volgt dat het 
derde, bet vierde en het zesde onderdeel 
van bet 111iddel niet kunnen aangenomen 
worden; 

Over het vijfde onderdeel : 
Overwegende dat de enige machtiging 

van de rechter welke de wet van 6 sep
tember 1895 tot het nederleggen van 
nieuwe stukken voorziet de in artikel 10, 
lid 4, omschreven machtiging is; 

Dat die bepaling enkel van toepassing 
is op nederlegg·ingen van stukken die door 
de belastingplichtig·en verricht wordt ter 
antwoord op de stukken welke de adrni
nistratie zelf krachtens artikel 10, 'lid 2, 
ter beantwoording van het beroep neder
gelegd heeft en op de documenten welke 
overeenkomstig artikelen 8 en 9 door de 
belastingplichtige · nedergelegd werden; 

Overweg·ende dat het arrest vaststelt 
dat de administratie geen g·ebruik ge
maakt heeft van het haar bij artikel 10, 
lid 2, verleend recht bijkomende stukken 
neder te leggen; 

Overwegende dat de gebiedende ter111en 
van de wet het overleggen van nieuwe 
stukken buiten de in de wet bepaalde 
gevallen en gestelde termijnen uitsluiten; 

Dat eruit volgt dat het vijfde onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1321 van het Burgerlijk Wetboek (het 
aan de akten verschuldigd geloof), 1156 
tot 1164 van bet Burgerlijk Wetboek (nit
legging van de akten), 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek en 343 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering : 1 o door
dat het bestreden arrest, om het deskun
dig onderzoek af te wijzen, ten onrechte 
het erkennen door aanlegger in zijn be
roepschrift laat gelden, van het onregel
matig karakter der boekingen, dan wan
neer het beroepschrift enkel ver111eldt dat 
(( indien weliswaar vertoger geen boek
houding volgens alle ter zake geldende 
wettelijke voorschriften gevoerd heeft, 
zijn boekhoudkundige optekeningen ech
ter waar zijn en volstrekt voldoende 0111 
het juiste ramen van zijn nettowinst mo
gelijk te maken )), en dan wanneer uit 
geen andere overweging van het arrest 
blijkt dat het anders zou wezen, vermits 
bet arrest, hetwelk overigens geen gewag 
maakt van een onderzoek van de bewuste 
boekhouding door het hof zelf, niet vast
stelt dat die boekhouding, in strijd met 
aanleggers verklaring, niet oprecht en 
onvoldoende zou geweest zijn om de net-
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towinst juist te ramen; 2° doordat het 
bestreden arrest, na overwogen te hebben 
dat aanlegger bij zijn conclusies erkent 
dat hij slechts boekhoudkundige opteke

' ningen kan voorleggen waarin een of 
andere onaanzienlijke vergissing is kun
nen sluipen, desondanks ten onrechte, 
wegens die vergissingen, het verzocht des
kundig onderzoek afwijst, dan wanneer 
het arrest enkel verwijst naar conclusies 
waarin die vergissingen onaanzienlijk 
worden verklaard; en dan wanneer, het 
arrest niet vaststelt dat het anders zou 
wezen, vermits het bestreden arrest, het
W€lk geen gewag maakt van een onderzoek 
van bewuste boekhouding door het hof 
zelf, niet vaststelt dat, in strijd met aan
leggers verklaring, die vergissingen van 
enig belang zouden geweest zijn; 3° door
dat het bestreden arrest, om aan aanleg
gers l;loekhouding een ter rechtvaardiging 
van een deskundig onderzoek voldoende 
waarde te ontzeggen, de verschillende cij
fers aanvoert welke achtereenvolgens door 
aanlegger als het bedrag van de door hem 
behaalde belastbare inkomsten aangege
ven werden, dan wanneer de achtereen
volgende aangiften door aanlegger van 
verschillende cijfers geenszins uit te leg
gen zijn als een erkenning van het niet 
bewijskrachtig karakter van zijn boek
houding, doch, zoals aanlegger het bij con
clnsies zegt, te verldaren zi.in door het 
feit dat hij eerst nagelaten had de af
schrijvingen in mindering te brengen en 
vervoigens, niet nopens de echtheid maar 
nopens de aftrekbaarheid van zekere al
gemene onkosten getwijfeld had en dan 
wanneer het arrest niet vaststelt dat aan
leggers boekhouding geen genoegzame be
wijskracht zou hebben, vermits het arrest, 
hetwelk trouwens geen gewag maakt van 
een onderzoek van de bewuste boekhou
ding door het hof zelf er niet op wijst dat 
de boekhouding van bewijskracht zou 
ontbloot wezen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat luidens zijn tegen de 

beslissing van de directenr der directe 
belastingen ingestelfl verhaal aanlegger 
erkent zijn boekhouding niet volgens aile 
wettelijke voorschriften ter zake gevoerd 
te hebben; · 

Overwegende dat, waar het erop wijst 
dat het onregelmatig karakter van aan
leggers boekingen door hem in zijn be
roepschrift erkend. wordt, het bestreden 
arrest aan die akte geen betekenis toe
geschreven heeft welke met de bewoor
dingen ervan onverenigbaar is en dien
volgens de aan dat beroepschrift ver
schuldigd geloof niet geschonden heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, verre van het aan 

aanleggers conclusies te hechten geloof 

te miskennen, het arrest de termen er
van letterlijk herhaalt, doch tegen de 
van elke duidelijkheid ontblote bewering 
van aanlegger, dat de vergissingen welker 
bestaan hi.i erkende onaanzienlijk wa
ren, tegenwerpt dat aan de boekhoudbe
scheiden die aan het deskundig onderzoek 
zouden onderworpen worden geen vol
doende waarde kan gehecht worden om 
die onderzoekmaatregel te verantwoor
den; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het middel in dit on

derdeel slechts tegen overtollige gronden 
van het bestreden arrest opkomt; 

Dat immers de beslissing waarbij het 
arrest het verzoek om een deskundig on
derzoek afwijst genoegzaam gerechtvaar
digd wordt door de in het middel niet 
gecritiseerde vaststelling dat aanlegger 
zijn aangifte gedaan heeft in het vak van 
het formulier dat bestemd is voor de be
lastingplichtigen die niet regelmatig boek
houden, en door de beoordeling van de 
bewoordingen van aanleggers verhaal, op 
welke beoordeling hierboven ten antwoord 
op het eerste onderdeel gewezen werd; 

Dat geen der onderdelen van het middel 
kan aangenomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28 en 55 van' 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 302 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering en 
97 van de Grondwet : 1° doordat het be
streden arrest ten onrechte als algemeen 
beginsel aanmerkt dat een boekhoudings
onderzoek niet kan gelast worden wan
neer degene die ze aanvraagt enkel boek
houdkundige optekeningen kan verstrek
ken waarin een of andere, zelfs onaan
zienlijke vergissing is kunnen sluipen, 
of wanneer de boekingen een onregebna
tig karakter vertonen, om het even of 
hun onregelmatig karakter niets aan hun 
waarheid afdoet, en dienvolgens ten deze 
zonder genoegzame redenen weigert een 
deslmndig onderzoek te gelasten, dan 
wanneer de wetgever zich ertoe beperkt 
« bewijskrachtige gegevens >> te eisen (ar
tikel 28 van de samengeschakelde wetten), 
welke algemene termen zeer ruim behoren 
te worden uitgelegd en geenszins de ver
plichting met zich brengen enkel een 
boekhouding in aanmerking te nemen die 
totaal van dwalingen vrij is en volkomen 
volgens alle regelen van het Wetboek van 
koophandel gevoerd wordt, maar welke· 
integendeel de mogelijkheid bieden aan 
het deskundig onderzoek een boekhouding 
te onderwerpen die, zoals ten deze, een 
of andere onaanzienlijke vergissing zou 
inhouden of onregelmatigheden zou ver
tonen die aan haar oprechtheid niets af
doen; 2° doordat het bestreden arrest, om 
aan aanleggers boekhouding een ter recht-
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vaardiging van het deskundig onderzoek 
toereikende bewijskracht te ontzeggen, 
ten onrechte en zonder voldoende redenen 
steunt op de verschillende cijfers welke 
door aanlegger aangegeven werclen als 
bedrag der belastbare inkomsten die hij 
zou behaald hebben, clan wanneer die ver· 
schillen in de aangegeven cijfers zonder 
verllancl met de bewijskracht der boek
houdstukken zijn, zoals aanlegger trou
wens het aantoonde in zijn conclusies, 
welke in clat opzicht niet zijn beantwoord 
geweest, - waar hij zegde, dat die ver
schillen te wijten zijn aan het feit dat 
aanlegg·er eerst nag-elaten had de afschrij
vingen in mindering te brengen en vervol
gens niet omtrent de echtheid, doch om
trent de aftrekbaarheid van zekere alge
mene onkosten getwijfelcl had ; 3° doordat 
het \Jestreclen arrest de litigieuze boek
houcling ten onrechte als ontbloot van ge
noegzame bewijswaarde aanziet, waar 
het verklaart dat het zich enkel grondt 
op aanleggers aangiften, met betrekking 
waartoe in het tweecle midclel uiteengezet 
wordt dat bet llestreclen arrest bet aan 
de akten verschulcligcl geloof schenclt, clan 
wanneer het arrest slechts genoegzaam 
met reclenen zou omkleecl zijn inclien het 
steunde op een onderzoek van de boek
honcling door het hof, hetzij rechtstreeks 
of door miclclel van een cleskunclig oncler
zoek hetwelk zou geleicl hebben tot het 
besluit clat de boekhoucling ontbloot van 
bewijswaarcle zou wezen : 

Over het eerste onclercleel : 
Overwegencle clat het bestreclen arrest 

enkel op feitelijke omstancligheden wijst 
waaruit het afieiclt clat ten cleze de clocu
menten welke bij het verzocht cleskunclig 
onclerzoek zouclen behanclelcl worden van 
genoegzame bewijswaarcle ontbloot zijn; 

Overwegencle clat cleze beoorcleling niet 
de niting van een principii~le regel is; 

Dat clit onclercleel van het micldel, op 
een onjuiste uitlegging van het bestre
arrest rust en derhalve in feite niet op
gaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle da t het arrest het ver

werpen van het verzoek om deskundig 
onclerzoek niet enkel steunt op de ver
schillen van de door aanlegger aangege
ven bedragen, doch ook op de andere 
hierboven ten antwoord op het tweede 
middel aangehaalde beschouwingen; clat 
clit onderdeel van het micldel slechts te
gen een overtollige grond van het arrest 
opkomt; 

Over het derde ondercleel : 
Overwegencle clat clit onclerdeel van het 

micldel tegen de souvereine beoordeling 
van de rechter over de groncl stuit; 

Dat het micldel in geen zijner oncler
delen kan aangenomen worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek en 343 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring : 1° doordat het bestreden arrest, 
over de grond beslissencl, ten onrechte 
het verhaal ongegrond verklaard heeft, 
dan wanneer de zaak nog niet in staat 
van wijzen was en de · procedure ten 
gronde nog niet op tegerispraak was ge
voerd geweest vermits aanlegger nog geen 
conclusies over de grond had genomen en 
nog niet aangemaand was geweest over 
de grond te concluderen, doch bij zijn 
conclusies een vonnis alvorens recht eiste, 
waarbij uitspraak zou gedaan worden 
over het verzoek tot nederlegging van 
nieuwe stukken en over het verzoek om 
deskunclig onderzoek; clan wanneer, claar 
hij niet over de grond geconclucleerd 
hefet, aanlegger evenmin over de grond 
heeft kunnen pleiten; dan wanneer, 
aangezien hij noch geconcludeerd, noch 
over de grond gepleit heeft, aanlegger 
zijn bewijsvoering wat de grond der 
zaak betreft ter debatten niet heeft 
kunnen voorbrengen, en dan wanneer 
het hof mitsdien enkel over de door 
de fiscus aangevoerde gegevens uitspraak 
gedaan heeft; 2° doordat het bestreclen 
arrest, over de grond beslissende, het be
roep ten onrechte inzonderheid ten aan
zien van de aangekondigde aanvullende 
aanslagen verworpen heeft, om reden dat 
aanlegger niet beweerd had dat bedoelde 
aanslagen ten kohiere zouden zijn ge
bracht geweest; dan wanneer de reques
trant in zijn conclusies over de grond 
had moeten en kunnen aanvoeren dat de 
aanvullencle aanslagen ten kohiere ge
bracht waren, en hij die conclusies nog 
niet genomen had en niet aangemaand 
was geweest ze te nemen ; en over het 
vijfde midclel, afgeleid nit de schending 
van de artikelen 55 tot 57 en 62 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat het be- · 
streden arrest ten onrechte verklaart dllct 
het op de administratie rustende bewijs 
is bijgebracht geweest, dan wannecr de 
requestrant, die nog niet geconcludeerd 
had en nog niet aangemaand was geweest 
te concluderen, mitsdien het tegenbewijs 
dat hij naar recht verschaffen mag, niet 
heeft kunnen bijbrengen : 

Over deze twee midclelen tezamen : 
Overwegende dat aanlegger in zijn con

clusies v66r het hof van beroep naar de 
gronden van zijn reclamatie en naar zijn 
beroep verwijst, en besluit dat de beslis
sing van de directeur client te niet ge
daan, de reclamatie gegrond bevonden en 
de aanslagen te niet gedaan te worden; 

Dat de Staat, verweerder, over de 
grond geconcludeerd heeft; 

Dat eruit volgt dat de middelen welke 
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steunen op een bewering welke door de 
stukken der rechtspleging tegengesproken 
wordt, in feite niet opgaan; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 1321 
van het Burgerlijk Wetboek, en 343 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, doordat het bestreden arrest ten 
onrechte geacht heeft dat het op de ad
ministratie rustend bewijs is bijgebracht 
geweest en dat de wijzigingen van de 
omstreden beslissing verantwoord zijn, 
dan wanneer de ·door de fiscus zelf ver
schafte gegevens, op stra:ffe van scherr
ding van het aan de akten verschuldigd 
geloof, tot gegrondverklaring van het be
roep hadden dienen te leiden, onder 
meer de bijlage bij de brief van de direc
teur der belastingen tot M. Oallewaert, 
raadsman van de Staat, van welke bijlage 
aan aanlegger inzage werd gegeven, welke 
door de raadsman van de fiscus zelf ter 
behandeling in rechte werd voorgebracht 
en waarin de fiscus als voor aftrek in 
aanmerking komende algemene onkosten 
ten belope van <18.354 fr. 52 aannam, dan 
wanneer de bestreden beslissing als zo
danige kosten slechts 33.673 frank aan
nam, hetzij een verschil van nagenoeg 
15.000 frank : 

Overwegende dat noch uit de vaststel
lingen van het bestreden arrest, noch uit 
de stukken welke regelmatig bij de aan 
het hof voorgelegde procedure gevoegd 
werden, blijkt dat de bijlage bij de brief 
van de directeur der belastingen tot 
M. Oallewaert van 19 mei 1952, welke 
bijlage in het middel bedoeld wordt en 
welker bewijskracht zou geschonden zijn 
geweest, aan het hof van beroep voorge
legd werd; dat onder meer aanleggers 
conclusies geen gewag maken van die 
bijlage; 

Dat het middel mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie van wederantwoord welke 
door aanlegger onwettelijk ter griffie van 
het hof ingediend werd, naardien ver
weerder geen grand van niet-ontvankelijk
heid tegen de voorziening had doen gel
den, verwerpt de voorziening; veroordeelt 
aanlegger tot de kosten. 

8 februarl 1955. - 2• kamer. - Voor
r~ritter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslarl(lever, H. Bareel. 
~ Gelijlcluidende concl~tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. G. Frere (van de Balie van Bi·ussel) 
en Van Leynseele. 

2• KAMER. - 8 februari 1955 

1° VENNOOTSOHAP. - OMI'ORMING VAN 
EEN NAA~£LOZE VENNOOTSCHAP IN EEN PERSO
NENVENNOO'J'SCHAP ME'l' BEPERKTE AANSPRA
KEL!JKHEID. - 0NTBINDING VAN DE NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. - NTEUW RECHTSWE
ZEN IN HET LEVEN GEROEPEN. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - OM
VORMING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
IN EEN PERSONENYENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELI.JKHEID. STICH
TINGSAK1'E DIE DE DOOR DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP BEHAALDE WINS'J'EN J\fET TE!tUG
WERKENDE KRACH'!' AAN DE PERSONENVEN
NOOTSCHAP TOEKEN'J'. - AAN DE ADMINIS
'l'RA'l'IE NIET 'l'EGENSTELBAAR BEDING. 

3° BELASTINGEN EN TAXES. - OM
VORMING VAN EEN NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP 
IN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - 0NTS'l'EN
TENIS VAN AANGIFl'E DOOR DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP VAN DE DOOR HAAR V66R DK OM
VORMING BEHAALDE WINSTEN. - AANGIF'l'E 
VAN DIE WINS'l'EN DOOR DE PERSONENVEN
NOOTSCHAP. - NIE'l'IGE AANGIF'l'E. - AAN
SLAG VAN AMBTSWEGE TEN LAS'l'E VAN DE NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP. 

4° BELASTINGEN EN TAXES - IN
KOMS'l'ENBELASTINGEN. _:.. AANGIF'J'E DOOR 
EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELI,JKHEID VAN DE DOOR EEN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP, AAN WIE ZIJ OPVOLG
DE, BEHAALDE WINS'l'EN ALVORENS 1'01' DE: 
OMVORMING WERD OVERGEGAAN. - NIE'l'IGE 
AANGIFTE. - AANGIF'J'E GELDEND ALS TEKEN 
OF JNDICIE YOOR HE1' VES1'IGEN VAN DE AAN
SLAG YAN AMB'l'SWEGE. 

1° De omvo1·ming van een naamloze ven
nootschap in een pm·sonenvennootschap 
met be]Jerlcte aanspralceli.i lcheid onder
stelt de ontbinding van de naamloze 
vennootscha11 en het in leven roepen 
van een nie~tw rechtswezen (1). 

2° Wanneer een alcte, houdende omvor
ming van een naamloze vennootschap 
in een vennootschap met beperlcte aan
spralcelijlcheid de door de naamloze 
vennootschap behaalde winsten van af 
1 }anua1·i aan de personenvennootschap 
toelcent is dit beding niet aan de admi
nistratie tegenstelbaar. Deze laatste 
dient de a(tnslag ten lnste van de betro lc
lcen vennootschappen te vestigen volgens 
de modaliteiten en de ve1·soh~llende 
urondslagen wellce voor ellce dier ven
nootschappen bi.i de wetten van open
bare orde betreffende het ·vestigen van 

(1) Verge!. verbr., 13 juni 1!!50 (Arr. Ve1·br., 
1950, blz. 639; Bull. en PAsrc., 1950, I, 726) en 
arrest van dezelfde dag (infm, blz. 471; Bull. 
en PASIC., 195'5, I, 617). 
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de belastin,qaanslagen voorgeschreven 
zijn. 

3° Zo een in een personenvennootschap 
met beperlcte aanspralcelijlvheid omge
vormde naamloze vennootschap zich 
onthonflt de winston aan te geven wellce 
z·ij voor de omvorrning behaalfl heeft, 
is de administratie er toe gerechtigd 
die winston arnbtshalve aan te slaan 
zelfs wanneer die winston globaal door 
de personenvennootschap met beperlcte 
aanspmlcelijlvheid -aangegeven werden. 
(Wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluit 
van 31 juli 1943, art. 32, 54 en 56.) 

4° Zo de door een personenvennootschap 
met· beperh;te aa.nspralcelij/vheid gedane 
aangifte van de winsten die door een 
naamloze vennootschap die zij op
volgde behaalfl werden nietig is, lean 
die aangifte niettemin ten overstaan 
van de aanslag van ambtswege lastens 
de naamloze vennootschap te vestigen 
als telcen of indic·ie gelflen (1). 

(P. V. B. A. «ANCIENS ETABLISSEMENTS C. MI
RA.YE'l' )}, T. BELGISCHE STAA'l', ].{!NISTER VAN 
FINANCJEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de , Grondwet, 141, 142 en 470 van het 
Wetboek van burgerlijke reclltsvordering, 
1319, 1320·en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 2, 3, 25,-26, 27, 31, 32, 53, 54, 
55, en 56 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 31 juli 1943 en 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 116 van het koninklijk besluit 
n'' 64 van 30 november 1939 bevattende het 
Wetboek der registratierechten door
dat llet bestreden arrest, na souverein 
vastgesteld te hebben cc dat er niet betwist 
wordt dat requestrante, · welke de exploi
tatie van de naamloze vennootschap in 
een nieuwe op 19 december 1941 aangeno
men juriclische vorm voortzette, over het
zelfde dienstjaar een regelma tige aangifte 
ingediend .heeft ll, eraan toevoegend dat 
cc requestrante enkel haar juridische vorm 
gewijzigd heeft ll, en na gezegd te hebben 
dat cc de belasting op de winsten der han
dels-, nijverheids- of landbouwbedrijven, 
en niet der vennootschappen, geheven wor
den ll, desniettemin beslist dat de door re
questrante, personenvennootschap met be-

(1) Verbr., 7 december 1954 (s1tpra, blz. 240; 
Bull. en PASIC., 1955, l, 333). 

perkte aansprakelijkheid, ingediende aan. 
gifte in de aldus omschreven omstandig
heden van alle waarde ontbloot is en dat 
bijgevolg de ten laste van de naamloze 
vennootschap gevestigde aanslag van 
ambtswege wettelijk is, aangezien deze 
vennootschap nagelaten heeft haar inkom
sten aan te geven; dat het bestreden ar
rest aldus, eerste onderdeel, het geloof 
geschonden heeft dat verschuldigd is aan 
voormelde authentieke akte van 19 de
cember 1941, waarop het arrest zijn dis
positief evenwel doet rusten en welke 
verweerder inroept om zijn stelling te 
rechtvaardigen dat de door aanlegster 
ingediende aangifte, alsmede de daaruit 
voortgevloeide aanslag van ambtswege, 
ongeldig zijn; tweede onderdeel, dat het 
arrest zich tegengesproken heeft waar 
het enerzijds verklaart dat de litigieuze 
aangifte waardeloos is ten aanzien van de 
winsten nit die periode van 1941- tijdens 
welke de exploitatie in de vorm van een 
naamloze vennootschap geschiedde, en 
waar het anderzijds de aanslag van 
ambtswege als wettelijk aanziet, dan 
wanneer die aanslag nochtans was geves
tigd geweest op grond van winsten uit 
bewuste periode die in de aangifte begre
pen waren: 

Over llet eerste onderdeel : 
Overwegende dat de autllentieke akte 

van 19 december 1941 vermeldt, dat de 
vijf comparanten, als enige aandeelhou
ders van de Belgische naamloze vennoot
schap cc Anciens Etablissements Mira vet ll 
waarvan zij tezamen alle aandelen be
zitten, zoals zij ten overstaan van de 
instrumenterende notaris ervan deden 
blijken, verklaard hebben door verande
ring van de onder hen bestaande naam
loze vennootschap, een personenvennoot
schap met beperkte aansprakeli:ikheid on
der dezelfde benaming en met dezelfde 
werkzaamheid op te richten; 

Overwegende dat zodanige akte de out
binding van de naamloze vennootschap 
en het in het leven roepen van een nieuw 
rechtswezen, onderscheiden van de imam
laze vennootschap waarvan het de opvol
ger is, insluit; 

Overwegende dat, zo die akte de vanaf 
1 januari 1941 behaalde winsten aan de 
personenvennootschap met beperkte aan" 
sprakelijkheid schijnt toe te kennen, zo
danig beding evenwel niet aan de ad
nistratie kan tegengeworpen worden, 
welke de betrokken vennootschappen client 
aan te slaan volgens de modaliteiten en 
de verschillende gronclslagen welke voor 
elke dier vennootschappen bij de wetten 
van openbare orde betreffende het vesti
gen van de belastingaanslagen voorge
schreven zijn; 

Overwegende dat de winsten uit de 
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periode van 1 januari tot 19 december 
1941 waren behaald geweest .door de naam
loze vennootschap, onderscheiden rechts
persoon van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, en over
eenkomstig de artikelen 32, paragraaf 2, 
en 54, paragraaf 1, laatste lid, van de 
wetten samengeschakeld bij het konink
lijk besluit van 12 september 193G door 
de naamloze vennootschap zelf dienden 
te worden aangegeven; dat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat, waar zoda
nige aangifte niet was gedaan geweest, 
de administratie wettelijk gerechtigd was 
om ten laste van de naamloze vennoot
schap ·ambtshalve een aanslag te vestigen; 
en door te laten gelden dat de door de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid betreffende de inkomsten 
van gans het jaar 1941 globule gedane 
aangifte in dat opzicht van waarde ont
bloot was, het aan de authentieke akte 
van 19 december 1941 verschuldigd ge
loof niet geschonden heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
:Overwegende dat het bestreden arrest 

zicll geenszlns tegengesproken heeft door 
de door de personenvennootscllap met be
verkte aansprakelijkheid over de periode 
van 1 januari tot 19 december 1941 ge
dane aangifte nietig te verklaren en door 
aan die angifte de waarde van een indi
cie toe te kennen om de aanslag van 
ambtswege ten laste van de naamloze ven
nootschap te vestigen; 

Overwegende dat geen van beide onder
deleD van het eerste middel mitsdien ge
grond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de bovenaangeduide 
artikelen welke in het eerste middel aan
geduid zijn, doordat het bestreden ar
rest : a) ,zonder enige grond en verkeer
delijk zegt dat de verzoekende vennoot
schap in haar boekhouding geen melding 
gemaakt had van het aan een ongeval te 
wijten verlies van 33.000 liter wijn, dan 
wanneer, zoals in de door requestrante 
v66r het hof van beroep genomen conclu
sies verklaard wordt zodanige vermelding 
enkel in het journaal ontbreekt maar niet 
in de inventaris waaruit de ontbrekende 
hoeveelheid juist af te leiden was, en 
dan wanneer het journaal de vermelding 
van dat verlies niet behoefde te behelzen, 
hetwelk niet aan een handelsverrichting, 
doch aan een toevallig ongeval te wijten 
was; doordat het bestreden arrest b) het 
bij conclusies subsidiair gedane bewijs
aanbod verwerpt, om de enige reden wel
ke dermate niet afdoende is dat zij als 
niet gegeven moet worden beschouwd, 
<< dat het moeilijk voorkomt na tien jaar 
daarvan een afdoend en genoegzaam ge
loofwaardig bewijs voor te brengen >>, 
dan wanneer de verwijzing van het arrest 

naar het administratief onderzoek, zon
der verdere toelichting trouwens, niet 
als reden kan gelden om het aanbod van 
bewijs af te wijzen, dan wanneer de aan
slag om de in het eerste middel verstrekte 
redenen niet als aanslag van ambtswege 
kan gelden, en dan wanneer llet adminis
tratief onderzoek, op welker gegevens het 
arrest niet wijst, een eenzijdige akte 
blijft, waartegen de schatplichtige een 
wettelijk bewijs zoals het bij conclusies 
aangeboden bewijs vermag te stellen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

niet enkel zegt dat het verlies van 
33.000 liter wijn in het journaal niet op
gegeven is, maar wel « dat het onwaar
schijnlijk is dat men l1et in de boekhou
ding niet zou vermeld hebben, waarin het 
als uitgaande post in een of andere vorm 
moest voor komen >>; 

Overwegende dat, hoewel in de con
clusies van aanlegster v66r het hof van 
beroep erkend wordt dat dat verlies niet 
in het journaal voorkomt, daaraan toege
voegd wordt dat « de administratie volko
men ten onrechte requestrante van een 
zeer erge wetsontduiking beschuldlgt wel
ke erin zou bestaan die partij wijn met 
vervalsing van haar !Joekhouding, onder 
meer van de inventaris, verkocht te heb
!Jen », zonder evenwel te zeggen dat de 
inventaris de vermelding van dat verlies 
zou !Jehelsd he!J!Jen; 

Dat het a~rest een zo onduidelijk mid
del niet JJeJ:Ioefde te !Jespreken en sou
verein vaststelt dat het !Jeweerd verlies 
van 33.000 liter wijn niet in de !Joeken 
is vermeld geweest en dat allerlei som
men niet ge!Joekt zijn geweest; 

Dat het hof van !Jeroep derhalve ge
rechtigd was de boekhouding als wijze 
van !Jewijslevering van het bedrag der 
!Jelastbare inkomsten ter zijde te laten; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het !Jestreden arrest 

erop wijst dat « het beweerd toevallig 
verlies van 33.000 liter wijn niet !Jewezen 
is; dat het onwaarschijnlijk is dat men 
het in de boekhouding niet zou vermeld 
hebben >> ••• ; « dat, waar men zulks niet 
te !Jekwamer tijd heeft doen vaststellen, 
het wel zo schijnt te zijn dat !Jezwaarlijk 
na tien jaar daarvan nog een afdoend 
en genoegzaam geloofwaardig !Jewijs 
kan geleverd worden ... >>; « dat het 
in 1943 gedaan administratief onderzoek 
het feit niet zeer waarschijnlijk maakt 
en dat de navolgende onderzoeken die 
toestand vrijwel niet gewijzigd hell ben »; 

Overwegende dat het arrest aldus op 
passende wijze de conclusies van aanleg
ster beantwoordt door er impliciet op te 
wijzen dat het verzochte onderzoek niet 
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tot veremgmg van bewijskrachtigere 
overtuigingselementen dan de reeds inge
roepene zou kunnen leiden en dat het 
derhalve van nut ontbloot was; 
· Dat beide onderdelen van het tweede 

middel in feite niet opgaan; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

8 februari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saques. Gelijkl~tidende conclusie, 
H. R. Delange, advocaat-geneni.al. 
Pleite1', H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 8 februari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- RECH'l'S'l'HEEKSE BELAS'l'INGEl\'. - VooR
ZIENING WAARIN GEEN MIDDEL WORDT INGE
ROEPEN. - NIET-ON'I'I'ANKEL!.JKHEID. 

2" MIDDELEN TOT VERBREKING. -
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - MISKEN
NING VAN HE'l' GEZAG VAN HET GEWIJSDE. -
MAAKT GEEN SCHENDING UTl' VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWE'I'. 

3° VENNOOTSCHAP. - 0MVORMING. -
ROEPT EEN ANDER JURIDlSCH WEZEN IN HET 
LEVEN. 

4° VENNOOTSCHAP. - INBRENG VAN HET 
NETTO ACTIEF VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER 
GEZAMENLI.JKE NAAM DOOR DE VENNO'l'EN ER 
VAN AAN EEN NIEUWE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - EJINDE VAN DE VENNOO'l'SCHAP ON
DER GEMEENSCHAPPELI.JT(E NAAM WEGENS TE 
NIET GAAN VAN DE ZAAK. - VEREFFENING VAN 
DEZELFDE VENNOO'l'SCHAP. - VEREFFENING 
ONDER DE YENNO'l'EN BEEINDIGD DOOH VERDE
LING DER AANDELEN DEH NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP V\TELKE DE INBRENG VEUTEGENWOOR
DIGEN. 

1° De ·voor.zien·ing in re,·Melcing die in za
ke rechtstreelcse belastingen geen mid
del inroe1Jt is niet ontvankelijk (1). 
(Wet van 6 september 189·5, art. 14.) 

2° Door tegen het bestreden arrest aan 
te voeren dat het niet nwt een vroe,qer 
gewezen arrest ve,·eni,qbaar is doet het 
midclel als grief gelden dat het bestre
den wrrest het geza,q van het ,qewijsde 

. 
(1) Verbr., 9 februari 1948 (Arr. Verb•·., 

1948, biz. 72; Bull. en PAsrc., 1948, I, 82) ; 
23 maart 1954 (A1"1'. Verbr., 1954, biz. 510; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 656). 

(2) Zie arrest van dezelfde dag (supra, 
biz. 468; Bull. en P ASIC., 1955, I, 613). 

(3) Verge!. verbr., 13 juni 1950 (Arr. Ve•·br., 
1950, biz. 639; Bull. en PASIC., 1950, I, 726). 

miskend heeft en niet dat het het a·rti
kel 97 vcm de G1·ondwet geschonden 
heeft. 

3" De omvorming van een vennootschap 
in een verschillende vennootschap welke 
de modaliteiten ervan ook zijn . roept 
een nie~tw rechtswezen in het leven, 
hetwellc onderscheidcn van de oorspron
kelijlce vennootschap is (2). 

4" TV anneer het netto·actiet van een ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam door de vennoten ervan in een 
naamloze vennootschap, die deze stich
ten, ingeb1·acht wordt, is een einde ge
maakt aan de vennootschap onder ge
meenschappelijlce naam door het te niet 
gaan van de zaak, overeenkomstig ar
tilcel 1865 van het Burgerlijlc Wetboek, 
en is de ve,·effenin,q ervan beeindigd 
ten aanzien van de vennoten doch niet 
ten aanzien van derden, door de verde· 
lin.rJ van de aandelen der naamloze ven
nootschap wellce d-e inbreng verte,qen
woordigen en 1·echtstreeks iri het pa
trimoni~tm van elk hunner gevallen 
zijn (3). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. ANCIAUX, WEDUWE LAURENT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 12 juli 1951 en 18 februari 
1953 gewezen door het Hof van beroep 
te Luik; 

I. In zover de voorziening tegen het ar
rest van 12 juli 1951 gericht is : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening, door verweerster 
uit de niet-inachtneming van artikel 14 
van de wet van 6 september 1895 afge
leid : 

Overwegende dat, naardien de voorzie
ning geen middel inhoudt, zij niet ont
vankelij)l: is; 

II. In zover de voorziening tegen het 
arrest van 18 februari 1953 gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, wegens tegenstrijdige motivering 
van de arresten van 12 juli 1951 en 18 fe
brnari 1953, hetgeen met het ontbreken 
van motivering gelijkstaat, doordat het 
eindarrest van 18 februari 1953 :verklaart 
dat geen gegeven van het dossier wijst 
op een verdeling van het vennootschap
pelijk bezit van de vennootschap onder 
gemeenscllappelijke naam <<Laurent et 
Stevenart ll, dan wanneer het tussenar
rest van 12 juli 1951 verklaart dat de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam in 1937 in vereffening gesteld en in 
een naamloze vennootschap omvormd 
werd en dat requestrant te dier gelegen-
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heid voor zijn inbreng 1A44 geheel volge
storte kapitaalsaandelen ontvangen heeft, 
die werkelijk in zijn patrimonium zijn 
gekomen; dan wanneer die verklaring 
gewis en zeker de verdeling insluit van 
het vennootschappelijk bezit van de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
«Laurent et Stevenart >J, welke verdeling 
nit de akte van oprichting van de naam
loze vennootschap « Brasseries de Di
nant n blijkt; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van het middel, door verweerster 
afgeleid nit de niet-inachtneming van ar
tikel 14 van de wet van 6 september 1895 1: 

Overwegende dat, door tegen het be
streden arrest aan te voeren dat het niet 
met het arrest van 12 juli 1951 verenig
baar is, het middel als grief doet gelden 
dat het bestreden arrest het gezag van 
het gewijsde dat van voormeld arrest van 
1951 uitgaat miskend heeft; 

Dat, al ware deze grief gegrond, llet 
bestrederi arrest dan nog de enige in het 
middel aangeduide wets be paling niet · zou 
geschonden llebben; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over llet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 15, paragraaf 2, 25, 
paragraaf 1, 1 o, 'Zl, 35, paragraaf 2, 
lid 2, .37, 39 en 42 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen

' geschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936 ; 1, 2 en 8 van de wet 
van 17 juni 1938 tot wederinvoering van 
de nationale crisisbelasting; 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek; 2, 15, 17, 
26 en 41 van de wetten betreffende de 
handelsvennootschappen, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 30 no
vember 19B5, · eerste onderdeel, doordat 
het hof van beroep met requestrante aan
neemt dat de authentieke akte van 22 sep
tember 1937 waarbij de naamloze ven
nootschap << Brasseries de Dinant >> op
gericht werd, slechts de vaststelling uit
maakt van een eenvoudige rechtstreekse 
verandering van de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam « Laurent et 
Stevenart )), en dat de statutcn van de 
nieuwe naamloze vennootschap zonder 
meer in overeenstemming zijn gebracht 
geweest met de wetsbepalingen waarbij 
het aangenomen nieuw type van vennoot
schap beheerst wordt; tweede onderdeel, 
doordat llet bestreden arrest van 18 fe
bruari 1953 de administratie verwijt de 
zienswijze van de eenvoudige verandering 
welke het bestuur der registratie aan
genomen bad, niet gevolgd te hebben; 
derde onderdeel, doordat hetzelfde arrest 
nit de stukken van het dossier afleidt 
dat het toevoegen van vijf nieuwe ven
noten - waaronder een schuldeiser die 

zijn schuldvordering op de ve:p.nootschap 
onder gemeenscllappelijke naam « Lau
rent et Stevenart JJ gedeeltelijk inbracht, 
- alsmede de nieuwe inbreng bestaande 
in onroerende goederen, van Stevenart, 
en een nieuwe verdeling van de rechten 
van Laurent en Stevenart op de tegen
waarde van de door hen respectievelijk 
ingebrachte deelneming, niet van aard 
zijn om het stelsel van de eenvoudige ver
andering te ontzenuwen; vim·de onder
dee!, doordat het hof van beroep besl_ist 
dat, aangezien uit niets in het dossier 
blijkt dat er, hetzij een vereffening in de 
juiste zin yan die term, hetzij een ver
deling van het vennootschappelijk bezit 
van de vroegere vennootschap plaats 
lleeft gehad, het toekennen, aan reques
trant, rechtsvoorganger van aanlegster in 
verbreking, van de 1.444 kapitaalsaande
len van de naamloze vennootschap « Bras
series de D~nant JJ waarin hij zijn deelne
ming in del vennootschap onder gemeen
schappelijke naam « Laurent et Steve
nart )J had ingebracht niet belastllaar 
is; dan wanneer, eerste onderdeel, er 
nit bedingen van de authentieke akte 
van 22 september 1937 blijkt dat Laurent 
en Stevenart, de enige twee vennoten van 
de beweerdelijk veranderde vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam, bij bo
vengemelde akte in hun eigen naam ver
schenen zijn tegelijk met vijf andere op
richters, welke volstrekt vreemd aan be
wuste personenvennootschap waren, dat 
zij tot volstorting van hun intekening 
voor het kapitaal van de naamloze ven
nootschap « Brasseries de Dinant >l, onder 
meer de algeheellleid van hun respectieve 
deelneming in de vennootschap onder ge
meenschappelijke naam «Laurent et Ste
venart ll ingebracht hebben en dat aande
len van de nieuwe naamloze vennoot
schap aan de zeven oprichters tot vergel
ding van hun inbrengen of hun specien 
toegekend werden; dat men dienvolgens 
client te besluiten dat de vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam « Lau
rent et Stevenart lJ bij wijze van totale 
overdracht van haar vennootschappelijk 
fonds aan een nieuw rechtswezen veref
fend geweest is, welk nieuw rechtswezen 
zowel door de aangenomen juridische 
vorm als door de hoedanigheid, het getal 
en de rechten der vennoten van de eerste 
vennootscllap verschilt; tweede onder
deel, dan wanneer artikel 12 van de wet 
van 22 juli 1931 enkel op het innen der 
registratierechten betrekking heeft; dan 
wanneer de materie der directe belastin
gen, waarin voornamelijk met de werke
lijkheid van de toestanden die inkomsten 
opbrengen rekening gehouden wordt, door 
die wettekst niet beheerst wordt; derde 
onderdeel, bij het lezen van de in het dos
sier berustende documenten, er komt te 
blijken dat de respectieve rechten van 
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Laurent, Stevenart en Lannoye in de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
enkel als aanzienlijk veranderd in de 
naamloze vennootschap teruggevonden 
worden; vierde onderdeel, gelet op de nit
legging welke aan de door de administra
tie verschafte inlichtingen behoort gege
ven te worden, er moet besloten worden 
dat de litigieuze verrichting, voorwerp 
van de authentieke akte van 22 septem
ber 1937, onbetwistbaar een vereffening 
van de vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam cc Laurent et Stevenart ll 
met zich brengt, en dat derhalve elk 
der vennoten van de vennootschap, in 
het bijzonder Laurent, rechtsvoorgan
ger van verweerster in verbreking, 
dient belast te worder.. op de sommen 
welke hem in specien, in effecten of 
anderzins zljn uitgekeerd of toegekend 
geweest - en dus inzonderheid in effec
ten van de naamloze vennootschap 
cc Brasseries de Dinant ll, - in de mate 
waarin die sommen zijn aandeel in het 
kapitaal, geraamd naar het voorschrift 
van artikel 15, · paragraaf 2, der samenge
schakelde wetten, te boven gaan : 

Overwegende dat Laurent en Stevenart, 
met vijf andere personen, waaronder 
Lannoye, bij de akte van oprichting 
van de naamloze vennootschap cc Brasse
ries de Dinant ll, cc Anciens Eltablisse
ments Laurent et Stevenart ll, van 22 sep
tember 1937, verschenen zijn; 

Overwegende dat er in de aanhef van 
de akte onder meer verklaard wordt dat 
voornoemde personen Laurent en Steve
nart de enige vennoten zijn van de ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam welke onder de firma cc Laurent et 
Stevenart ll bekend staat, en dat zij be
slist hebben met de medewerking bij de 
akte van de andere comparanten bewuste 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam te veranderen in een naamloze ven
nootschap met hetzelfde voorwerp, welke 
dier werkzaamheid voortzet; 

Dat cc comparanten, ten vervolge van 
deze uiteenzetting, de ondergetekende 
notaris verzocht hebben de verandering 
authentiek vast te stellen van de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
<c Laurent et Stevenart ll in een naamloze 
vennootschap welker statuten zij als volgt 
vaststellen ll ; 

Overwegende dat, welke de modalitei
ten ervan ook zijn, de verandering van 
een vennootschap in een verschillende 
vennootschap een nieuw rechtswezen in 
het leven roept, hetwelk van de oorspron
kelijke vennootschap onderscheiden is; 

Overwegende dat, waar het eerst be
slist dat requestrante, hier verweerster, 
die zich in de rechten van Laurent be
vindt, te recht staande houdt dat er een
voudig een rechtstreekse verandering van 

de vroegere vennootschap onder gemeen
schappelijke naam in een naamloze ven
nootschap heeft plaats gehad en dat de 
statuten van de naamloze vennootschap 
zonder meer in overeenstemming werden 
gebracht met de wetsbepalingen welke 
het door Laurent en zijn vennoten aan
genomen nieuw type van vennootschap 
beheersen, het arrest laat gelden dat er, 
in strijd met het bovenvermeld beginsel, 
geen nieuwe rechtspersoon in het leven 
geroepen is geweest; 

Overwegende dat het arrest vergeefs 
voornamelijk hierop steunt dat de admi
nistratie van financien, bestuur der regis
tratie, door op de akte van 22 september 
1937 bij toepassing van artikel 12 van de 
wet van 22 juli 1931 het verlaagd regis
tratierecht te innen, stellig de thesis van 
de eenvoudige verandering aangenomen 
heeft, en dat het zonderling en zelfs 
tegenstrijdig zou wezen dezelfde adminis
tratie van financien, bestuur der belas
tingen, een lijnrecht daartegen indrui
sende thesis te zien aannemen; 

Dat voormelde wetsbepaling aan de ma
terie der belastingen op de inkomsten 
vreemd is; 

Dat bovendien die bepaling niet insluit 
dat de verandering de vroegere vennoot
schap laat bestaan en geen nieuwe ven
nootschap in het leven roept; 

Overwegende desgelijks dat de gecriti' 
seerde beslissing de beschouwingen van 
het arrest betreffende de identiteit in 
voorwerp en werkzaamheid, in lokq.len en 
personeel, van beide vennootschappen 
niet kunnen rechtvaardigen; 

Overwegende dat het arrest buitendien 
beslist dat niets in het dossier hetzij op 
een vereffening in de juiste zin van die 
term, hetzij op een verdeling van het 
vennootschappelijk bezit van de vroegere 
vennootschap wijst; 

Maar overwegende dat artikel 5 van 
de statuten der naamloze vennootschap 
het kapitaal vaststelt op 4 millioen frank, 
vertegenwoordigd door 1.614 kapitaals
aandelen van 1.000 frank elk en 2.386 be
voorrechte actien van 1.000 frank elk; 

Dat artikel '!i van bewuste statuten, na 
vastgesteld te hebben dat cc tengevolge 
van deze verandering, alle actieve en pas
sieve bestanddelen, welke bet handels
fonds van de vennootschap cc Laurent et 
Stevenart ll uitmaken, het eigendom van 
de naamloze vennootschap zijn gewor
den ll, en na cc tot vergelding van deze in
breng ll aan Laurent 1.444 geheel volge
storte kapitaalsaandelen en aan Steve
nart 70 geheel volgestorte kapitaalsaande
len toegekend te hebben, bepaalt dat de 
naamloze vennootschap de op 30 juni 1937 
afgesloten actieve en passieve toestand 
van de vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam overneemt, alle door deze 
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vennootschap sedert die datum uitgevoer
de verrichtingen voor rekening van de 
naamloze vennootschap komend en haar 
ten bate en te schade zijnde; 

Overwegende clat uit die bedingen 
blijkt dat aileen de vennoten van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam, door in de naamloze vennootschap 
hun gause deelneming in de vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam in te 
brengen, aan deze door het te niet gaan 
van de zaak, overeenkomstig artikel 1865 
van het Burgerlijk Wetboek, een einde 
gemaakt hebben en dat, aangezien deze 
inbreng geheel het netto-actief van de 
vennootschap in gemeenschal)pelijke naam 
tot voorwerp heeft, voormelcle vennoten, 
voorzeker niet ten opzichte van de derden 
cloch onder hen, de vereffening van die 
vennootschap beeindigd hellben bij wijze 
van vercleling van de aanclelen cler naam
loze vennootschap, welke e)'fecten, die vo
renbedoelde inbreng vertegenwoordigen, 
rechtstreeks in het patrimonium van elk 
hunner, waaroncler cle rechtsvoorganger 
van verweerster, gevallen zijn; 

Overwegende dat de beweegreclenen 
welke, volgens het arrest, hetzij de ven
noten Laurent en Stevenart en de schuld
eiser Lannoye ertoe gebracht hebben in 
de verandering van de vroegere vennoot
schap toe te stemmen, hetzij die venno
ten ertoe gebracht hebben hun respectieve 
aandelen in die vennootschap te bepalen 
door midclel « van een transactionele ra
ming waarbij psychologische veeleer clan 
wiskunclige motieven voorgezeten heb
ben ll, niet kunnen volstaan om aan de 
litigieuze toekenning het karakter van 
een vercleling van het vennootschappelijk 
hezit tengevolge van een vereffening te 
doen verliezen; 

Overwegencle dat het arrest, door te 
beslissen clat de akte van 22 september 
1H37 geen aanleicling gegeven heeft, ener
zijds, tot het ontstaan van een nieuw 
rechtswezen clat ond<~rscheiclen van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam was, en anderzijds, tot de vereffe
n~ng van becloelcle vcnnootschap, de in 
het micldel aangeduicle wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om clie reclenen, verwerpt de voorzie
ning voor zoveel zij tegen het bestreden 
arrest van 12 juli 1951 gericht is; ver
breekt het bestreclen arrest van 18 fe
bruari 1953; beveelt dat melding van on
clerlla vig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroorcleelt aanlegger tot een clerde en 
verweerster tot twee derde cler kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

8 februari 1S55. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 

voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire. 
- GeUjkluidende conclu.sie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Simont. 

1e KAiVIER.- 10 februari 1955 

1 o BELASTINGEN EN TAXES. - Ex
TRABELASTING. - lNVORDERING VAN DE BE
LASTING. - BELASTING LASTENS DE ECHTGE
NOOT GEVESTIGD, - lNVORDERING DIE OP DE 
GOEDEREN VAN DE VROUW MAG WORDEN VER
\'OLGD. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - Ex
'l'RABELASTJNG. - IN 1949 INGEKOHIERD. -
TOEPASSING VAN ,ARTIKEL 11 VAN DE WET 
del. 20 AUGUS1'US 1947 TOT INVORDERING 
\'AN DE BELASTING. - "\VE1"J'ELI,JKHEID. 

3° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. -
RECH'l'S'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. - MIDDELEN 

· BETREFFENDE TWISTPUNTEN DIE DOOR HET 
ARREST NIET BESLECHT WERDEN. - ·NIET' 
ON'l'V ANKELIJKHEID. 

1" De invorde1·ing van de ten laste van 
(Ze echtgenoot gevestigde emtrabelasting 
maa op de .11oederen van de vrottw ver
volga worden in de M.i nrtikel 11 van 
de wet van 20 nnaustns 1947 aestelae 
voorwanrden (1). (Wet Yan 20 au
gustus 1!J±7, art. ll, zijnde het § 2 van 
artikel 35 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen samengeschakelcl 
bij besluit van 15 januari 1948.) 

2° Een in 1949 ingekohierde aanslag in 
de emtrabelastina wordt wettez.ijk in,qe
vorde?·d naa1· de moflalite'iten van arti
Twl 11 1:a.n fl.c wet ·ran 20 11 urtnstns 1947 
tot het verzekeren van de invo,raerina 
van fle belastinaen, zelfs indien de aan
slag aan het dienstjaar 1946 verbonden 
werd (2). 

3° Is bi:i aeb·rek nan vom·werp niet ont
va.nlceli:ilc, het middel flat twistpunten 
bet-rett wnamver het best1·eden arrest 
aeen beslissino behelst. 

(ECHTGENO'l'E LAURENT-DAN1'INNE, 1'. 

BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 6 mei 1!+53 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 2 van het Bur-

(1) en (2). Zie nota, getekend W. G., onder
aan dit arrest' in Bull. en PAsrc., 1955, I, 521. 
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gerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 25, paragraaf 1, 
26, paragraaf 1, 32, paragrafen 1 en 4, 35, 
paragraaf 1, 51, 59, paragraaf 1, 60 en 61, 
paragraaf 3 (gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr 14 van 3 juli 1939, artikel 21), 
71 en 72 van de wetten en besluiten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij het koninklijk besluit van 
12 september 1936, 37 tot 41 van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van 22 sep
tember 1937, 1 en 2, paragraaf 1, 11, para
graaf 1, 15 en 19 yan de wet van 16 octo
ber 1945 tot invoering van een extrabe
lasting, 11 en 55 (inzonderheid para
graaf 1, e, paragrafen 2, 3 en 4) van de 
wet van 20 augustus 1947 waarbij wijzi
gingen aan bovengemelde wetten en be
sluiten en aan de wetten en besluiten be
treffende de met de directe belastingen 
gelijkgestelde taxes worden gebracht, 
van de artikelen 1, 2, 3, 25, paragraaf 1, 
2(i, paragraaf 1, 32, paragrafen 1 en 4, 35, 

. paragrafen 1 en 2, 51, 59, paragraaf 1, 60 
en 61, paragraaf 3, 71 en 72 van de wetten 
en besluiten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, van 
de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet 
van 16 december 1851 en van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, ofschoon aannemend dat de aan
slag in de extrabelasting wel degelijk aan 
dienstjaar 1946 dient verbonden te wor
den, beslist, dat bewuste aanslag, om de 
reden uat hij na de maand augustus 1947 
invorderbaar bleef, door de bepalingen 
van de wet van 20 augustus 19H, inzon
derheitl door artikel 11 van die wet. he
heerst wordt, dan wanneer het dienstjaar 
dat tot het bepalen van de toepasselijk
heid van laatstvermelde bepalingen in 
aanmerking client te worden genomen 
niet het dienstjaar der invordering is, 
doch het dienstjaar van het vestigen van 
de aanslag, namelijk in onderhavig geval 
het dienstjaar 1946 : 

Overwegende dat er tegen het bestre
den arrest opgekomen wordt voor zoveel 
het beslist dat de aanslag in de extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele inkomsten, winsten en baten, 
welke op 30 december 1949 ten laste van 
aanlegger ingekohierd werd, ingevorderd 
mag worden volgens de modaliteiten 
welke bij artikel11 van de wet van 20 au
gustus 1947 in artikel 35, paragraaf 2, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen ingevoegd 
werden; 

Overwegende dat aanleggers uit het 
feit dat die aanslag aan dienstjaar 1946 
zou dienen verbonden te worden ten on
rechte willen afleiden dat de invordering 
ervan slechts overeenkomstig de bepalin
gen welke tijdens clat dienstjaar toepas
selijk waren kan plaats hebben; 

Overwegende dat het vestigen en het in
vorderen van de belasting door onder
scheiden bepalingen beheerst worden; dat 
vestiging en invordering niet noodzake
lijk volgens een zelfde staat der wetge
ving geschieden; 

Overwegende dat artikel 11 van de wet 
van 20 augustus 1947 in werking getreden 
is op 28 augustus 1947, datum waarop 
die wet bekend gemaakt werd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door dat artikel ten aanzien van 
het invorderen van een in 1949 ingeko
hierde aanslag toepasselijk te verklaren, 
er geen terugwerkende kracht aan toege
kend heeft; 

Dat de wetgever inzonderheid voormeld 
artikel 11 ingevoerd heeft tot het verze
keren van de invordering "i'an de extra
belasting door verijdeling van belasting
ontduiking; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Over llet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 11 van de wet van 20 augustus 
1947 waarbij wijzigingen aan de wetten 
en besluiten betreffende de inkomstenbe
lastingen en de met de directe belastingen 
gelijkgestelde taxes worden gebracht, van 
artikel HJ van de wet van 16 october 1945 
tot invoering van een extrabelasting en 
bovendien uit de schending van de arti
kelen 1235, 1289 en 1291 van het Burger
lijk Wetboek, van artikel 60 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 12 september 1936 en bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, van de ar
tikelen 53 tot 81 van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van 22 september 
1937, eerste onderdeel, doordat het bestre
den arrest rechtskracht toekent aan de 
beslissing van de administratie waarbij 
deze tot aanzuivering van de door de 
echtgenoot van aanlegster verschuldigde 
aanslagen de waarden en gelden in reke
ning wou brengen welke deze in minde
ring gestort had op de aanslagen welke te 
haren laste persoonlijk gevestigd werden 
en waarvoor zij naderhand ontheffing be
komeu had, dan wanneer geen wetsbepa
ling zodanige toepassing toestaat en, aan
genomen zelfs dat zij mogelijk zou wezen 
op grond van de bij het burgerlijk ver
bintenissenrecht ingestelde schuldverge
lijking, zulks eukel mogelijk zou wezen op 
de tweevoudige voorwaarde : 1 o dat bij 
de vergeleken schuldvorderingen dezelfde 
twee personeu betrokken zijn, terwijl er 
hier drie personen waren : de echtgenoot, 
de echtgenote en de administratie, de 
eerste schuldenaar en geen schuldeiser 
van de derde, de tweede schuldeiseres en 
geen· schuldenares van de derde; 2° dat 
de twee schuldvorderingen zeker, vast
staand en opeisbaar zouden wezen, wat 
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het arrest niet vaststelt, naardien het in
tegendeel aanneemt dat aanlegster in een 
der voorwaarden tot vrijstelling bepaald 
in artikel 35 van de op 15 januari 1948 sa
mengeschakelde wetten zou kunnen ver
keren, dan wanneer het arrest dienvol
gens tegelijk de regelen van het burger
lijk en het fiscaal recllt miskent en niet 
genoegzaam met redenen omkleed is, 
tweede onderdeel, , afgeleid nit de schen
cling van de artikelen 1235, 1289, 1291, 
2011 tot 2013, 2015, 2021, 2034, 2071 en 2082 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest aldus beslist heeft dat 
tot zekerheid van lle door de man van 
aanlegster versclluldigde aanslagen waar
borgen gehandllaafd bleven en gebruikt 
werden welke aanlegster vrijwillig ge
gesteld had ten einde de kwijting van 
!mar eigen belastingen te dekken, en zulks 
nadat zij onth~ffing van die belastingen 
bekomen had, dan wanneer, enerzijds, de 
waarborgen enkel gelden ten aanzien van 
de schuld waarvoor zij werden verstrekt 
en zonder de toestemming van hem clie ze 
gesteld heeft niet voor een andere schuld 
kunnen gebruikt worden; anderzijds, 
zoals in het eerste, het derde en het zesde 
onderdeel gezegd wordt, de schuld van de 
man ten deze niet geacht kan worden de 
schuld van de vrouw te zijn; derde onder
dee!, afgeleid nit de schending van de ar
tikelen 545, 551, 557 tot 559 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, van 
artikel 60 van de wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het ko
ninklijk besluit van 12 september 1936 en 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1\148, alsmede van de artikelen 56 tot 75 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van die wetten, van 22 september 1937, 
doordat het bestreclen arrest geweigerd 
heeft de oplleffing nit te spreken van de 
verzetten en beslagen die door de admi
nistratie ten laste van aanlegster gedaan 
werden tot zekerheid van de door haar 
versclluldigde aanslagen, waarvoor haar 
onthe.ffing was verleend geweest, en aan 
bewuste verzetten en beslagen rechts
kracht tot zekerheid van de schuld van 
haar man toegekend heeft, dan wanneer 
verzet en beslag enkel rechtskracht kun
nen hebben zolang •de schuldvordering op 
grond waarvan zij geschied zijn blijft be
staan, en dan wanneer, zoals in het eer
ste, het tweede, het derde en het zesde 
onderdeel gezegd wordt, de schuld van de 
man ten deze niet kan geacht worden de 
schnld van de vrouw te zijn; vierde on
derdeel, afgeleid uit de schending van de 
in het derde onderdeel aangeduide wets
bepalingen, doordat het bestreden arrest 
geweigerd heeft de OlJheffing uit te spreken 
van de verzetten en beslagen die door de 
administratie ten laste van aanlegster ge
daan werden tot zekerheid van de door 
llaar verschuldigde aanslagen waarvoor 

!mar onthe.fling was verleend geweest, en 
daaraan rechtskracht tot zekerheid van 
de schuld van haar man toegekend heeft, 
dan wanneer de administratie de in de 
artikelen 74 en 75 van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937 omschreven 
•·ormen en, in de onderstelling dat zij 
een rechtstreeks recht van verhaal op de 
goederen van de echtgenote mocht hebben, 
de in artikelen 5U tot 67 van lletzelfde be
sluit omschreven formaliteiten niet in 
acht genomen heeft ; vijfde onderdeel, af
geleid nit de schending van artikel 72 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het konink
lijk besluit van 12 september 1936 en van 
artikel 72 van die zelfde wetten samenge
schakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, van de artikelen 41, 82, 
83, 92, 95 en 108 van de hypotheekwet van 
16 december 1851, doordat het bestreden 
arrest geweigerd heeft de doorhaling te 
gelasten van de hypothecaire inschrijvin
gen welke op de goederen van aanlegster 
genomen werden tot zekerheicl van de 
tloor haar verschulcligcle belastingaansla
gen waarvoor haar vrijstelling verleend 
wercl, en aan die inschrijvingen rechts
kracht heeft toegekend tot zekerheid van 
de schuld van haar man welke, zoals in 
het eerste, llet tweede, het derde en het 
zesde onderdeel gezegd wordt, ten deze 
niet geacht kan worden de schulcl der 
vrouw te zijn, dan wanneer de in arti
kel 2 van de wet van 24 december 1948 
(artikel 72 van de wetten samengescha
keld bij het beslnit van de Regent van 
15 januari 1948, inzonderheid 1Jaragra
fen 3 en 4) omschreven formaliteiten 
door de aclministratie niet zijn vervuld 
geweest; zesde onderdeel, afgeleid nit de 
schending van de in het eerste onderdeel 
aangeduide wetsbepalingen, doordat het 
arrest de in de voorgaande onderdelen 
aangeklaagde voorzieningen enkel heeft 
kunnen treffen mits artikel 11 van de 
wet van 20 augustus 1947 te interpreteren 
als het patrimonium der echtgenote ver
mengend met dat van de man, dan wan
neer de draagwijdte van dat artikel en
kel is de Staat in de' mogelijkheid te stel
len zijn schuldvordering op sommige goe
deren van tle echtgenote te verhalen : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door het bestreden arrest te wijzen, 
zijn rechtsmacht niet uitgeput heeft; 

Dat hij, na beslist te hebben dat de op 
30 december 1949 ingekohiercle aanslag in 
de extrabelasting aan dienstjaar 1946 
moet verbonden worden en dat de invor
dering ervan overeenkomstig artikel 11 
van de wet van 20 augustus 1947 mag ver
volgd worden, zich voorbehoudt verder 
uitspraak te cloen na de volvoering van 
de onderzoeksmaatregel welke hij gelast; 

Overwegende dat, aangezien het bestre-
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den arrest geen beslissing behelst over de 
in de onderscheiden onderdelen des mid
dels opgeworpen punten, het middel bij 
-gebrek aan voorwerp niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

10 februari 1955. - 1" kamer. - Voor
z-itter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve·rslarmever, H. Daubresse. - Gelijlc
lu.idende aonalusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeur en Van Leynseele. 

1e KAMER.- 10 februari 1955 

1° ARBEIDSONGEYAL. - 0NGEVAL IN 
WELKER OORZAKEN EEN OOHLOGSFEIT VOOR
KOMT. - BESLUITWET VAN 19 MEl 1945. -
BETEKENIS VAN RET WOORD « OORLOGS
FEIT )) IN DE BESLUITWET. VAN 19 MEl 1945. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - LUCHTALAHM 
WAAROP EEN PANIEK GEVOLGD IS. ---'- PLAATS 
VAN NUT ZIJNDE VOOR DE OPERA'l'IES VAN RET 
VIJANDIG LEGER EN DIE VAAK GEBOMBARDEERD 
WERD. - KAN ALS EEN << OOHLOGSFEIT ll 

NAAR DE ZIN VAN DE BESLUITWET VAN 
19 MEl 1945 WORDEN AANGEZIEN. 

1° Het woord « oorlogsfeit ll bedoelt de 
lcrijgsverriahtingen dit wil zeggen de 
strijd tu.ssen oorlogvoerende legers en 
de gebeu.rtenissen die daarmede nau.w 
verband hott.den (1). (Besluitwet van 
19 mei 1945, art. 2 en 13.) 

2° Een lu.ahtalarm waarop een paniek ge
volgd is ter plaats waar het verriaht 
1.oerk van mf.t was voor het vijandig 
leger en die vaak door de geallieerde 
lu.ahtmaaht gebombrtrdeenJ. werd kan 
ten aanzien van de besl1titwet van 
19 m.ei .1945 als oo1·logsjeit worden be
saho1tWd (2). (Besluitwet- van 19 mei 
1945, art. 2 en 13.) 

(VOOHZORGS· EN S'l'EUNKAS TEN BEHOEVE VAN 
DE SLACHTOFFEHS VAN ARBEIDSONGEVALLEN, 
T. NA'l'IONALE MAATSCHAPPI.T VAN BELGISCHE 
SPOOHWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het l1estreden 
vonnis, op 25 februari 1953 gewezen door 
de vrederechter te Bergen; 

Over llet enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 3, 13, 14 

(1) en (2) Verbr., 16 october 1947 (Bull. en 
PASIC., 1947, I, 421); 25 november 1948, drie 
arresten (A1·r. Verbr., 1948, blz. 587, 588 en 
590; Bull. en PAsrc., 1948, I, 668,, 670 en 672) 

en 15 van het besluit van 9 augustus 19±1 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen in 
de oorzaken waarvan een oorlogsfeitvoor
komt, 97 van de Grondwet, voor zoveel 
als nodig van artikel 1 van de besluitwet 
van 19 mei 1945 betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen in welker oorzaken een oor
logsfeit voorkomt, en van de artikelen 2, 
3, 13, 14 en 15 van de bij voormeld arti
kel 1 van de besluitwet van 19 mei 1945 
uitgevaardigde bepalingen, doordat het 
bestreden arrest het herstel van de 
door het litigieuze ongeval veroorzaakte 
schade ten laste van aanlegster legt om 
de reden dat een bombardement, en het 
daaraan voorafgaande alarm dat het bom
bardement doet voorzien, zelfs ingeval het 
niet plaats heeft, een oorlogsfeit uitmaken; 
dat dit alarm een paniek en een wilde 
vlucht naar de schuilplaatsen teweeg
brengt bij degenen die zich bevinden in 
de nabijheid van de plaatsen die in het 
bijzonder de doelwitten der bombarde

_menten zijn; dat dit alarm, die paniek 
en die vlucht in een rechtstreeks en nauw 
verband met de E:taat van oorlog staan, 
dat dergelijke gebeurtenissen niet denk
baar zijn zonder een hestaande staat van 
oorlog, .zonder een strijd tussen oorlog
voerende legers, dan wanneer het ongeval 
welker schade aanlegster krachtens de 
bovenaangedui<le bepalingen dient te her
stollen door een oorlogsfeit moet veroor
zaakt geweest zijn; dan waniteer het 
luchtalarm,- eenvoudige beschermings
maatregel, op zich zelf zodanig feit niet 
oplevert, -en dan wanneer bovendien de 
rechter over de grond niet vastgesteld 
heeft dat in andere omstandigheden, 
welke oorlogsfeiten opleveren, zoals bet 
overvliegen van vliegtuigen, een mitrail
lade, een bombardement, in onderhavig 
geval het luchtalarm zouden vergezeld 
hebben : 

Oven\'egende dat de term « oorlogsfei
ten )) de oorlogsverrichtingen bedoelt, dit 
wil zeggen de strijd tussen de oorlogvoe
rende legers en de gebeurtenissen welke 
daarmede nauw verband hebben; 

'Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen yan de lJestreden beslissing het 
litigienze ongeval te wijten is nan een 
luchtalarm waarop een paniek gevolgd 
is, en dat de plaats waar de arbeid ver
richt werd ten tijde der feiten door de 
geallieerde luchtmacht vaak gebombar
deerd werd, daar llet arsenaal te Cuesmes 
en het station te Bergen als « van nut 
zijnde voor de operaties van het Duits le
ger )) beschonwd werden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond nit die vaststellingen heeft kunnen 
afieiden dat, zelfs wanneer het in zoda
nige omstandigheden gegeven luchtalarm 
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slechts op een dreigend gevaar voor over
vlieging duidt dat niet door een bombar
dement of een werkelijk overvliegen ge
volgd wor<lt, dat alarm desnietternin nauw 
verband met de strijd tnssen oorlogvoe
rende legers houdt en derhalve als een 
« oorlogsfeit ll client te worden aange
zien; 

Overwegende dat het middel niet ge
grond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

10 februari 1955. - 1" kamer. - Foor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Rutsaert. - Gelijlcl~~i
dende conclusie, H. Ganshof vau der 
Meersch, advocaat-generaal. ~ Pleiters, 
HH. Simont en Ansiaux. 

1 e KAME H. -- 10 februari 1955 

HUUROVEHEFJNKOMST. HANDELS-
HUUROVEREENKOMST. - WET VAN 30 APRIL 
1951. - UITBA'l'ING DOOR DE VERHUURDER 
VAN EEN HANDELSZAAK (( GELIJKAARDIG ll AAN 
DIE VAN ZIJN GEWEZEN HUURDER. - VAST
S'l'ELLINGEN W AARUI'l' DE GELIJKAARDIGHEID 
MAG AFGELEID WORDEN. 

Het vonnis dat om te beslissen dat twee 
handelszalten, in feite nfw.?· de zin van 
de wet van 30 april 1951 gelijlcaardig 
zijn vaststelt clat cle clientele van de 
humrcle1· wiens hanclelszaalc in het thans 
doo?' de verhmrnler bewoond onroerend 
goed gevesUgd was in belangrijlce mate 
tot de nitbreiding van de za.lcen van de 
ve·rh·tt1tnle1· Ivan bijdragen, is wettelijk 
met ·redenen omlvleed (1). 

(KUJ\IPS, •.r. STEVENS.) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 juli 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis aanleg
ger veroordeelt om aan verweerster een 
uitwinningsvergoeding te betalen op grond 
van de gelijkaardigheid van de handels
zaken welke partijen achtereenvolgens in 
het litigieus onroerend goed gedreven 
hebben, zonder het verweer van aanlegger 

(1) Over het begrip « gelijkaardige handels
zaak ll, zie Memorie van toeiichting, para
graaf 33, Pasinomie, 1951, biz. 333, en versiag 
van de Kamercommissie van economische zaken 
en middenstand, ibid., biz. 371. 

te beantwoorden welke staande hield dat 
hij, om reden van het klein getal der ar
tikelen die door allebei de partijen ver
kocht werden, aan verweerster nimmer 
een aanzienlijk deel van haar klandizie 
zou kunnen ontnemen, nit _welk feit hij 
afieidde dat de handelszaken niet gelijk
aardig waren, doordat, althans de gran
den van het bestreden vonnis dnbbelzin
nig zijn omdat zij in het onzekere laten 
of de rechter over de grond heeft willen 
beslissen dat het door verweerster gele
den verlies van clientele merkelijk was, 
dan wel, integendeel, of elk verlies van 
clientele, zelfs het geringste, voistond 
om de geiijkaardigheid der handeiszaken 
te bewijzen en om voor verweerster het 
recht op een uitwinningsvergoeding te 
doen ontstaan, waaruit volgt dat het be
streden vonnis niet wettelijk gemotiveerd 
is : 

Over het eerste onderdeei : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

beslist dat « beide kwestieuze handelsza
ken in feite g·elijkaardig zijn naar de zin 
van de wet 30 april 1951 ll; 

Dat het, om die beslissing te motiveren, 
het advies van de deskundige aanhaalt 
hetwelk het aanneemt en voigens hetwelk 
(( wegens de overdracht de clientele van 
appellante (hier verweerster) in belang
rijke mate tot de uitbreiding van de za
ken van gei:ntimeerde (hier aanlegger) 
kan bijdrag·en ll; 

Overwegende dat uit de vaststelling dat 
aanlegger, door zijn handelszaak in het 
voorheen aan verweerster in huur gege
ven onroerend goed te vestigen, uit dier 
clientele een aanzienlijk voordeel zou 
trekken, noodzakelijk voortvloeit dat een 
merkelijk deel harer clientele aan ver
weerster zou ontnomen worden; 

Dat derhalve het bestreden vonnis op 
passende wijze het in het middel aange
haald verweer beantwoord heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de gronden van 

het beroepen vonnis blijkt dat de rechter 
over de grond zonder dnbbelzinnigheid 
uit het verlies door verweerster, van een 
merkelijk deel harer clientele de gelijk
aardigheid der handelszaken afgeleid 
heeft; 

Waaruit volgt dat beide onderdelen van 
het mid del in feite niet opgaan; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

10 februari 1955. - 1e kamer. - VoO?-
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
TTm·slaggeve1·, H. Danbresse. - Gelijlclui
dende conolt~sie, H. Ganshof van der 
J'deersch, advocaat-generaal. - PleiteTS, 
I-IH. VanRyn en Van Leynseele. 
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1 e KAMER. - 11 februari 1955 

.1° SEQUESTER DER GOEDEJREJN VAN 
DE PERSONEJN AAN WIE MISDRIJ
VEJN TEJGEJN DE UITWENDIGE VEI
LIGHEID VAN DE STAAT WORDEN 
TEN LAST]] GEJLEGD. - SEQUESTER 
INGESTELD BIJ ARTIKEL 1 VAN DE BESLUIT
WET VAN 17 ,JANUARI 1945. - BES'fAAT IN
GEVOLGE DE WET. - GEEN BEKENDMAKING 
VEREIST. 

2o SEQUESTER DER GOEJDEJREJN VAN 
DE PERSONEJN AAN WIE lVIISDRIJ
VEJN TEJGEN DE UITWENDIGEJ VEI
LIGHEID VAN DE STAAT WORDEN 
TEN LASTE GEJLEGD. - TEGENSTEL
BAARHEID JEGENS DERDEN. - WERKELIJKE 
KENNiS VAN DE GEEIS'l'E MAATREGEL. 

go SEQUESTER DER GOEDEREJN VAN 
DE PEJRSONEJN AAN WIE MISDRIJ
VEJN TEJGEJN DE UITWEJNDIGEJ VEI
LIGHEID VAN DE STAAT WORDEN 
TEN LASTEJ GEJLEGD. - BEWIJs VAN 
DE WERKELIJKE KENNIS VAN DE DERDEN. -
MAG UIT ALLE FEI'l'ELIJKE OMSTANDIGHEDEN 
AFGELEID WORDEN. - BINDENDE BEOORDE
LING DOOR DE RECH'fER OVER DE GROND. 

4o SEQUESTJDR DER GOEJDEJREJN VAN 
DE PEJRSONEJN AAN WTFJ i\lliSDRIJ
VEN '.rEGEN DE UITWENDIGE VEI
LIGHEllD VAN DE STAAT WORDEN 
TEN LAS'.rE GELEJGD. - BEKENDMA
KING IN HE'!' <C S'l'AA'l'SBLAD ll. - MAAK'l' 
GEEN WE'l'TELlJK YERMOEDEN Ul'l' VAN DE 
KENNIS Y AN DE DERDEN. 

1 o H et b·ii art'ilcel 1 van de wet van 17 fa
n-nari i9J,5 ingesteld seq11ester der goe
deren van de personen aan wie misda
den en ·wanbedri,]ven tegen cle 1fitwen
di,qe veiUghei.d van de Staat wor·clen 
ten Iaste gelegcl, bestaa.t lcrachtens de 
wet afgezien van ellw belcendmaking. 

2o Dnm wettelijlce maatregel is slechts 
nan tlerrlen tegenstelbadr· in zover- zij 
er· ·we1'1celijlc kennis van gehatl llebben. 

3o Die wer-keli:ilce kennis ma.r1 aj'geleitl 
wonlen uit alle feiteH:ilre omstnndighe
den. wanr·vnn de rechter over· de IJTOt'!d 
sonverein in feite de bewi]swaarrl.e be
oor-deelt. 

4o Uit de bel;;endmalcing in het Staatsblad 
vnn de naam van een persoon wiens 
fJOederen bij toepnssing vnn de beslnit
wet dd. 17 januari 191,5 onder sequester 
werclen gesteld heeft h:nn geen wetteUjlc 
vermoeden afgeleid wonlen met de lcen
nis 'l:an de genomen maatregel tloor 
derden (1). 

(1} Vergel. verbr., 24 maart 1952 (Arr. 
Verb1·., 1952, blz. 402; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 458). 

(VERHEYEN, T. DIENS'f VAN REI' SEQUESI'ER.J 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 febrnari 1954 gewezen door 
llet Hof van beroep te Brussel; 

Over llet enig middel, afgeleid nit de• 
schending van de- artikelen 97 van dE" 
Grondwet, 1 van de beslnitwet dd. 23 au
gustus 19-!4, 1,- 6, 8 en 11 van de beslnit
wet del. 17 januari 19,15 betreffende het 
seqnestE"r der goecleren van de personen 
aan wie miscladen en wanbedrijven tegE"n 
ue uitwenclige veiligheicl van de Staat 
worden ten laste geleg-cl en der goedert'n 
van de verclachten, 1 en 2 van de besluit
WE't del. 10 j anuari 1946 tot wijziging van 
de artikelen () en 11 van de besluitwet 
del. 17 .ianuari 1945, doordat llet bestrerlen 
arrest ten onrechte beslist heeft clat de 
door aanlegger ter outlasting van de ge
sequestreerde Van Dijck gedane betaling 
van de som van 28.000 frank en de op 
31 october 1945 tussen aanlegger en de 
gesequestreerde Van Dijck gesloten oyer
eenkomst niet aan de Dienst van het se
quester tegenstelbaar waren, om de en
kele reden dat Constant Van Dijck op 
9 mei l!l-l5 onder sequester wercl gesteld 
en dat, seclert clit ogenblik, geen akte van 
de gesequestreerde aan de dienst meer te
genstelbaar was, clan wanneer : 1° het 

, enig feit van de ondersequesterstelling 
de ontegenstelbaarllcicl aan de dienst me-
clebrengt niet van alle akten van de gese
questreerde, doch alleen van de akten van 
derden te kwader trouw die ertoe strek
ken de gesequestreerde onvermogend te 
maken en dat het arrest niet vaststelt 
dat aanlegger te kwadt~r trouw hanclelcle 
en dat de litigieuze aktE"n er toe zouden 
gestrekt hebben de gesequestreerde Van 
Dijck onvermogend te maken; 2° in elk 
geval, het bestreden arrest vaststelde clat 
de bekendmaking van de ondersequester
stelling, die ten tijde cler feiten verplich
tend was, niet geschiedde, en de oncler
sequesterstelling· derhalve geheim en niet 
aan aanlegger tegenstelbaar was : 

OI'Prweg·ende dat uit l!et bestreclen ar
rest blijkt clat Constant Van Dijck op 
9 mei 1945 krachtens de beslnitwet van 
17 januari 1945 onder sequester gesteld 
werd, en, clat op de vorclering van cle 
Dienst van het sequester strekkencle tot 
betaling van 35.000 f1·ank voor sclli'ijn
werkerij- en metselwerken uitgevoercl door 
Van Dijck bij het bouwen van een waren
huis voor rekening van aanlegger, cleze 
opgeworpen heeft, eenscleels, dat hij 
ter outlasting van genoemde Van Dijck 
28.000 frank betaald had. anderdeels, dat 
cleze laatste aan de verplichting die llij 
op 31 ·october 1945 op zich genomen had, 
nog een sen·e te bouwen, te kort gekomen 
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was en zo aan aanlegger een schade van 
72.000 frank berokkend had, waarvoor hij 
bij tegeneis vergoeding vroeg; 

Overwegende dat, met betrekking tot de 
betaling van 28.000 frank, het arrest 
vaststelt dat zij gans vreemd is aan het 
bouwen van het warenhuis, maar een be
loning uitmaakt voor een tussenkomst be
treffende het maken van een serre; dat 
dienaangaande het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende met betrekking tot de te
geneis en het tweede onderdeel van het 
middel, dat artikel 11 van de besluitwet 
van 17 januari 1945 betreffende het se
quester der goederen van de personen aan 
wie misdaden en wanbedrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de Staat wor
den ten laste gelegd en der goederen van 
de verdachten, bepaalde dat de Dienst 
van het sequester in het Belgisoh Staats
blad de lijst zou bekend maken van de 
personen en de vennootschappen of licha
men, aan wie het beheer van hun goede
ren bij toepassing van die besluitwet ont
trokken werd ; 

Dat ingevolge artikel 2 van de besluit
wet van 10 januari 1946 deze maatregel 
facultatief is geworden; 

Overwegende dat, zowel onder het re
gime van de besluitwet van 17 januari 
1945 als onder. dat van de besluitwet van 
10 januari 1946, het sequester krachtens 
de wet en afgezien van elke bekendma
king bestaat; 

Overwegende echter dat deze wettelijke 
maatregel slechts aan derden tegenstel
baar is in zover zij er werkelijk kennis 
van gebad bebben; 

Dat die werkelijke kennis mag afgeleid 
worden uit alle feitelijke omstandigbeden, 
waarvan de recbter over de grond soeve
rein in feite de bewijswaarde beoordeelt; 
dat de bekendrnaking in het Belgisoh 
Staatsblad in onderhavig geval geen wet
telijk vermoeden van kennis tot gevolg 
heeft ; dat de recbter over de grond soe
verein beoordeelt of de derden werkelijk 
door die bekendmaking kennis van die 
maatregel bebben gehad; 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
bij verwUzing· naar bet beroepen vonnis 
vaststelt dat het onder sequester stellen 
niet in het Belgisoh Staatsblad .bekend
gemaakt was, toen de gesequestreerde 
Van Dijck op 31 october 1945 jegens aan
legger een verbintenis aanging; 

Overwegende dat ten antwoord op 
het middel opgeworpen door aanleg
ger die voorhield dat het onder sequester 
stellen hem niet tegenstelbaar was, eens
deels omdat het niet bekend gemaakt was, 
geweest, anderdeels omdat hij in feite 
geen kennis er van had gehad, het bestre-

den arrest beslist cc dat het gebrek aan 
bekendrnaking niet van aard is het se
quester te binden door verbintenissen 
aangegaan door de onder sequester ge
stelde Jl en dat c< de derden niet gerech
tigd zijn zich op het gebrek aan bekeild
making te beroepen ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aldus impliciet doch noodzakelijk 
beslist dat het onder sequester stellen aan 
de derden tegenstelbaar is, zelfs wanneer 
niet bewezen is dat zij er werkelijk ken
nis van hadden; 

Dat het bestreden arrest dienvolgens de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het aan
leggers tegeneis afgewezen en over de 
kosten uitspraak gedaan heeft; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de alzo beperkte zaak naar het 
Hof van Beroep te Gent. 

11 februari 1955. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Neveu.- Gelijklttidende 
oonolttsie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Ansiaux en della" 
Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 11 februari 1955 

1° BEJWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
NI]':T GEWRAAKTE GETUIGEN. - BEWIJS
KRACHT VAN HUN VERKLARING NIETTEMIN 
SOUVEREIN DOOR DE . RECHTER OVER DE 
GROND BEOORDEELD. 

2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
PRIVE-DErEG.riVES DOOR EEN DER PAR'l'IJEN 
AANGESTELD EN IN HOEDANlGHEID VAN GETUI
GEN VERHOORD. - BINDENDE BEOQRDELING 
DOOR DE RECH'l'ER OVER DE GROND VAN DE 
BEWIJSKRACH'l' VAN HUN VERKLARINGEN. 

1° De omst(tndigheid dat de t'ijdens een 
gehoaden enkwest verhoonle getttigen 
niet werden gew·raalct blijft zonder in
vloed op de souvereine beoordeUngs
maoht van de ?"eohter over de grond 
met betrelclcing tot de bewijslcraoht van 
httn ve·rklcwingen. 

2° De reohter over de g1·ond beom·declt 
souverein de bewijskraoht die dient ge
heoht aan verlclaringen wellce Ujdens 
een geho'Uden getttigenverhoor door pri
ve-deteotives afgelegd werden. 
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(TE·:sA~O, T. COPPENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 . februari 1!J54 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek hon
dende begripsbepaling van de bindende 
kracht der overeenkomsten en, aldus ook, 
van het gerechtelijk contract, van de ar
tikelen 1319, 1320 van hetzelfde wetboek 
betreffende het aan de akten, en dus ook 
aan een vonnis verschuldigd geloof, door
dat het bestreden arrest. bij miskenning 
van het gerechtelijk contract, de verla
ting van het echtelijk huis zonder gel
dige uitleg als grond der echtscheiding 
ten nadele van eiseres weerhoudt, dan 
wanneer dit feit, alhoewel vermeld in het 
verzoekschrift tot echtscheiding en in de 
dagvaarding, niet meer in verweerders 
conclusies werd aangehaald en ook niet 
door het beroepen vonnis weerhouden 
was geweest, zodat verweerder aan die 
grief of minstens aan zijn lmrakter van 
grove belediging had verzaakt en in elk 
geval de bestreden beslissing het geloof 
heeft miskend dat aan het beroepen von
nis dient gehecht, met te beslissen dat 
de eerste rechter (( dergelijke gedraging ll 
van eiseres (waarin het verlaten van 
't echtelijk huis was begrepen) met recht 
en reden als zwaarwichtig genoeg had 
aangezien om de echtscheiding ten voor
dele van verweerder toe te staan, dan 
wanneer de eerste rechter het verlaten 
van het echtelijk huis door eiseres niet 
tot staving van zijn beslissing weerhon
den had : 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
hetgeen door aanlegster wordt aange
voerd, de eerste rechter eensdeels onder 
de feiten die hij als erg beledigend be
schouwde begrepen had dat de eiseres 
(( in begin mei, zonder geldige reden, met 
het kind vertrokken is ll, en dat ander
deels de conclusies van verweerder voor 
het hof van beroep een algemene verwij· 
zing naar de motieven van het vonnis en 
dienvolgens naar het betwiste feit inhiel
den; 

Dat dienvolgens de beide onderdelen 
van het middel feitelijke grondslag mis
sen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grond· 
wet wegens tegenstrijdigheid in de moti
vering, die met een gebrek aan motivering 
gelijkstaat, doordut het bestreden arrest, 
na te hebben gezegd dat de eerste rech
ter beslist had dat de door eiseres tot 
stavi~ harer vordering ingeroepen ge
tuigenissen van private detectives, gelet 

\'EllBR., 1955. - 31 

op het belang cUe zij in de zaak hadden, I 
met des te groter omzichtigheid dienden 1 
te worden aanvaard, verder beslist dat 
verklaringen van prive-detectives altijd I 
als verdacht voorkomen en geen Yoldoen- I 
de bewijs van de aangehaulde feiten j 
~unnen uitmaken, - wat tegenstrijdig 
lS : 

Overwegende c1at het geenszins tegen- I 
strijdig is te verklaren, enerzijds dat de I 
getuigenissen van private detectives met j 
des te grotere omzichtigheid dienen aan-
vaard, naardien zij een rechtstreeks 
belang in de zaak hadden, en anc1erzijds I 
dat de verklaringen uitgaande van der· I 
gelijke getuigen altijd als verdacht voor- j 
komen en geen voldoende bewijs der aan-
gehaalde feiten kunnen opleveren; 

Ove1· het derde middel, afgeleid uit de 1 
schending van de artikelen 283, 284, 2SS, 1 
289, 2j)0, 291 van het Wetboek van bur-
gerlijke rechtsvorclering en der rechten I 
van de verdediging, doordat het bestreden I 
arrest weigert rekening te houden met j 
de getuigenissen van de vierde en van 
de vijfde getuigen van het getuigenver· 
hoor ten verzoeke van eiseres en zulks I 
principieel doet, omdat die getuigen prive- I 
detectives zijn en alhoewel die getuigen j 
niet gewraakt waren geweest door ver· 
weerder die in zijn conclusies zich ertoe 
beperkte te laten opmerken dat zij de· I 
tectives ten c1ienste van eiseres-beroepster 1 
waren zonder een middel nit die omstlm- j 
digheid af te leiden : 

Overwegende dat de rechter niet ge-
bonden is door de verklaringen van de I 
getuigen, al werden ze niet gewraakt, en 1 
dat hij ze souverein beoordeelt; I 

Dat het middel naar recht fault; 1 
Over het vierde middel, afgeleid uit de j 

schending van de artikelen 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be-
streden arrest het aan de conclusies van I 
eiseres verschuldigd geloof miskent met 1 
te zeggen dat de ontmoeting van verweer-
der met een (( blonde dame )) in een her- I 
berg gelegen Emile Jacqmainlaan · door I 
geen andere vaststelling wordt gestaafcl, j 
dan wanneer eiseres, in die conclnsies, 
ni.et aileen die samenkomst van haar echt
genoot met bedoelde dame inriep, maar I 
hoofdzakelijk het feit dat zij tezamen op 1 
de verdieping waren gegaan en aldaar 
zeer langdurig waren verbleven, terwijl I 
eiseres anderzijds, in dezelfde gedachten- I 
gang, nog twee andere feiten inriep : de j 
ontmoetingen van verweerder met de 
<( dame aux chevenx blonds cendres )) in 
een cinema, en, hetgeen zich op het bal I 
elke zaterdagavond voordeed : I 

Overwegende dat, ·met be trekking tot 1 
J1et samenkomen van verweerder met een 1 
dame in een herberg, het bestr'eden ar
rest verklaart clat dit feit zich slechts j 

J 

j 

j 

1 
j 
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eenmaal zou voorgedaan hebben en erop 
wijst dat het door geen andere vaststel
ling gestaafd wordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

11 februari 1955. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neven. ~ Gelijlcl'll-i.dende concl·nsie, 
H. F. Dum on, odvocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 14 februari 1955 

1o MILITIE. - BESLISSINGEN VAN DE HER
KEURINGSI{AAD. - :1\<IoTIVERING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. - Mr
LITIE. - HERKEURINGSRMD. - VASTS'l'EL
LING DAT DE BESLISSING BIJ MEERDERHEID 
VAN S1'EMMEN GEWEZEN WERD. - UITDRUK
KELIJXE VASTSTELLING NIET VEREIST. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MILITIE. - MIDDEL AFGELEID UIT DE BOHEN
DING VAN EEN WETSBEPALING DIE AAN DE IN
GEROEPEN GRIEF VREEMD IS. - NIET ONT
VANKELIJK :MIDDEL. 

4° MILITIE. - SA:t>IENSTELLING VAN DE 
HERKEURINGSRAAD. VOORZITTER. 
TIJDPERK VAN ZIJN MANDAAT. 

5o MILITIE. - SAMENSTELLING VAN DE HER-
KEURINGSRAAD. REGELMATIGHEID. 
V ASTSTELLING. 

6o MILITIJ<i •• - TERKENNISBRENGING VAN 
DE BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD. -
TERMIJN. - NIET NALEVING. - ZONDER 
INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BE
SLISSING. 

1 o De herlce1tringsraad die in de oewoor
dingen van artik.el 44, paragraaf 4, van 
de wet van 15 jlmi 1951 ·uitspraalc doet 
over de dienst,qeschilctheid moet zijn 
beslissing niet nader met redenen om
lvleden (1). 

2o De her7ceuringsraad is er niet toe ge-

(1) Verbr., 14 juni 1954 (A1·r. Ve1·b•·., 1954, 
blz. 657; Bull. en PASIC., 1954, I, 874, en 
nota 1). 

(2) Verbr., 27 april 1953 (Arr. Yerbr., 1953, 
blz. 5821 Bull. en PASIC., 1953, I, 658). 

(3) Verbr., 14 juni 1954 (A•·,._ T'ei·br., 1954, 
blz. 657; Bull. en · PASIC., 1954, I, 874, en 
nota 2). 

(4) ARcQ, Cr>mmentaire cle la loi sur la mi
lice, n' 208. 

(5) Verbr., 14 october 1940 (Bull. en PAsrc., 

ho~tden op witdru7~7celijke Wt]Ze in ZtJn 
besUssing te verrnelden dat deze bij 
meerderheid van stemmen genomen 
wera (2). (Wet van 15 juni 1951, arti
kel 44, par. 1.) 

3° H et mid del atgeleid u-it het teit dat 
cle dienstplichtige niet opgeroepen werd 
om voor de herke~tringsraad te verschij
nen is niet ontva.nkelii 7c, zo enkel 
de schend·ing van arWcel4~, para{fntaf 2, 
van de wet van 15 juni 1951 wordt 
ingeroepen (3). 

4° De aanwijzing dom· cle Koning van 
de voorzitter van een herlceuringM·aad 
geldt tot het aftreden van de titttlair 
ot tot het ophouden Vltn zijn ambt in 
de magistratm11· (4). (Wet van 15 juni 
1951, art. 39.) 

5° Zo de regelmatigheid va1t de samen
stelling va.n een herlWlWi'ngsra.ad niet 
ttit de vermeldingen van ife bestrellen 
beslissing, blijlct kan ~ij i'li,S!Jelijlcs uit 
pttblieke en wette!ijl"e bd,scheiden 
sprniten en namelijlc, wnt de voorzitter 
betreft, ttit de bekend1naldng in het 
Staatsblad van het lcmtinldij 7c besluit 
waa.rbij de voorzitters van de herkeu
ringsraden aangewezen werden (5). 
(Wet van 15 juni 1951, art. 39.) 

6° De omsta.ndigheid dat de bestreden 
besliss·ing niet binnen de door het arti
kel 49 van de wet van 15 juni1951 voor
.ziene termijn betelcend werd, is zonder 
invloed op de wettelijk.heiil van d.eze 
beslissing (6). 

(BUYCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 november 1954 gewezen 
door de herkeuringsraad van <le ]rovincie 
Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleiQ uit de 
schending van de artikelen 97 v.an de 
Grondwet en 49 van de wet van 15 juni 
1951, doordat de bestreden besibsing zo 
onduidelijk opgesteld is dat er net kan 
uit afgeleid worden dat zij gem~tj_ veerd 
is; 

1940, I, 249, en nota's 2 en 3, biz. 250) ;18 juni 
194.1 (A1'1'. Yerbr., 1941, blz. 142; .LJ~& Zl. en 
PAsrc., 1941, I, 238, en nota, biz. 239); \~ octo
ber 1951 (Arr. T'erb•·., 1952, blz. 73; 1J~E-Zl. en 
PASIC., 1952, I, 77); 9 maart 1953 (Arr. r e•·b•·., 
1953, biz. 469; B11ll. en PASIC., 1953, I, 5!9.). Zie 
ook verbr., 8 maart 1954 (A•·r. T'erbr -, :1.954, 
blz. 459; Bull. en P ASIC., 1954, I, 51>~ en 
nota 1), alsook volgend arrest en n~ta ~~der 
dit arrest. 

(6) Verbr., 8 februari 1954 (B<tll. en, ]L;:SIC., 
1954, I, 505, en nota 2). 
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Overwegende dat de herkemingsraad 
zijn beslissing in de termen van arti
kel 44, paragraaf 4, van voornoemde wet 
gemotiveerd heeft en zich derhalve naar 
de bepalingen van artikel 49 van de 
zelfde wet geschikt heeft; dat het mid del 
naar recht faalt : 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 44, paragraaf 1, 
van de wet dd. 15 juni Hl51, doordat de 
bestreden beslissing niet vermeldt dat zij 
met meerderheid van stemmen genomen 
werd: 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling aan de herkeuringsraad de verplich
ting oplegt op uitdrukkelijke wijze in 
zijn beslissing te vermelden dat deze bij 
meerderheid van stemmen genomen werd; 
dat nit de vaststelling dat « de herkeu
ringsraad, na beraadslaging, uitspraak 
doet als volgt ... lJ op impliciete doch on
dubbelzinnige wijze blijkt d,at de beslis
sing bij meerderheid van stemmen gena
men werd; 

Dat het middel niet kan aangenomeu 
worden; 

Over het der.de middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 44, paragraaf 2, 
van de wet van 15 j'uni 1951, doordat aan
legger nooit opgeroepen werd om voor de 
herkeuringsraad te verschijnen, dan wan
neer deze raad niet zonder de betrokkene 
te hebben opgeroepen zijn aanvraag niet 
ontvankelijk mag verklaren : 

Overwegende dat de ingeroepen wets
bepaling enkel toepasselijk is wanneer de 
herkeuringsraad de aanvraag niet ont
vankelijk verklaart en niet wanneer hij, 
zoals ter zake, over de grond uitspraak 
doet; dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

Over het viercle middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 39 van de wet van 
15 juni 1951, doordat de herkeuringsraad 
niet samengesteld werd op de door even-· 
gemeld artikel voorziene wijze en uit de 
beslissing niet blijkt dat hij door een 
werkelijk, plaatsvervangend of · ere-ma
gisstraat van een rechtbank van eerste 
aanleg voorgezeten werd : 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt, enerzijds, dat de herkeu
ringsraad samengesteld werd uit de hm·en 
A. Bervoets, van de rechtbank van eerste 
aanleg, voorzitter, D" Majoor Van Praet, 
militair geneesheer, G. Bilge, burgerlijk 
geneesheer en J. Suykens, ambtenaar van 
het provinciaal bestuur, secretaris-ver
slaggever, en anderzijds dat zij door de 
heer A. Bervoets voornoemd, als voorzit
ter van de herkeuringsraad, getekend 
werd; 

Overwegende dat, zo de beslissing niet 
vaststelt dat de heer Bervoets bekleed is 

met de hoedanigheid van magistraat wel
ke door artikel 39, paragraaf 1, van ge
zegde wet voorzien is, deze hoedanigheid 
nochtans kan blijken uit wettelijke en 
openbare bescheiden die geacht worden 
deel uit te maken van de rechtspleging; 

Overwegende dat de heer Bervoets, on
dervoorzitter van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Antwerpen, bij koninklijk 
besluit dd. 29 januari 1952, bekend ge
maakt in het Staatsblad van 6 februari 
1952, aangewezen werd als voorzitter van 
de herkeuringsraad van de provincie Ant
werpen; dat dergelijke aanduiding niet 
in de tijd beperkt is en tot het aftreden 
van de titulair of tot het ophouden van 
zijn ambt in de magistratuur geldt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 49 van de wet van 
15 juni 1951, doordat de bestreden beslis
sing niet binnen de door gezegd artikel 
voorziene termijn aan aanlegger betekend 
werd: 

Overwegende dat de betekening van de 
beslissing na het verstrijken van de door 
gezegd artikel 49 voorziene termijn zon
der invloed is op de wettelijkheid van 
de beslissing; dat het middel naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 februari 1955. - 2e kamer. - Vom·
z'itter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve?·slaggever, H. De
lahaye. Gel'ijklnidende ooncl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

.2 8 KAMER. - 14 februari 1955 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. - REGELMA
TIGHEID. - 'VASTSTELLING. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
AFVAARDIGING VAN EEN GRIFFIER DOOR DE 
MINIS'fER VAN JUSTlTIE. - ARTIREL 6, PA
RAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953. 
- ADJUNCT·GRIF~'IER BlJ EEN RRIJGSRAAD 
TOT RET· AMBT VAN GRIFFIER BIJ EEN HOF 
VAN BEROEP AFGEVAARDIGD. - GEEN NIEUWE 
EED VEREIST. 

1° Zo de regelmaNgheid •van de samen
stelling vttn een rechtsoollege n·iet u-it 
de ve1·meld·ingen 1Jttn de bestreden be
sUss·ing bl-ijlct Jean ze insgeHjks wit pn
blie!ce en wettelij lee bescheiden sprui
ten, en na;melijk 11# de ·ranglijst en uit 
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de belcendmalcing van a,fvaardigingen 
in het Staatsblad (1). 

2o De adjunot-grijjier bij een krijgsraad, 
die door de Minister van j11stUie afge
v(w,·digd wordt om het arnbt van grif
fier bij een hot van be1'0ep waa1· te ne
men is er niet toe ,qehouden een nie11we 
eed af te leggen. (Wet van 3 april 1953, 
art. 6, par. 2.) 

(COOLS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 september 1954 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 379 van het Strafwetboek, 
doordat het bestrederi arrest aanlegster 
wegens inbreuk op artikel 379 van het 
Strafwetboek veroordeeld heeft zonder 
vast te stellen da t de bestanddelen van 
het door deze wetsbepaling beteugeld 
misdrijf voorhanden zijn : 

Overwegende dat bij gebrek aan con
clusies vanwege aanlegster, het bestreden 
arrest, door de feiten bewezen te verkla
ren zoals zij in de dagvaarding overeen
komstig de bewoordingen van de wet zijn 
omschreven, zijn beslissing wettelijk 
gemotiveerd heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de onregelmatige samenstelling van het 
hof van beroep, doordat de pen gehouden 
werd door de beer Ruysschaert, dan wan
neer bet niet bewezen is dat bi.i regelma
tig afgevaardigd werd om bet ambt van 
grifl:ier waar te nemen en dat bij de voor
gescbreven eed heeft afgelegd : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van bet bestreden arrest blijkt dat de 
beer Ruysscbaert de boedanigbeid · van 
afgevaardigde grifl:ier bezat; 

Overwegende dat, zo de regelmatig
beid van de samenstelling van een recbts
college principieel uit de vermeldingen 
van de beslissing moet blijken, zij niette
min insgelijks kan spruiten, onder meer, 
uit de publieke en wettelijke bescbeiden, 
waarvan dit recbtscollege, alvorens uit
spraak te doen, kennis moest nemen, en 
welke dus als deel uitmakende van de 

. procedure dienen bescbouwd te worden; 
Overwegende dat nit de ranglijst van 

de bestendige krijgsraad te Gent, voor-

(1) Zie vorig arrest en nota 3. Zie ook 
verbr., 25 augustus 1943 (A1·r. Ve1·br., 1943, 
biz. 180; Bull. en PAsrc., 19,13, I, 325); 21 fe
bruari 1949 (Arr. Verb1·., 1949, biz. 135; Bull. 
en PASIC., 1949, I, 151). 

zien bij de artikelen 190 van de wet van 
18 juni 1896 en 133 van de wet van 15 juni 
1899, blijkt dat de beer Ruysscbaert, er 
ingescbreven staat als adjunct-grifl:ier, 
afgevaardigd tot bet ambt van griffier 
bij bet Hof van beroep te Gent; 

Dat deze boedanigbeid noodzakelijk 
medebrengt dat bij de eed van griffier 
beeft afgelegd; 

Overwegende dat nit bet Staatsblad 
van 4 october 1953 sprnit dat gezegde 
beer Ruysscbaert, bij ministerieel besluit 
van 1 october 195.3, overeenkomstig arti
kel 6, paragraaf 2, van de wet van 
3 april 1953, afgevaardigd werd om het 
ambt van grifl:ier bi.i bet Hof van beroep 
te Gent nit te oefenen; 

Dat deze afvaardiging geen nienwe eed 
vereiste; 

Dat bet middel naar recbt faalt; 
En overwegende dat de substantHHe of 

op straf va'U nietigbeid voorgeschreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verweriJt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

14 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Geli.ilcluidende con
cl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2° KAMER.- 14 februari 1955 

1° VERKEER. - VEROORDELING WEGENS 
INBHEUK OP ARTIKEL 41 VAN DE WEOOODE 
VAN 1 FEBRUARI 1934. - REIDHNG GE
REOHT\'AARDIGD DOOll DE AANKOllofST VAN EEN 
1'EGENLIGUE!l. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
EENPAR!GHEID VAN S'l'E.MMEN. - NIET VER
EIST WANNEE!l DE CORHEO'l'IONELE REOHTBANR: 
IN HOGER BEROEP UITSPRAAR: DOET. 

1 o Door de vaststelling dat de remming, 
gelet op de atstand die e1· nog t1tssen de 
twee 1oagens was, niet een abnormale 
beweging voor gevolg zou ,qehad hob
ben indien de ve1·dachte op een be
hoorl'ijlce wi,ize had gereden, Btelt de 
rechter op ondubbelzinnige wi,ize vast 
dat de venlachte Z'i.in wagen bestu1trd 
heeft met een snelheid of op een wijze 
die gevaar voor het P1tblielc of hindm· 
voo1· het verlceer k(ln opleve1·en (2). 

(2) Zie verbr., 20 october 1952, redenen (Ar1·. 
Verb?., 1953, biz. 71; Bull. en PAsrc., 1953 I, 
77). ' 



--] 
~--- ----

-- ~ L --- - -~ =- =-~~ =~-[ - ,,:~ 

-485-

2° Artilcel 140 van de wet van 18 jnni 1896 
en artilcel 2 van de wet van 11 septem
ber 1891 zijn wiet toepa'sselijlc wannee?· 
de coTTectionele ?'echtbanlc in hager be
roep ~titspraalc doet (1). 

{VERWILLIGEN EN BACKAER'l', 
'f. VAN MOER.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet 011 het bestreden 
vonnis, op 8 october Hl54 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Dendermonde; 

I. Nopens de beslissingen over de pu
blieke vordering : 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 41 van het 
koninklijk besluit dd. 1 februari 1934 
en 97 van de Grondwet, eerste onderdeel, 
doordat het bestreden vonnis, alhoewel 
het vaststelt dat verweerder Van lVIoer 
aan de uiterste linkerzijde van de baan 
tot op de berm is gereden en dat aan
legger Verwilligen te recht bij het slippen 
van Van Moer meende, dat de weg be
lemmerd was en hevig remde ten einde 
een mogelijke aanrijding te voorkomen, 
niettemin aanlegger Verwilligen wegens 
inbreuk op artikel 41 veroordeelt, om
dat, rekening houdend met de afstand, 
de remming de abnormale beweging niet 
tot gevolg zou gehad hebben « indien Ver
willigen op een behoorlijke wijze had 
gereden en zijn wagen bestuurd had >>, 
dan wanneer gezegd artikel 41 degene 
die, ten g·evolge van een verkeerde ma
namvre van een tegenligger, hevig remt 
om een aanrijding te vermijden, niet 
strafbaar stelt; tweede onderdeel, door
dat het bestreden vonnis geen enkel be
paald feit weerhoudt waaruit het bewijs 
van een bestanddeel van inbreuk op arti
kel 41 van het koninklijk besluit dd. 1 fe
bruari 1934 zou spruiten en alleszins op 
dubbelzinnige wUze gemotiveerd' is : 

Over de twee onderdelen samen : 
Ove1:wegende dat de rechter over de 

grond eerste aanlegger veroordeelt omdat 
« gezien de afstand die er nog tussen de 
twee wagens was, en indien Verwilligen 
op een behoorlijke wijze gereden en zijn 
wagen bestuurd had, de enigzins te ver
rechtvaardigen remming niet de abnor
male beweging voor gevolg zou gehad heb
ben »; · dat hij aldus op ondubbelzinnige 
wijze de door Verwi.lligen begane font 
toeschrijft aan de door hem op souvereine 

(1) Verbr., 4 januari 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 366, en nota 1). Zie ook verbr., 10 ja
nuari 1955 (B!!ll. en PASIC., 1955, I, 468). 

wijze vastgestelde feitelijke omstandig
heid dat eerste aanlegger niet op behoor
lijke wijze gereden en zijn wagen be
stuurd heeft en derbalve de in het middel 
aangeduide wetsbeschikkingen niet ge
schonden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het twee.de middel, afgeleid nit 
de schending van urtikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis de 
conclusies van aanleggers niet beant
woordt of ze althans op dubbelzinnige 
wijze beantwoordt : 

Overwegende dat noch nit de zittings
bladen, noch uit de inventaris blijkt dat 
aanleggers v66r de rechter van beroep 
conclnsies zouden genom en heb ben; 

Dat het middel dienvolgens feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 140 van de wet van 
18 juni 1869 en van artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891, doordat het be
streden vonnis niet vermeldt dat de straf, 
die in hoger beroep uitgesproken werd, 
met eenparig·e stemmen uitgesproken 
werd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eerste aanlegger, die door de eerste recb
ter vrijgesproken geweest was, tot een 
geldboete veroordeelt; 

Overwegende dat de in het middel in
geroepen wetsbepalingen niet toepasselijk 
zijn op de correctionele rechtbank nit
spraak doende in hoger beroep; dat de 
straf dientengevolge niet met eenparige 
stemmen diende opgelegd en het middel 
naar recht faalt; 

En overwegende dat de substantii:He of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en de 
straf overeenkomstig de wet is ; 

II. Nopens de beslissing over de bnr
gerlijke vordering van aanlegger Ba
ckaert : 

Overwegende dat het niet blijkt dat de 
voorziening aan verweerder betekend 
werd en dat derhalve, ingevolge arti
kel 418 van het W etboek van strafvorde
ring, de voorziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt . aanleggers tot de 
kosten. 

14 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gel-ijlcl'Ltidende conclnsie, 
H. Paul lVIahaux, advocaat-generaal. 
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2e KAMER.- 14 februari 1955 

1° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUI
KEN IN DE HANDEL VAN). - HAN
DEL IN VEEVOEDER. - BEDORVEN OF BESCHA
DIGDE STOFFEN. - VERPLICHTING DE, KOPER 
DAARVAN TE VERWITTIGEN. - DRAAGWIJDTE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN. -
STRAFZAKEN. - 00NCLUSIES VAN DE VER
DACHTE. - BESLISSING VAN VEROORDELING 
WELKE EEN VEHWEERMIDDEL NIET OP PAS
SENDE WI.JZE BEANTWOORDT. - NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

1o Zelfs bij een verkoop van atval of bij 
een verlcoop na voorafgaandelijlce staal
neming ·is de verlcoper van veevoeder 
er toe gehmtden wanneer de lcoopwaren 
bedorven of beschadi_qd zijn de leaper 
er van te verwittigen dat zij als vee
voeder ongeschikt zijn en voor meststof 
moeten gebntilct worden. 

2° De beslissing die de ve·rdachte veroor
deelt zonder een in conclusies regel
matig opgeworpen verweermiddel te 
beantwoorden is niet met redenen om
lcleed. (Grondwet, art. 97.) 

(VAN BERGEN, T. VAN DEN BERGHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de op 21 mei 
1954 en 3 december 1954 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen arresten; 

Overwegende dat aanlegger op 11 de
cember 1954 een voorziening in verbre
king tegen die arresten lngesteld heeft; 
dat hij op 14 december 1954 verklaard 
heeft van die voorziening af te zien 
en tevens een nieuwe voorziening tegen 
voormelde arresten in te stellen ; 

Overwegende dat de afstand van de 
eerste voorziening regelmatig is; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12, A en 0, van 
bet besluit van de Regent van 10 juni 
1948, houdende reglelnentering van de 
handel in veevoeder, en 97 van de Grand
wet, doordat bet bestreden arrest van 
21 mei 1954 beslist dat de verkoopprijs 
der door eiser verkochte stoffen (cc afval 
van bonen Jl) aantoont dat deze stof
fen niet als meststoffen, doch als veevoe
der verkocht werden en dat eiser de ver
plichting had zijn koper ervan te verwit
tigen dat zij als veevoeder ongeschikt wa
ren, hieraan toevoegend dat hij bet ten 
deze niet deed, eerste onderdeel : dan 
wanneer deze verplichting cle koper te 
verwittigen niet bestaat wanneer, zoals 
ten deze, de verkoop cc afval van bonen JJ 

als voorwerp heeft en wanneer de ver
koop na voorafgaanclelijke staalneming 
geschiedde (schending van artikel 12, A 
en 0, van bet besluit van de Regent van 

10 juni 1948, houdende reglementering van 
de handel in veevoeder), en tweede onder
dee! : dan wanneer de eenvoudige ere offi
cio ingeroepen verwijzing naar een onbe
paalde verkoopprijs niet toelaat na te 
gaan of en waarom een verkoop van af
val van bonen noodzakelijk veevoeder 
als voorwerp heeft en dan wanneer deze 
verwijzing dus bet toezicht over de wette
lijkheid van de bestreden beslissing on
mogelijk maakt (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over bet eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de vaststellingen 

van bet tussenarrest van 21 mei 1954 
blijkt : 1° dat vijf runddieren in de hoeve 
van de burgerlijke partij aan Ioodver
giftiging gestorven zijn, nadat zij met 
afval van bonen voortkomende van aan
legger gevoederd werden; 2° dat deze 
laatste die waren op staalneming ver
kocht had aan Pieter Van Houlandt, die 
ze aan de burgerlijke partij voortver
kocht; 3° dat aanlegger zijn koper niet 
verwittigd heeft dat die goederen als vee
voeder ongeschikt waren; 

Overwegende, weliswaar, dat wanneer 
goederen na staalneming verkocht wor
den, in principe, vermoecl wordt dat de 
aarcl cler goederen door de koper gekend 
is; clat nochtans, wanneer bet gaat om 
een verkoop van voor de voeding der die
ren bestemde waren die bedorven, ge
averijd of beschadigd zijn, artikel 12, a, 
van voormeld besluit van de Regent van 
10 jnni 1948 aan de verkoper de verplich
ting oplegt de koper te verwittigen dat 
zij als veevoeder ongeschikt zijn en als 
meststof moe ten gebruikt; dat die · uit
drnkkelijke en algemene' termen. der be
paling, noch bij een verkoop van cc afval 
van bonen JJ, noch bij een verkoop na 
voorafgaandelijke staalneming, de verko
per van die verplichting ontheffen ; 

Dat dit onderdeel van bet middel naar 
recht faalt; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat, wanneer de rechter 

over de grond uit llet bedrag van de ver
koopprijs van voormelde waren afieidt 
dat deze niet als meststoffen, doch als 
veevoeder door aanlegger verkocht wer
den, hij niet naar een onbepaalde ver
koopprijs verwijst, maar deze beom·de
ling, die soeverein is·, steunt op gegevens 
die nooit betVI[ist werden, dam· zij later 
zelfs in de conclusies van aanlegger zon
der enig voorbehoud herhaald werden; 
dat de rechter verder niet gehouden is de 
motieven zijner motieven te bepalen; 

Dat dit onderdeel van bet micldel feite
lijke grondslag mist; 

En overwegende, wat bedoeld arrest 
van 21 mei 1954 aangaat, clat de substan
ttele of op straf van nietigheid voorge-
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schreven rechtsvormen · nageleefd werden 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest van 
3 december 1954 geen passend antwoord 
verstrekt op het door eiser, in zijn ter zit
ting van 18 november 1954 gelezen en 
neergelegde conclusies, ingeroepen ver
weer volgens hetwelk de aanwezigheid 
van lood in de door eiser aan Van Hou
landt verkochte afval « in elk geval een 
niet waarneembaar gebrek was, waarop 
evenmin zijn aandacht kon gevestigd 
worden, vermits hij afval verkocht ll, 
waaruit volgt dat dit arrest niet wette
lijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat, bij regelmatig ter te
rechtzitting van het hof van beroep op 
18 november 1954 genomen conclusies, aan
legger deed gelden « dat de aanwezigheid 
van lood, in elk geval een niet waarneem
baar gebrek was waarop evenmin zijn 
aandacht kon gevestigd worden, vermits 
hij « afval ll verkocht ll ; 

Dat het bestJ·eden arrest van 3 decem
ber Hl54, na nit de bevindingen van de 
aangestelde deskundige samengebracht 
met de elementen van het strafrechtelijk 
dossier te hebben afgeleid dat de feiten 
der betichting, door het voor het hof ge
daan onderzoek, bewezen werden, zich 
erbij bepaalt te verklaren << dat betichte 
geen enkel doeltreffend argument voor
opzet om dit bewijs te bestrijden ll; dat 
die beweegreden geen g·epast antwoord 
op het door aanlegger opgeworpen ver
weermiddel verstrekt; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is: 

Dat de verbreking, welke hierna zal 
worden uitgesproken, alle belang aan het 
tweede .middel ontneemt; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering · de 
verbreking van d,e beslissing over de bur
gerlijke vordering medebrengt; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de op 11 december 1954 ingestelde 
voorziening, veroordeelt aanlegger tot de 
kosten der voorziening; en, uitsprekende 
over de op 14 december 1954 ingestelde 
voorzil?ning, verbreekt het bestreden ar
rest van 3 december 1954; beveelt dat 
melding van ondcrhavig arrest zal ge
maald worden op de kant van die vernie
tigde beslissing; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt aanlegger 
tot de helft der kosten; laat de andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst de 
alzo bepcrkte zaak naar het Hof van be
roelJ te Gent. 

14 februari 1955. - 2" kamer. - Voor
<"ittm·, H. Fettweis, raadsheer waarne-

mend voorzitter. Ve1·slaggever, H. Huy
brechts. Gelijklttidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 februari 1955 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAn'zAKEN. - BE
SCHIKKING VAN BUI'l'ENVERVOLGINGS'l'ELL] NG. 
- BESLISSING GEGROND OP DE ONWE'l'END
HEID VAN DE \'ERDACHTE. - VORDERING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE NIET BEAN'l'
~rOORD. - NIE'£ GEMOTIVEERDE BESLJSSING. 

Is niet met redenen omkleetl het a1·rest 
van bttitenvervolgingstelling gerwontl op 
de dwaling of op de· onwetendheitl van 
de vertlachte wannee·r hct goon ttit
spraalc doot over de vo1·dm·ing van hot 
openbaar min·isterio naa1· lu.itl waarvan 
de aangovoorde dwaling of onwetentl
heid een onoverwinnelijlc lcaralcter 
moest veTtonen om een rechtvaardiging 
van het ten laste geleqde misdrijf nit 
te maken (1). (Grondwet, art. 97.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 'l'. AMPE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet OlJ het bestreden 
arrest, op 7 december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
dat er ten laste van Gerard Ampe, ver
dacht van medel)lichtigheid aan overspel 
gepleegd door Julienne Dasseville, geen 
voldoende bezwaren voorhanden zijn, en 
de beroepen beschikking van buitenver
volgingstelling bevestigt, om de reden dat 
Julienne Dasseville haar burgerlijke 
stand verzweeg en dat haar gedragingen 
van aard waren om de indruk te verwek
ken dat zij niet gehuwd was, dan wan
neer de vordering van de procureur-gene
raal bij het Hof van beroep te Gent tot 
de kamer van inbeschuldigingstelling, 
strekkende tot de verwijzing van Ampe 
naar de correctionele rechtbank, gesteund 
was op de motivering dat, waar Ampe 
beweerde dat hij niet wist dnt Julienne 
Dasseville een gehuwde vronw was, deze 
onwetendheid over die feitenkwestie een 
onvermijdelijk karakter zou moeten 

(1) Zie verbr., 6 october 1952 (A1-r. Yerb1·., 
1953, biz. 35; Bull. en PAsrc., 1953, I, 37, en 
nota's). 
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hebben om als grond van rechtvaardiging 
te dienen en doordat het bestreden arrest 
de vordering op dit punt niet beant
woordt: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beschikking van buitenvervolgingstel
ling van Gerard Ampe bevestigt om de 
reden << dat Julienne Dasseville haar 
burgerlijke stand verzweeg ll en « dat 
haar gedragingen van aard waren om de 
indruk te verwekken dat genoemde per
soon niet door de banden van een huwe
lijk gebonden was ll; dat het aldus geen 
uitspraak doet over de vraag of de aange
voerde dwaling of onwetendheid al dan 
niet een onoverwinnelijk karakter moest 
vertonen om een rechtvaardiging van het 
ten laste gelegde misdrijf uit te. maken 
en voormelde vordering op dit punt onbe
antwoord laat; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 
Om die redenen, en zonder acht te 

slaan op het tweede middel, verbreekt 
het bestreden arrest, beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
'den op de kant van de vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten, verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling. 

14 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Huybrechts. - Gelij7cl1tillende conclu
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e ICAMER. - 14 februari 1955 

MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - KOSTWINNER. 
- TE BESCHOUWEN INKOMSTEN. - LIJF
RENTE. 

Het in aanmerking te nemen inkomen 
om een llienstplichtige als kostwinner 
te k1tnnen aanmerlcen behelst namelijk 
de lijfrente welke ingevolge een fami
liale verdeling aan een van de 01tders 
door de dienstplichtige versch1tldigd 
is (1). (Wet van 15 juni 1951, art. 10, 
par. 2, 1°, en 12, 4°; wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen samengescha
keld bij besluit van 15 januari 1948, 
art. 29, par. 1.) 

(1) Raadpl. verbr., 9 februari en 20 april 
1953 (Arr. Verb1·., 1953, blz. 395 en 564; B"tll. 
en PAsrc., 1953, I, 440 en 636), alsook verbr., 
24 februari 1953 (A1·r. Verb1·., 1953, blz. 438; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 488). Voor wat de 

(DACHELET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, ~ op 12 november 1954 · gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10, paragraaf 2, 
1°, van de wet van 15 juni 1951, doordat 
de bestreden beslissing in het in evenge
meld artikel bedoeld inkomen een lijf
rente van 36.000 frank begrepen heeft, 
dan wanneer die rente ten dele uit een 
terugbetaling van kapitaal en ten dele uit 
een vruchtgebruik bestaat, en zij der
halve niet in aanmerking mag genomen 
worden om het inkomen naar de zin van 
voormeld artikel 10 te berekenen : 

Overwegende dat, gezien aanlegger 
noch vader noch moeder meer heeft, het 
in de bestreden beslissing in aanmerking 
genomen inkomen dat is van dame 
Mathilde Romain, aanleggers schoonmoe
der, welke hem onder meer haar aandeel 
in de familiehandelszaak tegen een jaar
lijkse lijfrente van 36.000 frank overge
dragen heeft; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet van 
15 juni 1951, het inkomen, van hetwelk 
het verlenen van uitstel op morele grond 
afhankelijk is gesteld, het bedrag der in 
de bedrijfsbelasting belastbare inkom
sten alsmede alle andere netto-inkom
sten, ongeacht de bron ervan, begrijpt; 

Overwegende dat artikel 29, para
graaf 1, van de op 15 januari 1948 sa
mengeschakelde wetten en besluiten be
treffende de inkomstenbelastingen be
paalt dat, onder meer, de renten en ~pen
sioenen van alle aard, ongeacht de om
standigheden en de modaliteiten die er de 
toekenning van regelen, tot de sub 2° van 
paragraaf 1 van artikel 25 omschreven 
in de bedrijfsbelasting belastbare inkom
sten behoren, met uitsluiting enkel van 
de onder artikel 44, paragraaf 1, 5°, voor
ziene onderhoudsrenten; 

Overwegende dat eruit volgt dat de be
streden beslissing de wet juist toegepast 
heeft waar zij vaststelt dat rekening 
houdend met voormelde lijfrente, het in
komen van dame Mathilde Romain in 
1954 het wettelijk maximum van 20.000 Jr. 
overschrijdt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

onderhouclsrent~n betreft, zie verbr., 20 april 
1953 (A1·1·. Ve1·br., 1953, blz. 564; Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 636) en 21 december 1953, twee 
arresten (A1·r. Verb1·., 1954, blz. 291; Bull. 
en P<~.src., 1954, I, 352 en 353). 
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14 J'ebruari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - GeU:iklttidende concltt
sie, H. Raoul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2• KAMER.- 14 februari 1955 

Io MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLA'f!NG VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - KOSTWINNER. 
- TE BESCHOUWEN INKOMSTEN. - PEN
SIOEN VAN EEN STRIJ'DERSWEDUWE. 

2° MILITIE.- VRAAG oM UITS'l'EL OF vm.J
LATING VAN DIENST. - VERMOEDELIJKE IN
KOMSTEN DER OUDERS GEDURENDE RET LO
PENDE JAAR. MILiTIERECHTSCOLLEGE 
NIET VERPLICHT AMBTSHALVE DE GRONDEN OP 
TE GEVEN WAAR01.{ ME'l' DIE VERMOEDELIJKE 
INKOMS'l'EN GEEN REKENING GEHOUDEN WERD. 

1° Het in aanme1·lcing te nemen inkomen, 
om een dienstpUchtige als kostwinner 
te lcttnnen aanmerlwn behelst namelijlc 
het pensioen van een st1·ijile1·sweduwe, 
moeder van de dienstpl'ichtige (1). (Wet 
van 15 juni 1951, art. 10, jlar 0 2, 1°' en 
12, 4°.) 

2o H et militierechtscollege dat een vraag 
om vrijlating of uitstel van dienst ver
werpt omdat het inkomen van het jaar 
voorafgaande aan de datum waarop de 
vraag weril ingediend het wettelijl" 
mamimum overschrijdt, is er niet toe 
gehouden ambtshalve de uronden op te 
geven waarom het met· de vermoedelijke 
inlcomsten van het lopende jaar geen 
relcening r~ehottden heeft (2). (Wet van 
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 1 o, 12, 4°, 
en 38, par. 4.) 

(DUSSEIN.) 

ARREST (3). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 november 1954 gewezen 
door de hoge militieraad ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 10, IJaragraaf 2, 
1°, van de wet van 15 juni 1951, doordat 
de bestreden beslissing het pensioen dat 
aanleggers moeder als weduwe van een 
strijder geniet, als een inkomen in de zin 

(1) Verbr., 20 april 1953 (A1·T. Ye,·br., 1953. 
blz. 564; Bull. en PAsiC., 1953, I, 636). Zie ook 
verbr., 9 februari 1953 (A1-r. Ve,·b•·., 1953, 
blz. 395; Bull. en PAsrc., 1953, I, 440) ; 8 maart 
1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 587), en ook vo
rig arrest. 

(2) Verbr., 8 februari 1954 (A•-r. T'e•·br., 

van bovenaangeduide bepaling beschouwd 
heeft, dan wanneer, zodanig· pensioen 
door de wetgever niet bescbouwd zijnde 
als een in de bedrijfsbelasting belastbaar 
inkomen (artikel 2fl, paragraaf 4, 2°, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 en 
gewijzigd bij de wet van 8 maart 11151), 
het geen iukomen is uaar de zin van ar
tikel 10, paragraaf 2, 1 o, en dan wanneer 
dit pensioen dat bet forfaitair herstel 
van een geleden schade vertegenwoordigt, 
in tegenstelling met bet voordeel dat uit 
bewezen diensten voortvloeit, geen ka
rakter van inkoinen vertoont : 

Ten aanzien van bet eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 10, para

graaf 2, 1°, van de wet van 15 juni 1951 
bepaalt dat bet in aanmerkiog te nemen 
inkomen, benevens de in de bedrijfsbe
lasting belastbare inkomsten, cc alle an
dere netto inkomsten >> beglijpt, « in dier 
voege dat bet woord cc netto >> dient ver
staan in de betekenis die bet beeft in de 
wetten op de inkomstenbelastingen >> ; 

Dat zulks niet betekent dat de van 
belastingen vrijgestelde inkomsten niet 
in aanmerking mogen genomen worden, 
docb enkel dat daarvan in voorkomend 
geval de door de belastingwet aangeno
men lasten mogen afgetrokken worden; 

Ten aanzien van bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat, hoewel een door de 

weduwe van een strijder. genoten pen
sioen een vergoedend karakter kan ver
tonen, bet evenwel voor de verkrijger 
ervan, naar de zin van de aangeduWe 
wetsbepaling, een inkomen uitmaakt; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naai· recbt falen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 38, paragraaf 4, 
van de wet van 15 juni 1951, c1oordat de 
hoge militieraad zijn beslissing niet met 
redenen omkleed beeft, aangezien die 
raad niet, overeenkomstig artikel 10, pa
ragraaf 2, 1°, van voormelde wet, onder
zocht heeft of de vermoedelijke inkom
sten van bet lopende jaar merkelijk lager 
dan die van het voorgaande jaar waren, 
en of hij er derbalve acht vermocht op 
slaan : 

Overwegende dat noch uit de bestreden 
beslissing, noch uit enig stuk waarop het 

1954, blz. 405; Hull. en PASIC., 1954, I, 503, en 
nota 2). Zie ook verbr., 8 maart 1954 (Bull. 
en PAsrc., 1954, I, 586, en nota). 

(3) Ret hof heeft in deze zaak een eerste 
arrest uitgesproken op 21 juni 1954 (ATr. 
Yerb1·., 1954, blz. 677; Bull. en PAsrc., 19M, 
I, 900). 
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hof acht vermag te slaan blijkt dat aan
legger de hoge militieraad zou verzocht 
hebben rekening te houden met de ver
moedelijke inkomsten van het jaar dat 
bij het indienen van de aanvraag liep; 

Dat de hoge militieraad er niet toe 
gehouden is ambtshalve de gronden op 
te geven waarom hij met die vermoede
lijke· inkomsten geen rekening gehouden 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

OI11 die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - GeUjlclwidende conolusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 14 februari 1955 

1o BEVOEGDHEID EN .A.ANLEG. 
STRAFZAKEN. - MILITAIR IN WERKELIJKE 
DIENST EN MILITAIR MET ONBEPAALD VERLOF. 
- VERVOLGD, DE EERSTE, WEGENS VERWON· 
DINGEN DOOR ONVOORZICRTIGREID, EN BEIDE 
WEGENS INBREUK OP DE WEGCODE. - MIS
DRIJVEN BEGAAN DOOR DE MILITAIR IN WER· 
KELIJKE DIENST GEDURENDE DE DIENST. -
BEVOEGDREID VAN DE MILITAIRE RECHTS
MACHT. 

zo REG ElLING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - ]\i[ILITi\IR IN WERKE
LIJKE DIENST WEGENS ONVRI.JWILLIGE VER
WONDINGEN EN INBREUX OP DE WEGCODE 
NAAR DE RECRTBANK VAN POLITIE VERWEZEN. 
- MILITAIR l\IET ONBEPAALD VERLOF VOOR 
DEZELFDE RECRTBANK WEGENS INBREUK OP 
VOORMELDE CODE VERVOLGD. - VoNNIS 
W AARBIJ DE RECHl'ER ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART. - BEVEL VAN VERWIJZING EN VON· 
NIS DEFINITIEF GEWEZEN. - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED. - VONNIS VAN ONBEVOEGD
HEID GEGROND. - VERNIETIGING VAN RET 
BEVEL. - VERWI.JZING NAAR DE KRIJGSAU
DITEUR. 

1 o Wanneer een militai;· in werkelijke 
d.ienst en een militair ;net onbepaald 
verlof de eerste, weuens onvrijwillige 
verwondingen en beiden we.oens inbreu
ken op de Weucode vervolgd wo;·den, 
en wanneer de eerste de feiten ge{ht
rende de dienst bed;·even heeft, is. door. 
dat de misdrijven samenhanuend zijn, 

(1) Verbr., 11 mei 1953 (A.r•·. Verbr.; 1953, 
biz. 626; Bull. en PAsrc., 1953, I, 706, en 
nota 1); 10 mei 1954 (Bull. en PAsiC., 1954, 
I, 772). 

(2) Verbr., 18 februari 1952 (A.,.,·. Verb;·., 

het militair uerecht bevoe.oa om over die 
misdrijven te beslissen (1). (Wet van 
15 juni 1899-, art. 21, 22 en 23.) 

2° W anneer een milita-ir in werkelijke 
aienst, voor de rechtbank van politic 
verwezen wegens een door de raadka
me;· gecontraventionaliseera wanbedrijf 
van onvrijwUlige verwondingen en we
gens inbreuk op de W egcode, voor die 
rechtbank vervolgd wordt samen met 
een militair met onbepaala verlof die 
van inbreulc op dezelfde code veraacht 
is en wanneer de correctionele recht
banlc in hager beroep uitspraalG aoende 
zich onbevoegd heeft verklaard omdat 
de militair in werkelijke dienst de mis
drijven gedurenae ae dien.st bedreven 
heeft en deze samenhangena zijn, ver
nietigt het hot, het r·echtsgebied rege
lend, de beschikking van de raaakamer 
indien uit de stulclcen van de recllts
pleging schijnt te blijlcen aat de vast
stellin_qen van de correctionele recht
ban7c juist zi:in en VC'fw·ijst het de :?:aalc 
naar ae k;·ijgsaltditeur (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
1'. OYEN EN MANNAERTS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, in
gediend door de procureur des konings 
bij de Rechtbunk van eerste aanleg te 
Luik; 

Overwegende dat bij beschikking van 
de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik op 19 september 
195/:l, Hubertus Oyen onder aanneming 
van verzachtende omstandigheden naur 
de rechtbank van politie verwezen werd 
om te Juprelle, op 13 mei 1953, bij gebrek 
aan vooruitzicht of aan voorzorg doch 
zonder bet inzicht om de persoon van een 
ander aan te randen, onvrijwillig slagen 
of verwondingen aan Victor Mannaerts 
veroorzaakt te hebben; 

Overwegende llat lle amlltenaur van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank van 
politie te Fexhe-Slins, bij een zelfde op 
9 en 12 november 1053 betekende dagvaar
ding, v66r deze rechtbank liet dagvaar
den : J.o Oyen voormeld om, benevens bo
venaangehaalde inllreuk, artikel 42 van 
het koninklijk besluit van 1 februari 1934 
overtreden te hebben door na te laten 
van zijn snelheid meester te blijven ·en 
deze derwijze te regelen dat hij v66r zich 

1952, biz. 305; Bull. en PASIC., 1952, I, 353, en 
nota 2). Zie ook verbr., 5 januari 1953 (A.rr. 
Yerbr., 1953, biz. 258; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 291), alsook de arresten in vo1-:ige nota ver
meld. 
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een voldoende vr1Je ruimte behield om 
v66r een hindernis zijn voertuig tot stil
stand te kunnen brengen; 2° Victor Man
naerts, om artikel 20 van dat koninklijk 
besluit overtreden te hebben, door na te 
laten te rijden op het rijwielpad dat als 
zodanig was aangewezen door het bord 
nr 3 uit de bij het reglement op de ver
keerspolitie gevoegde tabel III, een en 
ander op dezelfde plaats en datum; 

Dat Mannaerts zich ter zitting van de 
rechtbank van poliUe bwgerlijke partij 
stelde tegen Oyen; ' 

Overwegende dat de rechtbank van po
litie zich, bij vonnis van 21 januari 1954, 
onbevoegd verklaarde om zowel over de 
publieke als over de burgerlijke vorde
ring uitspraak te lloen, om de reden dat 
Mannaerts op het ogenblik der feiten met 
onbepaald vei'lof was en er aanleiding 
bestond de artikelen 22 en 23 van de wet 
van 15 juni 1899 toe te passen, flaar Oyen 
op hetzelfde ogenblik militair in bevolen 
dienst was; . 

Dat, op het door het openbaar minis
terie ingesteld hoger beroep, de Correc
tionele Rechtbank te Luik die beslissing 
bij vonnis van 18 februari 1954 beves
tigde; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van de Correctionele 
Rechtbank te Luik van 19 september 1953 
en het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Luik op 18 februari 1954 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, en dat 
uit hun tegenstrijdigheid een negatief 
geschil van jurisdictie is ontstaan waar
door het gerecht in zijn loop belemmerd 
wordt; 

Overwegende, enerzijds, dat de recht
bank van poliiie niet bevoegd was om 
van de ten laste van Hubertus Oyen 
bij de beschikking van de raadkamer 
gelegde inbreuk op artikel 420 van het 
Strafwetboek kennis te nemen, om reden 

, deze verdachte bij het begaan van het 
feit, militair in actieve dienst was; 

Overweg·ende, anderzijds, dat de aan 
Hubertus Oyen en Victor Mannaerts ten 
laste gelegde inbreuken op de Wegcode 
samenhangend schijnen en dat uit de ge
gevens van het dossier schijnt te blijken 
dat, ten tijde der feiten, Mannaerts met 
onbepaald verlof en Oyen militair in ac
tieve dienst was en <lat de feiten tijdens 
de dienst gepleegd werden; 

Overwegende dat in deze stand der 
' zaak, ·het militair gerecht alleen bevoegd 
was om bij toepassing van de artike
len 21, 22 en 23, 3° en laatste paragraaf, 
van de wet van 15 juni 18!l9, inhoudende 
de eerste titel van het .Mililtair Strafwet
boek, alle inbreuken uit hoofde waarvan 
beide beklaagden gelijktijdig vervolgd 
werden, te berechten; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt de beschikking van de 

raadkamer van de Rechtl.Jank van eerste 
aanleg te Luik; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar- de heer krijgsau
diteur te Lnik. 

" 14 februari 1955. - 2• kamer. - Voor-
.zUter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Rut
saert. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 15 februari 1955 

1° BELASTINGEN EN 'l'AXES. - Ex
TRABELAS'riNG. - AFTREKBARE BEDRIJFS
UITGAVEN. - VOOR RET BELASTBAAR TIJD
PERK VERSCHULDIGDE DOCH GEDURENDE DIE 
PERIODE NIET BE'fAALDE MET HET ZEGEL GE
LIJKGESTELDE TAXES, ACCIJNSRECHT EN VER
BRUIKTAXE. - NIET A~'TREKBARE UITGAVEN. 

2° BELASTINGEN. - WiiJZIGING VAN EEN 
INKOMSTENAANGIFTE DOOR DE ADMINISTRA
TIE. - BIJKOMENDE AANSLAG IN DE GEWONE 
BELASTINGEN. - NIET BEPERKT TOT RET 
NIET ONDER DE EXTRABELASTING VALLEND 
DEEL VAN DE WINST. 

3° BELASTINGEN.- EXTRABELASTING.
ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE. 

40 BELASTINGEN. - EXTRABELASTING. 
- ARTIKEL 13 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE. 

5° BELASTINGEN. - EXTRABELASTING. 
- BESLU!'f VAN DE REGENT VAN 26 APRIL 

1946. 

1o Dam· de wet van 16 october niet af
wijkt ·van de bepalingen van artilcel 26 
der samengeschalcelde wetten zijn de 
met het zegel gelijlcgestelde taxes, de 
accijnsrechten en de verbruilctaxes die, 
ofschoon zij voor de belastbare periode 
verschu.ldigd waren, gedurende dit tijd
pm-7;; niet werden betaald, niet als be
driifsuitgaven attrekbaar van het bru
tobedrag van de in de extrabelasting 
belastbare inlcomsten (1). (Wet van 
16 october 1945, art. 19.) 

2° Geen enkele bepaling noch van de sa
mengeschalcelde wetten noch van de 
wet van 16 october 1945 beperlct het 
vestigen van aanvullende aanslagen in 

(1) Verbr., 4 november 1952 (Ar1·. Ve1·br., 
1953, blz. 121; Bull. en PASIC., 1953, I, 135); 
21 december 1953 en 26 januari 1954 (Arr. 
Verbr., 1954, blz. 274 en 370; Bull. en ·PASIC., 
1954, I, 333 en 461) ; 5 october 1954 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 85) ; 9 november 1954 (swpm, 
biz. 151; Bull. en PAsrc., 1955, I, 2{}7). 
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de gewone belastingen tot het n·iet 
ondet· de extrabelasting vallend deel 
'Uan de w·inst (1). 

3o Het enig doel .van artilcel "i van de 
wet van 16 october 1945 is geweest te 
voorlcomen dat inlcomsten wegens het 
verstrijlcen van de bij artilcel 74 ge
stelde termijnen, voor het geval het 
lege1· op vredesvoet zou worden gesteld 
aan de gewone inlcomstenbelastingen 
zouden ontsnappen en in dit geval de 
inlcohiering van aanmtllende aanslagen 
in de gewone belastingen mogelijlc te 
malcen, zolang de extrabelasting mocht 
gevestigd worden onder het enige voor
behottd dat er noah verhog·ingen noah 
geldboeten zou.den toegepast worden (2). 

4° Ten einde de dttbbele belasting te ver
mijden, bepaalt artilcel 13, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 er zich 
niet bij het geval in aanmerlcing te 
nemen waarin de gewone belastingen 
v66r de "i" novembe1· 1945 betaald zijn 
geweest; het neemt de eventttalUeit 
in aanmedci'ng van httn betaling en 
hun definitieve toe kenning aan de Schut
leist op ellce clatum wellce aan de 31• de
cember 1954 voorafgaat, ttiterlijlce da
twin voor de aanslag in de extrabelas
ting (3). 

5° De bij het besluit van de Regent van 
26 april 1946 getroffen uitvoerings
maatregelen stemmen met de bepalin
gen van artilcel 13 van de wet van 
16 october 1945 overeen (4). 

(DE VALKENEER, WEDUWE VAN CAUWELAE!l'l', EN 
CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 26 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld bij het koninklijl;: beslui.t 
van 12 september 1936, bij de besluiten 
van 3 juni 1941 en van 31 juli 1943 en bij 

(1) en· (2) Verbr., 21 december 1953, twee 
arresten (A1~·. Verb1·., 1954, biz. 271 en 274; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 322 en 333); 12 januari 
1954 (Arr. Verb1·., 1954, biz. 322; Bull. en 
PASIC., 1954, I, 395); 26 januari 1954, twee 
arresten (Arr. Ve1·br., 1954, biz. 370 en 373; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 461 en 464); 16 fe
bruari, 15 en 29 juni 1954 (An·. Ve1·b,·., 1954, 
biz. 428, 665 en 711; Bull. en PASic., 1954, I, 
540, 884 en 945) ; 7 december 1954 en 4 januari 

besluit van de Regent dd. 15 januari 1948, 
2, 4, 9, 10 en 19· van de wet van 16 october 
1945 tot invoering van een extrabelasting 
op de exceptionele winsten, van de arti
kelen 1, 26, 27, 49 en 202/5 van het Wet
hoek der met het zegel gelijkgestelde 
taxes (koninklijk besluit van 29 septem
ber 1938 en besluitwet nr 63 van 28 novem
ber 1939, artikel 10), 1, 4, 13, 46 en vol
gende van de wet van 2 augustus 1822 
betreffende de accijns, 91 van de wet van 
15 april 1896, 9 van de wet van 7 juni 
1926 · betreffende de tol- en accijnsrechten 
en de verbruiktaxes, doordat het bestre
den arrest ten onrech te ter berekening 
van de extrabelasting aan aanleggers de 
aftrekking geweigerd heeft van de door 
de administratie van het zegel in 1946 en 
1947 geeiste som van 121.650 frank betref
fencle tijdens de belastbare periode uit
geoefencle verrichtingen, alsook van de 
volgens proces-verbaal dd. 26 juli 1944 als 
accijnsrechten en verbruiktaxes verschul
cligde som van 383.989 fr. 30, welke schul
den op ::\1 december 1944 het bezit van 
aanleggers rechtsvoorganger bezwaarclen, 
dan wanneer, de extrabelasting slechts de 
zuivere winst van een vijfjarig tijdperk 
treft, de wet de vergelijking van twee 
vermogenstoestanden eist, de ene in het 
begin van 1ll40, <le andere op 9 october 
1944 of op 31 december 1944, dan wanneer 
deze laatste toestand rekening moet hou
clen met de schulden welke op cleze laat
ste datnm het bedrijfsactiva van de be
lastingplichtige belastten, en welke aldus 
zijn bruto-winst verminderen, en dan wan
neer het bestreden arrest tot gevolg heeft 
clat de extrabelasting - met bijzonder 
zware belastingpercentages - sommen 
zou treffen welke reeds aan de Staat ver
vallen zijn wegens rechten of taxes, die 
op de dag waarop de vordering van de 
scllatkist tot stand is gekomen aan deze 
versclmldigd waren, te weten vanaf het 
ogenblik cler belastbare verrichtingen, af
gezien van elke totstandbrenging door de 
Staat van een titel van opeisbaarheid : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van !let bestreden arrest blijkt dat de 
som van 121.650 frank die met het zegel 
gelijkgestelde taxes vertegenwoordigt en 
op gedurende de belastbare periode ver
richte operaties betrekking heeft, alsook 
die van 383.989 fr. 30 als accijnsrecht en 

1955 (supra, blz. 238 en 327; Bull. en PAsiC., 
1955, I, 332 en 449). 

(3) Zie de conclusies van het openbaar minis
terie die het arrest van 21 december 1953 voor
afgaat in Bull. en PAsic., 1954, I, 322, namelijk 
biz. 326 en 327. 

(4) Verbr., 21 en 22 december 1953 en 5 ja
nuari 1954 (Arr. Yerbr., 1954, biz. 271, 293 en 
309; Bull. en PAsrc., 1954, I, 322, 355 en 378). 
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verbruiktaxe voor hetzelfde tijdperk ver
schuldigd, noch betaald werden noch in 
de loop van gezegd tijdperk in het passief 
der boekhouding opgenomen ; 

Overwegende dat artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945 bepaalt dat, in zo
ver er door deze wet niet van afgeweken 
wordt, de bepalingen van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen die op de bedrijfsbelasting be
trekking hebben, op de extrabelasting 
toepasselijk zijn; 

Overwegende dat artikel 26 der samen
geschakelde wetten slechts de aftrekking 
van het bruto-bedrag der belastbare in
komsten toelaat van de enkele bedrijfs
uitgaven welke gedurende de belastbare 
tijd gedaan werden om die inkomsten te 
verkrijgen of te behouden; 

Overwegende clat de wet van 16 octo
ber 1945 niet van de bepalingen van arti
kel 26 der samengeschakelcle wetten af
wijkt; 

Overwegende clat, door taxes en rechten 
als niet aftrekbaar te beschouwen welke, 
hoewel in de loop van de belastbare pe
riode verschulcligd, tijdens deze periode 
niet gekweten waren geweest, het bestre
den arrest, verre van de in het micldel be
doelde wetsbepalingen te schenden, ervan 
een: juiste toepassing heeft gemaakt; 

Dat het micldel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 4, 7, 10, 13 (in
zonderheid 13, paragrafen 1, 2, 3 en 5) en 
19 van de wet van 16 october 1945 tot in
veering van een extrabelasting op de ex
ceptionele winsten, 2 en 5 van de wet van 
14 october 1945 betreffencle de geblok
keerde monetaire activa, 25, 35, 39 en 42 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen samengeschakeld )Jij beslui
ten van 12 september 1936, van 3 juni 
1941, van 31 juli 11!43 en van 15 januari 
1948, 1 en 2 van de wet van 17 juni 1938 
en van de bij besluiten dd. 16 juni 1941 
en 16 januari 1948 samengeschakelde wet
ten betreffende de nationale crisisbelas
ting, a) doorclat het bestreden arrest ten 
onrechte de vestiging wettelijk heeft ver
klaarcl, na de inwerkingtrecling van de 
wet van 16 october 1945, van aanvullencle 
gewone belastingen op het deel van de 
door aanleggers rechtsvoorg·anger verwe
zenlijkte winst van de belastbare periocle, 
welke door de extrabelasting getroffen 
werd, dan wanneer gezegde wet slechts 
de vestiging van aanvullende gewone aan
slagen toelaat op het deel van de 
winst clat door de extrabelasting niet ge
troffen is, en de uitzonderingswet aldus 

. van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelaRtingen afwijkt; 

b') doordat, ten antwoorcl op het middel 
door aanleggers afgeleid hieruit clat arti
kel 7 van de wet van 16 october 1945 
slechts het vestigen van aanvullende ge
wone aanslagen toelaat op het cleel der 
inkomsten welke door middel van de refe
rentie van de belastbare grondslag in 
de extrabelasting worden afgetrokken, 
het bestreclen arrest enkel verklaart dat 
artikel 7 deze termijn van inJ.I:ohiering 
der aanvullende aanslagen verlengt en 
niet van artikel 35, paragraaf 1, der sa
mengeschakelcle wetten afwijkt, waar
uit volgt dat het hof van beroep zijn 
beslissing, bij gebrek aan reclenen, angel
dig heeft gemaakt; c) cloordat het bestre
den arrest beslist heeft dat de dubbele 
aanslagen in de extrabelasting en in de 
gewone belastingen bij toepassing van ar
tikel 13, paragraaf 2, van de wet van 
16 october 1945 en van het besluit van de 
Regent dd. 26 april 1946 verbeterd zijn 
geweest, clan wanneer de bepalingen van 
artikel 13 van de wet, volgens de inter
pretatie zelf van het arrest, slechts be
trekking hebben op de v66r 7 november 
1945 betaalcle belastingen en de dubbele 
aanslag in de extrabelasting en in de na 
T november 1945 gevestigde gewone be
lastingen niet zouden kunnen verbeteren, 
en dan wanneer de aclministratie, in dit 
geval, haar toevlucht neemt tot berichten 
van uitstel, zijncle tot een in de wet niet 
vastgelegde empirische maatregel, maar 
die bewijst dat het enig wettelijk stelsel 
is dat de aanvullende gewone belastingen 
het uitzonderlijk deel van de belastbare 
winst niet mogen treffen; d) doordat het 
stelsel van het arrest rechtstreeks in
druist tegen het doel van de uitzoiide
ringswetten van october 1945 dat erin 
bestaat ten voordele van de Staat een 
nieuwe belastbare materie tot stand te 
brengen, bestaande nit de abnormale 
winst, dat slechts kan getroffen worden 
door belastingen waarvan de opbrengst 
volledig aan de afiossing van de lening 
tot muntsanering moet worden besteed, 
hetgeen elke trouwens niet terugvorder
bare toewijzing aan de provincien en aan 
de gemeenten uitsluit : 

A. Aangaande de eerste twee onderde
len en het viercle onderdeel : 

Overwegende dat het vestigen van aan
vullende aanslagen in de gewone belas
tingen bij geen enkele bepaling, noch van 
de samengeschakelde wetten, noch van 
de wet van 16 october 1945, tot het niet 
onder de extra belasting vallend deel van 
de winst beperkt wordt; 

Dat inzonclerheid de wetgever door in 
artikel 7 van de wet van 16 october 1945 
het voegwoord « wanneer ll te gebruiken, 
zich erbi.i bepaalt de toepassing van be
wuste extrabelasting in een bepaalcl geval 
te voorzien cloch de maat niet begrenst 
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waarin de aanvullende aanslagen worden 
gevestigd; 

Dat voormeld artikel 7, waar het in het 
vestigen van aanvullende aanslagen in de 
belasting op de inkomsten en in de na
tionale crisisbelasting voor de dienstja
ren 19!0 tot 19!5 voorziet, bedoeld heeft 
de tijdens de oorlogsperiode verwezen
lijkte winsten niet aan het stelsel van de 
gewone inkomstenbelastingen te onttrek
ken, zelfs ingeval bedoelde winsten aan 
de extrabelasting onderhevig zijn; dat 
het enig doel dezer bepaling geweest is 
te voorkomen dat nit kracht van de sa
mengeschakelde wetten belastbare inkom
sten, die slechts naar aanleiding van het 
vestigen van de extrabelasting aan het 
licht· zijn gekomen, wegens het verstrij
ken van de bij artikel 74 gestelde termij
nen voor de toepassing van de bepalingen 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen aan de gewone 
inkomstenbelastingen zouden ontsnappen, 
dat de wetgever van 1945, die de datum 
niet kende waarop het koninklijk besluit 
tot terugbrenging van het leger op vre
desvoet zou worden uitgevaardigd, het
welk de bij artikel 7 4 van de samenge
schakelde wetten gestelde termijnen, die 
bij de besluitwet van 17 december 1942 
werden opgeschorst, opnieuw zou doen 
lopen, wettelijk de gebeurlijkheid in aan
merking kon nemen van een verjaring 
welke de toepassing van de samengescha
kelde wetten zou verhinderen; 

Dat hieruit volgt dat voormeld arti
kel 7, verre van enige beperking aan de 
toepassing van het stelsel der gewone 
inkomstenbelastingen te brengen, in het 
daarin voorziene bijzonder geval dit stel
sel bij uitzondering uitgebreid heeft, niet
tegenstaande het verstrijken van de ter
mijnen binnen welke de toepassing van 
de samengeschakelde wetten mogelijk 
was, onder het enige voorbehoud dat er 
noch verhogingen, noch geldboeten moch
ten toegepast worden ; 

Overwegende, dat dienvolgens, door te 
beslissen dat artikel 7 van de wet van 
16 october 1945 niet afwijkt van artikel 35 
der samengeschakelde wetten dat krach
tens artikel 19 van voormelde wet van 
toepassing was, en dat het de termijnen 
verlengt om aanvullende aanslagen ten 
kohiere te, brengen, het hof van beroep, 
naar recht, geen enkel der aangevoerde 
wetsbepalingen heeft geschonden en, in 
feite, op het uit bewust artikel 7 afgeleid 
middel een gepast antwoord heeft ver
strekt · 

Dat 'die onderdelen van het middel niet 
kunnen aangenomen worden; 

B. .Aangaande het derde onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met hetgeen 

in het middel wordt aangevoerd, arti
. kel 13, paragraaf 2, van de wet van 16 oc-

toller 1945, ten einde de dubbele belasting 
te vermijden, er zich niet bij bepaalt het 
geval in aanmerking te nemen waarin de 
gewone aanslagen v66r de 7" november 
1945 betaald zijn geweest; dat het de 
gebeurlijkheid in aanmerking neemt van 
hun betaling en hun definitieve toeken
ning aan de Schatkist op elke datum 
welke aan de 31° december 1954 vooraf
gaat, uiterlijke datum voor de aanslag in 
de extrabelasting; dat, door te zeggen 
dat de gewone belastingen << die betaald 
zijn en definitief aan de Schatkist verval
len zijn >> « gebeurlijk » terugbetaald of 
afgetrokken worden, de wetgever bedoeld 
heeft « wanneer zij betaald zijn », daar 
het. woord « gebeurlijk » van aile beteke
nis zou ontbloot zijn indien enkel de ten 
tijde van de inwerkingtreding van de wet 
reeds betaalde definitief aan de Schatkist 
vervallen belastingen bedoeld zouden 
zijn; 

0Yerwegende dat het besluit van de 
Hegent dd. 26 april 19-46, overeenkomstig 
lleze interpretatie, . inzonderheid in zijn 
artikel 6, uitvoeringsmaatregelen getrof
fen heeft tot toepassing van paragraaf 3 
van artikel 13 van de wet van 16 october 
1945; . 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing rechtvaardigt door vast te 
stellen dat de administratie de bepalin
gen van het besluit van de Regent dd. 
26 april 1946 en inzonderheid van de ar
tikelen 5 en 6 op aanleggers toegepast 
heeft; 

Dat eruit volgt dat de interpretatie 
welke het bestreden arrest aan artikel 13, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1945 heeft kunnen geven geen uitwerking 
op de beslissing heeft gehad ; 

Dat dit onderdeel van het middel dien
volgens, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelij k is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

15 februari 1955. - 2° kamer. - Voor
ziter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gel-ijlcl7~idende concl7tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Bastelaer, van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel, en Van Leyn
seele. 

2" KAMER. ~ 15 februari 1955 

1° REDENEN V.AN DE VONNISSEN 
EN .ARRESTEN. - DIREC'l'E BELASTIN
GEN. - 0NTVANKELIJKHEID VAN RECLAMA
TIES BIJ CONCLUSIES AFGELEID UIT DE ONT
STENTENIS VAN VERZONDEN AANSLAGBILJETTEN .. 
- RECLAMATIES DOOR HET ARREST OM EEN 
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ANDER REDEN ONTVANKELIJK VERKLAARD. 
- NIET MEER TE BEANTWOORDEN CONCLU

SIES. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - SPE
CIALE BELASTING OP DE :WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES 
AAN DE VIJAND. - VVINSTEN BINNEN DE PER
KEN VAN EEN NORMALE WINST. - VRIJ
STELLING VAN DE SPECIALE BELASTING ZO DE 
PRESTEERDER SLACHTOFFER IS VAN EEN OP
EISING WAARVAN HIJ BEWIJST DAT ZIJ ECHT 

EN OPRECHT IS. 

S0 BELASTINGEN EN TAXES. - SPE
CIALE BELASTING OP WINSTEN VOORTVLOEIEND 
UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE 
VIJAND. - 0PEISING DIE VRIJSTELLING MEDE" 
BRENG'l' VAN DE BELASTING. - GEEN ONDER
SCHEID NAAR GELANG DE OPEISING RECHT
STREEKS DOOR DE VIJAND OF DOOR TUSSEN
KOMST VAN DE GEMEENTEOVERHEDEN IS VER
RICHT GEWEES'r. 

4o BELASTINGEN EN TAXES. - SPE
CIALE ilELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES 
AAN DE VIJAND. - 0PEISING DIE VRIJSTEL
LING MEDEBRENGT VAN DE BELASTING. -
WERKELIJK KARAKTER VAN DE OPEISING. -
BINDENDE BEOORDELING IN FEITE DOOR DE 

RECHTER OVER DE GROND. 

1o Wanneer de belastingschuldige bj,j con
clu.sies het gebrelc aan toezending van 
een (tanslagbiljet inroept ttitsluitend 
met (le bedoeling de ontvankelijlcheid 
van zijn reclamaties te rechtvaardigcn 
is het hot van beroep, zo het de ont
vanlcelijkheid ervan om een andere re
den uanvaardt, er niet toe gehonden de 
gebeu-rlijlce gevolgen van het beweerd 
verzttim na te gaan. 

2° Artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 
15 october 1945 verleent, binnen de per
Teen van een normale winst, vrijstelling 
van de speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend ttit leveringen en presta
ties aan de vijand aan de presteerder 
die slachtof{er is van een opeising 
waarvan hij bewijst dat zij echt en 
oprecht is (1). 

so Artilcel 1, paragraat 4, van de wet van 
15 october 1945 maalct geen onderscheid 
naar gelang de opeising rechtstreeks 
door de vijand of door tussenlcomst van 
de gemeenteoverheden in het Tcader van 
artilcel 52 van de bijlage bij de over
eenkomst van Den Haag, dd. 18 october 
1907 is verricht geweest (2). 

4° Het werkelijlc karakter van de opei
sing slttit in zich dat de aan de pres-

(1) Verbr., 13 juni 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
blz. 636; Bull. en PAsrc., 1950, I, 721); 9 ja
nuari 1951 (A1-r. Vm·br., 1951, blz. 241; Bull. 
en PASIC., 1951, I, 290). 

teerdcr opgelegde rnaatregel al de in
trinsielce voorwaarden omvat. en name
lijlc dat de daad van de mogendheid, 
·die wegens een rechts- of feitelijlce toe
staud de macht bezit, afgezien van ellce 
toestemming van de presteerder gesteld 
werd, wat door de rechter over de 
g1·ond souverein wordt beoordeeld (S). 

(WARNY-CONTER, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 29 october 1952 en op 11 fe
bruari 1953 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

I. Over de voorziening in zover zij 
tegen het op 29 october 1952 gewezen ar
rest gericht is : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 1S van de wet van 15 octo
ber 1945 tot invoering van een speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend uit 
prestaties aan de vijand, 59 van de wet
ten betreffende de ~nkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van de Re
gent dd. 15 januari 1948, doordat het be
streden arrest de door aanlegger genomen 
conclusies niet beantwoordt en geen ant
woord verstrekt op het middel dat door 
hem uit het gebrek aan toezending van 
het door de wet voorziene aanslagbiljet 
afgeleid wordt alsook uit het feit dat de 
administratie in gebreke gebleven is de 
toezending van gezegd uittreksel te be
wijzen; dan wanneer aanlegger bij con
clusies staande hield dat dit uittreksel 
hem nooit toegekomen was en beweerde 
dat de administratie in gebreke was ge
bleven en de zending en de ontvangst 
ervan te bewijzen, wat aanlegger van alle 
verplichting tot betaling en,- in elk geval, 
van alle verplichting interesten te beta
len, ontlastte : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies de ontvankelijkheid zijner reclama
ties afleidde nit het zogezegd gebrek aan 
toezending van een aanslagbiljet betref
feilde zijn aanslag in de speciale belas
ting; dat hem wegens een andere reden 
voldoening geschonken werd; dat, om deze 
conclusies te beantwoorden, de rechter 
over de grond slechts de gevolgen van 
het beweerd niet toezenden van een aan
slagbiljet te onderzoeken had ten aanzien 

(2) en (3) Zie nota onder verbr., 13 juni 1950 
(Bull. en PAsrc., 1950, I, 724, kol. 2, in fine)_; 
zie ook artikel 2 van de wet van 19 maart 
1953 die de wet van 15 october 1945 wijzigt. 
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van het enkel oogpunt van de ontvanke
lijkheid der reclama ties; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Over de voorziening in zover zij 
tegen het op 11 februari 1953 gewezen 
arrest gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, inzonder
heid in zijn paragraaf 4, 2, 3, 4, 13 van 
de wet van 15 october 19!5 tot invoering 
van een speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend uit levering·en en presta
ties van de vijand, van de wet van 
16 juni 1937 en van het in uitvoering 
dezer wet genomen koninklijk besluit 
van 1 februari 1938 gewijzigd bij de ko
ninklijke besluiten dd. 27 september 1938 
en 31 maart 1939 die de burgerlijke op
eisingen voorzien en regelen; van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, erkennend dat een deel 
van de winsten waarop de administratie 
beweert de speciale belasting toe te pas
sen uit opeisingen van de gemeente voort
komt, aanneemt dat cc het cijfer der met 
de vijand verrichte zaken bij samenstel
ling der van de gemeentebesturen en van 
de Emissiebank ontvangen sommen be
paald is geweest dit is op een geheel van 
2.743.19! frank)) en dat de aanslag op 

_ deze grond zou geschieden, dan wanneer 
de op opeising van de Belgische gemeen
teoverheden verrichte prestatie niet aan 
de vijand gedaan werd en dat de winsten 
welke uit een door deze overheid gedane 
opeising voortvloeien van rechtswege aan 
de door de wet van 15 october 1915 voor
ziene aanslag ontsnappen zelfs indien 
deze opeising gedaan is geweest omdat 
de gemeente krachtens artikel 52 van de 
overeenkomst van Den Haag ertoe ge
dwongen was de prestaties waarvan 
sprake aan de vijand te leveren; dat de 
prestaties in ieder geval niet vrijwillig 
gedaan werden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 1, para

graaf 4, van de wet van 15 october 1945, 
binnen de perken van de normale winst, 
vrijstelling van de speciale belasting op 
de winsten voortvloeienrl uit leverin~en 
en prestaties aan de vijand verleent aan 
de presteerder die slachtoffer is van een 
opeising waarvan hij bewijst dat ze echt 
en oprecht is; 

Overwegende dat de wettekst geen on
derscheid maakt naar gelang de opeising 
rechtstreeks door de vijand of door tus
senkomst van de gemeenteoverheden in 
het kader van artikel 52 van de bijlage 
bij de overeenkomst van Den Haag dd. 
18 october 1907 verricht geweest is; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
rlel naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het werkelijk karak

ter van de opeising in zich sluit dat de 
aan de presteerder opgelegde maatregel 
al de intrinsieke voorwaarden ervan om
vat en namelijk dat de daad van de mo
gehdheid, die wegens een rechts- of feite
lijke toestand de macht bezit, afgezien 
van elke toestemming van de presteerder 
gesteld werd; 

Overwegende dat, de in het middel 
vermelde feitelijke omstandigheden be
oordelende, de rechter over de grond 
souverein beslist heeft dat in. onderhavig 
geval het werkelijk karakter van de op
·eising niet aanwezig was; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de m·tikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 113c! van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest, 
om het cijfer der met de vijand gedane 
zaken op 74 t. h. van de totale omzet te 
bepalen, er zich toe beperkt vast te stel
len dat die omzet 2.743.194 fr. zou beclra
gen (de opeisingen door de gemeenten 
daarin begrepen) en dat de glolmle om
zet van 19:1.0 tot 19±4 3.715.866 frank groot 
is, het verband tussen beide sommen be
wijzend dat 74 t. h. van de omzet de 
operaties met de vijand zou vertegen
woorc1igen, dit zonder aanleggers conclu
sies te beantwoorden, dan wanneer aan
legger erin liet gelden cc dat het cijfer 
der totale ontvangsten, anderzijds, aan
zienlijk boger is dan die van 3.715.866 fr., 
vermits de aangiften van de fiscale am
nestie en het overige door de controleur 
bij vergelijking der vermogenstoestanden 
vastgesteld bij de aangiften van de be
lastbare periode gevoegd worden; dat 
beide vermeerderingen natuurlijk uit het 
verschil tussen de niet geboekte ontvang
sten en uitgaven voortkomen, dat die 
ontvangsten enkel van burgers voortko
men, vermits het totaal cijfer der ont
vangsten voor leveringen aan de vijand 
gekend is ll, alle elementen en middelen 
waarop het bestreden arrest geen enkel 
antwoord verstrekt : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond in het bestreden arrest er op wijst 
dat de globule omzet voor de jaren 1910 
tot 19±4 3.715.866 frank groot is; dat hij 
aldus het punt onzeker laat of hlj de in 
regelmatige conclusies opgenomen op
merkingen van aanlegger, betreffende 
zijn globule omzet, als ter zake niet die
nend aangezien heeft, dan wanneer, in
dien deze gegrond waren, zij van aard 
waren om aanleiding te geven tot wijzi
ging van het percentage der rechtstreeks 
of onrechtstreeks met de vijand gedane 
prestatie, en dienvolgens van het bedrag 
dat volgens de vermogensaccressen vast-
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gesteld wordt 1·an de aan de speciale be
lasting onderworpen inkomsten; 

Dat het mid del gegrond is; 
Om die redenen, uitspraak doende over 

de voorziening voor zoveel zij tegen het 
arrest van 11 februari 1953 gericht is, 
verbreekt het bestreden arrest, doch en
kel voor zoveel het de globale omzet op 
3.715.866 frank, en het percentage der aan 
de speciale belasting onderhevige winsten 
op 74 t. h. namelijk op 1.437.030 frank 
heeft vastgesteld; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt aanlegger en 
verweerder elkeen tot de helft der kos
ten. 

15 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggever, H. 0. Lou
veaux. G:elijlcluidende conclttsie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

VERENIGDE KAMERS. -16 februari 1955 

1° VERBREKING. - VERENIGDE KAMERS. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VOORZIENING 
TEGEN EEN DOOR HET HOF VAN BEROEP OP 
VERWIJZING NA VEHBREKING GEWEZEN ARREST. 
- ARREST ONVERENIGBAAR MET HET ARREST 
VAN VERBREKING. - ZELFDE jj,IIDDEL ALS DIT 
HETWELK DOOR RET ARRES'l' VAN VERBRE
KING WERD AANGENmiEN. - UITSPRAAK 
STRIJDIG MET DE BELGISCHE INTERNATIO
NALE OPENBARE ORDE. 

2° OPENBARE ORDE. - OPENBARE IN
TERNATIONALE ORDE. - BUITENLANDSE WET 
DIE DE ECHTSOHEIDING VERBIEDT. - NIET 
1'EGENSTRTJDIG ME'f DE BELGISCHE IN'l'ERNA-
TIONALE OPENBARE ORDE. 

3° ECHTSOHEIDING. - ECHTGENOTEN 
VAN ONDERSCHEIDEN NATIONALI'l'EIT. - NA
'riONALE WET VAN EEN VAN DE ECHTGENOTEN 
DIE DE ECHTSCHEIDING VERBIEDT. - HUWE
LIJK DAT DOOR ECH'fSCHEIDING NIET KAN 

(1) Verbr., 23 januari 1953 (An·. Ve1·b1-., 
1953, blz. 343; Bull. en PAsiC., 1953, I, 384). 

(2) Verbr., 12 juni 1941 (A,., .. Ve,·b,·., 1941, 
biz. 136; Bull. en PAsrc., 1941, I, 217); 16 mei 
1952 (Ar1·. Verbr., 1952, biz. 513; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 589) en de nota van professor 
Philonenko onder Brussel, 4 mei 1954 (.J ou1·n. 
t1·ib., 1954, biz. 461). 

Over het onderscheid tussen de bepalingen 
van belgische openbare orde dit is van inwen-

VERBR., 1955. - 32 

ONTBONDEN WORDEN. - ZELFS INDIEN DE AN
DERE EOHTGENOOT BELG IS. 

1° Behoo1·t aan de verenigde lcamers het 
onderzoek van de voorziening tegen een 
doo1· een hot van beroep in burgerlijke 
zaken tengevolge van ve1"'Wijzing na ver
brelcing gewezen an·est, wanneer dit 
arrest met het arrest van verbrelci-ng 
onverenigbaar is en het middel identiek 
is met dit welk tot verbrelcing aanlei
ding gegeven heett (1). 

2° De buitenlandse wet die de eohtsehei
ding verbiedt is niet als d~t.sdanig in 
str-ijd met de Belgische internationale 
open bare orde (2). 

3° Wanneer twee personen van onder
scheiden nationaliteit niettegenstaande 
het tussen hen aan.qegaan huwelijlc, 
hltn eigen nationaliteit van herlcomst 
hebben behouden ·en wanneer de nat-io
nale wet van een van de eohtgenoten 
de echtscheiding ve1·biedt, lean het hu
welijk niet door eclitscheiding ontbon
den worden, zelfs indien de andere 
echtgenoot Belg is (3). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. SERVAIS EN ROSSI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei 1954 gewezen door de 
eerste en de achtste verenigde kamers 
van het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen stukken blijkt dat Huber
tine Senais, Belg van geboorte, op 21 ja
nuari 1943 te Luik met Pasquale Rossi, 
van Italiaanse nationaliteit, in het huwe
lijk getreden .is ; 

Dat Hubertine Servais op 1 februari 
1943 verklaard heeft haar Belgische na- · 
tionaliteit te willen behouden; dat zij nit 
kracht van die verklaring geacht wordt 
nimmer opgehouden te hebben Belg te 
zijn; 

Overwegende dat Hubertine Servais 
tegen haar echtgenoot een vordering tot 
echtscheiding ingesteld heeft en dat . de 
eerste en achtste verenigde kamers van 
het Hof van beroep te Brussel uitspraak 

dige open bare or de en deze van Belgische inter
nationale openbare orde, zie verbr., 4 mei 1950 
(AlT. Verb1·., 1950, biz. 557; Bull. en Pasrc., 
1950, I, 624, en nota 2 getekend R. H.); 
28 maart 1952 (A,.,.. Ve,-b,·., 1952, blz. 416; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 483; Rev. c?'it. jurisp1'. 
belqe, 1954., biz. 53). 

(3) Verbr., 16 mei 1952 (A_,., .. Ve1'b1·., 1952, 
blz. 513; Bull. en PASIC., 1952, l, 589, en de 
besluiten van het openbaar ministerie). 
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doende als gerecht op verwijzing, na ver
breking,, bij het arrest van dit hof :van 
16 mei 1952, van een arrest van het Hof 
van beroep te Luik van 22 februari 1951, 
ten nadele van Rossi de echtscheiding 
wegens gewelddaden, mishandelingen en 
beledigingen van erge aard toegestaan 
heeft; 

Overwegende dat de procureur-generaal 
bij het Hof van· beroep te Brussel zich 
tegen deze beslissing in verbreking voor
zien heeft; 

Ten aanzien van de kennisneming door 
de verenigde kamers : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, lid 3, van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat de rechter over de 
grond, om de ontvankelijkheid van de 
door verweerster Servais ingestelde eis 
tot echtscheiding te rechtvaardigen ge
steund heeft op artikel 3, lid 3, van het 
Burgerlijk Wetboek, krachtens welk ar
tikel voormelde verweerster gerechtigd 
was om haar nationale wet, welke echt
scheiding toestaat, in te roepen, dan wan
neer tweede verweerder Rossi in die 
zelfde bepaling het recht vond zijn eigen 
nationale wet in te roepen, welke die 
inrichting niet kent; en dan wanneer het 
huwelijk niet jegens een der partijen kon 
ontbonden worden, te'rwijl het ten op
zichte van de andere blijft voortbestaan 
wat in de door het bestreden arrest ge
huldigde oplossing het geval zou zijn : 

Overwegende dat tot staving van de 
voorziening hetzelfde middel aangevoerd 
wordt als dat welk door voormeld ar
rest van het hof van 16 mei 1952 aan
genomen geweest is; dat er derhalve 
krachtens artikel 1 van de wet van 7 juli 
1865, door de verenigde kamers over de 
voorziening moet uitspraak gedaan wor
den; 

Over het middel : 
Overwegende dat nit artikel 3, lid 3, 

en, a contrario, uit artikel 3, lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek alsmede uit de 
regelen van het internationaal privaat
recht welke in BelgH~ gelden, blijkt dat 
de. Belgische wetten betreffende de staat 
en de bekwaamheid der personen voor de 
Belgen gelden, ook wanneer zij in het 
buitenland verblijven en dat de buiten
landse wetten met betrekking tot dezelfde 
voorwerpen in BelgH~ voor de buitenlan
ders geld en; 

Dat de toepassing, in Belgie, van de 
buitenlandse wetten betreffende de staat 
en de bekwaamheid der personen enkel 
dient afgewezen te worden wanneer zij 
tegen de principes van de Belgische inter
nationale openbare orde indruist; 

Overwegende .dat de gronden tot out
binding van het huwelijk onder de staat 

der personen vallen en dat de buiten
landse wet welke de echtscheiding ver
biedt als zodanig niet met de Belgische 
internationale openbare orde strijdig is; 

Overwegende dat uit het feit dat twee 
echtgenoten verschillende nationaliteiten 
hebben en dat hun staat en hun be
kwaamheid door verschillende wetten be~ 
heerst worden niet kan worden afgeleid 
dat de gronden tot ontbinding van hun 
huwelijk en bijgevolg de toelaatbaarheid 
van een eis tot echtscheiding persoonlijk 
voor elke der echtgenoten door zijn natio
nale wet moeten bepaald worden; 

Overwegende dat het niet denkbaar is 
dat de huwelijksband ten opzichte van 
een der echtgenoten zou verbroken wor
den en ten opzichte van de andere zou 
blijven voortbestaan; 

Overwegende dat, zo verweerster, Bel" 
gisch onderdaan, in artikel 3 van het 
Burgerlijk Wetboek het recht vindt de 
ontbinding van het huwelijk te eisen · in 
de gevallen waarin de Belgische wet die 
ontbinding v~roorlooft, verweerder, Ita
liaans onderdaan, zoals het bestreden ar
rest het beslist, in dezelfde bepaling het 
recht vindt zich overeenkomstig zijn na
tionale wet op de onontbindbaarheid des 
huwelijks te beroepen; 

Overwegende, dat, al heeft de wet van 
15 mei 1922 de Belgische vrouw die met 
een buitenlander huwt in staat gesteld 
haar nationaliteit te behouden en gevolg
lijk een nationaliteit te hebben welke van 
die van haar man verschilt, daaruit even
wei niet voortvloeit dat zij, door haar 
nationale wet in te roepen, haar man de 
rechten kan doen verliezen welk~ deze 
aan zijn nationale wet ontleeht; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de bovenaangehaalde regelen in feite op 
het toepassen van een buitenlandse wet 
kunnen neerkomen ter zake niet dienend 
is, daar de buitenlandse wet in dat geval 
niet als zodanig de bovenhand heeft; 

Overwegende derhalve dat in de hui
dige staat der wetgeving het middel ge
grond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derha vig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent, hetwelk krachtens artikel 2 van 
de wet van 7 juli 1865, zich ten aanzien 
van het door dit hof beoordeeld rechts
nunt naar de beslissing van het Hof van 
verbreking zal voegen. 

16 februari 1955. - Verenigde kamers. 
- Voorzitter, H. Wouters, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Piret. - Ge
lijklttidende qonclu.sie, H. Raoul Ii:ayoit 
de Termicourt, procurenr-generaal. -
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Pleiters, HH. Simont en Abrahams (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van 
beroep van Brussel. 

VERENIGDE KAMERS. -18 februari 1955 

1° VERBREKING. - VERENIGDE KAMERS. 
- STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - VOORZIENING ~l'EGEN EEN J'JOOR RET 
HOF VAN BEROEP OP VERWIJZING NA VERBRE
KING GEWEZEN ARREST. - ARREST ONVER
ENIGBAAR MET RET ARREST VAN VERBREKING. 
- ZELFDE MIDDEL ALS DIT WELK DOOR RET 
ARREST VAN VERBREKING WERD AANGENOMEN, 
- UITSPRAAK OVER DE VOORZIENING DOOR 
DE VERENIGDE KAMERS. 

2° MISDRIJVEN. - VERZACHTENDE OM
STANDIGREDEN. - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF. - UITWERKING. 

go VER.JARING (IN STRAFZAKEN).
BURGERLIJKE VORDERING. - WET VAN 
30 MAAR'l' 1891. - DRAAGWIJDTE. 

4o VER.JARING (IN STRAFZAKEN).
- BURGERLIJKE VORDERING. - VORDE
RING GEGROND OP EEN- GECONTRAVENTIONALI
SEERD WANBEDRIJF. - BURGERLIJKE VOR
DERING INGESTELD W ANNEER DE PUBLIEKE 
VORDERING SPRUITEND UIT RET ALS OVER
TREDING AANGEZIEN MISDRIJF, VERJAARD 
WAS. - BURGERLIJKE VORDERING VER-
JAARD. , 

1 o Er wordt door de verenigde lcame1·s 
uitspraak gedaan ove1· de voorziening 
gericht tegen een arrest dat in straf
zalcen op verwi}zing na verb1·e1cing doo·r 
een hof van beroep gewezen werd, wan
neeJ· dit ar-rest niet met het arrest van 
verwijzing ve-renigbaar is en wanneer 
het inge-roepen middel tot verbreking 
hetzelfde is als dit wellc door het arrest 
van verbrelcing aangenomen werd (1). 

2° Wannee·r definitief werd gevonnist dat 
een wanbedrijf, ingevolge verzachtende 
omstandigheden slechts aanleiding tot 
de toepassing van pol-itiestraffen k(m 
!;even wordt dit misd-rijf wettelijk ge-

(1) Zie voorgaande arrest. 
(2) Raadpl. namelijk verbr., 7 mei 1861 (Bull. 

en PAsrc., 1861, I, 282); 6 november 195() (A,.,.. 
Vm•br., 1951, blz. 100; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 120); 30 november 1953 (A•·•·· Y m·b,·., 1954, 
blz. 223; Bull. en PASIC., 1954, I, 261); NYPELS 
en SERVAIS, 3' uitg., bd. I, blz. 19, n' 16, en 
nota 3; Rep. pmt. _dr. belge, v• Oi•·constances 
attenuantes, n' 50; Rev. de droit penal et de 
criminologie, 1923, blz. 413 : « De l'effet de la 
denaturalisation des infractions ». 

(3) Verbr., 19 februari 1914 (Bull. en PASIC., 
1914, I, 113, en de besluiten van procureur
generaal Terlinden); 28 februari 1946 (Arr. 

acht een overtreding te Zt}n geweest 
vanaf de da.q waa-rop het feU begaan 
werd (2). 

3° Aan het doo-r de wet van 17 april 18"18 
vooropgesteld beginsel van de ve1·bon
denheia van de p·ubl-ielce en de burger
lij lee vordering ten aanzien van de ver
jaring wera door ae wet van 30 maart 
1891 een enlcele ajwijlcing toegebracht : 
ae scho1·sing van de verjaring van ae 
b-uruerlijke vorclering welke uit het in
stellen van die voraering voortvloeit 
voo-rclat de verjaring van ae - publieke 
voraering bereilct is (3). 

4° De burgerlijke vorae1·ing, gegrond op 
een aoor het bevoegd rechtscolleue ge
contraventionaliseera wanbedrijf is ver
jaa?·d zo zij ingestela wordt nadat de 
p~!blieke vordering ontstaan uit dit als 
ove1·t-reding aangezien misdrijf door 
verjaring is uitgedoojd (4). (Wet van 
17 april 1878, art. 23 en 26; wet van 
30 maart 1891, art. 1.) 

(COLLAERT EN COMMISSIE VAN OPENBARE ON
DERSTAND TE CHARLEROI, T. VANDENREYDT 
EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCRE 
SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 195± gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Gelet op het op 30 november 1953 ge
wezen arrest (5), waarbij, na verbreking 
van het arrest van het Hof van beroep 
te Brussel van 10 december 1952, de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik verwe
zen werd; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1 van het 
Strafwetboek, 22, 23 en 26 van de wet 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
bevattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, van artikel 1 van 
de wet van 30 maart 1891 tot aanvulling 
van bovengemeld artikel 26 van de wet 
van 17 april 1878 en van artikel 97 van 

Yerb>'., 1946, blz. 86; Bull. en PAsiC., 1946, 
I, 91). 

(4) Verbr., 30 november 1953 (A•·r. Yerbr., 
1954, blz. 223; Bull. en PAsrc., 1954, I, 261, en 
nota); gevolgtrekking verbr., 3 januari en 
21 maart 1949 (A,.,·. Ferbr., 1949, blz. 4 en 187; 
Bull. en P ASIC., 1949, I, 4 eu 213) ; 22 mei 1950 
(Bull. en PASIC., 1950, I, 666); 22 juli 1950 (Arr. 
Yerb1·., 1950, blz. 736; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 843); 6 november 1950 (A•-r. Ye•·b,·., 1951, 
blz. 100; Bull. en PAsrc., 1951, I, 120); 22 octo
ber 1951 (Arr. Yerb•·., 1952, blz. 84; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 89). 

(5) Arr. Verbr., 1954, blz. 223; Bull. en 
PASIC., 1954, I, 261. 
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de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, niettegenstaande de eindbeslissing 
van het Hof van beroep te Brussel waar
bij de telastlegging gecontraventionali
seerd en de publieke vordering sedert 
4 juni 1949 verjaard verklaard wordt, 
desondanks de vorderingen der burger
lijke partijen tegen aanlegsters ontvanke
lijk en gegrond verklaard heeft en ze toe
gewezen heeft, dan wanneer die vorde
ringen slechts op 11 october 1950 tegen 
eerste en op 12 maart 1951 tegen tweede 
aanlegster waren ingesteld geweest, dit 
is meer dan zes maanden na de laatste 
daad waardoor de verjaring van publieke 
vordering werd gestuit en, in ieder geval, 
meer dan een jaar na de dag der schade
berokkende feiten (4 juni 1948), en dan 
wanneer die vorderingen mitsdien niet te 
beschouwen waren als « regelmatig inge
steld te bekwamer tijd >>, volgens arti
kel 26 van de wet van 17 april 1878, aan
gevuld bij artikel 1 van de wet van 
30 maart 1891, en aldus aanlegsters ver
oordeeld heeft tot het betalen van schade
vergoeding waartoe zij niet meer gehou
den waren : 

Ten aanzien van de kennisneming door 
de verenigde kamers : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, niettegenstaande de verjaring 
van de strafvordering, de stellingen van 
burgerlijke Dartij en de eisen tot gedwon
gen tussenkomst welke onderscheidenlijk 
ingesteld werden · tegen de beklaagde, 
eerste aanlegster, en tegen de Commissie 
van ol)enbare onderstand van de stad 
Charleroi, als burgerlijk verantwoorde
lijke voor de beklaagde, niet verjaard en 
dienvolgens geldig en ontvankelijk zijn, 
bij toel)assing van de wet van 30 maart 
1891, om de reden dat, ingeval de burger
lijke vordering tot herstelling van de 
schade veroorzaakt door een door de wet 
als wanbedrijf omschreven misdrijf inge
steld wordt voordat dat wanbedrijf « ge
contraventionaliseerd >> wordt, deze na
dien plaats hebbende cc contraventionali
sering ll, hoewel zij in strafrechtelijk 
OIJzicht retroactief kan zijn, niet belet dat 
de burgerlijke vordering, welke, bij toe
passing van de wet van 30 maart 1891, 
geruime tijd v66r het vonnis van cc con
traventionalisering >> van de strafvorde
ring losgemaakt is geweest, voort haar 
normale loop volgt; 

Overwegende dat deze beslissing niet 
te verenigen is met het verwi.izend arrest 
waarbij het arrest van het Hof van be
roep te Brussel verbroken werd, om de 
reden dat de vordering van de burger
lijke partij welke op een door het be
voegde rechtscollege gecontraventionali
seerd wanbedrijf gesteund is, en meer 
dan een jaar na de dag van het misdrijf 
ingesteld werd, verjaard is, vermits het 

bestaan van een grond van schorsing der 
verjaring niet bewezen wordt, naardien 
de omstandigheid dat de burgerlijke vor
dering reeds ingesteld was toen het be
voegde rechtscollege het misdrijf gecon
tra ventionaliseerd heeft ter zake niets af
doet; 

Overwegende dat het middel tot sta
ving van onderhavige voorziening volko
men hetzelfde is als het middel dat door 
het arrest van het hof van 30 novembel· 
1953 aangenomen werd; dat er derhalve 
krachtens artikel 1 van de wet van 7 juli 
1865, door de verenigde kamers over de 
voorziening moet uitspraak gedaan wor
den; 

Over het middel 
Overwegende dat, ten gevolge van de· 

aanneming van verzachtende omstandig
heden door het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel van 10 december 1952 
ten gunste van eerste aanlegster, de te· 
haren laste als bewezen beschouwde in
brenk wettelijk geacht wordt, vanaf de 
dag waarop het begaan werd, slechts een 
overtreding te hebben uitgemaakt; 

Overwegende dat de wet van 17 april 
1878, bevattende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, bij welker totstandkoming 
van het Wetboek van 3 brumaire jaar IV 
en van het Wetboek van strafvordering 
van 1808 uitgegaan werd, niet als begin
sel vooropstelt, zoals het bestreden arrest 
het staande houdt, de onafhankelijkheid 
van de straf- en de burgerlijke vordering 
welke nit een misdrijf ontstaan, doch 
wel hun totale verbondenheid ten aan
zien van de gevolgen welke de verjaring 
van de ene vordering voor de verjaring
van de andere met zich brengt; 

Overwegende dat hij de wet van 
30 maart 1891 aan het beginsel van de 
verbondenheid van de publieke en de bur
gerlijke vordering een enkele afwijking 
toegebracht werd : de schorsing van de 
verjaring der burgerlijke vordering wel
ke voortvloeit uit het instellen van die 
vordering voordat de verjaring van de 
IJUblieke vordering bereikt werd; ' 

Overwegende dat het bel)erkt voorwerp 
van die wet tijdens haar Darlementaire 
voorbereiding onderlijnd geweest is, in de 
loop waarvan er beklemtoond werd dat 
het beginsel van de wet van 17 april 1878 
generlei wijziging zou ondergaan, beide 
vorderingen, de straf- en de burgerlijke 
vordering, verbonden blijvend, behalve in 
het enig in de nieuwe wetsbepaling om
schreven geval dat zich enkel kan voor
doen wanneer de bnrgerlijke vordering 
te bekwamer tijd ingesteld werd en de· 
behandeling van de eis tot herstel van de 
schade niet beeindigd is geweest op. het 
ogenblik waaroiJ de publieke vordering 
wegens verjaring teniet is gegaan; 
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Overwegende dat dit voorwerp van de 
wet van 30 maart 1891 eveneens belicht 
wordt in de tekst welke zegt dat de ver
jaring cc niet loopt ll, wat insluit dat het 
lopen der verjaring geschorst is en dat 
de termijn van verjaring dienvolgens niet 
reeds kan verstreken zijn; 

Waaruit volgt dat, door te beslissen 
dat de verjming van de uit de overtre
ding ontstane burgerlijke vordering niet 
verkregen was dan wanneer, volgens de 
vaststelling van het arrest, de publieke 
vordering sedert de 4° juni 1949 verjaard 
was, en dat de burgerlijke vorderingen 
onderscheidenlijk slechts op 11 october 
1950 en op 12 maart 1951 waren ingesteld 
geweest, het bestreden arrest de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Gent, hetwelk op verwijzing uit
spraak doende rechtscollege zich krach
tens artikel 2 van de wet van 7 juli 1865 
naar de beslissing van het Hof van ver
breking ten aanzien van het door dit hof 
geoordeeld rechtspunt zal dienen te voe
gen. 

16 februari 1955. - Verenigde kamers. 
- Voorzitter, H. Wouters, eerste voor
zitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Ge
lijlcluidende conclttsie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Delacroix en Van Ryn. 

18 KA~IER. - 18 februari 1955 

1° ARBEIDSONGEVALLEN. - SAMEN-
GEORDENDE WE'l'TEN. 
OPENBARE ORDE. 

BEPALINGEN VAN 

2" MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT NIE'l' 
Y66R DE RECR'rER OVER DE GROND INGEROE
PEN WERD DOCH TOT DE OPENBARE ORDE 
BEHOORT. - MIDDEL ONTVANKELIJK. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - VERGOEDING. 
- HERZIENING. - DOOD VAN HE'l' SLACHT
OFFER. - VEREISTEN OPDAT DE VRAAG TOT 
HERZIENING GEGROND ZOU WEZEN. 

1° De bepalingen van het koninlclijlc be-

· (1) Zie verbr., 10 mei 1917 (Bull. en PASIC., 

1917, I, 212); 12 december 1929 (ibid., 1930, 
I, 48); 7 februari 1916 (:A1-r. Y erbr., 1946, 
blz. 52; Bull. en PASIC., 1946, I, 59) ; 23 sep
tember 1948 (A11·. T'e,·b,·., 1948, blz. 437; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 506). 

slttit van 28 september 1931 tot samen
ordening van de wetten betreffende de 
arbeidsongevallen en namelijlc de bepa
lingen va.n artilcel 28 betreffende de 
vraag tot herziening behoren tot de 
publielce or de (1). 

2° Het middel, in bnrgerlijlce zalcen, afge~ 
leid uit de schending van artilcel 28 
van de samengeonlende wetten betref
tende de arbeidsongevallen mag, voor 
de eerste maal voor het hof van ver
brelcing ingeroepen worden vermits die 
bepaling tot de publielce orde be
hoort (2). 

3" De gegrondheid van de door de recht
hebbenden van het slachtoffer van een 
arbeidsongeval ingestelde eis tot her
ziening is genoegzaam gerechtvaardigd 
door de vaststelli1tg dat het overlij den 
van het slachtoffer doo1· een oo!·zalcelijlc 
ve1·band met het ongeval verbonden is. 

Het ingevolge artilcel 26 van de samenge
or·dende wetten 01Jgesteld proces-verbaal 
van overeenkomst, moet niet noodzalce
lijlc het bestaan van de lcwaal welke 
het overlijden heett teweeggebracht 
hebben vastgesteld en de rechter is er 
n·iet toe gehouden na te gaan of die 
lcwaal reeds v66r gezegde overeenlcomst 
gelcend was of leon gelcend zijn. 

(GEMEENSOHAPPELIJKE KAS VAN DE BELGISOHE 
LANDSBOND DER BOUWBEDRIJYEN EN OPEN
BARE WERKEN, T. GUILLEMAERE EN VAN BE
YER.) 

ARREST (3). 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 april 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen stukken blijkt dat wijlen 
Pieter Van· Bever, rcchtsvoorganger van 
verweerders, op 5 juni 1948 het slachtoffer 
van een arbeidsongeval is geweest; dat 
ten gevolge daarvan en bij toepassing 
van de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 28 september 1931 een op 
2 juni 1950 ondertekende overeenkomst 
tot regeling van het ongeval hem een be
stendige werkonbekwaamheid van 60 t. h. 
toekende; dat op 8 april 1952 Van Bever 
aan een hartkwaal bezweek ; 

Dat het bestreden vonnis, rechtdoende 
over de door verweerders ingestelde eis 

(2) Zie verbr., 24 september 1953 (A1·r. 
Verb1·., 1954, blz. 28; Bull. en PAsrc., 1954, I, 
36, en de besluiten van de heer Mahaux, advo
caat-generaal). 

(3) Zie de conclusie van de heer advocaat
generaal Dumon in Bull. en PASIC., 1955, I, 
651. 



-502-

tot herziening besliste dat het overlijden 
van het slachtoft'er het gevolg van het 
arbeidsongeval was en aan verweerders 
de door de wet voorziene vergoedingen 
toekende; · 
Ge~et op het enig middel tot verbre

king, afgeleid uit de schending van ar
tikel 28 van het koninklijk besluit van 
28 september Hl31 houdende samenorde
ning van de wet van 24 december 1903 
op de arbeidsongevallen en van. de wetten 
die ze gewijzigd hebben, doordat het be
streden vonnis, hoewel, zoals uit de in
leidende dagvaarding en de door partijen 
genomen conclusies blijkt, de v0rdering 
van verweerders strekkende tot het beko
men der wettelijke vergoeding ingevolge 
bet overlijden van hun rechtgever' een 
vordering tot herziening van een door de 
overledene op 2 juni 1950 v66r de vrede
rechter ondertekende overeenkomst was, 
die vordering ontvangen heeft, dan wan
neer volgens de eigen bekentenis van de 
verweerders de hartkwaal waaraan het 
slachtoffer overleed zich plots na het on
geval had voorgedaan, en zulks doet zon
der vast te stellen dat deze hartkwaal 
in bovenvermelde overeenkomst vastge
steld was geweest en dan wanneer de 
herziening slechts mogelijk is op grond 
van een verergering van de in de over
eenkomst der partijen bepaalde toestand: 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid : 

Overwegende dat verweerders ten on
rechte .opwerpen dat het middel nieuw is 
en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat nit de overgelegde 
stukken blijkt dat de eis strekte tot her
ziening van een inzake arbeidsongeval 
getroffen overeenkomst en dat hij der
halve steunde op de toepassing van arti
kel 28 van bet koninklijk besluit van 
28 september 1931 houdende . samenorde
ning van de wet van 24 december 1903 
op het herstel van de arbeidsongevallen 
en van de wetten die ze gewijzigd heb
ben; 

Overwegende dat de bepalingen van 
bedoelde wetten tot de openbare orde be·
horen; dat dienvolgens de schending van 
een dezer bepalingen, voor de eerste maal 
v66r bet hof mag ingeroepen worden; 

Over het middel : 
Overwegende dat krachtens artikel 28, 

alinea 2, van bovenvermeld koninklijk 
besluit van 28 september 1931 de « eis tot 
herziening ll slechts kan gegrond zijn het
zij op een verergering of op een vermin
dering van de gebrekkelijkheid van de 
getroft'ene, hetzij op zijn overlijden inge- · 
volge bet ongeval; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
vaststelt dat het door een hartkwaal te-

weeggebracht overlijden van Van Bever 
door een oorzakelijk verband met het 
ongeval verbonden is; 

Dat vermits het gaat om een eis waar
door, bij toepassing van artikel 28 van 
de wet, de rechthebbenden van het slacht~ 
offer het toekennen vervolgen van de bij 
artikel 4 voorziene vergoedingen, uit 
hoofde van het na de overeenkomst over
gekomen overlijden van hun rechtsvoor
ganger, die souvereine vaststelling door 
de rechter over de grond volstaat om de 
gegrondheid van de eis te rechtvaardigen, 
zonder dat bet nodig weze dat de over
eenkomst van 2 juni 1950 het bestaan van 
de kwaal, welke het overlijden heeft 
teweeg gebracht, zou hebben vastgesteld 
en zonder dat de rechter ertoe gehouden 
was na te gaan of die kwaal reeds v66r 
gezegde overeenkomst gekend was of kon 
gekend zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; verwijst aanlegster in de kosten. 

18 februari 1955. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Gilmet. - Gelijklui
clende aonalusie, H. F. Dumon, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele 
en della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 18 februari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
BUHGERLI.JKE ZAKEN. - STUKKEN OVER
GELEGD TOT STAVING VAN DE ONTVANKELIJK
HEID VAN HET VEHHAAL. - STUKKEN GE
VOEGD BIJ DE MEMORIE TO'l' WEDERANT
WOORD. - REGELMATIGE 0\'ERLEGGING. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - VER
KEERSBELASTING OP DE AUTOVOERTUIGEN. -
VERBOD PROVINCIALE OF GEMEENTELIJKE 
OPCENTIMES TE VESTIGEN OFWEL SOORTGE
LIJKE RELASTINGEN TE HEFFEN. 

3° BELASTINGEN. - GEMEENTETAXE TEN 
LASTE VAN DE GEBRUIKERS VAN AUTOVOER
TUIGEN DIE OP RET GEBIED VAN DE GEMEENTE 
STATIONEREN. - SOORTGELIJKE BELASTING 
MET DE VERKEERSBELASTING. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

1° In b~wgerlijke zaken mag de aanlegger 
in verbreking de stulclcen tot staving 
van de ontvanlcelijkheid van zijn ver
haal samen met zijn memorie tot we
derantwoord overleggen (1). (Wet van 
25 februari 1925, art. 19, gewijzigd bij 
art. 3, § 2, van de wet dd. 20 juni 1953.) 

(1) Zie nota, getekend F. D., in Bull. en 
PASIC., 1955, I, 654. 
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2o Artil"el 36 van de samengeordende wet
ten betreffende de verkeersbelasting op 
de antovoert~tigen verbiedt aan de pro
vinciiin en gemeenten opcentimes op de 
verkeersbelasting te vestigen of soort
geUjke belastingen te heffen, behoudens 
wat betrett de motorfietsen. (Kon. be~ 
sluit van 10 april 1951, art. 36.) 

3° Een op het eenvoudig stationeren van 
de a1ttovoert1dgen op de openbare weg 
gevestigde gemeentetawe, is soortgelijk 
aan de verkeersbelasting op de a1rto
voertuigen. 

De gemeentelijke verordening die soort
gelijke tame invoert is niet wetteli:ik (1). 
(Kon. besluit van 10 april1951, art. 36.) 

(FABRY, '1'. STAD ROESELARE.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 27 maart 1953 gewezen door de 
vrederechter van het kanton Roeselare; 

Over de door verweerster aangevoerde 
grond van niet-ontvankelijkheid afgeleid 
uit het niet naleven van artikel 6 van de 
wet van 29 april 1819, doordat aanlegger 
de betwiste som niet heeft geconsigneerd 
en het bewijs van die consignatie bij zijn 
verzoekschrift niet heeft gevoegd : 

Overwegende dat b~j toepassing van, ar
tikel 19 van de wet 'van 25 fel:lruari 1925 
betreffende de rechtspleging in cassatie 
in burgerlijke zaken, gewijzigd bij arti
kel 3, paragraaf 2, van de wet van 20 juni 
1953 aanlegger samen met de memorie tot 
wederantwoord stukken mocht overleg
gen, ten einde de ontvankelijkheid van de 
eis tot verbreking te verantwoorden; 

Overwegende dat uit het aldus door 
aanlegger overgelegd stuk blijkt dat de 
gevorderde som welke het voorwerp van 
het dwangbevel uitmaakt waartegen aan
legger verzet heeft aangetekend, gecon
signeerd werd voordat de voorziening 
werd ingesteld ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 107, 108, 
110 en 113 van de Grondwet, 75 en 76, 5°, 
van de gemeentewet van 30 maart 1836, 
4 en 3() _van het koninklijk besluit dd. 
10 april 1951 tot samenordening der wets
bepalingen betreffende de verkeersbelas
ting or de autovoertuigen, doordat het 
bestreden vonnis ten onrechte het middel 
heeft afgewezen dat door aanlegger uit 
de onwettelijkheid der litigieuze belas
ting werd afgeleid, dan wanneer gezegde 
bela sting, in de mate waarin zij geheven 

(1) Raadpl. verbr., 19 november 1954 (supra, 
biz. 185; Bull. en PASIC., 1955, I, 253). 

wordt op het eenvoudig parkeren der 
voertuigen in aanhorigheden van de open
bare weg, welke als dusdanig voor het 
verkeer, het stationeren of het parkeren 
der voertuigen voorbehouden zijn, een 
overbodige her haling is ·van de verkeers
belasting op de autovoertuigen, en des
wege onder toepassing valt van artikel 36 
der samengeordende wetten betreffende 
de kwestieuze belasting, hetwelk het ves
tigen door de provincH!n en de gemeen
ten verbiedt van soortgelijke belastingen 
als de belasting welke ten bate van de 
Staat op het verkeer van gezegde voer
tuigen wordt geind : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen stukken blijkt dat bij voor 
advies aan de bestendige deputatie voor
gelegde en bij het koninklijk besluit van 
19 maart 1951 goedgekeurde verordening 
van 16 october 1950 de stad Roeselare een 
taxe van 5 frnnk heeft ingevoerd ten 
laste van de gebruikers van autovoertui
gen die op dinsdag een plaats op bepaalde 
straten, kaaien en plaatsen van het ge
bied van de stad voor het stationeren van 
hun voertuig zouden innemen; 

0Yerwegende dat bedoelde taxe, waar
van de bestreden beslissing, zonder dien
aangaande te worden gecritiseerd, ver
klaart dat zij geen vergeldende belasting 
is, maar een eigenlijke belasting die « ten 
doel heeft de algemene uitgaven van de 
gemeentelijke begroting te helpen 'dek
ken >J, alhoewel zij aileen ten laste van 
gebruikers wordt geheven die op dinsuag 
hun motorvoertuigen op de in de veror
dening gemelde wegen laten stationeren, 
niettemin de personen in het algemeen 
treft, welke, gebruik makend van de 
voor het verkeer van de voertuigen open
gestelde openbare wegen, hun auto op een 
deel van deze weg in de door de verorde
ning voorziene voorwaarden zouden laten 
stationeren, zodat zij als een plaatselijke 
verkeersbelasting op de autovoertuigen 
voorkomt; 

Overwegende inderdaad dat het eenvou
dig stationeren van voertuigen op de 
openbare weg een van de onvermijdelijke 
modaliteiten van het verkeer is, en dat 
dit stationeren als zodanig door het Al
gemeen Reglement op de politie · van het 
wegverkeer beheerst wordt; 

Overwegende derhalve dat, inzover zij 
bedoelde taxe op het envoudig stationeren 
van de motorvoertuigen heeft ingevoerd, 
de verordening van de stad Roeselare werd 
getroffen in schending van artikel 36 van 
de samengeordende wetten betreffende de 
verkeersbelasting op de autovoertuigen, 
luidens hetwelk de provincH:\n en de ge
meenten geen opcentimes op de verkeers
belasting op de autovoertuigen mogen 
vestigen noch soortgelijke belastingen 
heffen, behondens wat betreft de in arti-
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kel 3, paragraaf 1, 7° bedoelde motorfiet
sen; 

Dat het bestreden vonnis de in het mid
del aangecluide wetsbepalingen geschonc 
den heeft; dat het micldel dus gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; veroordeelt verweerster tot 
de kosten; beveelt dat melcling van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van cle vernietigde beslissing ; ver
wijst cle zaak naar de vreclerechter van 
het kanton Harelbeke. 

18 februari 1955. - 1° kamer. - Voor
zUte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Van Beirs. - Gelijlelu1-
dende conclus·ie, H. F. Dumon, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 18 februari 1955 

1° VERKOOP. - VERKOOP MET VOORBE
HOUD VAN AANWI.TZING VAN LASTGEVER. -
BINNEN DE GES1'ELDE TERMI.TN GEDANE EN 
DOOR DE LAS'l'GEVER AANVAARDE AANWI.TZING. 
- LASTGEVER GEACHT DE EIGENDOM RECHT
STREEKS VAN DE VERKOPER TE HOUDEN. 

2° VERKOOP. - VRI.TWARING WEGENS UIT
WINNING WAARTOE DE VERKOPER GEHOUDEN 
rs. - VooRWERP. 

3° VERKOOP. - VBIJWARING WEGENS UIT
WINNING WAARTOE DE ERFGENAMEN. VAN DE 
VERKOPER GEHOUDEN ZIJN. - RECHTEN 
WELKE EEN DER ERFGENA~fEN IN HOEDANIG
HEID VAN HUURDER VAN DE VERKOCHTE ZAAK 
ZOU KUNNEN DOEN GELDEN. - 0NMOGELI.TKE 
GELJ;JING INGEVOLGE DE VERPLICHTING VAN 

VRI.TWARING. 

4° VERKOOP. - VRIJWARING WEGENS UIT
WINNING WAARTOE DE ERFGENAMEN VAN DE 
VERKOPER GEHOUDEN ZIJN. - PERSOON
LI.TKE DAAD VAN EEN DEB ERFGENAJI<IEN WAAR
DOOR HET RUSTIG BEZIT VAN DE VERKOCHTE 
ZAAK GESTOORD WOBDT. - VORDERING TOT 
VRIJW ARING TEGEN DIE ENKELE ERFGENAAM 
GERICH'J'. 

5° VERKOOP. - VRIJWARING WEGENS UIT
WINNIN(l. - BEDING VAN DE VERKOOPAKTE 
LUIDENS HETWELK DE KOPER SLECHTS BI.J 
HE1' EINDIGEN VAN DE GE!lEURLIJK BESTAAN
DE PACH1'EN IN HET VRl.TGEBRUIK VAN HET 
GOED KOMT. - EJR~'GENAAM VAN DE VERKO
PER NIET VRIJGESTELD VAN' VRIJWARING 
VOOR ZIJN PERSOONLIJKE DAAD. 

6° VERKOOP. - BEDING TOT VRIJSTELLING 
VAN DE VRIJWARING WEGENS EEN PERSOON
LI.TKE DAAD VAN DE VERKOPER. - VEREIS
TEN TOT GELDIGHEID. 

1 o Door de b-innen de .voorziene termi,in 
gedane en door de command aanvaarde 
commandverlelarinr/ treedt deze laatste 

in de plaq,ts . van de gecommandeerde 
en wordt hij geacht, te relcenen van 
de verleoop, rechtstreeks de eigendom 
van de verlcoper te hebben verlere
gen (1). 

2° De verplichting tot vri,iwaring, ·waar
t:oe de verlcoper tegenover de koper ge
houden is, heeft het rustig bezit van de 
verleochte zaak tot voorwerp en brengt 
dienvolgens ae verbintf)nis mede zich 
ervan te onthottden dit bezit door z·ijn 
persoonlijlce daad te storen. 

3° De verplichting tot vrijwari1117, waar
toe de verlcoper tegenover de leaper ge
hottden is bindt ook de erfgenamen van 
de verlcope1·. 

De rechten welke een der ertgenamen in 
zijn hoedanigheid van pachter van de 
verkochte zaak zou kttnnen inroepen 
blijven zonder ttitwerking gelet op de 
verplichting tot vrijwai"ing waartoe hij 
als erfgenaanL van de verlcoper gehott
den ·is (2). 

4° Zo het nt
1
stig bezit van de verkochte 

zaale door leen enlcele van de erfgena
men van de verlcope1· wordt gestoord 
lean de lcopm· de vo1·de1·ing tot vrijwa
ring tegen die enleele erfgenaam instal
len. 

5° Een beding van de verlcoopalcte zu,.irlens 
hetwellc de leaper slechts bij het eindi
gen van de gebeurlijle bestaande pach
ten in het vrij gebntilc van het goed 
komt stelt de erfgenamen van de verko
per niet vrij van de verplichting tot 
vrijwaring wegens een hun persoonlijlce 
daad. (Burg. Wetb., art. 1626 en 1628.) 

6° Het is aan de partijen bij een verleoop 
toegelaten de verplichting tot V1'ijwa
rin.q wegens een bepaald teit van de 
verlcopm· uit te sluiten. Te dien einde 
moet nochtans een aangifte door de 
verlcoper gedaan worden overeenlcom
stig artileel 1626 van het Bttrgerlijk 
Wetboelc. 

(BUSSOHAERT-DE PUYDT, 'l'. VERHAEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 febtuari 1954 in boger be-~ 
roep gewezen door' de Rechtbank van 
eerste aanleg te leper; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1165 en, voor 
zoveel als nodig, 1120, 1121, 1168, 1179, 

(1) Zie verbr., 6 december 1951 (A·rr. T'erbr., 
1952, blz. 162; Bull. en PAsrc., 1952, I, 179, en 
nota). 

(2) Zie DE pAGE, Traite elbn. de droit civil 
belge, bd. IV, 2' uitg., blz. 163, n' 134. 
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1181, 1183, 1189 tot 1192, 1582, 1583, 1584, 
1625, 1626, 1627, 1628, 1984, 1985 en 1998 
van het Burgerlijk Wet!Joek, 159, 1°, van 
het koninklijk !Jesluit dd. 30 november 
1939 houdende het Wet!Joek der registra
tierechten en 97 van de Grondwet, door
dat, na te heb!Jen vastgesteld dat het be
twist goed op 28 september 1952 verko~J;t 
werd door Edmond Verhaeghe aan ZIJn 
zoon Maurits Verhaeghe, die zich had 
voor!Jehouden command te kiezen, en dat 
op dezelfde dag Maurits Verhaeghe ver
klaard heeft voor de echtgenoten Bus
schaert-De Puydt aangekocht te hebben, 
het !Jestreden vonnis, - om het middel te 
verwerpen afgeleid hieruit dat verweer
der, erfgenaam van de verkoper _Edmond 
Verhaeghe, jegens aanlegger tot de ver
plichting van vrijwaring gehouden was 
en tegen hem, na de verkoop, de v~or 
deze laatste geregistreerde pacht met 
mocht inroepen -, verklaart dat slech!s 
de verkoper tot vrijwaring gehouden IS 
en dat, in onderhavig geval, aanlegger 
de hofstede niet van de rechtsvoorganger 
van verweerder maar van Maurits Ver
haeghe, zijnde de !Jroeder van verweer
der aangekocht heeft, dan wanneer door 
het' uitwerksel van de regelmatig aange
nomen commandverklaring Maurits Ver
haeghe geheel vreemd aan de verkoop 
geworden was, de command de plaats van 
de gecommandeerde innemend en geacht 
zijnde de eigendom rechtstreeks van de 
verkoper vanaf de verkoop te hou~en 
(schending van ?-~ hierboven aa~gedmde 
teksten, in het biJzonder van artlkel 1165 
van het Burgerlijk Wet!Joek), dan wan
neer in alle geval de rechters over de 
grond zich he!J!Jen tegengesproken door 
te !Jeslissen dat het onroerend goed door 
aanlegger van Maurits Verhaeghe was 
aangekocht geweest en dat deze ver
klaard had voor de echtgenoten Bus
schaert-De Puydt te kopen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis vastst~lt 
dat, !Jlijkens akte van 28 september 19o2, 
Edmond Verhaeghe, vader van verweer
der Achiel Verhaeghe, het !Jewust goed 
heeft verkocht aan Maurits Verhaeghe, 
die verklaarde voor hem of voor com
mand te kopen, en dat op dezelfde datum 
deze verklaarde voor Andre Busschaert, 
aanlegger, en dezes echtgenote gekocht 
te hell ben ; 

Overwegende dat het vonnis niettemin 
!Jeslist dat daar aileen de verkoper tot 
vrijwaring 'gehouden is en daar aanlegger 
niet van Edmond Verhaeghe, rechtsvoor
ganger van verweerder, maar van Mau
rits Verhaeghe gekocht heeft, aanleggers 
exceptie van vrijwaring niet gegrond is; 

Overwegende dat zodoende het vonnis 
de gevolgen van de commandverklaring 
miskend heeft; 

Dat, immers, door de !Jinnen de voor
ziene termijn gedane en door de command 
aanvaarde commandverklaring, deze laat
ste in de plaats van de gecommanueerde 
treedt en geacht wordt, te rekenen van 
de verkoop, de eigendom rechtstreeks van 
de verkoper te heb!Jen verkregen; 

Overwegende dat het middel dus ge
grond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1217, 1218, 
1222, 1223, 1224, 1625, 1626, 1627, 1628 van 
het Burgerlijk Wet!Joek, doordat, om het 
middel te verwerpen, hieruit afgeleid dat 
verweerder, erfgenaam van de verkoper 
Edmond Verhaeghe, jegens aanlegger tot 
de verplichting van vrijwaring gehouden 
was en tegen hem, na de verkoop, de 
v66r deze laatste geregistreerde pacht 
niet mocht inroepen, het !Jestreden von
nis verklaart dat, in 'de veronderstelling 
dat de koper rechtstreeks de oorspronke
lijke verkoper Edmond Verhaeghe in 
vrijwaring kon inroepen, aanlegger in 
dit geval deze vordering tegen al de erf
genamen en niet tegen een enkele dezer, 
namelijk verweerder, moet uitoefenen, 
dan warineer de door de verkoper ver
schuldigde vrijwaring die op de verkoper 
weegt en namelijk de vrijwaring van de 
persoonlijke daad, ondeel!Jaar is, en de 
verplichting van vrijwaring dus, in on
derha vig geval, enkel tegen de verweer
der kon ingeroepen worden : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het vonnis !Jlijkt, enerzijds, dat aan
legger het door verweerder in pacht ge
houden goed van Edmond Verhaeghe, va
lier van verweerder, heeft aangekocht en 
dat verweerder erfgenaam van ztjn vader 
is, en, anderzijds, dat verweerder, tot af
wijzing van aanleggers vordering tot van 
waarde verklaren van de opzegging van 
de pacht, een op 6 mei 19<!7 geregistreerde 
akte inroept, blijkens welke de echtgeno
ten Edmond Verhaeghe en Marie Verle
dens gemeld goed aan verweerder in 
pacht geven voor negen achtereenvolgende 
jaren in te gaan op 1 october volgende op 
het overlijden van de langstlevende van 
hen, en dat, deze Edmond Verhaeghe op 
17 januari 1953 overleden zijnde, ver
weerder staande houdt dat de pacht 
vanaf 1 october 1953 voile uitwerking 
heeft en door aanlegger moet geeer!Jie
digd worden; 

Overwegende dat de verplichting tot 
vrijwaring, waartoe de verkoper, en !Jij
gevolg zijn erfgenaam, tegenover de koper 
gehouden is, het rustig !Jezit van de ver
kochte zaak tot voorwerp heeft en, dien
volgens, in de eerste plaats de ver!Jintenis 
mede!Jrengt zich ervan te onthouden dit 
!Jezit door zijn persoonlijke daad te sto
ren· 

Dat, derhalve, de rechten, die verweer-
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der, als pachter zou kunnen inroepen, 
zonder u~twerking blijven gelet op de 
verplichting tot vrijwaring waartoe hij 
als erfgenaam van de verkoper gehouden 
is; 

Overwegende clat, flaar aanleggers rus
tig be:-;it door een enkele van de erfge
namen, verweerder, gestoord worclt, het 
vonnis niet wettelijk heeft kunnen be
slissen dat, om in zijn exceptie te slagen, 
aanlegger een « vorclering )) tegen al de 
erfgenamen van Edmond Verhaeghe en 
niet tegen verweerder aileen moest uit
oefenen; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1602, 1603, 
1625, 1626, 1627 en 1628 en voor zoveel 
als nodig van de artikelen 1134, 1135, 
1317, 1319, 1320, 1626, 1627 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat, om het middel te verwerpen 
hieruit afgeleid dat verweerder, erfge
naam van de Yt'rlmJ)er Edmond Ver
haeghe, jegens aanlegger tot de verbinte
uis van vrijwaring gehouden was en de 
v66r deze laatste geregistreerde pacht 
tegen hem na de verkoop niet mocht in
roepen, het bestreden vonnis verklaa:t 
dat de verkoopakte van 28 september 19D2 
de vermelding bevat dat de koper het vrij 
gebruik slechts met het eindigen van de 
gebeurlijk bestaande pachten zou hebben 
en dat hij derhalve de verplichting had na 
te gaan welke de pachtersrechten waren 
die het goed bezwaarden, dan wanneer, 
krachtens artikel 1602 van het Burger
lijk Wetboek, de verkoper duidelijk moet 
verklaren waartoe hij zich verbindt, geen 
enkele wetsbepaling de koper verplicht 
de daden op te sporen welke aanleiding 
knnnen geven tot de vrijwaring van nit
winning en van de bij de artikelen 1625 
en 1626 van hetzelfde wetboek voorziene 
persoonlijke daad; dat deze laatste be
schikking de verkoper borg maakt van de 
niet aangegeven lasten, en, daarenboven, 
de persoonlijke kennis welke de koper, op 
het ogenblik van de verkoop, van derge
lijke daden zou kunnen gehad hebben 
geenszins zou volstaan 'om de vrijwaring 
van de verkoper uit te sluiten; en, an
derzijds, de artikelen 1603, 1625, 1626, 
1627 en 1628 van gezegd wetboek aan de 
verkopers en aan· hun erfgenamen ver
bieden na de verkoop de koper te storen 
of nit te winnen en zich van alle vrij
waring nit dien hoofde vrij te maken; 
dat gezegd artikel 1628 het beding van 
niet-vrijwaring van aan de verkoper per
soonlijke daden in algemene woorden ver
biedt, en de clausule, bedoelende « de 
gebeurlijk bestaande pachten ll welke, 
volgens de rechters over de grond, de ko
per zouden verplichten « na te gaan wel
ke de- pachtersrechten waren die het goed 

bezwaarden ll, niet zou kunnen aange
zien worden als een clausule welke · op 
precieze en bepaalde wijze de oorzaak 
aanduidt die de uitwinning mogelijk 
maakt: 

Overwegende, enerzijds, dat, door te 
verklaren dat ingevolge een beding van 
fie verkoopakte, luidens hetwelk de ko
per slechts bij het eindigen van de ge
beurlijk bestaande pachten in het vrij 
gebruik van het goed komt, aanlegger de 
verplichting had na te gaan welke de 
pachtersrechten waren die het goed be
zwaarden, het vonnis, in strijd met arti
kel 1628 van het Burgerlijk Wetboek, im
pliciet aanneemt dat verweerder, erfge
naam van de verkoper, niet gehouden 
blijft tot de vrijwaring welke nit zijn 
persoonlijke daad volgt; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis niet vaststelt dat het besproken be
ding de door de verkoper overeenkom
stig artikel 1628 van hetzelfde wetboek 
gedane voldoende aangifte zou uitmaken 
van de last welke op de verkochte zaak 
hestaat, kracht0ns een onder zo nitzonder
lijke voorwaarden toegestane pacht als 
deze die bij de op 6 mei 1947 geregis
treerde akte is vastgesteld ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Waarnit volgt dat het vonnis het af
wijzen van aanleggers exceptie van vrij
waring niet wettelijk heeft gerechtvaar
aigd; 

Om die redenen, verhrePkt het bestre
den vonnis doch aileen in zover het, 
dienaangaande de beroepen beslissing fe 
niet doende en opnieuw wijzende, aan
leggers vordering tot van waarde ver
klaren van de opzegging van pacht ver
worpen heeft; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
heslissing; veroordeelt verweerder tot 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste nan
leg te Kortrijk, zetelende in aanleg van 
hoger beroep. 

18 februari 1955. - 1e kamer. - Vom·
z-itter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Belpaire. - Gel-ijlclui
dende conclusie, H. Dumon, advocaat-ge
neraal. - Ple-ite?-s, HH. Simont en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 19 februari 1955 

BESLAG. - 0NROEREND, BESLAG. - HER
VEILING. - ARTIKEL 77 VAN DE WE'J' VAN 
15 AUGUSTUS 1884. - NIET VAN OPENBARE 
ORDE. 
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A.rtilcel 77 van de wet van 15 augustu.s 
1854 naar luid waarvan in geval de 
gebrekige leaper bewijst aan de voor
waarden van de toewijzing voldaan te 
hebben en het bedrag van de kosten 
van herveiling in aonsignatie te hebben 
gegeven er niet tot de toewijzing zal 
overgegaan worden is geen bepaling die 
tot de open bare orde behoort (1). 

(HEYNES, T. GILLARD,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 77 van de 
wet van 15 augustus 185± op de gerechte
lijke uitwinning, 1101, 1107, 1134, 1135, 
1162, 1319, 1320, 1322, 1602, 1654 en 
1656 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, van de overeenkomst en 
van het geloof dat aan de akten verschul-

. digd is, doordat het bestreden arrest, het
welk de tussen partijen, volgens proces
verbaal van vrijwillige toewijzing van 
2 juli 1951 gesloten verkoop van rechts
wege krachtens de overeenkomst ontbon
den verklaart en tevens aan de verkoper 
toestaat ten laste van aanlegster in ver
breking de herveiling van het onroerend 
goed wegens verzuim van de eerste koper 
voort te zetten, overeenkomstig de bedin
gen van artikel 13 der in gezegd proces
verbaal van toewijzing vervatte verkoop
voorwaarden, nietten;tin aan aanlegster 
het voordeel van artikel 77 van de wet 
van 15 augustus 1854 op de gerechtelijke 
uitwinning heeft ontzegd en, dienvol
gens haar vordering heeft afgewezen 
welke ertoe strekte de verkopers te horen 
veroordelen om de verkoopprijs te ont
vangen, dit om reden dat gezegd arti
kel 77 strijdig zou geweest zijn met de 
bepalingen van de akte die, in zake vrij
wilUge verkoop voor de partijen als wet 
geldt; doordat het arrest aldus beslist 
heeft, dan wanneer de bepalingen van de 
wet van 15 augustus 1854, welke de her
veiling beheersen moeten toegepast wor
den, behalve overeengekomen afwijking, 
in geval van ter gelegenheid van een 
openbare en vrijwillige verkoop bedongen 
herveiling wegens verzuim van de eerste 
koper, dan wanneer elk duister {)f dubbel
zinnig beding in een verkoop tegen de 

verkoper moet uitgelegd worden, en dan 
wanneer, ten deze, het proces-verbaal 
van toewijzing van 2 juli 1951 en inzon
derheid artikel 13, waarvan in de zaak 
toepassing werd gemaakt, noch uitdruk
kelijk noch impliciet noch in elk geval 
zonder dubelzihnigheld, de minste afwij
king van de wettelijke regels van de her
veilil),g en namelijk van artikel 77 van de 
wet van 15 augustus 1854 bedingen, en 
dan wanneer het bestreden arrest dien
volgens, bij zijn uitspraak de o~ereen
komst miskend heeft welke het heeft wil
len toepassen en van deze een interpre
tatie heeft verstrekt die niet met redenen 
omkleed is en die, voor het overige, met 
de term~n van het bedoeld geschrift on
verenigbaar is of welke deze althans niet 
opdring·en : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerders hieruit afgeleid 
dat het middel nieuw is wijl het v66r 
het hof van beroep niet voorgesteld is 
geweest : . 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
onder meer besliste, dat artikel 77 van 
de wet van 15 augustus 1854 ten deze, 
als zijnde strijdig met de bedingen van 
de verkoopakte die als wet voor de par
tijen geldt, niet kon toegepast worden; 

Overwegende dat, indien aanlegster 
hoger beroep tegen het vonnis ingesteld 
heeft, zij bij haar conclusies in boger 
beroep, zoals uit de tekst ervan en uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt, geen 
enkel bezwaar tegen dit beschikkend ge
deelte van het vonnis beeft opgeworpen; 

Overwegende dat zij niet meer ontvan
kelijk is om bij bet Hof de bepaling van 
bet arrest aan te klagen die gezegd dis
positief bevestigt, daar artikel 77 van 
de wet van 15 augustus 1854 niet van 
openbare orde is ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid · 
dient aangenomen te worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten 
en, daar de voorziening v66r 15 septem
ber 1953 is betekend geweest, tot een 
enkele vergoeding · vim 150 frank jegens 
verweerders. 

19 februari 1955. ~ 16 kamer. - Voor
zitte1·, H. Sobier, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·sla,qgever, H. Daubresse. 
- Gelijlcluidende aonalusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Delacroix en De
meur. 

(1) Een uitdrukkelijk beding van het lasten
kohier mag van die wetsbepaling afwijken. Zie 
SCHICKS en BAUGNIET, Code jo1·mul. prat. not., 1 e KAMER. - 19 februari 1955 
1938, blz. 304; Rep. pmt. dr. belge, v' 8aisie 
immobiliere, n' 883; zie ook, a contrario, arti- ARBEIDSONGEVAL. - VoRDERING OP 
kel 78 van de wet van 15 augustus 1854. GROND VAN HET GEMEEN RECHT DOOR DE 
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WERKMAN OF BEDIENDE lNGES'l'ELD. - VOR
DERING GERICH'!' 'l'EGEN ANDERE PERSONEN 
DAN HE'l' HOOFD VAN DE ONDERNE;>IING, ZIJN 
WEHKLIEDEN OF AANGES'l'ELDEN. - 0NDER
NEMING WELKE AAN EEN REOH'l'SPERSOON 
TOEBEHOORT. - HOOFD VAN EEN ONDERNE
MING. - BEGRIP. 

Voot· de toepassing van artilce~ 19, lid 4, 
van de samengeordende wetten OtJ de 
arbeidsongeva~~en moet ten aanzien van 
de werlclieden en aangestelden, wan
neer het 71 oofd van de onder-nerning een 
rechtspersoon is, de doot· het orgaan 
van die per soon binnen de perlcen zijner 
rnachten verrichte daad, als de daad 
Htn cle rechtspe·rsoo·n zelf bescho·uwd 
worden (1). 

(DELRONCHE, '1'. MARBER.) \ 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het · bestreden 
arrest, op 12 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schen<ling van de artikelen 1382 tot 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 19, in
zonderheid lid 3 van dat artikel, van de 
wetten betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931 samengeschakeld en ge
wijzigd bij de wet van 10 juli 1951, van 
de artikelen 1 en 10, 1991, 1992 en 1995 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, 13 en 62 
van de bij het koninklijk besluit van 
30 november 1935 samengeschakelde wet
ten betreffende de handelsvennootschap
Den en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest aan aanlegster haar vor
dering tot aansprakelijkheid ontzegd 
heeft, welke op grand van het gemeen 
recht tegen verweerster ingesteld werd, 
die door haar schuld het verkeersongeval 
veroorzaakt had, tijdens hetwelk aanleg
ster de schade ondergaan had waarvan zij 
vergoeding vorderde, om reden dat, gezegd 
ongeval een arbeidsongeval uitmakende, . 
en verweerster bedrijfshoofd van a·anleg
ster zijnde, deze Jaatste geen andere scha
deloosstelling kon bekomen dan het bij de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
schade voortspruitende uit de arbeidson
ge,·allen bepaalde forfait, dan wanneer, 

(1) De door het orgaan van een rechtsper
soon binnen de perken van zijn machten ver
richte daad is ten aanzien van derden, de daad 
van de rechtspersoon zelf (verbr., 16 december 
1948, Bull. en PAsrc., 1948, I, 713; 7 september 
1950, A,.,._ T'e•·b>"., 1950, blz. 738; Bull. en 
PAsiC., 1950, I, 846; 25 november 1954, S"ZJ'"a, 
blz. 195; B7tll. en PASIC., 1955, I, 269). 

Over de noodzakelijkheid dat het orgaan bin-

zoals het bestreden arrest het overigens 
in strijd met voormelde reden erkent, aan
legsters bedrijfshoofd de N. V. «Maison 
Anna David Marber ll was en dan wan
neer de omstandigheid dat de daad van 
het orgaan, in hoofde van de rechtsper
soon met wie het slachtoffer een aanne
mingscontract gesloten had, de forfai
taire aansprakelijkheid met uitsluiting 
van de gemeenrechtelijke aansprakelijk
heid, kan do~n ontstaan, niet tot gevolg 
heeft de persoonlijkhei,d en, dienvolgens, 
de aansprakelijkheid af 1·e schaffen van 
de dader die, naardien hij noch het be
drijfshoofd, noch zijn werkman of gelas
tigde is, en aldus binnen geen enkel der 
categorieen van personen valt welke door 
artikel 19, lid 3, van voormelde samen
geschakelde wetten beperkend aangeduid 
worden tot volledige vergoeding van de 
door zijn schuld veroorzaakte schade per
soonlijk gehouden blijft; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zich niet 

tegenspreekt door aan te nemen, ener
zijcls, dat het bedrijfshoofd van aanleg
ster de N.V. «Maison Anna David Mar
bet ll was en door vast te stellen, ander
zijdR, dat verweerster, het orgaan van ge
zegde vennootschap zijnde, « diende te 
worden aangezien als in hoedanigheid 
van bedrijfshoofd gehandeld te hebben ll ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegencle clat het arrest hierop 

wijst clat verweerster voorzitter van de 
raad van beheer en afgevaardigde beheer
der van voormelde vennootschap en, dien
volgens haar orgaan is; dat zij in die 
lloeclanigheid en binnen de perken van de 
haar verleende machten handelde toen zij 
a an aanlegster, bediende ten dienste van 
de vennootschap, door onvoorzichtigheid 
vprwondingen veroorzaakt heeft; 

'Overwegende dat de door het orgaan 
van een rechtspersoon binnen de perken 
zijner machten verrichte daad, ten aan
zien van derden, de daad van de rechts
persoon zelf is ; 

Dat eruit volgt dat, door te beslissen 
dat de door verweerster verrichte daad 
ten opzichte van aanlegster diende be
schouwd als de daad van het bedrijfs
hoofd, naar de zin dezer termen in arti
kel 19, lid 3 der bij het koninklijk be-

nen de perken van zijn machten of zijn be
voegdheden gehandeld heeft, zie verbr., 
29 mei 1947 (Ar1·. Ve•·br., 1947, blz. 170; Bull. 
en PASI8., 1947, I, 216, en nota 1); 25 october 
1951 (A•·•·- Verb•·., 1952, biz. 93; Bull. en 
PAsrc., 1952, I, 101); 3 april 1952 (An·. Yerbr., 
1952, biz. 430; Bull. en PASIC., 1952, I, 49·6) en 
3 december 1953 (Arr. Yerb1·., 1954, biz. 236; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 276). 
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csl1lit van 28 september 1931 samengescha
kellle wetten, en da t, dien volgens, de te
gen haar door aanlegster op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
ingestelde vordering niet ontvankelijk 
was, het arrest geen enkele der in het 
middel bedoelde bepalingen geschonden 
het'ft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist en het 
tweede naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319 tot 
1322, 1351, 1382 en 1383 Yan het Burger
lijk Wetboek, en 97 der Grondwet. door
dat de rechters over de grond, in kennis 
gesteld van regelmatige conclusies waar
bij, aanlegster staande hield dat het door 
verweerster bij het besturen van haar 
persoonlijke wagen gepleegd wanbedrijf 
van onvrijwillige slagen en verwondin
gen generlei verband hield met de door 
deze in de zetel van de N.Y. «Maison 
Anna David Marber Jl uitgeoefende func
ties, en, dienvolgens, niet de aansprake
lijkheid van die vennootschap doch aileen 
de eigen aansprakelijkheid van de dader 
had kunnen medebrengen, dit door de 
parti.i tot staving van haar vordering tot 
aquiliaanse aansprakelijkheid tegen ver
weerster gericht middel lwbhen afgewe
zen om de eerste reden dat « het er in 
onderhavig geval om ging aileen te. on
derzoeken of gei"ntimeerde, verweerster in 
verbreking, geldig in het kader van haar 
machten aan appeilante, huidige aanleg
ster, onderrichtingen had kunnen geven ... 
om de haar toevertrouwde zending uit 
te voeren ll en « dat het inderdaad niet 
kon betwist worden dat, indien enige 
andere persoon dan gei"ntimeerde, de ver
weerster, de auto ... bestuurd had, welke 
overigens deel uitmaakte van het maat
schappelijk actief het ongeval niettemin 
diende beschouwd te worden ... als tijdens 
de uitvoering van de arbeid te zijn voor
gevailen ll, en om de tweede reden dat 
« de vennootschap ten deze niet nit 
hoofde van het door haar afgevaardigde 
beheerder begaan wanbedrijf, doch door 
de regelmatig door deze gegeven onder
richtingen krachtens de haar door ... 
haar statuten verleende machten, gebon
den was J>, waaruit het bestreden arrest 
afgeleid heeft dat « de eerste rechter 
met recht de eis niet-ontvankelijk ver
klaard had Jl, dan wanneer de eerste 
beweegTeden, welke het litigieus ongeval 
als '' een arbeidsongeval ll omschrijft, 
geen gepast antwoord op het door aanleg
ster voorgesteld middel verstrekt en, voor 
het overige, door als een der elementen 
van zijn beoordeling als vaststaand het 
feit te houden dat de door verweerster 
bestuurde automobiel het eigendom van 
de vennootschap was, dan wanneer, naar 
luid van de te dien opzichte niet gecri-

tiseerde conclusies van partijen en be
weegredenen van het .beroepen vonnis, hij 
het persoonlijk eigendom van verweerster 
was, het dienaangaande regelmatig geslo
ten gerechtelijk contract en het aan de 
conclusies van partijen verschuldigde ge
loof geschonden heeft (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1134, 
1351, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en dan wanneer de tweede 
beweegreden die de aansprakelijkheid 
van de vennootschap wegens andere oor-

. zaken dan het ·door verweerster begane 
wanbedrijf bewezen verklaart, ontoerei
kend is om het dispositief van het bestre
den arrest te rechtvaardigen, hetwelk de 
dader van zijn volgens de regels van het 
gemeen recht beoordeelde burgerlijke aan
sprakelijkheid vrijstelt (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zowel bij 

eigen beweegredenen als bij overneming 
der motieven van de eerste rechter vast
stelt dat verweerster bevoegd was naar 
Frankrijk te gaan om '' voorstellingen 
van collectten bij te wonen ll en aan aan
lf'gr.ter last te geven haar te vergezellen, 
in de reis tijdens welke het ongeval voor
viel; 

Overwegende dat dergelijke vaststelling 
een gepast antwoord op de conclusies uit
maakt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Ov<'rwegende dat noch het beroepen 

vonnis, noch verweersters conclusies er 
op wijzen, zoals het middel het beweert, 
dat het door verweerster bestuurd voer
tuig dezer persoonlijke eigendom was; 
dat, indien deze bewering echter in de 
conclusies van aanlegster voorkomt, het 
arrest, door deze te bestrijden, geen en
kele in het middel bedoelde bepalingen 
geschonden heeft; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in dit onderdeel 

hernomen beschouwing van het arrest 
slechts een antwoord verstrekt op het 
door aanlegster voorgesteld mid del; dat 
niet wordt beweerd dat dit antwoord niet 
gepast is; 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het tweede onderdeel van het eerste mid
del blijkt dat de vaststellngen van het ar
rest wettelijk het dispositief ervan recht
vaardigen; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

19 februari 1955. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. - Verslaggever, H. Demoulin. 
- GeUjlcl~~idende concl~~sie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Van Ryn en An
siaux. 

16 KAMER. - 19 februari 1955 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GROND VAN NIET-ON'l'VANKELIJKHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS OVER TWEE 
VORDERINGEN UITSPRAAK DOENDE. - GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AFGELEID HIER
UIT DAT UIT DE VOORGELEGDE STUKKEN NIET 
BLIJK'f DA'f HE'f VONNIS IN LAATSTE AANLEG 
GEWEZEN WERD. STUKKEN BIJ DE 
VOORZIENING GEVOEGD WAARUIT BLIJKT DAT 
REIDE VORDERINGEN VERSOHILLENDE OORZA
KEN HADDEN EN DAT RET BED RAG VAN GEEN 
VAN BEIDE VORDERINGEN DAT VAN DE LAATSTE 
AANLEG TE BOVEN GING. - GROND VAN NIET
OTVANKELIJKHEID DIE FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - TAxEs 
OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN. 
- DEFINI'flEF GEWORDEN AANSLAGEN TEN 
LASTE VAN DE ZAAKVOERDER VAN EEN SLIJ
TERIJ. - WANBETALING VAN DEZE LAATSTE. 
- DOOR DE LAS'l'GEVER DAARNA INGEDIENDE 
REOLAMA'l'lE. - WEIGERING DOOR DE ADMI
NISTRATIE ZE IN AANMERKING TE NEMEN. -
0MSTANDIGHEID WELKE DE NIETIGHEID VAN 
RET AAN DE LASTGEVER BETEKEND BEVEL NIET 
MEDEBRENGT.-

30 BELASTINGEN EN TAXES. - TAXES 
OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN. 
- BELAS'l'INGEN BETREFFENDE DE SLIJTERIJ. 
- WANBETALING VAN DE ZAAKVOERDER. -
REOH'fSTREEKSE VERVOLGING VAN DE LAST
GEYER. - NIET ONDERGESOHIKT AAN EEN 
KENNISGEVING VAN DE AANSLAG NOOH AAN DE 
VERZENDING VAN EEN AANSLAGBILJET BINNEN 
DE GESTELDE TERMIJN OM EEN GELDIGE RE
OLAMATIE IN TE DIENEN. 

4° BELASTINGEN EN TAXES. - TAXES 
OP DE SLIJTERIJEN VAN GEGIS1'E DRANKEN. 
- BELASTINGEN BETREFFENDE DE SLIJTERIJ. 
- AANSLAGEN DEFINITIEF GEVESTIGD TEN 
LASTE VAN DE AANGES'l'ELDE ZAAKVOERDER. -
WANBETALING. - BEVEL AAN DE LASTGEVER 
BETEKEND. - VERZE'l'. - MIDDELEN WAAR
OP RET VERZET MAG STE"CNEN. 

(1} De vordering werd ingeleid v66r het van 
kracht worden van de wet van 20 maart 1948. 
Het bedrag van de laatste aanleg was alsdan 
bepaald op 12.500 frank voor de rechtbanken 
van eerste aanleg. 

(2) Zie verbr., 7 december 1950 (An·. Verbr·., 
1951, biz. 167; Bull. en PAsrc., 1951, I, 211) ; 
13 november 1952 (Ar·r. Verbr.; 1953, blz. 143; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 157); Rep. prat. dr·. 
belge v' Spi1·Une1<ses (Regime des boissons), 
n' 517. 

1 o Mist feitelijlce grondslag in bu.rgerlijlce 
zrucen de tegen de voorziening opgewor
pen grand van niet-ontvanlcelijlcheid 
afgeleid hierttit dat uit de overgelegde 
st~~lcken niet blijlct dat het vonnis, het
wellc over twee vorderingen uitspraalc 
gedaan heeft, in laatste aanleg zou ge
·wezen zijn, wanneer uit de bij de ·voor
ziening gevoegde stulclcen spruit dat de 
vorderingen verschillende oorzalcen had
don en dat het bedrag van geen van 
beide datgene van de laatste aanleg te 
boven ging _(1). 

2° Uit de omstctndigheid dat de adminis
tratie de reclarncttie van de lastgever 
weigert in aoht te nemen omdat de ten 
laste van de aangestelde gevestigde aan
slctgen dejinitief gewortlen zi.in, vloeit 
geen nietigheid van het ingevolge de 
wanbetaling van de aangestelde aan de 
lastgever betelcend bevel. 

3° Bij gebrelc aan betaling door de zaalc
voerder· of aangestelcle van de belastin
gen betreffencle cle slijterij mag de last
gever van een aangestelde of zaalcvoer
cleT van een slijteTij TeohtstTeelcs ver
volgcl worden ofsohoon hun dooT de 
adm·inistTatie geen lcennis van cle aan
slag ten laste van de aangestelde werd 
gegeven noah een aanslagbiljet weTd 
veTzonden binnen de gestelde termijn om 
een geldige reolamatie in te dienen (2). 
(Wet van 29 augustus 1919, art. 8, § 3.) 

4° De persoon aait wie, wegens zijn hoe
dan·igheid ·van lastgever, door cle adrni
nist1'atie van de direote belastingen een 
bevel wordt betelcend om de belastingen 
bet1'effende een slijterij te betalen die 
dejirvi,tief lnstens de aangestelde of 
zaalcvoerdeT (lie ze niet betactld heeft 
gevest'igd tVeTden mag z·ijn verzet tegen 
het bevel steunen op het feit dat hij 
geen hoedanigheid van lastgever bezit 
of op het feit dat de belastingen de slij
terij niet betreffen (3). (Wet van 29 au
gustus 1919, art. 8, § 3.) 

(ONTVANGER DER DIRECTE llELASTINGEN TE 
GILLY, T. N. V. ANCIENS ETABLISSEMENTS 
FONTAINE ET PINAY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het hestreden 
vonnis, op 19 mei 1949 gewezen door de 

(3) Over de in artikel 8, paragraaf 3, van de 
wet van 29 augustus 1919 voorkomende woor
den « belastingen betreffende de slijterij » en 
hun zin, raadpl. verbr., 28 april 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 147); 20 maart 1947 (Arr. 
T' er·br., 1947, blz. 87; Bull. en PAsrc., 1947, I, 
147); 7 december 1950 (Arr. Verbr·., 1951, 
biz. 167; Bull. en PASIC., 1951, I, 211) ; Rep. 
pr·at. dr. belge, v' Spiritueuses (Regime des 
boissons), n' 515. 
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Rechtbank van eerste aanleg te Charle
roi; 

Over de grond van niet ontvankelijk
heid door verweerster hieruit afgeleid 
dat uit de aan het hof voorgelegde stuk
ken niet blijkt dat het bestreden vonnis 
in laatste aanleg gewezen werd : 

Overwegende dat afschriften, van de in
leidende exploten der door het bestreden 
vonlli;; s::unengevoegde aanleggen bij de 
voorziening gevoegd zijn; dat het eerste 
exploot van 28 november 1945, verzet doet 
tegen een bevel tot betaling wegens aan
slagen over de dienstjnrPn 1941 tot 1943 
ten belope van 11.082 frank vermeerderd 
met de interesten tegen 4 t. h. en de kos
ten; dat het andere, van zelfde datum, 
tegen een dergelijk bevel verzet doet, 
hetwelk een som van 783 frank he
treft vermeerderd met de interesten en 
de kosten; dat beide bevelen onderschei
denlijke door verschillende zaakvoerders 
geexploiteerde drankslijterijen betreffen; 

Overwegende dat deze elementen aan 
het Hof toelaten de ontvankelijkheid van 

. de voorziening na te gaan, dat daaruit 
volgt dat beide vorderingen verschillende 
oorzaken hadden en dat hun bedragen 
niet behoefden samengevoegd te worden 
om de graad van de aanleg vast te stel
len; dat, bovendien, het bedrag van geen 
van beide vorderingen dat van de laatste 
aanleg te boven ging; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
feitelijke grondslag mist; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 8 van de wet van 
29 augustus 1919 betreffende de slijterijen 
van gegiste dranken, doordat het bestre
den vonnis, hoewel het aanneemt dat ver
weerster, krachtens bedoelde wetsbepa
ling, zou gehouden zijn tot betaling van 
de door aangestelde of zaakvoerder van 
haar drankslijterij verschuldigde aansla
gen in de directe belastingen, . desniette
min verweersters verzet gegrond ver
klaart en aan eerste aanlegger verbiedt 
tot de uitvoering ·ervan over te gaan, om 
reden dat verweerster door de adminis
tratie niet verwittigd is geweest dat haar 
aangestelde de door de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen vereiste aangiften niet ingediend had, 
of althans niet verwittigd is geweest dat 
hij van ambtswege aangeslagen was ge
weest of ook niet verwittigd werd van 
het t~n kohiere brengen van de belasting 
noch tijdig een aanslagbiljet ontving om 
haar in de gelegenheid te stellen zich ge
beurlijk te verdedigen, dan wanneer de 
wet deze waarborgen nochtans niet voor
ziet ten voordele van de lastgever, die zij 
voor de aanslagen van de slijterij aan
sprakelijk verklaart, en bepaalt dat bij 
gebreke van betaling door de zaakvoerder 
of aangestelde, deze lastgever recht-

streeks kan vervolgd worden, derwijze 
dat het bestreden vonnis bij de wettekst 
voorwaarden heeft gevoegd welke deze 
niet inhoudt : · 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid uit het gebrek aan belang 
van het middel, doordat zelfs indien het 
middel aangenomen werd, het beschik
kend gedeelte van de bestreden beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd zou blijven 
door de beweegredenen welke door de 
voorziening niet bestreden worden, te 
weten door de vaststelling dat de admi
nistratie geweigerd heeft iedere door 
verweerster ingediende reclamatie in aan
merking te nemen, dan wanneer de ten 
laste van de aangestelden gevestigde aan
slagen definitief geworden waren : 

Overwegende dat, zo verweerster, nadat 
de ten laste van de aangestelden geves
tigde aanslagen definitief waren gewor
den, ontvankelijk bleef om staande te hou
den hetzij dat zij de hoedanigheid van 
lastgever niet had, hetzij dat de aansla
gen wegens welke zij vervolgd was, bij ge
ln·eke van betaling door de aangestelden 
geheel of gedeeltelijk geen aanslagen wa
ren die de slijterij betroffen naar de zin 
van die termen in artikel 8, paragraaf 3, 
van de ·wet van 29 augustus 1919, deze 
heweringen in geval van geschil binnen 
de bevoegdheid vielen van de rechter die 
van het verzet kennis had; dat de wei
gering door de administratie ze aan te 
nemen of ze in aanmerking te nemen dus 
de nietigheid van die bevelen niet tot 
gevolg had; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet gegrond is ; 

Over het middel : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 8, paragraaf 3, van de wet van 
29 augustus 1919, de lastgever aanspra
kelijk is voor de aanslagen betreffende 
de slijterij en, bij gebreke van betaling 
door de zaakvoerder of aangestelde, 
rechtstreeks kan vervolg!l worden; 

Overwegende dat, door de in het middel 
vermelde aanslagbiljetten voor de geldig
heid van de vervolging te eisen, het be
streden vonnis llii dP wet voorwaarden 
heeft gevoegd welke deze niet voorziet ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het vernietigd vonnis; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen. 

19 februari 1955. - 1• kamer. - Voor
zitter en verslaggeve1·, H. Sohier, raads
heer waarnemend vooritter. - Gelijlclui-
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dende conclusie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Delacroix. 

1 e KAMER. - 19 februari 1955 

HUUR. - HUISHUUR. - RECHTER UITGE
NODIGD OJI<l NAAR BILLIJKHEID UIT TE SPRE
KEN. - BESLISSING DIE TE DIEN EINDE NAAR 
DE RECHTSPRAAK DER RECHl'BANKEN IN DER
GELIJKE GEDINGEN VERWIJST. - WETTE

LIJKE BESLISSING. 

De rechter, gehou-den door de wet in zake 
httishuttr naar billij lcheid ttit te spre
lcen, mag orn na te gaan wat in der
gelijlce zalcen door de billijlcheid wonlt 
vereist, verwijzen naar hetgeen gewoon
lijlc doo1· de rechtbanlcen en hoven in 
soortgelijlce zalcen als billijlc wordt be
schouwd (1). 

(WYNANT, T. GHAYE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 maart 1952 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis « zegt 
dat er geen aanleiding bestaat om een 
nieuw deskunclig onderzoek te gelasten >>, 
de normale huurwaarde op 1 augustus 
1!l39 der kwestieuze plaatsen op 86.000 fr. 
's jaars bepaalt, door te verklaren zich 
bij het advies cler door het vonnis van 
21 november 1950 aangeduide deskundigen 
aan te sluiten, dienvolgens, aanlegger ver
oordeelt om een huur van 172.000 fr. per 
j aar te betalen vanaf 1 mei 1949 tot 31 de
cember 1!150 en van 250.000 frank per jaar 
vanaf 1 januari 1951, en om op deze gran
den de door hem verschuldigde achterstal
len te betalen, de verbreking van de liti
gieuze huurovereenkomst, ten nadele van 
aanlegger uitspreekt, zonder het midnel te 
beantwoorden waarbij aanlegger bij zijn 
conclusies in hoger beroep staande hield : 
« dat het deskundig· verslag niet aan de 

(1) In beginsel, mag de rechter geen disposi
tief uitsluitend op rechtspraak steunen (verbr., 
7 october 1915, Bull. en PAsrc., 1915-1916, I, 
453; 13 mei 1946, Arr. Yerbr., 1946, blz. 182; 
Bull. en PAsrc., 1946, I, 193; 8 december 1952, 
A1'1'. Yerbr., 1953, blz. 203; Bull. en PASIO., 
19-'\3, I, 229, en nota). De reden daarvan ligt 
hierin dat, zo de rechtspraak in zekere mate 
een der bronnen van het recht uitmaakt, zij 

opdracht beantwoordt waarmede de des
kundigen belast werden, de debatten over 
de grond onmogelijk maakt en geen 
elementen voorlegt die voldoende zijn om 
een eindvonnis mogelijk te maken ... » dat 
de conclusie van de deskundigen die het 
bedrag 1939 op 86.000 fr. 's jaars bepalen, 
niet met redenen omkleed is», en cc dat 
het essentieel was elk door Wynant uitge
voerd werk te hernemen, nauwkeurig te 
omscllrijven, na te zien en gebeurlijk te 
critiseren; dat de deskundigen zich tot 
enkele opmerkingen beperken, welke de 
reclltbank niet in de mogelijklleid stellen 
om zicll rekenschap te geven noch geinti
meerde om zich te verdedigen », dat het 
bestreden vonnis dus niet wettelijk met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat het vonnis aan de 
clriedubbele opdracht herinnert welke aan 
de deskundigen toevertrouwd werd en 
door hen' uitgevoerd werd; 

Dat het claarna er op wijst dat de des
kundigen de normale huurwaarde van het 
onroerend goed op 1 augustus 1939 op 
86.000 frank hebben vastgesteld, rekening 
houdend met de onstandigheid dat cleze 
h u urprij a een onroerend go eel betrof cla t 
in een centrale clrukke verkeersader was 
gelegen alsook met cle bepalingen van de 
huurovereenkomst, en namelijk met al de 
lasten ervan ; 

Dat het vonnis einclelijk vaststelt dat 
cle deskuncligen de nauwkeurige bepalin
gen gegeven hebben, welke vereist waren, 
om enerzijcls, te bewijzen, dat aanlegger 
slechts een deel van cle werken had uit
gevoerd, welke hij zich verbonden had 
nit te voeren, en, anderzijds, om het be
drag vast te stellen van het voordeel, 
welk cle eigenaars uit de uitgevoerde wer
ken hadden getrokken; 

Dat het vonnis alclus een gepast ant
woord op de clrie in het middel opgeno
men passussen cler conclusies heeft ver
strekt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 11 van cle wet van 
20 december 1!l50 houdende uitzonderings
bepalingen in zake huishuur, 35 van de 
wet van 30 april 1951 op de hanclelshuur
overeenkomsten welke sectie IIbis van 
hoofclstuk II, van boek III, titel VII1, 
van het Burgerlijk Wetboek uitmaken, en 

nochtans voor de rechter wettelijk waardeloos 
is (HEBRAUD en RAYNAUn, « Jurisprudence fran
yaise en matiere de procedure "• Rev. t1·imes
tTielle de d1·oit civil, 1950, blz. 539). Maar wan
neer de wet aan de rechter de opdracht toe
vertrouwt naar billijkheid nit te spreken, mag 
deze de rechtspraak in soortgelijke gedingen 
in acht nemen om na te gaan wat de billijk
heid in dergelijke aangelegenheden vereist. 



I ----1 

-513 

97 van de Grondwet, doordat het bestre
den vonnis de normale huurwaarde op 
1 augustus 1939 van de litigieuze plaatsen 
op 86.000 frank per jaar bepaalt, aan
legger veroordeelt om een huur van 
172.000 frank per jaar van 1 mei 1939 tot 
31 december 1950 en van 250.000 frank 
vanaf 1 januari 1951 te betalen en de 
door hem op die gronden verschuldigde 
achterstallen te kwijten, en ten nadele 
van aanlegger de verbreking van kwes
tieuze huurovereenkomst uitspreekt, om 
reden : << dat vanaf 1 januari 1951, de 
huurprijs, volgens de huidige recht
spraak, op 86.000 fr. X 3 = 258;000 fr. 
zal gebracht worden, welke som gelet 
op de conclusies van appellanten op 
250.000 frank verminderd wordt, dat het 
die huurprijs van 250.000 frank is die 
aangezien moet worden als het bij de in
werkingtreding van de wet van 30 april 
1951 werkelijk .betaald huurgeld, wat de 
bepaling van dat cijfer betreft (cf. arti
kel 35, lid 1), dan wanneer, krachtens .ar
tikel 11 van de wet van 20 december 1950, 
de rechter slechts een huurvermeerdering 
die de nom1ale huurprijs op 1 augustus 
1939, verhoogd met 150 t. h. te boven gaat, 
mag toekennen, indien de billijkheid zulks 
wettigt en dan wanneer het bestreden 
vonnis, dienvolgens, er zich niet mocht 
toe beperken de << huidige rechtspraak ll 
in te roepen om aan aanlegger dergelijke 
vermeerdering op te leggen : 

Overwegende dat, door de rechtspraak 
in te roepen, het bestredeh vonnis bedoelt 
dat er ten deze dient · verwezen naar het
geen gewoonlijk als billijk wordt be
schouwd door de rechtbanken die als op
dracht hebben de huurvermeerdering te 
bepalen welke verschuldigd is door de 
huurders van onroerende goederen van 
dezelfde aard die met soortgelijke lasten 
in huur worden gegeven; 

Dat het vonnis aldus geen enkele der 
in het middel bedcielde bepalingen 
schendt; dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten 
en, de voorziening v66r 15 september 1953 
betekend geweest zijnde, tot een vergoe
ding van 150 frank jegens verweerders. 

19 februari 1955. - 1• kamer. - Voo·r
zitte1· en verslaggever, H. Sohier, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjkitti
dende conclu.s·ie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HR. Van Ryn en Van Leynseele. 

ze KAMER.- 21 februari 1955 

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUI
KEN IN DE HANDEL VAN). - WrJ-

VERBR., 1955. - 33 

NEN. - WEDERRECHTELIJK GEBRUIK VAN 
EEN RENAMING VAN OORSPRONG. - KONINK
LIJK BESLUI'f NUMMER 58 VAN 20 DECEMBER 
1934. - DRAAGWIJDTE. 

Het opzettelijlc gebruiken van tekens of 
aanduidingen welke van aar·d zouden 
wezen om een door de Belgische rege
ring behoorlijk aangenomen benaming 
van oorsprong aan een product te doen 
toelcennen hetwellc daarop geen recht 
heett, inzonderheid d·ie pralctijlcen wel-ke 
van aard zijn om verwft!fring met de 
beschermende benamingen te stichten, 
worden beteugeld bij artilcel 6, :2°, van 
het lconinli:lijlc besluit nr 58 van 28 de
cember 1934 betreffende wij"n, vrucTtten
wijn, wijnachUge dranlcen en oenolo
gische prodtwten (1). 

(H. EN R. ZUNSHEIM EN N, V. (( LES EN'l'REPOTS 
ZUNSHEU.I ll, 1'. INSTI'fU'f NATIONAL DES AP
PELLATIONS D'ORTGINE DES VINS DE FRANCE.) 

ARREST. 

I-lET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1954 gewezen door het 
I-lof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening van aanleggers 
Hugo en Raoul Zunsheim, voor zoveel zij 
gericht is tegen de beslissing : 

a) Gewezen over de publieke vordering : 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending· van de artikelen 9 van de 
Grondwet, 6 en 8, paragraaf 1, 1°, van het 
koninklijk besluit nr 58 van 20 december 
1934, betreffende wijn, vruchtenwijn, wijn
achtige dranken en oenologische produc
ten, 1 en 2 van de wet van 18 april 1927 
aangaande de bescherming der benamin
gen van oorsprong van wijnen en brande
wijnen, doordat het bestreden arrest aan
leggers ten onrechte-op grond van arti
kel 6, 2°, van evengemeld koninklijk be
sluit van 20 december 1934 veroordeeld 
heeft wegens het aanbieden aan hun clien
tele van een bepaalde bleekrode wijn << pe
lure d'oignon 12" merk Soleilor l>, welke 
zij als een geselectionneerde wijn, afkom
stig van de << Coteaux de Provence ll, van 
de firma Sapvin te Marseille gekocht had
den, en, om in dier voege te beslissen, ge
steund heeft op de omstandigheid dat de 
aldus aan de litigieuze wijn gegeven bena
ming van aard was om verwarring te 
stichten met de benaming van oorsprong 
<< Cotes de Provence ll, welke ingevolge de 
---------------------------------

(1) Raadpl. verbr., 9 october U39 (A•-r. 
Verbr., 1939, blz. 21(); Bull. en PAsrc., 1939, 
I, 406); 6 decembel.· 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
blz. 610; Bull. en PAsrc., 1948, I, 695) ; 21 maart 
1949 (A•·r. T'e•·br., 1949, blz. 189; Bull. en 
PASIC., 1949, I, 215). 



-514-

door de Franse regering op grondslag van 
de bepalingen van de wet van 18 april 
1927 gedane kennisgevingen wettelijk be
schermd is, dan wanneer, ing;eval de liti
gieuze benaming « Ooteaux de Provence >> 
als zodanig niet voorkwam op de lijst der 
benamingen van oorsprong waarvan door 
de Franse regering kennis gegeven werd 
en welke de Belgische regering aangeno
men had, het gebruiken van die benaming, 
zelfs ten onrechte, niet onder strafbepa
lingen viel en gebeurlijk enkel kon lelden 
tot toepassing van de burgerlijke sancties 
welke bepaald zijn zowel bij voormelde 
wet van 18 april 1927 als bij het konink
lijk besluit nr 55 van 23 december 1934, 
tot bescherming van de voortbrengers, 
handelaars en verbruikers tegen zekE>re 
handelwijzen strekkende tot het ver
draaien van de normale voorwaarden der 
mededinging : 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat artikel 6, 2°, van het koninklijk 
besluit nr 58 van 20 december 1934 enkel 
het gebruiken, zonder recht, van een door 
de Belgische regering aangenomen bena
ming van oorsprong strafbaar stelt, wan
neer die benaming letterlijk overgenomen 
wordt en dat die wetsbepaling het niet 
mogelijk maakt degene die een benaming 
gebruikt heeft welke door haar gelijkenis 
enkel van aard is om verwarring te stich
ten met de beschermde benaming v66r de 
strafrechtbanken te vervolgen; 

Overwegencle dat voormeld koninklijk 
besluit genomen geweest is ter uitvoering 
van de wet van 31 juli 1934 waarbij aan 
de Koning de macht wordt toegekend de 
wetgeving op de benamingen van oor
sprong en de aanwijzingen van herkomst 
in overeenstemming met de huidige nood
wendigheden te brengen; 

Dat reeds bij de wet van 18 april 1927, 
welke de Koning door de wet van 1934 
gemachtigd werd met de bestaande nood
wendigheden in overeenstemming te 
brengen, het vermoeden had ingevoerd 
van een wederrechtelijk gebru~ken van 
een benaming van oorsprong ten laste 
van diegenen wier naam of adres dermate 
aan een benaming van oorsprong herin
nert dat er verwarring gesticht wordt; 
dat eruit volgt dat reeds in het stelsel 
van de wet van 1927 het wederrechtelijk 
gebruiken van een benaming van oor
sprong niet uitsluitend in de letterlijke 
weergeving ervan bestaat; 

Overweg·ende dat artikel 6, 2°, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1934 
het gebruik verbieclt van aanduitlingen of 
tekens welke van aaN1 zijn om aan wijn, 
die er geen recht op heeft, benamingen 
van oorsprm,1g, die door de Belgische re
gering behoorlijk aangenomen zijn, toe 
te kennen; dat artikel 8, paragraaf 1, 1°, 
van hetzelfcle besluit diegenen welke we
tens en willens artikel 6 overtreden heb-

ben met de daarin bepaalde straffen be
straft; 

Overwegencle dat nit het in een verband 
brengen van die onderscheiden wetsbepa
lingen blijkt dat de auteurs van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1934 het 
nodig geacht hebben straffen te stellen 
niet enkel op de Ietterlijke weergeving 
van de beschermde benaming, doch ook 
op het opzettelijk gebruiken van tekens 
of aanduidingen welke van aard zouden 
wezen om een dergelijke· benaming toe te 
kennen aan een product hetwelk daarop 
geen recht heeft; dat het inzicht praktij
ken welke in de wet van 18 april 1927 
niet omschreven zijn te bestraffen, en 
inzonderheid die praktijken welke van 
aard zijn om verwarring met de be
schermde benamingen te stichten, der
halve als zeker voorkomt; 

Dat het hof van beroep dienvolgens te
recht en bij een juiste toepassing van arti
kel 6, 2°, van het koninklijk besluit van 
20 december 1934 tegen aanleggers de 
bij artikel 8 van voormeld besluit be
paalde strafmaatregelen uitgesproken 
heeft na in feite souverein vastgesteld te 
hebben dat de vennootschap Sapvin uit
drukkelijk te kennen gegeven had dat de 
verkochte wijn geen recht op enige bena
ming van oorsprong had en dat aanleg
gers hem desondanks (( vin selectionne 
des coteaux de Provence>> geheten heb
ben, benaming welke van aard was om 
verwarring te stichten met de benaming 
« 06tes de Provence >>, die door de rege
ring beschermd wordt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede en het derde middel, 

het tweede afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319; 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
betreffende het aan de akten verschuldigd 
geloof (ten deze, de conclusies welke na
mens huidige aanleggers v66r het hof van 
beroep genomen werden), 6 en 8, para
graaf 1, 1°, van het koninklijk besluitnr 58 
van 20 december 1934 betreffende wijn, 
vruchtenwijn, wijnachtige dranken en 
oenologischeproducten, cloordat, om atmleg
gers op grond van artikel 6, 1°, van het 
evengemeld koninklijk besluit van 20 de
cember 1934 te veroordelen, om met be
trekking tot de verkoop van de litigieuze 
wijn, aanduidingen of tekens gebruikt te 
hebben << van aard om omtrent de wijze 
van fabricatie, de aard of de oorsprong ... 
van het kwestieuze product te misleiden », 
het bestreden arrest - zonder op enige 
valse of verkeerde aanduiding in verband 
met de wijze van fabricatie of de aard 
van de te koop gezette wijn te wijzen -
zich ertoe beperkt, betreffende de oor
sprong van die wijn, vast te stellen dat 
« in strijd met hetgeen de beklaagden 
(huidige aanleggers) beweren, l1et bewe
zen is dat geen verantwoordelijk persoon 



-~- ----c--------- r 
. - j 

F ---------

-515-

van de naamloze vennootschap Yinimport 
hun gezegd heeft dat die wijn nit de Pro
vence voortkwam, of zich te hunnen over
staan zodnnig uitgelaten heeft dnt zij in 
de wnan gebracht werden dnt die wijn een 
Proven!:aalse oorsprong had ll, dan wan
neer aanleggers bij conclusies deden gel
-den dat de oorsprong van de wijn, name
lijk zijn Proven!:aalse herkoms~, door h<;t 
« Institut national deR appellntwns d'on
gine ll bevestigd werd dan wanneer bet 
bestreden arrest, door niet na te gaan 
of, afgezien van de inlichtinge~. welke 
aan aanleggers bij de verkoop ZIJn kun
nen gegeven worden, de wijn niet inder
daad van Proven!:aalse oorsprong was, de 
stelling van aanleggers niet op passende 
wijze beantwoord beeft en de vraag on
zeker laat of, naar de mening van de 
rechters over de grond, de door aanl~?
gers aangevoerde om·sprong van de WIJn 
al dan niet verkeerd was, hetgeen het hof 
van verlJreking in de onmogelijkheid stelt 
te onderzoeken of ten deze artikel 6, 1°, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1934 juist is toegepast g~weest; bet 
derde afgeleid nit de schendmg van de 
artikelen 6 en 8, paragraaf 1, 1 o, van het 
koninklijk besluit nr 58 van 20 ~~cem~er 
1934 lJetreffende wijn, vruch~enWIJn, WIJn
achtige drunken en oenolog1sche produc
ten &7 van de Grondwet, 1319, 1320 en 
132.', van het Burgerlijk Wetboek betref
fende het aan de akten verschuldigd ge
loof (ten deze de conclusies welke v66r 
het hof van beroep voor aanlegger geno
men werden) : 1 o doordat het bestreden 
arrest om aanleggers op grond van de 
artikeien 6 en 8 van bet bovengemeld ko
ninklijk besluit van 20 december 193-! te 
veroordelen, onder meer steunt op . d_e 
omstandigbeid dat « ook al was (de h~l
gieuze wijn) nit de Provence afkomsbg, 
er eveneens blijft dat hij krachtens de 
Franse wetsbepalingen welke Belgie zich 
verbonden beeft op zijn grondgebied te 
doen, naleven, in Belgie niet mag wed_er
verkocht worden onder een benammg 
welke een om·sprong aangeeft die aan die 
wijn niet toegekend werd ll, dan wanne~r 
de Belgische hoven en rechtbanken op d1t 
stuk enkel buitenlandse wetsbepalingen 
moeten toepassen in de mate dat de re
gelen welke in die bepali~gen gehuld~~d 
worden uitdrukkelijk als mbreuken ZlJn 
aangemerkt geweest door de . ~elgische 
wetgever, die zich ter zake erbiJ bepaald 
heeft straffen te stellen op bet wederrech
telijk gebruiken, in Belgie, van de bena
mingen van oorsprong waarvan door de 
Franse regering kennis werd gegeven en 
welke door de Belgiscbe regering behoor
lijk aangenomen werden; 2° doordat al
thans het bestreden arrest in de mate dat 
bet er op wijst dat volgens zekere Franse 
wetsbepalingen, de litigieuze wijn in 
Relgie niet als zijnde van Proven!:aalse 

oorsprong mocht wederverkocht worden, 
nagelaten lJeeft het middel te beantwoor
den hetwelk door aanlegger bij conclusies 
bieruit afgeleid werd dat de kwestieuze 
bepalingen « in ons land niet toepasselijk 
zijn ll : 

Overwegende dat deze middelen enkel 
tegen het bestreden arrest opkomen voor 
zoveel aanleggers daarbij nit hoofde van 
in brenk op artikel 6, 1 o, van het konink
lijk besluit van 20 december 1934 veroor
deeld zijn geweest; 

Doch overwegende dat de bestreden be
slissing tegen elk der aanleggers slechts 
een straf geveld heeft, naardien de hun 
ten laste gelegde inbreuken nit een zelfde 
feit ontspruiten; 

Overwegende dat het verwerpen van het 
eerste middel, met betrekking tot de ver-

1 oordeling nit hoo.fde van inbreuk op arti
kel 6, 2°, van het koninklijk besluit van 
20 december 1934, die veroordeling hand
haaft welke op zich zelf de tegen aanleg
gers gevelde straf rechtvaardigt; dat de 
middelen dienvolgens bij gebrek aan be-
lang niet ontvankelijk zijn; ' 

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

b) Gewezen over de burgerlijke vorde
ring: 

Overwegende dat aanleggers geen bij
zonder middel opwerpen; 

II. Over de voorziening van de naamloze 
vennootschap << Elntrep6ts Zunsheim ll, 
burgerlijk verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat nit de stukken der 
rechtspleging niet blijkt dat die voorzie
ning betekend geweest is aan de partij 
tegen welke zij gericht is ; dat zij der
halve niet ontvankelijk is (art. 419 van 
het Wetboek van strafvordering) ; 

Om die redenen, verwerpt · de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

21 februari 1955.- 26 kamer.- VooTzit
tm·, H. Fettweis, voorzitter. - VeTslagge
·ver, H. C. Lonveaux. - GeUjlcluillende 
oonol7tsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. PleiteTs, 
HH. Simont en della Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 21 februari 1955 

DOUANEJN EN ACCIJNZEJN. - SLUIK
HANDEL IN ZAKE DOUANEN. GELDBOETE. 
- YERDUBBELING SLEOHTS IN GEVAL VAN 

HERHALING. 

De bij artilcel 22 van de wet van 6 april 

, __ 
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1843 op de beteugeling van de stttilchan
det in zalce douanen bepaalde geldboete 
mag sleohts ·in gevat van herhaling ver
dubbeld worden. 

(KIRCH EN ANDEREN, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES11
• 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. Over de voorzieningen van Nikolaus 
Klein en Ferdinand Schaefer : 

a) In zover de voorzieningen tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht zijn : 

Overwegende dat de substantiio\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de uitgesproken Yeroordelingen wettelijk 
zijn; 

b) In zover de voorzieningen tegen de 
over de burgerlijke vordering van de ver
volgende partij gewezen beslissing gericht 
zijn : 

Overwegende dat aanleggers tot staving 
van hun voorzieningen geen enkel mid
del inroepen; 

II. Over de voorziening yan Marcel 
Kirch: 

a) In zover de voorziening tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht is : 

1o Aangaande de uit hoofde van de eer
ste telastlegging (sluikuitvoer van koffie) 
uitgesproken veroordelingen : 

Overwegende dat de substantHHe of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

2° Aangaande de nit hoofde van de 
tweede telastlegging (onwettelijke uit- en 
inYoer van een personenautomobiel Peu
geot) uitgesproken veoordelingen : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid nit de schending van artikel 22 van 
de wet van 6 april 1843 op de beteuge
ling van de sluikhandel in zake douane, 
doordat zekere uitgesproken straffen on
wettelijk zijn : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd nit hoofde van de telastlegging ·een 
personenautomobiel Peugeot onwettelijk 
nit BelgH~ uitgevoerd en onwettelijk in 
Belgie ingevoerd te hebben; 

Dat dergelijke feiten met de in de arti
kelen 19 en 22 van de wet van 6 april 
1843 op de beteugeling van de sluikhandel 
in zake douane bepaalde straffen beteu
geld werden ; 

Dat het laatste lid van voormeld arti
kel 22 bepaalt dat de geldboete in geval 
van herhaling verdubbeld wordt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in zijn motieven vaststelt dat de staat 
van wettelijke herhaling welke de ver
volgende partij ten laste van aanlegger 
doet gelden, niet voorhanden is; 

Dat het desondanks, na aanlegger 
aan onwettelijke nit- en invoer van de 
personenautomobiel Peugeot schnldig ver
klaard te hebben, hem nit dien hoofde 
<< tot een geldboete van 160.000 frank, 
zijnde het viervoud van de waarde van 
de onwettelijk uitgevoerde automobiel 
of twee maand vervangende gevangenis
straf in geval van niet betaling >> en « tot 
een geldboete van 192.000 frank, zijnde 
het tweevoud van het tienvoud van de 
op dat voertuig. te kwijten rechten, of 
twee maand ver>angencle gevangenisstraf 
in geval van niet betaling ll veroordeelt; 

Dat die geldboeten onwettelijk zijn 
voor zoveel bD beide de verdubbeling toe
gel)ast wercl' welke in het laatste lid van 
artikel 22 van de wet van 6 april 1843 
enkel voorgeschreven wordt in het geval 
van herhaling, hetwelk ten deze niet be
staande verklaard werd j 

Dat het bestreden arrest mitsdien de 
in het middel aangeduide wetsbepaling 
geschonden heeft; 

b) In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering van de ver
volgende partij gewezen beslissing ge
richt is : 

1 o Aangaancle de op de sluikuitvoer van 
koffie gegronde burgerlijke veroordelin
gen: 

Overwegende clat de twee inbreuken 
wegens welke aanlegger . terecht stond 
onclerscheiclen zijn en dat de alleen nit 
hoofcle van onwettelijke nit- en invoer 
van de automobiel Peugeot uitgesproken 
verbreking van de strafveroordelingen 
zoncler weerslag is op de op sluikuitvoer 
van koflie gegronde burgerlijke veroorde
lingen; 

Overwegende dat aanlegger tot staving 
van zijn voorziening geen middel in
roel)t; 

2° Aangaancle de op de onwettelijke 
nit- en invoer van de automobiel Peugeot 
gegronde burgerlijke veroordelingen : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vorclering gewezen be
slissing de vernietiging met zich brengt 
van de over de burgerlijke vordering der 
vervolgencle partij gewezen beslissing ; 

Om die redenen, verwerpt de door Niko
laus Klein en Ferdinand Schaefer inge
stelde voorzieningen, veroordeelt elk hun
ner tot een clerde van de kosten van de 
aanleg in verbreking; verwerpt de door 
Marcel Kirch ingestelde voorziening voor 
zoveel zij gericht is tegen de straf- en bur-



gerlijk-rechtelijke beschikkingen van het 
bestreden arrest, welke op sluikuitvoer 
van koffie gegrond zijn; verbreekt de 
bestreden beslissing enkel voor zoveel 
zij uitspraak heeft gedaan over de 
publieke en de burgerlijke vordering 
met betrekking tot de onwettelijke 
in- en uitvoer van de automobiel 
Peugeot, welke verbreking zich uit
strekt tot de veroordeling tot de geza
menlijke ten laste van aanlegger Marcel 
Kirch gelegde kosten; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
-vernietigde beslissing ; veroordeelt Marcel 
Kirch tot een zesde van de kosten van 
de aanleg in verbreking, terwijl het over
blijvende zesde ten laste blijft van de 
·Belgische Staat, vertegenwoordigd door 
de Minister van financiiln; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

21 februari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter,- H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Roger .Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal.. 

2" KAMER. - 21 februari 1955 

1° DOU.ANEN EN .AOCIJNZEN. - IN
OF UITVOER, ZONDER AANGIFTE, VAN GOEDE
BEN WAARVOOR EEN VERGUNNING MOET OVER
GELEGD WORDEN. - TOE TE PASSEN GELD
BOETE. 

2° DOU.ANEN EN AOCIJNZEN. - VER
BEURDVERKLARING VAN SLUIKS IN- OF UIT
GEVOERDE GOEDEREN. - VEROORDELING TOT 
IIE'l' BETALEN VAN DE 'l'EGENWAARDE VAN DIE 
GOEDEREN. - VEREIS'l'EN. 

3° DOUANEN EN AOCIJNZEN. 
SLUTKSE IN- OF UI'l'\'OER. - VERBEURDYER
KLARING VAN IIE'l' VERVOERllfiDDEL. - VOOR
WAARDEN. 

4° STRAF. - VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAF. - MA'l'ERIELE SAMENLOOP VAN WAN
BEDRIJVEN. - SAMEN OPLEGGEN VAN DE VER· 
VANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN. - MAG ZES 
MAANDEN NIET OVERSCHRIJDEN. 

5° VERWIJZING N.A VERBREKING. -

(1) Ve~·br., 4 juni 1917 (Bull. en PASIC., 1918, 
I, 30, en nota 1); 22 juli 1949 (A1'1'. Ye1·br., 
1949, blz. 485; Bull. en PASIC., 1949, I, 556); 
raadpl. ook verbr., 7 februari 1955 (supra, 
blz. 456; Bull. en PASIC., 1955, I, 602). 

(2) Verbr., 2 februari en 22 juni 1953 (A1·r. 
Verb1·., 1953, blz. 376; Bull. en PASIC. 1953, 
I, 419 en 840). 

(3) Verbr., 27 rYJPi 1946 !A.1·r. T'e?·b,·., 1946, 

! __ L 

STRAFZAKEN. - VERRREKING VAN HET AR· 
REST IN ZOVER HET VERZUIMD IIEEFT IIET 
TOTAAL VAN DE VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAFFEN OVEREENKOMSTIG AR'l'IKEL 60 VAN 
HE'l' S'fRAFWETBOEK TE VERMINDEREN. 
VERBREKING ZONDER VERWI,TZING. 

1 o Bij in- of uitvoer zonder aangifte van 
' goederen waarvoor een vergunning moet 

overgelegd worden, is de ttit te sprelcen 
straf gelijlc aan ofwel het tienvou.d van 
de ontdolcen t·echten, wanneer het aan 
douanerechten onderwo-rpen goederen 
geldt ofwel tweemaal de waa-rde der 
goederen, wanneer het niet onder die 
rechten vallende goederen geldt. (Wet 
van 6 april 1843, art. 22; wet van 
20 december 1897, art. 1, gewijzigd door 
art. 9 van de wet van 30 juni 11l51.) 

2° Bij inbre~tlc van de wetten over de 
dmwnen en accijnzen moet de vm·beurd
verlclaring van de sluilcs in- of uitge
voerde goederen uitgesprolcen worden,· 
de betaling van de tegenwaa·rde van 
die goederen mag slechts door de ,·ech
ter worden gesteld bij gebrelce van voor
melde goederen te vertonen of wanneer 
vastgesteld wordt dat de vertoning 
e1·van niet meer mogelijlc is (1). 

3° Artilcel 23 van de wet van 6 april 1843 
schrijft de verbeurdverlclaring van de 
tot smolclcelhandel gebruilcte ot in ge
b1·uilc gestelde voertuigen en7cel voor in
geval de niet aangegeven goederen in 
daarin ·aangebrachte verbergplaatsen 
verstopt geweest zijn of oolc in geval 
ueen enlcel deel van de lading aange
ueven geweest is (2) • 

4o Behou.dens bijzondere bepaling van de 
wet mogen de weuens samenl011ende 
wanbedrijven uitgesprolcen vervangende 
gevangenisstraffen niet worden samen 
opgelegd tot een bedrag dat zes maan
den overschrijdt (3). (Strafwetb., arti
kelen 40 en 60.) 

5°· W anneer het arrest verbl-olcen wat·dt 
in zover het verz~timd heeft in geval 
van samenloop van wanbedrijven, de 
dwu.r det· vervangende gevangenisstraf
ten tot zes maanden te herleiclen, rJe
sahiedt de verbrelcing met ve·rwij
zing (4). 

blz. 200; Bull. en PASIC., 1946, I, 218); 18 ja
nuari 1954 (Bull. en PASIC., 1954<, I, 423). 

(4) Zie «Propos sur I' article 95 de la Consti
tution>>, Rede van de beer procureur-generaal 
Raoul Hayoit de Termicourt dd. 15 september 
1954, blz. 10 en 11; > verbr., 6 december 1954 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 326); vergel. verbr., 
27 mei 1946 (Ar1·. J1 e1·br., 1946, blz. 200; Bull. 
en PASIC., 1946, I, 218) en 18 januari 1954 
(Bull. en PASIC., 1954, I, 423). 
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(CORIJNEN, T. BELGISCHE STAA1', 
DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 13 juli HluJ gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de ' 
scbenrling van de artikelen 9 van de 
Gronuwet, 1 va:ri de wet Yan 20 deceml.Jer 
1897 en 22 van de wet Ynn G april 1~43, 
doordat een geldboetestraf bij bet bestre
den arrest uitgesproken geweest is, dan 
wanneer artikel 1 van de wet van 20 uc
cember 1897 slecbts gevangenisstraf en 
verbeurdverklaring voorscbrijft, en arti
kel 22 van de wet van 6 april 1843 slecbts 
een geldboetestraf voorscbrijft indien bet 
aan douanerecbten onderworpen goederen 
of verl.Joden goederen geldt, betgeen ten 
deze het geval niet is, aangezien diam:.mt 
niet aan zodanige recbten onderworpen 
is en een koopwaar is waarvoor enkel 
vooraf een vergunning moet overgelegd 
worden, dit wil zeggen welke onder een 
contrOlemaatregel valt : 

Overwegende dat de geldboetestraffen 
welke het middel critiseert wegens in- en 
uitvoer, zonder aangifte, van diamanten 
uitgesproken zijn geweest; 

Overwegende dat ar,tikel 1 van de wet 
van 20 december 1897 de toepassing van 
de artikelen 19 tot 2G, 28 en 30 van de 
wet van 6 april 1843 uitbreidt tot de 
feiten van in-, uit- of doorvoer welke het 
vermeldt; dat artikel 9 van de wet van 
30 juni 1951, waarl!ij voormeld artikel 1 
gewijzigd wordt, ten aanzien van die 
bepaling, alle goederen zelfs welke tijcle
lijk en om welke reden ook aan verbods
bepalingen, beperkingen of controlemaat
regelen bij het binnenkomen, bij bet uit
gaan of bij de doorvoer zijn onderworpen 
met de verboden goederen, naar de zin 
van die woorden in de wetten van 26 au
gustus 1822 en 6 april 1843, gelijkstelt; 

Overwegende dat bet arrest erop wijst 
dat krachtens het besluit van de Regent 
van 15 december 1944, gewijzigd l.Ji.i bet 
besluit van de Regent van 29 juni 1946, 
in- en uitvoer van diamanten afbankelijk 
gesteld waren van de voorafgaandelijke 
overlegging van een vergunning, hetgeen 
een beperking of altbans een contrOle
maatregel uitmaakt; 

Overwegende dat artikel 22 van de wet 
van G npril 1843, in geval van inbreuk, 
een geldboetestraf gelijk aan het tienvoud 
van de ontdoken rechten voorschrijft, 
wanneer het aan douanerecbten onder-

(1) Een eerste arrest werd in deze zaak uit
gesproken op 3 mei 1954 (A•·r. Verb1·., 1954, 
blz. 562; Bull. en PAsrc., 1954, I, 735). 

worpen goederen geldt, en een geldboete 
gelijk ann tweemaal <le waarde der goe
deren, wanneer bet niet onder die rechten 
vallende, doch verboden goederen geldt; 

Dat het bestreden arrest derhalve we
gens de kwestieuze inbreuken welke goe
deren tot voorwerp bndden die niet aan 
recbten onderworpen maar met verboden 
goederen gelijkgesteld zi.in, wettelijk een 
boete gelijk aan tweemaal de waarde der 
bewuste goederen opgelegd beeft; 

Dat bet middel naar recht faalt; 
Over bet tweeue middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 9 van de 
Grondwet en 22 van de wet van 6 april 
1843, doonlat bet bestreden arrest, in 
steele van de diumant van 1,68 karaat 
verbeurd te verklaren, Corijnen tot het 
betalen van de tegenwaarde van die dia
mant veroordeelt, zonder hem verzocbt 
te bebben de diamant weder te vertonen, 

' en aldus een bij ·de wet niet bepaalde 
straf velt : 

Overwegende dat artikel 22 van de wet 
van G april 1843 de straf der verbeurd
verklaring voorziet; dat, tenzij zulks bij 
een wetstlepaling toegelaten wonlt, de 
recbter de lJetaling van de tegenwaarde 
enkel in de plaats van de verbeurdver
klaring mag stellen indien verbeurdver
klaring omnogelijk is; 

Overwegende dat het arrest, wijl bet 
de uitgesproken veroordeling niet van bet 
bestaan van die voorwaarde afhankelijk 
gesteld heeft, betzij door die veroorde
ling enkel te vellen bij gebreke voor aan
legger de diamant opnieuw te vertonen, 
hetzij door vast te stellen dat bet weder 
vertonen van de diamant niet meer mo
gelijk was, zijn beslissing niet wettelijk 
gerechtvaardigd en de in bet middel aan
geduide wetsbepalingen geschimden heeft; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
scbending van artikcl 97 van de Grond
wet, doordat bet bestreden arrest, ener
zijds, de conclusies niet beantwoordt 
waarbij aanlegger staande bield dnt de 
balans en de wisseldelen voor aanstekers 
in feite een deel van bet reisgoed uitma
ken, en anderzijds, zijn beslissing ten 
aanzien van de verbeurdv:erklaring van 
bet motorvoertuig niet motiveert en over 
het middel van ambtswege, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 19 en 23 
van de wet vap 6 april 1843 welke door 
het arrest ter r~cbtvaardiging van de ver
beurdverklaring van de wagen toegepast 
werclen : ' 

Wat lle balans betreft : 
Overwegende dat aanlegger in zijn con

clusies aanvoerde dat de balans, welke · 
van zijn reisgoed deel uitmaakte en als 
zodanig krachtens artikel 5 van 26 au
gustus 1843 vrijgesteld was van bet be-
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talen van rechten, geen lading was welke 
diende te worden aangegeven; 

Overwegende dat het arrest, waar bet 
enkel vaststelt dat de balans uit kracht 
van artikel 19 van de wet van 6 april1843 
verbeurd dient te worden verklaard, nocb 
in feite noch naar recbt de stelling der 
conclusies beantwoordt; dat bet aldus ar
tikel 97 van de Grondwet gescbonden 
beeft; 

Wat de partij veertjes en scbroeven 
voor aanstekers betreft : 

Overwegende dat het hof naar hetwelk 
de zaak verwezen werd niet met de in
breuken in verband met die feiten door 
bet verwijzend arrest gelast zijnde geen 
uitspraak over die inbreuken gedaan 
beeft; dat bet middel mitsdien zonder 
voorwerp, en dienvolgens niet ontvanke-
lijk i~; . 

Wat de verbeurdverklaring van bet 
motorvoertuig betreft : 

Overwegende dat artikel 23 van de wet 
van 6 april 1843 de verbeurdverklaring 
van de tot smokkelbandel gebruikte of in 
gebruik gestelde voertuigen enkel voor
scbrijft ingeval de niet aangegeven goe
deren in daarin aangebracbte verberg
plaatsen verstopt geweest zijn of ook 
ingeval geen enkel deel van de lading 
aangegeven werd ; 

Overwegende dat liet bestreden arrest, 
noch door eigen bescbouwingen nocb bij 
verwijzing naar bet beroepen vonnis bet 
bestaan van een van die beide voorwaar
den vaststelt; 

Overwegende dat artikel 19 van de wet 
van 6 april 1843 de verbeurdverklaring 
yan de vervoermiddelen niet voorziet ; 

Dat eruit volgt :dat bet bestreden ar
rest, door de verbeurdverklaring van de 
1Jersonenautomobiel bij toepassing van de 
artikelen 19 en 23 van de wet van 6 april 
1843 te rechtvaardigen, · die bepalingen 
geschonden heeft; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 van de 
Grondwet en 40 tot 60 van het Strafwet
boek, doordat bet bestreden arrest aan
legger tot vervangende gevangenisstraffen 
van tien maanden en zestien dagen ver
oordeelt zonder het totaal der uitgespro
ken gevangenisstraffen tot het wettelijk 
maximum van zes maanden te vermin
deren : 

Overwegende dat, waar het wegens ver
scheidene samenlopende wanbedrijven tot 
vervangende gevangenisstraffen veroor
deelt welke samengevoegd de duur van 
tien maanden en zestien dagen bedragen 
zonder die duur overeenkomstig artikel60 
van het Strafwetboek tot het bij arti
kel 40 van dit wetboek bepaald dubbele 
van het maximum van drie maanden, na
melijk tot zes maanden, te verminderen, 

het bestreden arrest de ingeroepen wets
bepalingen gescbonden beeft ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantHlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de uitgesproken veroorde
lingen de bij de wet bepaalde veroorde
lingen niet te boven gaan; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest : 1 o voor zoveel het aanlegger 
veroordeeld heeft tot het betalen van een 
som van 43.680 frank, welke de waarde 
van de niet inbeslaggenomen diamant van 
1,68 karaat vertegenwoordigt; 2° voor 
zoveeJ. het de precisiebalans verbeurd ver
klaard heeft; 3° voor zoveel het de 
personenautomobiel verbeurd verklaard 
heeft; 4° voor zoveel het uitspraak ge
daan heeft over de vervangende gevange
nisstraffen welke bij niet betaling van de 
geldboeten toepasselijk zijn; 5° voor zo
veel het over de kosten beslist heeft; ver
werpt de voorziening voor bet overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot drievierde en 
aanlegger tot eenvierde der kosten; ver
wljst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

21 februari 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijlclu.idende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 februari 1955 

1° VALS GETUIGENIS.- BEGRIP. 
2° VALS GETUIGENIS. - STRAFZAKEN. 

- VERLEIDEN VAN GETUIGEN. - BEGRIP. 

1 o Opdat e1· in correctionele zaken valse 
get·uigenis weze, wm·dt niet vereist dat 
de ·valse verlclaring nadeel berolclcend 
hebbe aan degene teoen wie zij afgelegd 
wm·d, maar dat zij een invloed op de 
beoordeling van de rechter uitgeoetend 
hebbe (1). (Strafwetboek, art. 218.) 

2° Degene die aan de valse getuigenis 
lleelneemt doo1· ze u.it te lolclcen maalct 
zich plichti.Q aan verleiding van getui
.Qen (2). (Strafwetboek, art. 223.) 

(1) Verbr 5 april 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 692, en nota 1, blz. 693), 

(2} Verbr., 2 december 1940 (An·. Verbr., 
1940, biz. 128, redenen; Bull. en PAsrc., 1940, 
I, 309, redenen) ; NYPELS en SERVAIS, art. 223, 
n' 1. . 
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(JOWAY EN LEMOINE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1954 gewezen door het 
militair gerechtshof (1); 

Over de voorziening van Henri Le
moine : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 218 en 224 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest aan
legger wegens het verleiden van de ge
naamde Joway veroordeelt, dan wanneer 
de verleiding, die het bestaan van een 
valse getuigenis insluit, nadeel aan de
gene ten nadele van wie er getnigd wordt 
moet berokkend hebben, en dan wanneer 
de getuigenis van Joway geen nadeel kon 
berokkenen aan Lemoine ten nadele van 
wie die getuigenis afgelegd is geweest, 
naardien Lemoine noodzakelijk de ver
oordeling moest oplopen welke ten ge
volge van bewuste getnigenis te zijnen 
laste door de krijgsraad uitgesproken 
wercl : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat Marcel Joway onder ede en 
in strijcl met de waarheid verklaard 
heeft dat hij naast de autobestuurder, 
hier aanlegger, gezeten was, dan wanneer 
hij in werkelijkheicl aan het stuur van 
de wagen zat; 

Dat die valse getuigenis, overlegd tus
sen liem en zijn meclebeklaagclen Joway 
en Leeman, is afgelegcl geweest met het 
doel korporaal Joway, dacler van het on
geval, aan het gerecht te doen ontsnap
pen en in zijn plaats Lemoine met diens 
toestemming te doen veroorclelen; 

Dat het arrest tenslotte vaststelt dat 
aanlegger Lemoine erkend heeft, met een 
baatzuchtig doeleind, aan Leeman en 
Joway, die daarin toegestemcl hebben, 
gevraagd te hebben die valse g·etuigenis 
af te leggen ; 

Overwegende dat aldus uit de gronden 
van het arrest blijkt, enerzijds, dat de 
onware verklaring van Joway een invloed 
gehad heeft op de beoordeling van de 
rechter die aanlegger uit hoofde van 
onvrijwillige verwondingen veroordeeld · 
heeft en, anderzijds, dat aanlegger aan 
de valse getuigenis deelgenomen heeft 
door ze nit te lokken; 

Overwegende dat die beschouwingen de 
veroordeling van aanlegger uit hoofde 
van verleicling van de getuige Joway 
rechtvaardigen; 

Dat het middel naar recht faalt 

(1} Het bestreden arrest is afgekondigd in 
PASICRISIE, 1955, II, 63. 

Over het tweede en het derde middel : 
Overwegende dat deze micldelen enkel 

op de verleiding van de getuige Leeman 
betrekking hebben; clat zij niet ontvan
kelijk zijn, wijl de enige aan aanlegger 
wegens het geheel der telastleggingen 
opgelegde straf door de verleiding van 
J oway gerech tvaardigd blijft ; 

En overwegende, voor het overige, zo
wel ten aanzien van de voorziening van 
Henri Lemoine als die van Marcel Joway, 
dat de substantH'ile of op straf van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefcl en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt aanleggers elk tot de 
helft der kosten. 

21 februari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
_qeveT, H. Bayot. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Rog·er Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 februari 1955 

VERKEER. - HIERARCHIE DER WEGEN. 
AFGELEID UIT RET KARAKTER VAN EEN ENKEL 
VAN DE WEGEN. - 0NWETTELIJKE AFLEI
DING. 

De beslissing die, om te bepalen of een 
weg, op een aansluiting, ten aanzien 
van een· andere hoofdweg is, uitsluitend 
op het karakter van een der wegen 
ste1,nt, zonder het karalcter van de 
andere wegen te onderzoeken, is onwet
telijk (2). (Wegcode van 1 februari 1934, 
art. 51 tot 55.) 

(THISSEN, T. PELERIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 juli 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

I. In zover de voorziening gericbt is 
tegen de beslissing die gewezen werd over 
de publieke vordering ingesteld : 

a) Tegen verweerder Pelerin : 
Overwegende dat aanlegger geen hoe

danigheid heeft om zich tegen de beslis
sing van vrijspraak van zijn medebe
klaagde, verweerder Pelerin, te voorzien; 

(2) Verbr., 18 januari 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 422, en nota). 
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b) Tegen aanlegger : 
Overwegende dat bet bestreden vonnis 

aanlegger nit boofde van inbreuk op ar
tikel 54 van de W egcode tot een geldboete 
van 15 frank, verboogd met de decimes 
of twee dagen vervangende gevangenis
straf veroordeeld beeft; 

Over bet middel ambtsbalve afgeleid 
uit de scbendi.ng van de artikelen 51, 52, 
54 en 55 van bet koninklijk besluit van 
1 februari 1934, gewijzigd bij de artike
len 3 en 4 van bet besluit van de Regent 
van 16 october 1947 ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, om aanlegger aan overtreding van 
artikel 54 van de Wegcode scbuldig te 
verklaren, zicb er toe beperkt er op te 
wijzen <lat de door bern ·gevolgde weg niet 
verder dan zijn aansluiting met een an
dere weg loopt, en daaruit afieidt dat aan
legger de do01·gang moest vrijlaten voor
verweerder, zijn medebeklaagde, die op 
die andere weg reed, en znlks zonder na 
te gaan of laatstbedoelde weg zelf niet 
altijd wettelijk secnndair is ; 

Overwegende dat een weg die niet ver
der dan de aanslniting loopt een secun
daire weg is ten opzicbte van alle an
dere wegen, bebalve ten opzicbte van die 
welke zelf steeds nit kracbt van artikel51 
van bet reglement op de verkeerspolitie 
als secnndaire wegen bescbouwd worden; 

Overwegende dat artikel 54 van dit re
glement, waarop bet vonnis stennt om de 
veroordeling van aanlegger te motiveren, 
ten deze slechts toepassing kan krijgen 
wanneer bet vaststaand is dat de door 
verweerder gevolgde weg ten opzicbte van 
de weg waarop aanlegger reed een hoofd
weg is; 

Overwegende dat daarnit voortvloeit 
dat bet bestreden vonnis, door niet te on
derzoeken of de door verweerder gevolg
de weg niet bet karakter van een steeds 
als secundair bescbouwde weg beeft, zijn 
beslissing niet wettelijk gerecbtvaardigd 
beeft; dat bet dus de in bet middel aan
geduide bepalingen gescbonden beeft; 

II. In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vorderingen gewezen 
beslissing gericbt is : 

A. Over verweerders burgerlijke ·vorde
ring tegen aanlegger : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de ten laste van 
aanlegger ingestelde publieke vordering i 
de verbreking met zich brengt van de 
over verweerders burgerlijke vordering 
gewezen beslisslng welke nit de eerste 
gevolgd is; 

B. Over aanleggers burgerlijke vorde
ring tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de gronden van 
bet vonnis blijkt dat de reden waarom 
verweerder vrijgesproken en aan aanleg-

ger zijn vordering ontzegd is geweest, is 
dat de recbter over de grond, op bovenge
melde onwettelijke gronden beslist beeft 
dat de verkeersvoorrang aan verweerder 
toebeboorde; 

Dat dienvolgens de bepaling van bet 
bestreden vonnis waarbij de recbtbank 
zicb onbevoegd verklaard beeft om ken
nis te .nemen van aanleggers lmrgerlijke 
vordermg tegen verweerder insgelijks 
dient te worden vernietigd; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis, docb enkel voor zoveel bet 
aanlegger op de publieke vordering ver
oordeelt en over de bnrgerlijke vorderin
gen nitspraak doet; verwerpt de voorzie
ning voor bet overige; beveelt dat mel
ding van onderbavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Recbtbank te Namen, zetelende in boger 
beroep; veroordeelt verweerder tot de 
belft der kosten terwijl bet overblijvende 
ten laste van de Staat blijft; 

21 februari 1955. - 2e kamer. - Voor
.zitter, H. l!'ettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - GeUjlcluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistbo
ven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 februari 1955 

VERKEER. - AR~'IKELEN 31 EN 32 VAN DE 
WEGCODE YAN 1 FEBRUARI 1934. - AFSLAAN 
NAAR LINKS. - NA TE LEVEN YOORSCHRIF
'l'EN. 

Zo at·t-ilcel 31, 2°, van de Wegcode van 
1 febntari 1934 aan de weggebruilcer 
die linlcs wil afslaan toestaat naar links 
1tit te wijlcen, het, relcening houdend 
met de omstandigheden van het vet·lceer 
en de gclegenheid dm· plaats, hem niet 
ontslaat van de verplichting zijn bocht 
naar linlcs zo ntim mogelijlc te nemen 
noah van de door artilcel 32 van bedoel
de Wegcode opgelegde verplichting des
noods zijn voertuig tot stilstand te 
brengen vooraleer op rle linlcerheltt van 
de rijweg te rijden, ingeval dm·gelijlce 
stilstand nodig is om voor een andere 
weggebruilcer het lcntisen mogeJijlc te 
malcen (1). (Wegcode van 1 februari 
1934, art. 31, 1 o en 2°, en 32.) 

(1) Zie verbr., 9 april 1951 (A1·r. Verbr., 
1951, biz. 447; Bull. en PAsrc., 1951, I, 528); 
15 juni 1953 (A,.,., Ve1·br., 1953, biz. 708; 
Bull. en PAsrc., 1953, I, 814, en nota). 
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(BINET, T. TERWAGNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juni 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; · 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

a) Gewezen over de ten laste van aan
Iegger ingestelde publieke vordering : 

Over het eerste middel afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis slechts 
een telastlegging motiveert van de twee 
welke het tegen aanlegger als bewezen 
aanziet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst « dat nit de door de grondteke
ning opgeleverde gegevens blijkt dat Bi
net bij het afslaan naar links niet zo 
ruim mogelijk de bocht genomen en zo
doende de inbreuk op artikel 32 van de 
Wegcode begaan heeft >>; dat het vonnis in 
zijn dispositief de artikelen 31, 1°, en 32 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934 inroept, en aanlegger veroordeelt uit 
hoofde van, naar linlrs willende afslaan, 
nagelaten te hebben zo ruim mogelijk de 
bocht te nemen, en, weggebruiker zijnde 
die een andere weggebruiker inhaalt of 
ontmoet, nagelaten te hebben hem de 
helft van de rijweg vrij te laten; 

Overwegende dat, vermits geen conclu
sies genomen werden, de rechter over de 
grond aldus zijn beslissing regelmatig 
met redenen omkleed heeft ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, doort1at het best):eden vonnis ener
zijds, aanneemt, dat aanlegger, die een 
straat nitreed waarin het verkeer uit de 
tegengestelde richting verboden is, niet 
hoefde zijn niterste rechterzijde ter hoogte 
van de kruising te houden, en hem ander
zijds veroordeelt uit hoofde van, bij het 
naar links afslaan, niet zo ruim mogelijk 
de bocht genomen te hebben en de linker
helft van de rijweg niet voor verweercler 
vrijgelaten te hebben, clan wanneer, in
dien aanlegger op de linkerzijde van de 
rijweg mocht rijden, het tegenstrijclig is 
hem te verplichten, bij het naar links 
afslaan, zijn bocht zo rnim mogelijk te 
nemen /en hem te verplichten de linker
helft van de rijweg vrij te laten, en dan 
wanneer het eveneens tegenstrijdig is, 
aan de ene zijcle, vast te stellen dat het 
verkeer nit de tegengestelcle richting ver
boden is en, aan de andere zijde, een ver
oorcleling te vellen wegens het niet vrij
laten van de linkerhelft van de rijweg 
voor de nit de tegenovergestelcle richting 

komende weggebruikers; dat die· tegen
strijdigheid met het ontbreken van rede
nen gelijkstaat : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de correctionele recht

bank, door vast te stellen, enerzijds·, dat 
aanlegger die naar links wilde afslaan 
niet verplicht was bij het naderen of bet 
doorrijden van een kruising zijn uiterste 
rechterzijde te houden, en anderzijds dat 
hij bij het afslaan naar links, niet zo 
ruim mogelijk de bocht genomen had, op 
geen tegenstrijdige omstandigheden gewe
zen heeft; 

Dat, zo artikel 31, 2°, van de Wegcode 
immers aan degene die naar links wil af
slaan toestaat naar links uit te wijken, 
bet, rekening houdend met de omstandig
heden van het verkeer en de gelegenheid 
der plaats, hem niet ontslaat van de ver
plichting zijn bocht naar links zo ruim 
mogelijk te nemen ; 

Dat evenzo de weggebruiker die naar 
links afslaat de voorschriften van arti
kel 32 van de Wegcode moet nakomen en 
desnoods vooraleer op de linkerhelft van 
de rijweg te gaan rijden zijn voertuig 
tot stilstand brengen, ingeval dergelijke 
stilstand nodig is om voor een andere 
weggebruiker het kruisen mogelijk te 
maken ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, hoewel het vonnis 

vaststelt dat de straat welke aanlegger 
uitreed voor het verkeer uit de tegenge
stelde richting verboden was, het er niet
temin op wijst dat bet ongev'al zich voor
gedaan heeft te Seraing, op het kruispunt 
dat door de aansluiting van de rue de la 
Carriere met de rue de la Glaciere ge
vormd wordt, wijl beide weggebruikers 
op laatstgenoemde straat in tegengestelde 
richting reden; 

Dat beide onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 31, 1 o en 2°, van 
het koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
houdende Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie, doordat het bestreden vonnis 
nanlegger veroordeelt nit hoofde van, bij 
het afslaan naar links, niet zo rnim mo
gelijk de bocht genomen te hebben, dan 
wanneer de bepaling van het 1 o van bo
vengemeld artikel 31 niet in de << bijzon
dere omstandigheden » toepasselijk is, en 
dan wanneer het 2° van bewust artikel 
het aanlegger tot verplichting stelde zo
veel mogelijk naar links nit te wijken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond, door in feite vast te stelleri dat 
« Binet hij het afslaan naar links niet 
zo ruim mogelijk de bocht heeft geno
men », impliciet en door een souvereine 
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lJeoordeling aanneemt dat geen enkele 
bijzondere omstandigheid hem belette zijn -
bocht ruimer te nemen; 

Dat <lit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat blijkens het op het 

eerste onderdeel van het eerste middel 
verstrekt antwoord aanlegger, op grond 
van de bepaling van het 2° van artikel 31 
van ue vVegcode, noch de bepaling van 
het 1 o van hetzelfde artikel noch die van 
artikel 32 van de Wegcode mocht over
treden; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht fault; 

b) Gewezen over de ten laste van ver
weerder ingestelde publieke vordering : 

Overwegende uat aanlegger geen hoe
daniglleid heeft om zich te voorzien tegen 
de beslissing gewezen over de ten laste 
van een medebeklaagde ingestelde pu
blieke vordering; 

c) Gewezen over de vordering van de 
burgerlijke partij Terwagne, alsmede 
over aanleggers burgerlijlie vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel opwerpt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

21 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. C. Louveaux. - Geliilcluidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 21 februari 1955 

VERKEER. - VOORRANG. - ARTIKEL 55 
VAN DE WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 1934. 
WEGEBRUIKER DIE VAN RECHTS UITKOMT EN 
NAAR LINKS WIL AFSLAAN. - 0MSTANDIG
HEID WELKE DEZE WEGGEBRUIKER NIET VAN 
ZIJN VOORRANG BEROOFT. · 

De weggebr1tilcer die, lcraohtens artilcel 55 
van de Wegoode van 1 februari 1934, 
de voorrang geniet omdat hij van reohts 
uitlcomt, verliest zijn voorrang niet om

. dat hij op de spUtsing, aanslttiting of 
!cruising naar Unlcs wil afslaan (1). 

(GRATIEN, T. ADAM EN NAAMLOZE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST: 

RET .HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 12 januari 1953 (Arr. Verb1'., 
1953, biz. 286; Bull. en PAsrc., 1953, I, 318, en 
nota, biz. 319) ; 4 januari 1954 (Bull. en 
PASIC., 1954, I, 371). 

vonnis, op 27 maart 1954 in boger beroep· 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

I. Aangaande de beslissing over de pu
blieke vordering : 

A. Tegen verweerder Adam : 
Overwegende dat aanlegger geen hoe

danigheid heeft om zich tegen het vonnis 
te voorzien in zover zijn medebeklaagde, 
verweerder Adam, daarbij vrijgesproken 
werd; 

B. Tegen aanlegger : 
Overwegende dat aanlegger bij het be

streden vonnis tot een enige straf van 
20 frank geldboete veroordeeld wordt, uit 
hoofde van onvrijwillige toebrengiug van 
verwondingen aan Henri Adam en van een 
inbreuk op artikel 42 van de Wegcode; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen !J7 van de Grondwet, 
51, 2°, 54 en 55 van he,t koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, doordat de Correctio
nele Rechtbank te Namen, ofschoon erken
nend dat aanlegger op het litigieuze kruis
punt ten opzichte van verweerder Adam 
verkeersvoorrang had, daar hij rechts van 
Adam kwam aangereden, desondanks be
slist dat aanlegger door op die aanslui
ting naar links af te draaien ten opzichte 
van verweerder de voorrang yerloren 
heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dllf' aanlegger, 
die, rechts van verweerder Adam die de 
rue Colin volgde, de rue Martin te Namen 
uitgereden kwam; de voorrang op Adam 
had, verklaart dat aanlegger, door vanuit 
de rue Martin naar links de rue Colin in 
te draaien, zijn voorrang verloren heeft 
en voor Adam de doorgang moest vrij
laten; 

Overwegende dat het aldus beslist dat 
de weggebruiker die krachtens artikel 55 
van de Wegcode verkeersvoorrang heeft 
omdat hij van rechts aankomt, die voor
rang verliest wanneer hij op een splitsing, 
een aansluiting of een kruising links wil 
afslaan; 

Overwegende dat krachtens voormeld 
artikel 55, bij samentreffen van hoofdwe
gen, alsmede in alle in de Wegcode niet 
voorziene gevallen, de weggebruiker die 
een splitsing, aansluiting, of kruising na
dert, de. voorrang heeft op degene die 
links van hem komt aangereden, dewelke 
derhalve verplicht is zich ten opzichte van 
eerstgenoemde te gedragen zoals bij arti
kel 54 aan de gebruiker van de secundaire 
weg voorgeschreven is ; 

Dat die voorrang niet wegvalt door het 
feit dat de weggebruiker die rechts komt 
aangereden op de splitsing, aansluiting of 
kruising naar links wil afslaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
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door anders te beslissen om de strafver
oordeling van aanlegger uit hoofde van 
beide tegen hem vastgestelde telastleggin
gen te rechtvaardigen, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft: 

II. Aangaande de over de burgerlijke 
vorderingen gewezen beslissing : 

A. Over de burgerlijke vorderingen van 
verweerders Adam en de N.M.B.S. tegen 
aanlegger : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de ten laste van aanlegger 
ingestelde publieke vordering de verbre
king met zich brengt van de beslissitig 
over de burgerlijke vorderingen van ver
weerders, welke beslissing het gevolg van 
de eerste is; 

B. Over aanleggers burgerlijke vorde
ring tegen verweerder Adam : 

Overwegende dat uit de stukkenwaarop 
het hof acht kan slaan en welke te be
kwamer tijd npderg·elegcl wf'rden niet 
blijkt dat de voorziening van aanlegger, 
burgerlijke partij, betekencl geweest is 
aan partij Adam tegen welke zij gericht 
is, dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 1 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis, doch enkel voor zoveel het over 
de tegen aanlegger ingestelde publieke 
vordering en over de burgerlijke vorde
ringen van beide verwerende partijen be
slist heeft; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt aanlegger tot de 
op zijn voorziening als burgerlijke partij 
gevallen kosten; veroordeelt aanlegger en 
elke · der verwerende partijen respectieve
lijk tot een zesde der andere kosten, ter
wijl het overblijvencle ten laste van de 
Staat blijft; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Dinant, zetelende in hoger beroep. 

21 februari 1955.- 2e kamer.- VooTzit
tlw, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slagge
ve1·, H. · Moriame. - Gelijkvuidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat - generaal. Pleiter, 
H. VanRyn. 

2e KAMER. - 21 februari 1955 

RECHTERLIJKE INRICHTING. - SA
MENSTELLING VAN DE ZETEL. - TEGENSTRIJ
DIGE VERMELDINGEN VAN HET ZITTINGSBLAD 
EN VAN DE UITGIFTE VAN RET VONNIS. -
NIETIGHEID VAN RET VONNIS. 

Wannee1" de meldingen van het proces
verbaal van de terechtzitting enerzijds 

en de ~titgifte van het vonnis, ander
zijds, het niet mogelijk malcen na te 
gaan of alle rechters die aan de uit
spraalc van de bestreden beslissing deel· 
genomen hebben het onderzoelc van de 
zaak hebben bijgewoond, is het vonnis 
n·ietig (1). (Wet van 20 april 1810, ar· 
tikel 7.) 

(PRIM, T. DEBOURSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 mei 1!t54 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 7 
van de wet van 20 april 1810 en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende, enerzijcls, dat in de pro
cessen-verbaal van de zittingen van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel van 
8 april en 6 mei 1954 vastgesteld wordt 
dat het onderzoek van de zaak op 
18 april 1954 h~eft plaats gehad, de recht
bank bestaande uit de heren Terlinck, on
dervoorzitter, Terlinden, rechter, en Mo
retus-Plantin, rechter; dat het bestreden 
vonnis op 6 mei daaropvolgend door de 
rechtbank samengesteld uit dezelfde ma
gistraten gewezen werd; 

Overwegende, anderzijds, dat de uit
gifte van het vonnis welke bij het dossier 
gevoegd is luidt dat die beslissing is ter 
zitting van 6 mei 1954 uitgesproken ge
weest, de zetel bestaande uit de heren Ter
linck, ondervoorzitter, Tollebeek, rechter 
en Moretus-Plantin, rechter; 

Overwegende dat de tegenstrijdige ver
meldingen van het zittingsblad en het 
vonnis het niet mogelijk maken na te 
gaan of alle rechters welke aan de uit
spraak van de bestreden beslissing deel
genomen hebben wel het ter .zitting van 
8 april 1954 gedaan onderzoek van de 
zaak bijgewoond hebben; 

Overwegende ·dat luidens artikel 7 van 
de wet van 20 april 1810, hetwelk op alle 
rechterlijke beslissingen toepasselijk is 
moeten de arresten welke geveld geweest 
zijn door rechters die niet alle zittingen 
bijgewoond hebben nietig verklaard wor
den· 
0~ die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zetelende in hoger 
beroep. 

(1) Verbr., ~1 december 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1954, 1,1 346, en nota). 
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~1 februari 1955. - 2.• kamer. - Voor· 
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijlcluidende 
concltisie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 21 februari 1955 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRA~'ZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECH'l'ZITTING NIET DOOR DE VOORZI'l"fER 
ONDERTEKEND. - NIETIGHEID VAN HET VON
NIB. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - GEVOLGEN 
TEN AANZIEN VAN DE DOOR DE BEKLAAGDE EN 
TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGER
LIJKE VORDERINGEN. 

1o Het vonnis van de politierechtbank 
is nietig wanneer het proces-verbaal 
ener terechtzitting, waarop de zaak 
behandeld werd niet door de voorzitter 
is ondertekend geweest (1). (Wetboek 
van strafv., art. 155 en 189; wet van 
1 mei 1849, art. 10.) 

2o De op de voorziening van de belclaagde 
uitgesprolcen verbrelcing van de op de 
publielce vordering gewezen veroordeling 
moet zich bij wege van gevolg tot de 
over de dom· en tegen hem ingestelde 
burgerlijke vorderingen gewezen beslis
sing u.itstrelck~n (2). 

(URLICH, T. ROMKENS EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 april 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Verviers; · 

I. In zover de voorziening tegen de over 
de publieke vordering tegen aanlegger 
gewezen beslissing gericht is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het vonnis van de Rechtbank van politie 
van het kanton Limburg bevestigt, waar
bij aanlegger uit hoofde van onvrijwillige 
verwondingen toegebracht aan Lydie 
Romkens en van verscheidene inbreuken 
op de Wegcode tot een enige geldboete
straf veroordeeld werd ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr-

(1) Verbr., 21 april 1952 (A1-r. Ve1·br., 1952, 
blz. 451; Bull. en PASIC., 1952, I, 521, en 
nota 2). 

(2) Verbr., 17 mei 1954 (Arr. Verb1·.; 1954, 
blz. 598; Bull. en PAsrc., 1954, I, 800, en 
nota, blz. 801). 

ding van artikel 10 van de wet van 1 Mei 
1849, doordat de zittingsbladen van de 
rechtbank van politie van 6 november 1953 
en 8 januari 1954, welke onder meer vast
stelling inhouden van het verhoren van 
getuigen, door de voorzitter van dat ge
recht niet ondertel>:end zqn : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 10 van de wet van 1 mei 1849, de door 
de artikelen 155 en 189 van het Wetboek 
van strafvordering voorgeschreven aante
keningen door de voorzitter en de griflier 
ondertekend worden; 

Dat deze formaliteit, die opgelegd is 
om aan l!et proces-verbaal der zitting een 
authentiek karakter te verlenen, een sub
stantHHe rechtsvorm is; 

Overwegende dat de processen-verbaal 
van de terechtzittingen van de rechtbank 
van politie, van 6 november 1953 en 8 ja
nuari 1954, welke allebei getuigenverkla
ringen inhouden, niet van het handteken 
van de voorzitter voorzien zijn, dat het 
niet vervullen van die formaliteit het over 
die rechtspleging uitgesproken vonnis nie
tig maakt; 

Overwegende dat de correctionele recht
bank, ten aanzien van de veroordeling van 
aanlegger, het beroepen vonnis bevestigd 
heeft, zonder uit de gronden van haar 
overtuiging de op voormelde zittingen af
genomen getuigenverhoren weg te Iaten, 
dan wanneer het inzonderheid niet wette
lijk bewezen is dat die verhoren onder 
ede hebben plaats gehad; 

Dat de bestreden beslissing mitsdien 
de in eerste aanleg begane nietigheid over
genomen en gevolgelijk de in het middel 
aangeduide bepaling geschonden heeft; 

II. In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vorderingen van ver
weerders Leon Romkens en het Rijks
fonds voor verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit gewezen beslissing gericht is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt aan elke der burger
lijke partijen een provisionele vergoeding 
toe te kennen en het beroepen vonnis te 
bevestigen voor zoveel het een deskundig 
onderzoek gelast heeft; 

Overwegende dat, naardien die beslis
sing geen eindbeslissing is en niet over 
een betwisting nopens de bevoegdheid ge
wezen werd de ertegen ingestelde voorzie
ning vroegtijdig en dienvolgens niet ont
vankelijk is (Wetboek van strafvordering, 
artikel 416) ; 

Overwegende evenwel dat, aangezien de 
burgerlijke vorderingen steunen op de in
breuken welke tot de onwettelijk uitge
sproken veroordeling geleid hebben, zij 
het lot van die veroordeling moe ten del en; 

Dat eruit volgt dat de verbreking van de 
strafveroordeling van aanlegger zich bij 
wege van gevolg tot de over de tegen hem 
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ingestelde burgerlijke vorderingen gewe
zen beslissing moet uitstrekken zelfs in
dien die beslissing niet het voorwerp van 
een thans ontvankelijke voorziening is ; 

III. In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering van aanleg
ger tegen verweerders Leon Romkens en 
Lydie Romkens gewezen beslissing ge
.richt is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat aanlegger de drievierde van 
het door hem geleden nadeel behoort te 
dragen; 

Dat de beslissing waarbij het door ver
weerders verschuldigd herstel tot een 
vierde van de door aanlegger ondergane 
schade beperkt wordt het gevolg van de 
onwettelijk uitgesproken strafveroorde
ling is; 

Dat de verbreking van de beslissing 
over de tegen aanlegger ingestelde pu
blieke vordering derhalve vernietiging 
met zich brengt van de over diens burger
lijke vordering gewezen beslissing; 

Om die redenen, uitspraak doende bin
nen de grenzen der voorziening, verbreekt 
het bestreden vonnis, voor zoveel het : 
a) over de tegen aanlegger ingestelde pu
plieke vordering; b) over de tegen dezelve 
gerichte burgerlijke vorderingen; c) over 
aanleggers burgerlijke vordering bes1ist; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Luik, zetelende in hoger beroep; ver
oordeelt verweerders tot de helft der kos
ten, terwijl het overblijvende der kosten 
ten laste van de Staat blijft. 

21 februari 1955.- 2" kamer.- Voorzit
tm·, H. Fettweis, voorzitter .. - Ve1·slagge
ve1·, H. Moriame. - Gelijlcl~ddencle con
clusie, H. Roger Janssens de Bithoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 februari 1955 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - PUBLIEKE VORDERING VER
JAARD. - VERZOEK TO'f REGELING VAN 
RECHTSGEBIED ZONDER VOORWERP. 

Er is geen aanleicling tot regeling van 
rechtsgebiecl wanneer uit de procedttre 
blijlct dat de pttblielce vorrtering . ver
jaard was toen het geschil van rechts
gebied opgerezen is (1). 

(1) Verbr., 17 mei 1954 (B1tll. en PASIC., 
1954, I, 796, en nota). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
'1'. FORTHOMME EN IJORLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebiell, ingediend floor 
de procureur des konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Luik; 

Overwegende dat bii beschikking gewe
zen op 19 december 1953 door de raads
kamer van gemelde rechtbank, Vital Fort
homme en Murie-L. norle onder aanne
ming van verzachtende omstandighedcn 
naar de bevoegde rechtbank van politie 
zijn verwezen geweest uit hoofde van, 
te Vi>egnies op 27 juli 1953, bij gebrek 
aan vooruitzicht of aan voorzorg, doch 
zonder het inzicht om de persoon van een 
under ann te randen, onvrijwillig slagen 
of verwondingen toegebracht hebben, de 
eerste aan de tweede en de tweede ann 
de eerste; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank 
van politie te Fexhe-Slins, Vital Fort
homme en M.-L. Borle nit hoofde van 
die telastlegging dagvaardde alsmedc nit 
hoofde van, op dezelfde plaats en datum, 
de eerste, een inbreuk op artikel 42, de 
tweede, een inbreuk op artikel 22, 2°, 
van de VVegcode begaan te hebben; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik, in hoger beroep uit
spraak doende, zich bij vonnis van 8 juli 
HIM onllevoegd verklaard heeft om de 
reden dat de feiten welke bij de eerste 
rechter aanhangig waren, in hoofde van 
beide beklaagden, indien zij bewezen wa
ren, insgelijks het wanbedrijf van onvrij
willige slagen en verwondingen aan een 
derde persoon zouden uitmaken; dat dit 
wanbedrijf met de andere inbreuken die 
aan de beklaagden ten laste gelegd wor
den een enig en onsplitsbaar feit zou 
uitmaken, dat het niet het voorwerp van 
de beschikking van contraventionalisering 
bij aanneming van verzachtende omstan
digheden geweest is ; 

Overwegende dat ue beschikking van de 
raadkamer van 19 december 1953 en het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Luik van 8 juli 1954 in kracht van 
gewijsde zijn getreden; 

Overwegende evenwel dat er tussen die 
beslissingen slechts tegenstrijdigheid be
staat wat betreft de bij beschikking van 
de raadkamer bepaalde telastlegging van 
onvrijwillige slagen en verwondingen, ten 
laste van V. Forthomme en M.-L. Borle; 

Dat eruit blijkt dat het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied zonder voor
werp is ten aanzien van de overtrcdingen 
op de verkeerspolitie welke bij de dag
vaarding van rie ambtenaar van het open· 
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baar ministerie ten laste van de voor
noemde beklaagde gelegd worden ; 

Overwegende anderzijds, dat uit g~en 
stuk waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de verjaring van de publieke 
vordering, welke uit bet ten laste van 
V. Fortbomme en M.-L. Borle gelegd ge
contraventionaliseerd wanbedrijf van on
vrijwillige slagen en verwondingen ont
staat, na 19 december 1953, datum van de 
beschikking van de raadkamer, gestuit of 
geschorst geweest is, dat die publieke 
vordering mitsdien verjaard was toen 
het geschil van rechtsgebied opgerezen is; 
dat bet verzoek tot regeling van rechts
gebied derhalve insgelijks ten aanzien 
van die inbreuk zonder voorwerp is, 
vermits, de publieke vordering te niet 
gegaan zijnde, er geen verwijzing meer 
kan uitgesproken worden; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied. 

21 februari 1955. - 26 kamer. - VooT
zitte?', H. Fettweis, voorzitter. - VeT
slaggever, H. C. Louveaux. - GeUjkl·ni
dende oonclusie, H. Roger Janssens de 
Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 21 februari 1955 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ, - JYIIDDEL TEGEN RET BESTREDEN AR
REST GERICRT IN ZOVER RET BESLIS1' DAT DE 
PUBLIEKE VORDERING VERJAARD IS. - AR
RES'f NAAR LUID WAARVAN DE BURGERLIJKE 
VORDERING REGELl\lATIG WERD INGESTELD EN 
OVER DIE VORDERING UITSPRAAK GEDAAN 
WERD. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

De burgerlijke partij, aanlegster in ve?·
brelcing, l!eeft er geen belang bij tegen 
het arrest op te lcomen voor zoveel het 
de 1ntblieke vordering verjaaTd ver
klaart, wanneer het arrest beslist dat 
de bu·rgerlijlce vo1·dering op een niet 
verjaard tijdstip ingesteld werd en het 
oveT d-ie vordeTing 1titspTaalc doet. 

(DANRIER, T. DELVIGNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juli 1954 gewezen door het 
Hof vail beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 25 en 
26 van de wet van 17 april 1878, 173 van 
bet Wetboek van strafvordering, gewij-

zigd bij de wet van 2 januari 1924, 193 en 
volgende van het Strafwetboek, 97 van de 
Grondwet, 1101, 1132, 1319 en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest het middel afgeleid uit de ver
jaring van de publieke vordering ten aan
zien van de telastleggingen van valsheid 
in geschriften en gebruik van valsheid 
aangenomen heeft, zonder zijn beslissing 
te rechtvaardigen op grond hiervan dat 
de misdrijven ogenblikkelijke misdrijven 
zouden geweest zijn, en zonder de met 
redenen omklede en door de burgerlijke 
partij regelmatig nedergelegde conclusies 
te beantwoorden waarbij deze aanvoerde 
dat « de valsheid in geschriften en de on
derscheiden feiten van gebruik ervan 
slechts een voortgezet misdrijf uitmaak-
ten >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hoewel het de publieke vordering ver
jaard verklaart, beslist dat, gezien aan
legger zich op een niet verjaard tijdstip 
burgerlijke partij gesteld heeft, de ten 

_ laste van aanlegger gelegde feiten dienen 
onderzocht, ten einde over de vordering 
der burgerlijke partij uitspraak te doen; 

Dat aanlegger, burgerlijke partij, er 
derhalve geen belang bij heeft tegen bet 
bestreden arrest op te komen voor zoveel 
het de publieke vordering verjaard heeft 
verklaard; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over bet tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 van bet Wetboek van straf
vordering, 491 en volgende van bet Straf
wetboek, 1101, 1132, 1319, 1320, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat, na in bet bestreden arrest vastgesteld 
te hebben dat bet de beklaagde uitgeno
digd had zijn verweer voor te dragen ten 
aanzien van het bedrieglijk verduisteren 
of verspillen, ten nadele van dokter Ro
medenne, van verscheidene in de dagvaar
ding in bijzonderbeden onder letter B op
gegeven sommen, het Hof van beroep te 
Luik, in burgerlijk opzicht uitspraak 
doende, de aan de beklaagde ten laste ge
legde feiten niet bewezen verklaard beeft 
en zich dienvolgens onbevoegd verklaard 
beeft om over de burgerlijke belangen uit
spraak te doen, zijn beslissing, voor 
zoveel zij betrekking beeft op de fei
ten der telastlegging B, waaraan de 
nieuwe omschrijving van verduistcring 
ten nadele van dokter Romedenne gege
ven werd, enkel recbtvaardigt als volgt : 
<< daf er geen gronden zijn om aan te ne
men dat de in de dagvaarding sub B 
van bet parket als oplicbtingen uitma
kend vermelde misdrijven in werkelijk
heid feiten van misbruik van vertrouwen 
opleverden », zonder de conclusies te be
antwoorden welke door de burgerlijke 
partij regelmatig genomen en nedergelegd 
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werden, en waarin zij : 1 o erop gewezen 
had dat, aangezien partijen ten gevolge 
van de verbreking opnieuw in de toestand 
geplaatst werden waarin zij zich v66r de 
uitspraak van het verbroken arrest be
vonden, de door het Hof van beroep te 
Brussel tot de beklaagde gerichte uitno
diging om zijn verweer ten aanzien van 
de omschrijving van verduistering ten 
nadele van dokter Romedenne voor te 
dragen, geldend bleef; 2° hct Hof van 
beroep te Luik verzocht had beklaagde 
opnieuw nit te nodigen ten aanzien van 
de feiten van de telastlegging B, omschre
ven als bedrieglijke verduistering ten 
nadele van dokter Romedenne verweer te 
voeren; go door het onderzoek van de 
feiten der telastlegging B te hervatten, 
gepoogd had aan te tonen dat elk van 
die feiten bewezen was en een verduiste
ring ten nadele van wijlen dokter Rome
dennc uitmaakte; 4° gevorderd had dat 
de beklaagcle zou veroordeeld worden om 
haar, als schadevergoeding, de sommen 
van 220.000 frank, 26.400 fr. en 12.570 fr. 
te betalen, welke het voorwerp waren 
van de telastlegging B; dan wanneer elk 
vonnis met redenen client omkleed te zijn, 
wat vool' de recllter de verplichting mede
brengt de conclusies der partijen ondub
belzinnig te beantwoorden : 

Overwegende dat aanlegger in clit mid
del staande houdt dat, hoewel het Hof 
van beroep te Luik de beklaagde uitge
nodigd had zijn verweer ten aanzien van 
de anders omschreven feiten der telast
legging B voor te dragen en aunlegger 
met betrekking tot de nieuwe omschrij
ving conclusies nedergelegd had, het be
streden arrest noch de conclusies beant
woord, noch de vrijspraak van verweer
der in verband · met die telastlegging ge
rechtvaardigd heeft, in zover de daarin 
vermelde feiten ten naclele van clokter 
Romedenne bedrieglijke vercluisteringen 
van cle so=en van 220.000 fr., 26.400 fr., 
12.750 frank en ig.515 frank zouclen uit
maken; 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies, na voorgehouden te hebben dat 
Berthe Many, als beheerster van het 
patrimonium van haar oom en aangeno
men vader, dokter Romedenne, op 
8 april 19J8 aan verweercler onder meer 
de sommen van 220.000 fr., 26.400 fr. en 
1g.515 frank overhandigd heeft welke zij 
behouden heeft, claaruit afleidcle clat ver
weercler die sommen ten naclele van dok
ter Romeclenne vercluisterd had; 

Overwegende clat, waar het verklaart 
dat er geen aanleicling bestond om de in 
de dagvaarding als oplichting omschreven 
feiten der telastlegging B andermaal on
der de omschrijvin'g van verduisteringen 
te onderzoeken, het bestreclen arrest van 
oordeel geweest is dat de redenen waarom 
het die feiten niet bewezen verklaarde, 

tegelijk het misdrijf van oplichting en 
dat van verduistering uitsloten; 

Overwegende dat het arrest om die re
clenen in hoofdzaak vaststelde dat Berthe 
Many : 1° de sommen van 220.000 frank 
en 26.400 frank als terugbetaling, kapi
taal en interest, van een door verweel'(ler 
aan dokter Romedenne toegestane lening 
2° de som van 12.750 frank, te recllt of 
ten onrechte als betaling van een com
missieloon en go de som van 13.515 frank 
tot aanzuivering van een rekeningen
saldo aan verweerder overhandigd had; 

Overwegende clat tot het bestaan van 
het in artikel 491 van het Strafwetboek 
omschreven wanbedrijf vereist wordt dat 
de verduisterde zaken overhandigd zou
den geweest zijn op voorwaarde ze terug 
te geven of er een bepaald gebruik van 
te maken; 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest aldus erop gewezen l1eeft, zoals nit 
de boven \!,·emelcle vaststellingen van het 
arrest blijkt, dat de betwiste sommen niet 
aan verweerder waren overhandigd ge
weest ov voorwaarcle ze terug te geven of 
er een bevnald gebruik van te maken, ·het 
enerzijcls op passende wijze aanleggers 
conclusies beantwoorcl lleeft en ancler
zijcls, wettelijk de vrijspraak van ver
weerder van de kwestieuze onder de om
schrijving van verduistering beschouwde 
feiten gerechtvaardigcl heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om cUe redenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

21 februari 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. Giroul. - Geli.ilcltt'iclende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. - Pleitm·, H. Si
mont. 

2e KAMER.- 21 februari 1955 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
VoORBEREIDEND ONDERZOEK. - PROCES
VERBAAL ·HOUDENDE VERKLARINGEN VAN DE 
VERDACHTE DIE NIET DOOR DEZE ONDERTE
KEND ZIJN. --'- PROCES-VERBAAL HETWELK 
NIET V ASTS'rELT DAT VERDACHTE VERZOCHT 
WERD ZIJN VERKLARINGEN TE ONDERTEKE
NEN. - PROCES-VERBAL VAN BEWI-JSKRACHT 
ONTBLOOT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - AKTE VAN HET VOORBEREI
DEND ONDERZOEK MET GEEN ONWETTELIJK
HEID REHEPT DOCH OPGETEKEND IN EEN PRO
CES-VERBAAL DAT VAN BEWI.JSKRACHT ONT
BLOOT IS. - BESLISSING VAN DE RECHTER 
OVER DE GROND STEUNEND OP DE TER ZIT
'!'ING AFGELEGDE GETUIGENIS VAN DE ONDER
ZOEKSRECH'!'ER. - WE'l"!'ELI.JKHEID. 
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1° Het deel van het proces-verbaal van 
het voorbereidend onderzoelc waarin 
verklarinyen 'Wn de verdnchte voorko
men die door deze niet ondertekend zijn 
en het,wellc niet vaststelt dnt verdachte 
verzocht werd ze te ondertekenen, is 
van ellce bewijskracht ontbloot. 

2o W annem· een proces-verbaal van het 
voorbe1·eidend onderzoelc van bewijs
kracht ontbloot is doch de in het proces
verbaal opyetekende alcte niet met een 
onwettelijlcheid is behept, verma,q de 
rechter over de grand op de getuiyenis 
van de onderzoelcsrechter over die alcte 
acht te slaan om zijn overtuiginy te 
vormen. 

(ADAM, T. MELOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 april 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Lnik; 

Voor zoveel de voorziening de over de 
pnblieke vordering gewezen beslissing be
doelt : 

Over het eerste middel afgeleid nit de 
schending van artikel 62 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
arrest op bekentenissen bernst welke in 
·de loop van het plaatsbezoek door de on
derzoekende magistraat zon opgenomen 
geweest zijn, dan wanneer die onderzoeks
maatregel nietig was, naardien het proces
verbaal niet vermeldt dat de magistraat 
door zijn griffier vergezeld was, dan wan
neer lnidens artikel 62 van het Wetboek 
van strafvordering, « wanneer de onder
zoeksrechter zich ter plaatse begeeft, hij 
altijd door de procnrenr des konings en 
door de griffier van de rechtbank verge
zeld zal zijn )) : 

Overwegende dat de beweerde onregel
matigheid die op het voorbereidend onder
zoek slaat het bestreden arrest niet on
geldig kan maken, daar het erop wijst 
dat de onder ede der, zitting der correc
tionele rechtbank afgelegde verklaringen 
van de onderzoeksrechter << volstaan om 
's hofs overtniging te vormen; dat boven
dien de beklaagde ze niet betwist doch 
zich ertoe beperkt te zeggen dat hij ze 
zich niet meer herinnert )) ; dat het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, 92, 93 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat de onderzoe
kende magistraat, bij het plaatsbezoek 
van () september 1951, aanlegger verhoord 
heeft en dit verhoor niet in een overeen
lwmstig de wet opgemaakt proces-verbaal 
van verhoor opgetekend heeft, en doordat 
het bestreden arrest de schnldigverkla
ring en de strafveroordeling van aanleg-

YERBR., 1955. - 34 

ger gegrond heeft op bekentenissen welke 
in de loop van die onwettelijke onclervra
ging zouclen opgenomen geweest zijn, clan 
wanneer aanlegger deed gelclen clat geen 
rekening behoefcle te worden gehonden 
met de beweerde bekentenissen welke door 
de onderzoekencle · magistraat niet opge
tekend waren geweest en welker bewijs
waarden en omvang onmogelijk kunnen 
beoordeeld worden : 

Overwegende clat, zoals ten antwoord 
op het eerste miclclel gemeld wordt, het 
bestreden arrest niet op een in het proces
verbaal van plaatsbezoek opgetekencle be
kentenis van aanlegger stennt, doch op 
de ter zitting van de correctionele recht
bank door de onclerzoeksrechter afgelegde 
getuigenis; 

Overwegende dat, waar hij aanlegger 
ter plaatse heeft verhoord, de onderzoeks
rechter geen onwettelijke claacl verricht 
heeft; 

Overwegende voorzeker, dat het deel 
van het proces-verbaal van het plaatsbe
zoek waarin aanleggers verklaring vervat 
is van elke bewijskracht ontbloot was om 
reden clat aanlegger zijn verklaring niet 
ondertekend had en dat het proces-verbaal 
niet vaststelt dat hij verzocht is geweest 
ze te onclertekenen ; 

Doch overwegende dat de rechter over 
de grond de onderzoeksrechter als getuige 
kon verhoren over aanleggers houcling of 
over hetgeen door laatstgenoemcle ter 
plaatse verklaarcl wercl, en die getnigenis 
in aanmerking nemen kon inclien hij ze 
voldoende bewijskrachtig oordeelcle; 

Dat het middel niet kan aaitgenomen 
worden; 

Over het dercle middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1315 tot 1348 van het Burger
lijk Wetboek, doorclat het bestreden ar
rest geen antwoord verstrekt heeft op de 
conclusies waarbij aanlegger aanvoerde, 
eerste onclerdeel, cla t er geen aanleiding 
bestond om de beweercle bekentenissen 
welke door de onderzoekende magistraat 
niet opgetekend werclen en welker bewijs
waarde en omvarig onmogelijk knnnen be
oordeeld worden, in aanmerking te ne
men; tweede onclerdeel, dat aanlegger aan 
geestesstoornis leed, wat de waarde der 
antwoorden die hij op het ogenblik van 
het ongeval heeft kunnen geven sterk deed 
betwijfelen en doordat, clerde onderdeel, 
de onder ede verhoorde getuigen verklaar
den dat de verlichting van de achterkant 
van de vrachtwagen op het ogenblik van 
het ongeval normaal brandde : 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

de in beide onderdelen bedoelde verweer
middelen passend beantwoordt door te 
zeggen dat er acht vermag geslagcn te 
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worden op de door de onderzoeksrechter 
ter zitting van de correctionele rechtbank 
afgelegde getuigenis ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat in strafzaken, de rech

ter over de groncl de bewijskracht van de 
onclerscheiden getuigenissen souverein be
oordeelt, tenzij er bij de wet een bijzon
dere wijze van bewijslevering voorge
schreven wordt; dat hij er niet toe gehou
den is in zijn beslissing cle gronden op te 
geven waarom llij zekere bewijsbestand
delen meer overtuigencl acht dan andere; 

Dat de beide eerste onderdelen van het 
middel in feite niet opgaan en het derde 
onclerdeel naar recht- faalt; 

En overwegencle dat de substanttele of 
op straf van nietigheid voorgescllreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Voor zoveel de voorziening de over de 
burgerlijke vordering van verweerster ge
wezen beslissing bedoelt : 

' Overwegende clat, aangezien deze be-
slissing noch een eindbeslissing is, noch 
over een betwisting nopens de bevoegd
heid gewezen werd, de er tegen gerichte 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

21 februari 1955. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
oonclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Platens, van de balie 
van het Hof van Beroep te Luik. 

2e KAnmR. '- 22 februari 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. -
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - STELLING 
DAT HET BESTREDEN ARRES'J' ZIJN BESLISSING 
NIET ENKEL STEUNT OP DE RECHTSGROND 
WAARTEGEN HET :.UDDEL OPKOMT MAAR OOK 
HIEROP DAT DE BELASTINGPLICHTIGE WAT BE
TREFT DE AC1'IVA WELKE WORDEN GEACHT 
VAN BELASTBARE INKOMSTEN VOORT TE KO
MEN HET 'l'EGENBEWIJS BIJGEBRACHT HEEFT. 
- GEEN GROND- VAN NIET-ONTVANKELIJK
HEID DOCH VERWEER 'l'EN GRONDE. 

2° EXTRABELASTING. - DOOR DE nE
LASTINGPLICHTIGE BEHAALDE INKOMSTEN, -

(1) Over het begrip van een grond van niet
ontvankelijkheid, bijzonder in zake van recht
streekse belastingen, zie verbr., 13 juni 1950 
(Arr. Verb1·., 1950, blz. 639; Bull. en PASIC., 

1950, I, 727, en de nota 4 onderaan dit arrest). 
(2) Verbr., 26 januari en 4 mei 1954 (Arr. 

INKOMSTEN AAN DE EXTRABELASTING ONDER
HEVIG. 

3° BELASTINGEN. - EXTRABELASTING. -
HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE. -
TE LEVEREN BEWIJS. - GEEN VERPLICH
TING TE BEWIJZEN TOT WELKE BEPAALDE CA
TEGORIE VAN INKOMSTEN DE AAN HET LICHT 
GEKOMEN ACTIVA BEHOREN. 

1 o De stelling dat het bestreden arrest 
zijn beslissing niet enkel steunt op de 
reohtsgrond waartegen het middel op
komt maar ook hierop dat de belasti-ng
pliohtige wat bell-eft de in artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
19-45 omsohreven aotiva, welke geaeht 
worden van belastbare inlcomsten voort 
te lcomen, het tegenbewij,s bijgebraoht 
heeft maalct eon verweer uit ten grande 
en is geen grand van niet-ontvanlcelijlc
heid (1). 

2° Zijn aan de extrabelasting onderhevig 
niet alleen de inlcomsten wellce de sohat
pliohtige rloor zijn persoonlijlce bedrij
v·igheid behaald heeft maar oolc de door 
hem bekomen inlcomsten, ingeval zij 
onder bew~tste belasting vallen (2). 

3° Het bewijs van de hoedanigheid van 
belastingsohnldige in de extrabelasting 
vm·gt niet dat de administratie nader 
zo~t bepalen tot wellce bepaalde oatego
rie van inkomsten de aan het lioht gelco
men aotiva geheel of ten dele beho
ren (3). 

(BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. DEBURY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1, 2 en .19 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, alsmede 56 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doordat het bestre
den arrest het beroep gegrond verklaart 
en de litigieuze aanslag vernietigt : 1 o om 
reden dat, O]Jdat enigerlei natuurlijke of 
rechtspersoon beschouwd worde als voor 
bovengemelde extrabelasting in aanmer-

VeTbr., 1954, blz. 574; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 458 en 751) ; 9 november 1954 (supra, 
blz. 153; Bull. en PASIC., 1955, I, 210). 

(3) Verbr., 23 november 1954 en 11 januari 
1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 266 en 479). 
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king komend, voorwaarde tot toepassing 
van die belasting, de administratie, voor
aleer het in artikel 2, paragraaf 3, van 
voormelde wet van 16 october 1945 om
schreven vermoeden aan te wenden, dient 
te bewijzen dat de betrokkene een cler 
werkzaamheden uitgeoefend heeft welke 
beperkenderwijze onder de onderscheide~ 
littera's van paragraaf 1 van bewust artl
kel 2 opgegeven zijn; 2° om reden dat ten 
deze, de administratie niet bewijst dat de 
vermogensaccressen van de bezwaarvoe
rende op 9 october 1944 werkelijk voo~t
komen van inkomsten welke door het mt
oefenen van dergelijke werkzaamheden 
behaald werden, maar dat zij integendeel 
erkent dat de aangeduide inkomsten te 
beschouwen zijn als zijnde behaald ge
weest buiten de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid waarin 
de betrokken belastingplichtige vennoot
beheerder is zonder enig gegeven bij te 
brengen met' betrekking tot de werkelijke 
oorsprong van bewuste inkomsten ; dan 
wanneer buiten zijn werkzaamheid als 
vennoot-beheerder, Debury enige verbor
gen gehouden bezigheid heeft kunnen heb
ben welke winst opgebracht heeft (litt. b 
van artikel 2 voormelde paragraaf 1), 
toevallige opei-'atien heeft kunnen verrich
ten (litt. e) of uit het spel winst heeft 
kunnen halen (litt. f) of tenslotte van een 
onbekende schenker giften of legaten 
heeft kunnen krijgen (par. 5) en wegens 
de aldus bekomen voordelen inderdaad 
voor de extrabelasting in aanmerking is 
kunnen komen : 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat, volgens verweerder, 
het middel niet ontvankelijk zou zijn 
omdat het hof van beroep zijn beslissing 
niet enkel op de rechtsgrond waartegen 
het middel opkomt steunt, doch ook hierop 
dat verweerder het in m·tikel ·z, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
omschreven tegenbewijs bijgebracht heeft, 
door ervan te doen blijken dat de activa 
welke hij in 1944 in zijn bezit had niet 
van om het even welke winstgevende be
drijvigheid voortkwamen, maar van een 
verkoop van dollars in 1943; 

Overwegende dat die stelling van ver
weerder, welke geen grond van niet-ont
vankelijkheid doch een verweer ten gron
de uitmaakt, in feite niet opgaat; 

Dat immers het bestreden arrest niet 
vaststelt dat verweerder zou bewezen 
hebben in 1943 de 15.000 dollars verkocht 
te hebben welke hij bij de aanvang van 
het belastbaar tijdperk in zijn bezit zou 
gehad hebben, doch zich ertoe beperkt te 
zeggen dat verweerder zulks beweert en 
dat de administratie in dat opzicht ge
nerlei wettelijk vermoeden kan doen gel
den; 

Over het, middel : 
· Overwegende· dat het bestreden arrest, 

om te beslissen <lat aanlegger het bewijs 
van verweerders hoedanigheid van belas
tingplichtige niet bijgebracht heeft, zich 
hierop gron<lt clat de wet .het bewijs eist 
van het behalen, door de l)Chatplichtige, 
van inkomsten welke uit een der strikt 
in alinea's a tot t van artikel 2, para
graaf 1, van de wet van 16 october 1945 
omschreven categorieen voortkomen en dat 
in dit geval de administratie dat bewijs 
niet poogt te leveren maar, wel integen-· 
deei, erkent <lat de aangedui<le inkomsten 
generlei verband houden met verweeruers 
werkzaamheid als beheerder in de ven
nootschap waarvan hij vennoot is en als 
buiten de vennootschap behaald te be
schouwen zijn, zonder enig gegeven met 
betrekking tot de werkelijke o01·sprong 
van die inkomsten bij te brengen; 

Overwegende, enerzijds, dat niet aileen 
de inkomsten welke de schatplichtige door 
zijn persoonlijke werkzaamheid behaald 
heeft aan de extrabelasting onderworpen 
zijn, maar ook de door hem bekomen in
komsten, ingeval zij onder bewuste be
lasting vallen; dat, anderzijds, de admi
nistratie niet verplicht is nader te bepalen 
tot welke bepaalde categorie van inkom
sten de aan het licht gekomen activa 
geheel of ten dele behoren; 

Dat daaruit volgt clat, door enkel ver
weerders persoonlijke werkzaamheid in 
aanmerking te nemen en door te eisen 
dat de administratie 1\0U bepalen tot 
welke categoric van inkomsten de aan het 
licht gekomen inkomsten behoren, het 
bestreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

22 februari 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Gii·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Van Leynseele en De Lon
gueville (deze laatste van de Balie bij 
het Hof van beroep van Brussel. 

2e KAMER. - 22 februari 1955 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELAS'riNG. VERKOOP VAN DE 
VRUOHTEN VAN EEN BOOMGAARD. BE
DRIJFSINKOMEN. - VEREISTEN. 
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Het arrest vaststellende dat de belasting
pliohtige een « boerderij drijft waarvan 
hij eigenaar is ll; dat die boerderij << een 
boomgaard van drie heotaren bevat ll 
en verder er op wiJzencle llat hij << .zi;in 
boomgaarll exploiteert zoals een paoh
ter het zou doen, dit wil zeggen door 
op de verlcoop van de vrltohten te speou
leren zoclat hij daaru'it lle hoogst rno
gelijlce winst haalt ll reohtvaardigt zijn 
beslissing over het karakter van be
drijfsinlcomen wellc de opbrengst van 
de verlcoop van de vruohten vertoont 
op grond van de overweging dat )l,et 
deel ~titrnaakt van de winst van het 
landbouwbedrijf (1)' 

(GOFFAUX-DELCHEI'ALERIE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest de opbrengst van de verkoop 
van de vruchten uit boomgaarden waar
van aanlegger eigenaar is in de bedrijfs
belasting belastbaar verklaart, dan wan
neer betwist werd en in het arrest niet 
vastgesteld wordt dat de opbrengst van 
die boomgaarden een winst uitmaakt 
welke de uitkomst is van een daarop ge
richte mensenarbeid, en doordat het ge
critiseerd arrest ten onrechte overweegt 
dat het enkel feit dat aanlegger pachter 
is aan de opbrengst van zijn boomgaard 
een speculatief karakter verleend heeft 
hetwelk, volgens het arrest, door de aard· 
van a:mlegg·ers werkzaamheid bepaald 
wordt, en doordat de stelling van het ar
rest, naar luid waarvan << requestrant 
zijn boomgaard exploiteert zoals een 
pachter het zou doen ll geen grand uit
maakt vermits de beslissing anderdeels 
in aanmerking neemt dat het feit eige
naar van de boomgaard te zijn ten aan
zien van de aard van de opbrengst van 
die boomgaard niet afdoende is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat aanlegger << een boerderij drijft waar
van hij eigenaar is ll en << dat die boerde-

(1) Zie verbr., 12 januari 19M (Arr. Ye1'b1·., 
1954, blz. 327; B'tll. en PAsrc., 1954, I, 400); 
raadpl. ook verbr., 31 mei 1949 (A1·r. Ye1·br., 
1949, blz. 361; B1tll. en PAsrc., 1949, I, 407) en 
26 mei 1953 (A,.,.. Ye,.b1·., 1953, blz 656; Bull. 
en PASIC., 1953, I, 744). 

rij een boomgaard van drie hectaren om
vat ll; 

Dat het bovendien er op wijst « dat re
quet~trant zijn boomgaard exploiteert zo
als een pachter het zou doen, dit wil zeg
gen door op de verkoop van de vruchten 
te speculeren zodat hij daaruit de hoogst 
mogelijke winst haalt ll ; 

Overwegenue, enerzi.ids, dat het ·arrest 
aldus de stelling van aanlegger beant
woord beeft, welke verklaai·de gener
hande bijzondere zorg aan zijn bocim
gaard besteed te hebben en daaruit wou 
afieiden dat de opbrengst van de verkoop 
van de oogsten van die boomgaard, welke 
ten deze in de eigenlijke zin van het 
woord buiten 's mensen optreden verkre
gen natuurlijke vruchten van de bodem 
uitmaakten, geen bedrijfsinkomen kon 
opleveren; 

Overwegende, anderzijds, dat door vast 
te stellen dat aanlegger een boerderij 
drijft welke een boomgaard omvat, het 
arrest noodzakelijkerwijze overweegt dat 
aanleggers bedrijfswerkzaamheid zich on
verdeeld uitstrekt tot alle onderdelen van 
bet landbouwbedrijf waarover de belang
hebbende zijn werkzaamheid zo verdeelt 
clat zijn belangen er het best mede ge
uiend zijn; 

Dat eruit volgt dat de opbrengst van de 
verkoop van de vruchten een inkomen is 
dat deel uitmaakt van de winst van het 
landbouwbedrijf, en dat als zodanig het 
karakter van een onder de bedrijfsbelas
ting vallend bedrijfsinkomen vertoont; 

Dat llet mill<lel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

22 februari 1953. - 2° kamer. - Voor
zUter, H. Giroul, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Van Beirs. 
- GeUjlcluidencle oonol~tsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. van Leynseele. 

2e KAMER. - 22 februari 1955 

1° BEJLASTINGEJN. - lNKOMS'fENBELAS-
1.'INGEN. - BEZOLDIGINGEN VAN, EEN FICTIEF 
BEHEERDER DIE AANGES1.'ELD WERD TEN EINDE 
DE ONDER (( VERWALTUNG ll STELLING VAN DE 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP TE VERMIJDEN. ·
BEZOLDIGINGEN WELKE GEBEURLIJK NIET ON
DER TOEPASSING VAN DE BEDRIJFSBELASTING 
VJLLEN. 

2° BEJLASTINGEJN. - ElXTRABELASTING. -
BEZOLDIGINGEN VAN EEN FICTIEF BEHEERDER 
DIE AANGE;STELD WERD OM DE ONDER (( VER
WALTUNG ll STELLING VAN DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP TE VERMIJDEN. - BEZOLDIGIJI!-
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GEN WELKE GEBEURLIJK NIET ONDER TOEPAS
SING VAN DE BEDRIJJJ'SBELASTING VALLFN 

:t'o Wanneer een fictiet beheerder van een 
vennootschap op aandelen slechts aan
uesteld werd om de onder « verwaltung >) 
stelling van de vennootschap door de 
bezetter te vermijden, en in werkelijk
heid nimmer de functies van beheerder 
vervuld heett, kunnen de bezoldigingen 
van die fictieve beheerder gebeurlijk 
niet aan de bedrijfsbelasting onderhevig 
zijn. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, 2°, litt. b.) 

2° Wanneer een fictief beheerder van een 
vennootschap op aandelen slechts aan
gesteld werd om de onder « ve1·waltung >) 

stelling van de vennootsohap door de 
bezetter te vermijden en in werkelijlc
heid nimmer de tunctie van beheerder 
vervuld heett, Jc~mnen de bezoldigingen 
van die jictieve beheerder gebeurlijk 
niet aan de extrabelasting onderhevig 
2'ijn. (Wet van 16 october 1945, art. 4, 
§ 5.) 

(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. N. V. CC COMPAGNIE INDUSTRIELLE BELGE DE 
MECANIQUE HORLOGERE ».) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bstreden ar
rest, op 28 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 4, paragraaf 5, van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd excep
tionele behaalde inkomsten, winsten en 
baten, en 25, paragraaf 1, 2°, littera b, 
van de wetten betreffende de inkomsten

. belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van 31 juli 1943, doordat het bestreden 
arrest de litigieuze aanslag vernietigt in 
de mate waarin hij gevestigd geweest is 
op de som van 155.500 frank- welke aan 
de heer Langen als rouwgeld toegekend 
werd, om reden dat dezelve in werkelijk
heid geen der in artikel 4, paragraaf 5, 
van de wet van 16 october 1945 aange
duide leidende functies uitgeoefend heeft, 
dan wanneer die som inderdaad een be
zoldiging vertegenwoordigt welke toege
kend werd aan een in artikel 25, para- · 
graaf 1, 2°, littera b, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen vermelde persoon welke 
gedurende het belastbaar tijdperk die 
hoedanigheid verloren heeft doch in dienst 
van de vennootschap gebleven is, en dan 
wanneer artikel 4, paragraaf 5, van bo
vengeme.lde wet van 16 october 1945 zijn 
toepassing .niet afhankelijk stelt van het 
vervullen van leidende functHln in de ven-

nootschap door de in artikel 25, para
graaf 1, 2°, litter a b, aangeduide perso
n en: 

Overwegende voorzeker, dat artikel 25, 
paragraaf 1, 2°, littera b, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en artikel 4, paragraaf 5, 
van de wet van 16 october 1945 hun toe
passing niet afhankelijk stellen van het 
vervullen, door de beheerder, van andere 
leidende functien in de ve:i:mootschap, 
maar dat die bepalingen het vervullen van 
de functie van beheerder vereisen ; 

Dat immers nit de eindbepaling van lit
tera b van het 2° van paragraaf 1 van 
artikel 25 van voormelde samengescha
kelde wetten blijkt dat juist wegens het 
vervullen van die functien dit artikel op 
de beheerder van toepassing is; 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
in hoofdzilak vaststelt dat Langen enkel 
een fictief beheerder geweest is, welke 
slechts aangesteld is geweest om de cc on
der verwaltung stelling >> van de vennoot
schap te vermijden, en dat hij in werke
lijkheid nimmer de functien van beheer
der vervuld heeft; 

Dat het bestreden arrest nit die vast
stellingen wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de voorwaarden tot toepassing van 
artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van 
bovengemelde samengeschakelde wetten 
en van artikel 4, paragraaf 5, van de wet 
van 16 october 1945 in hoofde van Langen 
als beheerder niet verenigd waren ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest in zijn 
motieven aanneemt dat de heer Langen 
de hoedanigheid van beheerder, welke hij 
nimmer bezeten heeft, niet heeft kunnen 
aannemen, dan wanneer het hof in de 
eerste overweging van zijn arrest ver
klaart dat het vaststaand is dat bewuste 
persoon op 25 februari 1941 tot afgevaar
digde-beheerder is benoemd geweest : 

Overwegende dat de reden waarom het 
bestreden arrest verklaart dat Langen 
nimmer de hoedanigheid van beheerder be
zeten heeft, is dat het beschouwt dat die 
hoedanigheicl in hoofde van Langen steeds 
fictief geweest is ; 

Dat er mitsdien geen tegenstrijdigheid 
voorhanden is in de gedachten welke de 
rechter in de in het middel bedoelde zin
nen uit; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede 12, 
55, 70 en 74 van de wetten op de handels
vennootschappen, samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
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doordat het bestreden arrest de hoedanig
heid van beheerder in hoofde van Langen 
als :fictief of onbestaande beschouwt, dan 
wanneer uit de stukken van het aan het 
hof van beroep onderworpen fiscaul dos
sier blijkt dat Langen wel degelijk be
heerder van de vennootschap « Compa
gnie industrielle belge de mecanique hor
logere >> geweest is : 

OverwegE'nde dat het bestreden arrest 
niet betwist dat Langen tot beheerder is 
aangesteld geweest in de bij de daurtoe 
betrekkelijke akten vastgestelde vormen 
en termijnen, doch overweegt dat in de 
bijzondere omstandigheden der zaak, die 
hoedanigheid hem in feite :fictief is toege
kend geweest ; 

Dat het arrest door die beslissing geen 
der ingeroepen wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

22 februari 1955. - 2° kamer. - Voor
zUter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Giroul. -
Gel'ijkl~tidende conclttsie, H. Ganshof van 
der nieersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Demeur. 

2" KAMER. - 22 februari 1955 

1° BELGISCH CONGO. - lNKOMSTENBE
LASTINGEN. - HERLEIDING OF INTREKKING 
VAN BELASTINGVERMEERDERINGEN DOOR DE 
GOUVERNEUR-GENERAAL. - VEREISTE VOOR
WAARDE. 

2° BELGISCH CONGO. - lNKOMSTENBE
LASTINGEN. - MACHT OM KWIJTSCHELDING 
VAN BELASTINGVERMEERDERINGEN TE VERLE
NEN. - GOUVERNEUR-GENERAAL HANDELENDE 
ALB ORGAAN VAN DE UITVOERENDE MACHT. -
GEEN VERHAAL TEGEN ZI,JN BESLISSINO BIJ 
HE'l' HOF VAN BEROEP. 

3° BELGISCH CONGO. - lNKOMSTENBE
LASTINGEN. - !NOEDIENDE RECLAMATIE ,TE
GEN DE WET1'ELIJKHEID VAN TOEGEPASTE BE
LASTINGVERMEERDERINGEN. UITSPRAAK 
VAN DE GOUVERNEUR-GENERAAL. - UITOEFE
NING VAN ZIJN JURISDICTIONELE MACHT. ' 

4o BELGISCH CONGO. - lNKOMSTENBE
LASTINGEN. - ·BELASTINGVERMEERDERING OP 
HET ONTDOKEN DEEL VAN DE INKOMSTEN. -
0NTDUIKEN VAN INKOMSTEN. - BEGRIP, 

1° Naar luid van artilcel 30, lid 3, van 
het decreet van 12 a~tgustus 1937 lean 
de gouverneur-generaal of bij delegatio 
de V'ice-gmtverne~tr-generaal assistant 
van de gouverne1tr-generaal op de re
clamatie van de belastingplichtige, de 

belastingvermeerderingen, wellce uit 
kracht van lid 1 van voormeld artikel 
toegepast werden, herleiden of intrek
lcen (( wanneer hij oordeelt dat er ten 
voordele van de overtreder verzach
tende omstandigheden voorhanden zijn ». 

2°- W anneer de gouverneur-gene,raal of 
zijn gedelegeerde de macht ~titoctent 
lcwijtschelding van belastingvermeerde
ri·ngen te verlenen, handelen zij als 
orgaan van de ~citvoerende macht en 
staat er tegen h~m beslissing geen ver
haal open bij het hot van beroep. 

3° Wannee1· de gouverneur-generaal of 
zijn gedelegeerde tritS1Jraalc doet over 
de reclamaUe waardoor een belast-ing
'plichtige het recht eist belastingver
meerderingen te doen verniet-igen ·wellce 
vol,qens hem onwettelijlc toegepast wcr
den, oetenen zij de j1trisdictionele macht 
1tit waarmede zij op grand van arti
lcel 35 van het decreet van 12 augustus 
1937 belcleed zijn. 

4° Naar l1tid van art-ilcel 30 van het de
creet van 12 augustus 1937, in geval 
geen aangifte gedaan werd, wordt de 
belast-ing op het ontdolcen deel van de 
inlcomsten tot het dubbel gebracht; 
daaruit volgt dat de wettelijlce sanctie 
enlcel toepasselijlc is zo het niet indie
nen van een aang'ifte tot doel heett de 
belasting te ontduilcen. 

(KOLONIE BELGISCH CONGO EN DE 
OPENBARE SCHATKIST, 'f. BENZAKEIN.) 

ARREST (1). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 september 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Elizabethstad; 

Over het eerste midclel, afgeleicl uit de. 
schending van de artikelen 30, 35 en 36 
van het decreet van 12 augustus 1£37, ge
wijzigd bij wetgevende ordonnantie van 
13 december 1943, doordat het bestreden 
arrest, na het beroep verworpen te hebben 
in zover het gericht was tegen de over de 
wettelijkheid van de hoofdaanslag gewe
zen beslissing, dat beroep ontvangt in zo
ver het tegen de afzonderlijk genomen 
belastingverhoging gericht is, clan wan
neer, aangezien zoclanige in hoofdorde be
schouwde betwisting niet onder de juris
dictionele macht van· de gouverneur-gene
raul vult, zij lniet tot. de bevoegdheid van 
het hof van beroep behoorde : 

Overwegende dat aanlegger door dit 
miclclel enkel de beslissing critiseert waar-

(1) Zie de conclusies van het openbaar minis
terie en de erin voorkomende referenties in 
Bull. en PAsiC., 1955, I, 685. 
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bij het hof van beroep zich « bevoegd ver
klaart om te beslissen of de belastingver
meerdering in casu aan de wettelijke ver
eisten beantwoordt » ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 30, lid 3, van het decreet van 12' augus
tus 1937, de gouverneur-generaal of, bij 
delegatie, de vice-gouverneur-generaal as
sistent van de gouverneur-generaal, op de 
reclamatie van de belastingplichtige, de 
belastingvermeerderingen welke uit kracht 
van lid 1 van voormeld artikel toegepast 
werden kan herleiden of intrekken « wan
neer hij oordeelt dat er verzachtende om
standigheden ten voordele van de over
treders voorhanden zijn ''; 

Overwegende dat uit die termen blijkt 
dat de gouverneur-generaal of zijn gedele
geerde bekleed geweest is· met het recht 
kwijtschelding van de belastingvermeer
dering te verlenen; dat, wanneer hij aldus 
als orgaan van de uitvoerende macht 
handelt, er tegen zijn beslissing geen ver
haal bij het hof van beroep openstaat ; 

Maar overwegende dat zulks het geval 
niet is wanneer de belastingplichtige 
geenszins om een gunst verzoekt, doch 
door zijn reclamatie het recht eist belas
tingvermeerderingen te doen vernietigen 
welke volgens hem onwettelijk toegepast 
werden; dat de gouverneur-generaal, over 
zodanige reclamatie uitspraak doende, in 
dat geval de jurisdictionele macht uit
oefent waarmede hij op grond van arti
kel 35 van het decreet bekleed is, doordat 
hij een betwisting betreffende de wette
lijkheid van de belastingvermeerdering be
slecht; 

Overwegende dat het in dat opzicht ter 
zake niets !lfdoet dat de betwisting welke 
de belastingplichtige in zijn reclamatie op
geworpen heeft uitsluitend over de wette
lijkheid van de belastingvermeerderingen 
loopt of dat zij enkel de bijkomstigheid 
of het gevolg is van de reclamatie met be
trekking tot het vestigen van de aanslag 
zelf; dat in elk dier gevallen het artikel 36 
van het decreet wegens het karakter van 
rechtsgeschil van het voorwerp van zijn 
reclamatie aan de belastingplichtige het 
recht toekent v66r het hof van beroep te
gen de uitgesproken beslissing verhaal in 
te stellen ; · 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 22 van het de
creet van 12 augustus 1937, gewijzigd bij 
wetgevende ordonnantie van 3 october 
1941 en 30 van hetzelfde decreet, gewijzigd 
bij wetgevende ordonnantie van 13 decem
ber 1943, doordat het bestreden arrest ver
weerder van de hem opgelegde belasting
vermeerdering vrijgesteld heeft, om -rcden 
dat het niet bewezen was dat hij gepoogd 
had zijn inkomsten te verbergen door zijn 
aangifte niet binnen de wettelijke termij-

nen in te dienen, dan wanneer artikel 30, 
lid 1, van het decreet bepaalt dat in geval 
geen aangifte wordt ingediend, de belas
ting op het dubbel wordt gebracht en dat 
het niet indienen van een aangifte binnen 
de wettelijke termijnen een gebrek aan 
aangifte uitmaakt : 

Overwegende dat naur luid van arti
kel 30 van het decreet van 12 augustus 
1937, in geval geen aangifte werd inge
diend, de belasting op het ontdoken deel 
van de inkomsten tot het dubbel wordt 
gebracht; dat eruit volgt dat de wette
lijke sanctie enkel toepasselijk is wan
neer het niet indienen van een aangifte 
tot doel heeft de belasting te ontduiken; 

Overwegende dat het hof van beroep in 
dit opzicht, door een souvereine beoorde
ling van de feiten der zaak beslist dat ten 
deze << niet bewezen is dat de reques
trant, door na te laten de aangifte van 
zijn inkomsten in te dienen, v66r de aan
slag van ambtswege zou beoogd hebben de 
belasting op enigerlei deel zijner belast
bare inkomsten te ontduiken '' ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

22 februari 1955.- 26 kamer.- Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. C. Lou
veaux. Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Lens van de 
Balie bij het Hof van beroep van Elisa
bethville en Van Ryn. 

2e KAMER (VOLTALLIGE ZITTING). 

23 februari 1955 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- BE
HANDELING IN VOLTALLIGE TERECHTZITTING. 
- VOORAFGAAND BEVELSCHRIFT VAN DE EER
STE VOORZITTER. 

2° WETTEN. - MINISTERS VAN DE KONING 
DIE DE WETGEVENDE MACHT UITOEFENEN. -
BEVOEGD OM TE OORDELEN OF DE LEVENSllE
LANGEN VAN DE NATIE VERGEN DAT EEN WET
TELIJKE BESCHIKKING DRINGEND DIENT GE
TROFFEN TE WORDEN EN ·OF DE TOEPASSING 
VAN DIE BESCHIKKING AL ,DAN NIET MOET 
BEPERKT ZIJN TOT OP RET OGENBLIK WAAROP 
DE WETGEVENDE ~AMERS ZULLEN KUNNEN 
VERGADEREN. - BEOORDELING DIE BUITEN DE 
TOEZICHTSBEVOEGDHEID VAN HOVEN EN RECHT
HANKEN VALT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
TERMIJNEN O:!>I DE BELASTINGEN OP TE VOR
DEREN OF NA TE VORDEREN. - TERMIJNEN 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 74 VAN DE SAMENGE-
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SOHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOM
S'l'ENBELASTINGEN. - v ERVALTERMIJNEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
TERMI.TNEN GES'l'ELD BIJ AR'l'IKEL 74 VAN DE 
SAMENGESOHAKELDE WE1'1'EN BETREFFENDE DE 
INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN. - TERMIJNEN GE
SOHORSr, EN NIE'r VERLENGD, DOOR DE BE
SLUITWE'l' VAN 17 DECEMBER 1942. 

1 o De Ieamer van het hot die van een voor
zienvng lcennis moet nemen, zetelt in 
voltallige terechtzitting, wanneer de 
eerste voorzitte1· er ald~ts bij bevel
schrift over beslist heett. (Wet van 
25 februari 1954, art. 4.) 

zo De ·in raacl vergaderde ministers van 
£le Konino, clie in het uitzonderlijk 
bij de a1·tilcelen 79 en 813 van de Grand
wet voorzien oeval, de wetgevende 
macht 1titoefenen, zijn bevoeod om te 
oonlelen of de levensbelanoen van de 
Nntie vereisen dat een wettelijlce be
schilclcing bij hooodrinoendheid zo1t wor
den r1enomen en of rle toezJassinq van 
.die beschilclcing al dan niet moet be
perlct zijn tot op het ogenolilc waarop 
de wetgevende learners zullen k1mnen 
bijeenlcomen (1). 

3° De oij artilcel 71 van de samengescha
lcelde wetten oetrefjende de inlcomsten
belastingen gestelde termijnen om de 
oelastingen op te vorderen zijn verval
termijnen en geen verjaringstermijnen. 

4° De bij artilcel 71 van de samengescha
lcelde wetten oetreffende de inlcomsten
belast'inoen oestelde te1·mijnen tverden, 
ofschoon zij vervaltermijnen zijn, ge
schorst en niet door de besluitwet van 
17 decembm· 1942 verlengd tot de datum 
van het lconinlclijlc besluit uitvaardi
gend dat het leger op vredesvoet ue
oracht wordt. (Besluit van de Regent 
dd. 1 juni 1949.) 

(AERTS, '1'. BELGISOHE STAAT.) 

ARREST. 

HJiJT HOF; - Gelet op het bevelschrift 
dtl. 14 januari 1955 van de heer eerste 
voorzitter beslissende dat onderhavige 
zaak in voltallige terechtzitting zal behan
deld worden; gelet op het bestreden ar
rest, op 7 januari l!J53 gewezcn door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 

(1) Verbr., 27 mei 1946 (A•·•·. Ve•·ln·., 1946, 
blz. 204 ;' B11ll. en PAsrc., 1946, I, 222); 3 rnaart 
19·1i (Arr. Verbr., 1947, biz. 69; B11ll. en 
PAsrc., 1947, I, 94). Zie ook in B11ll. en PASIC., 
1955, I, 693, de conclusies van het open baar 
ministerie en de erin aangehaalde verwijzin
gen. 

·I 

schending van de artikelen 26, 82, 97 en 
110 van de Grondwet, 55, paragraaf 1, en 
74, inzonderheid 74, lid 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij de besluiten van 
12 september 1936, 3 juni 1941, 31 juli 1943 
en 15 januari 1948, 1 en 2 van de besluit
wet van 17 (]ecember 1942' betreffende de 
schorsing, tijdens de duur der vijande
lijkheden, van de verjaring inzake belas
tingen op het inkomen, van het besluit 
der in raad vergaderde ministers van 
28 mei 1940, van de artikelen 1 van het 
besluit van de Regent ,van 1 juni 1949 
waarbij het leger op vredesvoet wordt 
teruggebracht, 2 van de wet van 15 mei 
184.6 op de rijkscomptabiliteit, gewijzigd 
bij artikel 5 van de wet van 9 april 1935, 
2 van de wet van 26 maart 1948 houdende 
de rijksmiddelenbegroting voor het dienst
jaar 1948, 2219 en 22G1 van llet Burger
lijk W etboek, 6 van de wetten samenge
>;chakeld bij llet koninklijk besluit van 
21 januari 1!137, 6 van de wet van 17 juni 
1938, 7 van de wetten samengeschakeld 
bij de besluiten van Hi juni 1941 en 31 juli 
UJ43 en 6 van de wetten samengescllakeld 
bij het besluit van 16 januari 1948, be
treffende de nationale crisisbelasting, 
rloordat het bestreden arrest beslist dat, 
aangezien belastingontduiking door de be
lastmgsclluldige uitgesloten is, de admi
nistratie, om bij navordering van rechten 
lie aanslagen over llet dienstjaar 194'7 te 
vestigen, over de bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen gestelde termijn van 
drie jaar bescllikte, maar dat die termijn 
kraclltens de besluitwet van 17 december 
1942 slechts op 1 juni 1949 is ingegaan, 
zodat de aanslagen geldig op 2~6 december 
1950 ingekohierd werden : 1 o dan wan
neer de krachtens de artikelen 26 en 82 
van de Grondwet in raad vergaderde mi
nisters enkel besluitwetten hebben kun
nen nemen om in uitzonderlijke en spoed
eisende aangelegenlleden te voorzien, zo
dat de besluitwet van 17 december 1942 
enkel tot draagwijdte kon llebben het ver
vullen te vertragen van de termijnen 
welke liepen op het tijdstip waarop be
doelde besluitwet in werking trad of, ten 
hoogste, van de aanslagtermijnen in ver
band met de dienstjaren gedurende welke 
de administratie wegens de bezetting van 
's Lands grondgebied door de vijand, be
paalde belastingschulcligen niet kon be
reiken en belet werd de belastingaanslag 
te llunnen laste te vestigen; 2° dan wan
neer, in elk geval, de bij artikel 74, lid 1, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen gestelde 
buitengewone termijnen tot navordering 
van rechten geen verjaringstermijnen zijn 
naar de zin van het burgerlijk recht,.doch 
vervaltermijnen, welke niet voor schor
sing docll voor verlenging vatbaar zijn, 
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zodat het doel en het gevolg van de be
sluitwet van 17 december 19±2 enkel zijn 
geweest het vertragen van het tot stand 
komen van het verval tot met de datum 
van het besluit waarbij het leger op vre
desvoet wordt teruggebracht, in de geval
len waarin hetzelve zoniet v66r 1 juni 
1949 zou ingetreden zijn, en dat het ver
val mitsdien op deze datum definitief tot 
stand gekomen is; 3° en dan wanneer, 
subsidiair insgelijks, aangenomen dat de 
termijn tot navordering van rechten op 
1 juni 1949 ingegaan zij, deze « geschor
ste >> termijn evenwel alleen de buitenge
wone termijn kan wezen, te weten drie 
jaar verminderd met de gewone termijn 
welke voor dienstjaar 1947 tot de 31° au
gustus 1948 liep, en dan wanneer, hoewel 
de buitengewone termijn welke dus zes
tien maanden bedraagt, op 1 juni 1949 
ingegaan is, die termijn op 30 september 
namelijk v66r de inkohiering van de liti
gieuze aanslagen verstreken is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, naardien de wetge

vende kamers gedurende de bezetting van 
's Lands grondgebied door de vijand niet 
konden samenkomen en de Koning in de 
onmogelijkheid verkeerde om te regcren, 
de in raad vergaderde ministers de macht 
hadden de wetsbepalingen in te voeren 
welke de verdediging van het grondgebied 
of de levensbelangen van de Natie ver
eisten; 

Dat zij alleen bevoegdheid hadden om 
te oordelen of de levensbelangen der Na
tie vereisten dat de bepalingen van de 
besluitwet van 17 december 1942 dienden 
genomen te worden toen zulks geschiedde 
en gevolglijk v66r de ophefl:ing van de 
onmogelijkheid voor de Kamers om sa
men te komen, ofschoon de toepassing van 
die bepalingen niet tot de tijd van de 
bezetting van het grondgebied beperkt 
was; dat die beoordeling der in raad ver
gaderde ministers mitsdien buiten· de toe
zichtsbevoegdheid van hoven en · recht
banken valt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het in het middel aan

geduid artikel 1 van de besluitwet van 
17 december 1942 bepaalt : « de bij arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten 
inzake belastingen op het inkomen voor
ziene verj aringen worden geschorst tot de 
datum van het koninklijk besluit uitvaar
digend dat het leger terug op vredesvoet 
gebracht wordt >>; 

Overwegende, weliswaar, dat de bij ar
tikel 74 van voormelde samengeschakelde 
wetten gestelde termijnen geen verja
ringstermijnen zijn doch vervaltermijnen 
en dat de regelen van het Burgerlijk Wet
bock nopens de schorsing van de verja
ring niet op laatstbedoelde termijnen toe
passelijk zijn; 

Overwegende echter dat, zo de auteurs 
van de besluitwet, evenals trouwens de 
gewone wetgever in artikel 74bis, lid 1, 
van dezelfde samengeschakelde wetten, 
aan de bij artikel 74 gestelde termijnen 
cle niet passende benaming « verjari~
gen >> toegekend hebben, deze auteurs 
niettemin duidelijk bepaald hebben dat 
clie termijnen geschorst worden tot de 
datum van het koninklijk besluit waarbij 
het terugbrengen van het leger op vredes
voet zal worden uitgevaardigd ; 

0Yerwegende dat uit de omstandigheid 
dat de regelen van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de schorsing van de verjaring 
niet op de vervaltermijnen toepasselijk 
zijn, kan afgeleid worden noch dat de 
wetgever de macht niet heeft te beslissen 
dat die termijnen, of sommige ervan, 
desniettemin geschorst worden wegens 
een uitzonderlijke schorsingsoorzaak 
welke - zoals de oorlogstijd - niet onder 
hec gemeen recht valt, noch dat de ter
mijnen claardoor hun karakter van ver
valtermijn verliezen; 

Overwegende, eindelijk, dat de bewe
ring van het middel clat de auteurs van de 
besluitwet van 17 december 1942, i.n strijd 
met de door hen gebruikte termen, de bij 
artikel 74 van de samengeschakelde wet-

. ten gestelde termijnen niet hebben willen 
schorsen doch wel verlengen, noch in de 
tekst van de besluitwet noch in dezer aan
hef steun vindt; 

Over het clerde onderdeel : 
Overwegende dat de besluitwet van 

17 december 1942 cle bij artikel 7 4 van de 
samengeschakelcle wetten bepaalde ter
mijnen schorst zonder enig onderscheid te 
maken tussen het deel van de termijn 
dat overeenstemt met de duur van het 
dienstjaar waarvoor de aanslag had die
nen te worden gevestigd en het deel van 
d.e termijn dat na dat dienstjaar loopt; 

Dat elk van de onderdelen van het mid
del naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

23 februari 1955. - 2° kamer, voltallige 
zitting. - Voo1·zitter, H. Fettweis, voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Van Beirs. -
Gelijlclttidende conclusie, H. R. Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. ..,.- Plei
ters, HH. Van Bastelaer, van de balie 
van het Hof van Beroep van Brussel, en 
Van Leynseele. 

18 KAMER. - 24 februari 1955 

1° BEWI,TS. - AAN DE AK1'EN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLIJKE ZAKEN. - GE
DINGINLEIDEND EXPLOOT EN CONCLUSIES. -
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VERKLARINQ DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. - VERKLARING WELKE l\IET DE TER
l\IEN VAN DE EXPLOTEN EN CONCLUSIES 
STROOK'f, - GEEN MlSKENNING VAN RET AAN 
DE AKTEN VERSCHULDIGD GELOOF. 

2o BEWIJS. - Ai\.N DE AKTEN VERSCHUL
DIGD GELOOF. - BURGERLIJKE ZAE;EN. -
FElT VAN EEN DERDE DOOR DE PAR'flJEN NlET 
BETWIS'f. - FElT DOOR DE RECHTER ALS 
NIET BEWEZEN AANGEZlEN. - GEEN J.USKEN
NlNG VAN RET AAN DE CONCLUSIES VERSCHUL

DIGD GELOOF. 

3o VEJRKEJEJR. - 0VERTREDING VAN ARTI
KEL 42 VAN DE WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1934. - 0NVOORZIENBARE HlNDERNIS. -
BEGRIP. 

10 Worden door cle rechter over lle grand 
niet mislcend de gedinginleidende ewplo
ten en de concl·ttsies waarvan een ver
lclaring wordt gegeven £lie met de ter·
men ervan stroolct (1). 

2o De rechter die vaststelt dat een door 
een derde begaan feit niet bewezen is, 
otschoon beide partijen dit feit in hun 
conclusies aanhalen, beoordeelt zodoen

. de cle elementen van de zaak en mislcent 
het [!eloot n·iet hetwellc aan die con
clusies verschttldigd is. 

go Uit feitelijlce omstandigheden wellce 
het een bestutwder onmogelijk maalcten 
een plotseling stilhottden van het voer
t·uig dat hem voorafreed te voorzien, 
heett de rechter in feite mogen aj!eiden, 
dat de hindernis onvoorzienbaar was 
en der·halve dat het een geval van over
macht gold (2). 

(RENIER, T. HONINCK EN DE SOJ\IMEYERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 januari 1953 in laatste aan
leg gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de over aanleggers vordering tegen 
de Sommeyere en over diens tegenvorde
ring tegen aanlegger gewezen beslissing 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll34, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383, 1384 van het Burger
lijk Wetboek, 42 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, houdende Algemeen 
Reglement op de verkeerspolitie, gewij
zigd . bij artikel 2 van het koninklijk be-

(1) Verbr., 3 juni 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 844, en nota 1, biz. 845). Zie ook vol
gend arrest en nota 1. 

(2} Zie verbr., 11 october 1954 (supra, 
biz. 64; Bull. en PAsrc., 1955, I, 95, en nota). 

sinH Yan 25 mei 1936 dat hetzelfde voor
werp heeft, welke koninklijke. besluiten 
genomen werden krachtens arbkel 1 van 
de wet van 1 augustus 1899 houdende her
ziening van de politie op het vervoer en 
het verkeer, 97 van de Grondwet, doordat 
de bestreden beslissing aan aanlegger 
zijn . vordering tegen tweede verweerder 
ontzegd en hem integendeel veroordeeld 
heeft om de lichamelijke en zedeiijke 
schade te herstellen welke deze ter oor
zake van het litigieuze ongeval geleclen 
heeft, om de reclenen, onder meer, dat 
een bepaalde omstancligheicl waarop de 
rechter over cle grond wijst ·« dame , Re
nier-Delfosse, die het voertuig bestuurde 
welke cle getroffene omverreecl, tot voor
zichtigheicl hacl moeten nopen; dat zij 
overigens ... de snelheid van haar voertuig 
moest regelen in overeenstemming met de 
aangelegenheicl der plaats >> ; in hoofdorcle 
doordat die reclenen de vaststelling inslui
ten clat het slachtoffer door aanleggers 
voertuig omvergereden is geweest toen 
het door dame Delfosse bestuurd werd 
en dat dier font erin bestaat, in overtre
ding van artikel 42 van het algemeen ver
keersreglement met een snelheid gereden 
te hebben welke het haar onmogelijk 
maakte stil te houden v66r de hindernis 
die de voetganger opleverde, dan wan
neer tussen partijen vaststond dat aan
leggers echtgenote haar voertuig op onge
veer 1 m. 50 v66r tweede verweerder tot 
stilstand gebracht had, en dat het ·stil
staand voertuig ten gevolge van een uit
wendige oorzaak, namelijk het tegen het
zelve aanbotsend voertuig van eerste ver
weerder, op tweecle verweerder vooruit 
werd geduwd door een beweging waar
teg·en cle bestuurster onmachtig was; dat 
dit in de exploten van ·rechtsingang en 
in de conclusies duidelijk als vaststaand 
aangevoerd feit, zowel van aanlegger als 
van verweerder Honinckx, niet aileen 
niet ontkend, doch, althans impliciet, door 
verweerder de Sommeyere erkend werd, 
die zijn tegenvordering tegen Honinckx 
op dat feit grondde, waaruit volgt dat de 
bestreden beslissing het geloof dat aan 
de exploten van rechtsingang en aan de 
conclusies der partijen verschulcligd is 
alsmede het tussen die partijen tot stand 
gekomen gerechtelijk contract geschonden 
heeft (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 en 1134 van het Burgerlijk Wet
boek} ; in· bijkomende orde : doordat die 
gronden althans duister en clubbelzinnig 
zijn en het niet mogelijk maken in te 
zien of naar de mening van de rechter 
over de grond, aanleggers echtgenote al 
dan niet de voetganger omvergereclen 
heeft toen zij de wagen bestuurde, en of 
de font welke zij begaan heeft al dan niet 
bestaat in het feit het voertuig met een 
snelheid bestuurd te hebben welke het 
haar onmogeli.ik maakte het v66r een hin
dernis tot stilstand te brengen, clan wan-
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neer, aangezien geen zeker antwoord op 
die vragen is verstrekt geweest, bet on
mogelijk is de wettelijkheid van de be
streden beslissing ten aanzien van de in 
bet middel aangeduide bepalingen van bet 
Burgerlijk Wetboek en van artikel 42 van 
de Wegcode te toetsen, waaruit volgt dat 
die beslissing niet wettelijk met redenen 
omkleed is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet, en van de andere in bet 
middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
niet enkel verklaart dat aanleggers echt
genote, die bet voertuig bestuurde welke 
tweede verweerder omverreed, << de snel
heid van haar wagen met bet oog op de 
aangelegenheid der plaats moest regelen ll, 
maar llaar bovendien verwi.it niettegen
staande de aanwezigbeid van Sommeyere 
haar weg vervolgd, en ~'ervolgens plotse
ling haar wagen tot stilstand gebracbt te 
hebben, zonder eerste verweerder te waar
scbuwen die per automobiel volgde; 
· Overwegende dat die vaststellingen van 
het vonnis niet onverenigbaar zijn met de 
door alle partijen als echt erkende om
standiglleid dat aanleggers automobiel 
dicht tegen tweede verweerder stilllield, 
die vervolgens omvergereden werd · door 
evengemeld voertuig dat door de auto van 
eerste verweerder vooruitgeduwd werd; 
dat bet vonnis dienvolgens bet aan de in 
het middel aangeduide akten verscbuldigd 
geloof niet beeft kunnen scbenden; 

Dat geen der onderdelen van bet mid
del kan aangenomen worden; 

II. In !'lover de voorzlening !;"ericbt is 
tegen de over aanleggers vordering tegen 
Honinckx gewezen beslissing : 

Over bet tweede middel, afgeleid nit 
de scbending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383, 1384 van bet Bur
gerlijk Wetboek, en 42 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934, houdende 
.Algemeen Reglement op de verkeerspoli
tie, gewijzigd bij artikel 2 van bet ko
ninkli.ik besluit van 25 mei 1936 dat 
hetzelfde voorwerp heeft, welke konink
lijke besluiten genomen werden krachtens 
artikel 1 van de wet van 1 augustus 1899, 
houdende herziening van de wetgeving en 
de reglementen op de politie van bet ver
voer en bet verkeer, doordat de bestreden 
beslissing, uitspraak doende over << de 
vordering van aanlegger Renier, voor zo
veel zij tegen verweerder Honinckx ge
richt is ll, die vordering niet gegrond ver
klaard heeft om de reden, inzonderheid, 
dat <<bet niet bewezen is en de autobe
stuurster Renier-Delfosse zelfs niet be
weerd heeft dat zij om bet even welke 
waarscbuwing gegeven heeft waardoor 
aan bet slachtoffer kenbaar kon worden 
gemaakt dat bet de weg diende te verla
te:Jl, en aan de autobestuurder die baar 
volgde dat zij baar wagen plotseling tot 

stilstand zou brengen ll, dan wanneer ver
weerder Honinckx, zowel in zijn daging 
als in zijn conclusies, uitdrukkelijk als 
vaststaand had verklaard dat, toen zij 
de Sommeyere op 30 meter afstand zag, 
Mevrouw Delfosse << herbaaldelijk baar 
waarscbuwingstoestel deed werken ll, van 
welk feit insgelijks in de daging en in 
aanleggers conclusies gewag wordt ge
maakt; waaruit volgt dat de bestreden 
beslissing, door het feit ten opzicbte van 
verweerder Honinckx niet bewezen te 
verklaren en door inzonderheid op deze 
vaststelling te steunen om deze van elke 
verantwoordelijkbeid vrij te stellen, bet 
gerechtelijk contract en bet aan de recbts
plegingsakten, onder meer aan de conclu: 
sies der partijen verschuldigd geloof ge
scbonden heeft (schending van de in bet 
middel aangeduide bepalingen, inzonder
heid van de artikelen 1134, 1319, 1320 en 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit geen stuk der 
rechtspleging blijkt dat dame Renier
Delfosse zou beweerd hebben van bet 
waarscbuwingstoestel gebruik gemaakt te 
bebben; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis, 
hetwelk niet betwist clat partijen staande 
gebouden hadden dat zodanige waarschu
wing door de bestuurster van aanleggers 
automobiel was gegeven geweest, zonder 
bet aan de conclusies verschuldigd geloof 
te schenden, souverein heeft kunnen vast
stellen dat bet feit niet bewezen was; 

Dat bet mid del in feite niet opgaat; 
Over bet derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 42 van bet 
koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
houdende .Algemeen Reglement op de ver
keerspolitie, gewijzigd bij artikel 2 van ' 
bet koninklijk besluit van 25 mei 1936 dat 
hetzelfde voorwerp heeft, welke konink
lijke besluiten genomen werden krachtens 
artikelen 1 van de wet van 1 augustus 
1899, houdende herziening van de wetge
ving en van de reglementen op de politie 
van bet vervoer en bet verkeer, 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat de be
streden beslissing aanleggers conclusles 
verworpen heeft, waarbij deze staande 
hield dat << verweerder Honinckx zijn 
snelheid niet derwijze geregeld had en 
tussen zijn wagen en de v66r hem rij
dende wagen geen voldoende vrije ruimte 
had gelaten om v66r een hindernis te 
kunnen stilhouden... dat iedere wegge
bruiker erop bedacbt moet zijn dat bet 
v66r hem rijdende voertuig plotseling kan 
stoppen, hetwelk door veelvuldige oorza
ken lmn teweeggebracht worden, dat bo
vendien dergelijk stilhouden vi:tak in bet 
stadsverkeer plaats heeft ll, en eerste ver
weerder van elke verantwoordelijkheid in 
bet ongeval vrijgesteld heeft, om de en
kele redenen << dat bet niet bewezen is n 
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tlat de autobestuurster Renier-Delfosse 
« om het even welke waarschuwing gege
ven heeft waardoor aan het slachtoffer 
kenbaar kon gemaakt worden dat het uit 
de weg diende te gaan, en aan de autobe
stuurder die haar volgde dat zij haar wa
gen plotseling tot stllstand zou brengen; 
dat het Honinckx niet mog·elijk was zich 
rekenschap te geven van de hindernis die 
onverhoeds dame Renier-Delfosse tot stop
pen zou noodzaken, dewelke haar weg 
voortzette zonder zich te bekonimeren om 
de mogelijke gevolgen van een rijbewe
ging die zij zich voornam naar de lin
ker zijde van de rijweg toe uit te voe
ren ll, eerste onderdeel, doordat die gron
den duister en dubbelzinnig zijn en de 
vaststelling niet inhouden dat de door het 
stilstaand voertuig van aanlegger uitge
maakte hindernis niet door verweerder 
Honinckx kon voorzien worden; doordat 
onder meer, het door de recliter over de 
grond vastgesteld feit « dat het Honinckx 
niet mogelijk was zich rekenschap te 
geven van de hindernis die onverhoeds 
dame Renier-Delfosse tot stoppen zou 
noodzaken ll, niet insluit dat Honinckx 
de gebeurlijkheid niet kon voorzien van 
een plots stoppen van dat voertuig v66r 
een hindernis die zich onverhoeds zou 
voordoen, voor hem onzichtbaar was en 
waarvan hij zich geen rekenschap zou 
kunnen geven; doordat in elk geval, in
dien de rechter over de grond door dat 
motief heeft willen vaststellen dat de 
door aanleggers wagen uitgemaakte hin
dernis door Honinckx niet kon voorzien 
worden, de bestreden beslissing insluit 
dat zelfs in het stadsverkeer iedere auto
bestuurder die tegen een v66r hem rij
dende wagen botst welke plotseling ge
stopt heeft, van elke verantwoordelijk
heid vrij is, welke ook zijn snelheid en 
de vrije ruimte die hij v66r zich gehou
den heeft, mogen wezen, ingeval hij zich 
geen rekenschap heeft kunnen geven van 
de bepaalde hindernis die het plotseling 
stoppen van de aangereden wagen teweeg
gebracht heeft, tenzij de bestuurder van 
bewuste wagen bewijst dat hij gewaar
schuwd heeft dat hij plotseling ging stop
pen, dan wanneer de bij artikel 42 van 
de Wegcode opgelegde verplichting voor 
alle weggebruikers, in alle omstandigbe
den, gelclt en dan wanneer bij die deze 
verplichting niet in acht genomen beeft 
slechts van de daaruit voortvloeiende ver
antwoordelijkbeid kan vrijgesteld worden 
ingeval er beboorlijk vastgesteld wordt 
dat de hindernis niet kon voorzien wor
den; dan wanneer, anderdeels, bet plot
selirig stoppen van een wagen v66r een 
hindernis nooit voor de bestuurder van 
de achterliggende wagen onvoorzienbaar 
is, naardien altijd op die bestuurder de 
verplichting rust te voorzien dat een hin
dernis zich te allen tijde v66r de eerste 

wagen kan voordoen zonder dat hij zicb 
daarvan rekenschap kan geven, ingeval 
die gebeurlijkheid wegens de aangelegen
hei.d der plaats mogelijk is, hetgeen 
immer in het stadsverkeer het geval is 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 42 van de Wegcode, 1382 tot 
1384 van het Burgerlijk W etboek) ; tweede 
onderdeel : doordat die redenen het niet 
mogelijk maken in te zien of aanleggers 
conclusies, volgens welke « verweerder 
Honinckx heeft moeten zien dat voetgan
gers die de laan overstaken v66r de auto
mobiel van de concluderende een hinder
nis konden opleveren; dat hij zijn snel
beid met het oog op die omstandigheid 
moest regelen ll, als ongegrond in feite of 
als juridische grondslag missend of nog 
als niet afdoende zijn verworpen ge
weest; dan wanneer, aangenomen dat 
het in feite zon bewezen zijn dat op het 
ogenblik van het ongeval een of verscbei
dene voetgangers (andere dan verweerder 
de Sommeyere) de laan overstaken, dat 
zij mogelijke bindernissen voor aanleg
gers wagen opleverden en dat verweerder 
Honinckx ze had dienen op te merken, 
die enkele feiten volstonden om elk ka
rakter van onvoorzienbaarheid aan het 
stoppen van die wagen te ontnemen, 
dan wanneer zelfs de bepaalde hindernis 
welke inderdaad dat stoppen veroorzaakt 
heeft voor Honinckx onzichtbaar en zelfs 
onvoorzienbaar zou geweest zijn, waaruit 
volgt dat de rechter over de grond, door 
c1at punt van aanlegg·ers conclusies onbe
handeld te laten, verzuimd beeft zijn be
slissing te motiveren (scbenc1ing van de in 
het middel aangeduide bepalingen, en in
zonderheid van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
door cle in het middel aangehaalde be
schouwingen op de feitelijke omstandig
heden gewezen heeft welke het Honinckx 
onmogelijk maakten een plotseling stop~ 
pen van cle wagen van dame Renier-Del
fosse te voorzien; dat het vonnis mits
dien in feite vastgesteld heeft dat Ho
ninckx de hindernis niet kon voorzien en 
derhalve dat het een geval van over
macht gold; 

nat lwt t'erste onderdeel van het mid
del, hetwelk tegen de souvereine vast
stellingen van het vonnis opkomt, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het vonnis, vastge
steld hebbend, wat het litig·ieuze ongeval 
betreft, dat Honinckx het plots stoppen 
van aanleggers automobiel niet kon voor
zien, niet meer behoefde diens argumen
tatie, welke op onderstellingen gegrond 
waren, te beantwoorden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

III. In zover de voorziening tegen de 
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-over de vordering van Honinckx tegen 
aanlegger gewezen beslissing gericht is : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat de bestreden 
beslissing aanlegger voor het door eerste 
verweerder ondergane nadeel verantwoor
delijk verklaard heeft, dan wanneer zij 
niet vaststelt dat de bestuurster van aan
leggers wagen een fout zou begaan heb
ben die bedoeld nadeel zou veroorzaakt 
hebben (schending van de in het middel 
aangeduide bepalingen, inzonderheid van 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat de font waarop het 
vonnis ten laste van aanleggers echtge
note in verband met de aan Honinckx 
berokkende schade wijst, er in bestaat 
haar weg voortgezet te hebben en vervol
gens plots haar voertuig tot stilstand ge
bracht te hebben zonder Honinckx die 
haar volgde gewaarschuwd te hebben; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

24 februari 1955. - l• karner. - Voor
zitter·, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H . .A.nciaux 
Henri de Faveaux. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Simont. 

'1 • KA~1ER. - 24 februari 1955 

1° BEJWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGD GELOOF. - BURGERLIJ.KE ZAKEN. -
00NCLUSIES- - VERKLARING DOOR DE FEI
TENRECHTER. - VERKLARING DIE MET DE 
TERMEN VAN DE CONCLUSIES STROOKT. -
GEEN MISKENNING VAN HET AAN DE AKTEN 
VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° BEWIJS. - BUHGERLI.JKE ZAKEN. -
BEWI.JS DOOR VERMOEDENS, - STELLING 
VAN EEN PARTI.J DOOR DE TEGENPARTI.J NIE'l' 
BETWIS'f. - GEEN STELLING WAARTEGEN DE 
ANDERE PARTT.J MOEST OPKOMEN. - BEOOR
DELING VAN DE RECHTER. OVER DE GHOND. 

3° REDENEN VAN DFJ VONNISSEN EN 
ARRESTFJN. - BURGERLI.JKE ZAKEN. -

(1) Verbr., 4 februari 1954 (B1tll, en PAsiC., 
1954, I, 486, en nota 1). Zie oak vorig arrest 
en nota 1. 

(2) Zie verbr., 17 december 1953 (Arr. 
Verbr., 1954, biz. 264; Bull. en PASIC., 1954, I, 
315, en nota 2). 

IN ONNAUWKEURIGE BEWOORDINGEN AANGE
VOERD BEZWAAR. - GEEN VERPLICHTING .HET 
TE BEANTWOORDEN. 

1° De rechter die de concl11sies van een 
partij verlclaart rniskent het eraan ver
schuldigd geloof niet wanneer die ver
klari.ng m-et (/e ter·m.en van (/e conclusies 
stroolct (1). (Burg. Wetboek, art. 1319 
en 1320.) 

2° De rechter over de grond verm.ag een 
stelling als niet bewezen aan te zien 
otsohoon zij door de tegenpartij niet 
wordt betwist wanneer die stelUng er 
geen was waartegen die partij had 
rnoeten oplcom.en (2). 

3° De rechter· over· de grond heett de ver
plichting niet antwoord te verstrelclcen 
op hetgeen in onnattwlcetwige bewoor
dingen werd aangevoerd (3). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. BEROEPSCONFEDERATIE VAN DE SUIKER EN 
HAAR BI.JPRODUCTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1239, 1315, 1319 tot 1322, 1984, 1985 en 
1993 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat, na als prin
cipe vooropgesteld te hebben « dat met 
betrekking tot een materiele handeling 
geen lastgeving denkbaar is, doch dat 
lastgeving essentieel het tot stand komen 
van een rechtshandeling onderstelt >> en 
« dat het verlenen van een lastgeving die 
een inning van gelden tot doel heeft in
sluit dat de lasthebber de macht heeft, 
niet aileen om de specien in ontvangst te 
nemen, hetgeen een louter materiele han
deling is, doch ook namens zijn lastgever 
outlasting ervoor te verlenen, hetgeen een 
rechtshandeling uitmaakt >>, het bestreden 
arrest de vordering van aanlegger in 
verbreking niet gegrond verklaard heeft 
om de reden dat beweerdelijk « noch be
wezen was, noch zelfs aangevoerd werd 
dat (verweerster in verbreking) met der
gelijke macht zou bekleed geweest zijn >>, 
eerste onderdeel, dan wanneer, waar aan
legger in zijn daging en in zijn in eerste 
mmleg en in hoger beroep regelmatig ge
nomen conclusies de volmacht welke aan 
verweerster in verbreking gegeven werd 

(3) Verbr., 10 maart 1949 (A>'1'. Verbr., 1949, 
biz. 168; Bull. en PAsiC., 1949, I, 189). Zie ook 
verbr., 7 mei 1954 (Bull. en PASIC., 1954, I, 
760, en nota). 
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om de bijdragen van haar leden te innen 
als « lastgeving Jl aanduidde, hij impliciet 
doch zonder mogelijke twijfel het aan
wezig zijn bevestigde van volstrekt alle 
voorwaarden die tot gevolg hebben dat 
dergelijke volmacht op het verrichten van 
een rechtshandeling, de outlasting van de 
solvens, en niet enkel op een eenvoudige 
materiele overdracht van gelden, betrek
king had, en dan wanneer verweerstei' 
in verbreking· derhalve, in geval zij de 
lastgeving wilde betwisten, het tegendeel 
behoorde te << stellen >> en te « bewijzen ll, 
doordat het bestreden arrest, door zich 
omtrent de juiste draagwijdte van de in 
aanleggers daging en in zijn conclusies 
vervatte « stellingen >> te vergissen, het 
daaraan versclmldigd geloof geschonden 
heeft (schending van cle artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en door buiten beschouwing te laten wat 
reeds ten aanzien van de juridische aard 
van verweersters bevoegdheden « bewe
zen >> was, het gerechtelijk contract dat 
tussen partijen is tot stand gekomen en 
de wettelijke regelen die de bewijsle
vering van de verbintenissen beheersen 
miskend heeft (schending van de arti
kelen 1134, 1315, 1984 en 1985 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nOlUg·, van cle artikelen 1135, 1239 en 1993 
van bet Burgerlijk Wetboek), tweede on
derdeel, dan wanneer het bestreden ar
rest, bij uitdrukkelijke overneming van 
de gronden van de eerste rechter en over
eenkomstig aanleggers stellingen, het als 
vaststaand heeft bevonden dat de taak 
van verweerster was «de (litigieuze) bij
dragen van haar aangeslotenen te innen >>, 
wat « bewijst >J dat verweerster inder
daad de macht ontvangen had een rechts
handeling· te volbrengen, en dan wanneer, 
bovendien, aanlegger in zijn in hoger be
roep regelmatig genomen conclusies erop 
wees, zonder door verweerster tegenge
sproken te worden, dat dezer aangeslo
tenen « (hun) bijdragen in (haar) handen 
voldaan hadden >J, hetgeen met de « stel
ling >> strookt dat verweerster de macht 
had om kwijting of outlasting voor de 
door haar geinde sommen te geven, door
clat, om het bovenaangehaald motief, 
waar het niet « bewezen >> verklaart wat 
andercleels vaststaand verklaard werd, 
en niet « gesteld >> wat anderdeels regel
matig staancle werd gehouden, in het 
bestreden arrest een tegenstrijdigheid tus
sen motieven schuilt welke met het vol
slagen ontbreken van motivering gelijk
staat (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), en cloordat bewust arrest de 
juiste draagwijdte van de conclusies der 
partij miskent of althans in gebreke 
blijft die conclusies te beantwoorden 
(schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat clit onderdeel van het 

midclel eerst als grief tegen het arrest 
opwerpt dat het verklaard heeft dat aan
legger « niet eens gesteld JJ had dat vcr
weerster de macht had outlasting te ver
lenen, hetgeen een wezenlijk bestanddeel 
der lastgeving uitmaakt, clan wanneer 
aanleggers conclusies het bestaan van een 
lastgeving en juist daardoor het voorhan
den zijn van alle wezenlijke bestanddelen 
van dat contract aanvoerclen; 

Overwegende dat de conclusies niet 
enkel de term << lastgeving >J gebruikten, 
doch de betekenis bepaalden waarin hij 
gebruikt werd, door te verklaren clat 
<< het contract waarbij een persoon een 
ander gelast zekere schulclvorderingen te 
innen en ze hem over te makeR een laRt
geving is >> ; cla t bet arrest, zonder het 
aan de akte verschuldigd geloof te scherr
den, heeft kunnen overwegen dat het ge
bruiken van het aldus begrepen woord 
« lastgeving >> geen stelling van het be
staan van een macht om outlasting te 
verleiien uitmaakte; 

Dat het middel op dit punt feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende dat het middel vervolgens 
aan bet arrest verwijt de macbt om out
lasting te verlenen als « niet bewezen >> 
te llebben aangezien, dan wanneer ver
weerster het bestaan ervan impliciet er
kend had door aanleggers stellingen niet 
te betwlsten; 

Overwegende dat bet middel op dit punt 
eveneens feitelijke grondslag mist daar 
aanlegger geen stellingen heeft voorge
bracllt waartegen verweerster had moeten 
opkomen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat bet arrest, zonder 

zicb tegen te spreken, heeft kunnen aan
nemen dat verweerster van de Nationale 
landbouw- en voeclingscorporatie << de op
dracbt ontvangen bad sommige bijdragen 
te innen, te verzamelen en aan dezelve 
over te maken >>, ofscboon bet verklaart 
clat verweerster op grond van die schik
king niet de boedanigbeid van lastbebber 
van de N. L. V. C. verkregen bad naar
dien zij voor de ingevorderde sommen 
geen outlasting kon verlenen; 

Dat bet middel op dit punt in feite 
niet opgaat; 

Overwegende dat bij die het bestaan 
van een lastgeving doet gelden, de be
standdelen ervan client te bewijzen; dat 
verweerster ermede kon volstaan bet be
staan van een lastgeving te betwisten, 
zoncler dat zij belwefcle de juiste juricli
sche aard van de bandelingen welke zij 
erkende volbracbt te bebben te bewijzen; 

Dat bet middel op clit punt naar recbt 
faalt; 
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Over het tweede middel, afgeleid nit 
de scheuding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en, voor zoveel als nodig, 2 en 
3 van de besluitwet van 8 november 1044 
betreffende de vereffening van de Natio
nale Iandbouw- en voedingscorporatie, en 
B en 5 van de wet van 14 juli 1951 houden
de vereffening van de bij besluitwet van 
5 mei 1944 nietig verklaarde inrichtingen 
en diensten, doordat het bestreden arrest, 
om aanleggers rechtsvordering af te wij
zen welke gegrond was op de door de ge
wezen Nationale landbouw- en voedings
corporatie (N. L. V. C.) aan verweerster 
verleende Iastgeving om bij haar aange
slotenen de bijdragen in te vorderen die 
zij bij toepassing van de onder de vijan
delijke bezetting genomen reglementering 
verschuldigd waren, verklaard heeft « dat 
dergelijke lastgeving niet mogelijk zou 
geweest zijn », om de reden dat de 
N. L. V. C. de kenmerken had van een 
werkelijk _ orgaan van de Staat, hetwelk, 
onder meer in verband met de van haar 
leden te innen bijdragen, souvereine en 
derhalve niet voor overdracht aan parti
culieren vatbare bevoegdheden uitoefende, 
dat het bepalen van die bijdragen onder
worpen was aan strenge formaliteiten 
welke verweerster niet vermocl1t te ver
vullen en dat, tenslotte, « aangenomen 
dat, nadat (verweerster) de bijdragen 
ge1nd had, zij in onvermogen zou verval
len zijn, haar in gebreke blijven niet wet
telijk het rechtsmiddel kon lamleggen 
waarover de N. L. V. C. tegen haar 
schuldenaars beschikte, vermits bewuste 
corporatie bij artikel 5 van het besluit 
van 10 juli HJ41 gemachtigd werd de bij
dragen zoals inzake door de rechtbanken 
uitgesproken boeten in te vorderen », dan 
wanneer die beschouwingen van de rech
ters over de grond, welke de « bepaling >> 
van de bijdragen, en derhalve een souve
reine, niet voor overdracht vatbare macht, 
betreffen, vreemd zijn aan het probleem 

. van de « inning>> ervan welke aileen door 
de door aanlegger aangevoerde Iastgeving 
te berde werd gebracht, en . daarenboven 
onvolledig zijn, naardien de invordering 
van de bijdragen zoals irizake boeten, 
naar luid precies van de in het arrest 
aangehaalde wetten, enkel denkbaar is 
<c ingeval de betaling niet vrijwillig ge
schiedt », hetwelk ten deze vaststond, 
doordat, waar het bestreden arrest elke 
mogelijkheid van een lastgeving in de 
betrekkingen tnssen de N. L. V. C., in 
welker rechten aanlegger getreden is, en 
verweerster in verbreldng uitsluit om de 
redenen welke ten aanzien van het voor
werp zelf van bedoelde Iastgeving niet 
passend zijn en buitendien ten aanzien 
van de regelen cUe toentertijc1 de gevol
gen van die Iastgeving moesten bepalen 
onvoldoende zijn en met de souvereine 
vaststellingen van de rechters over de 

grond strijdig ZIJn, het de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft : ' 

Overwegende dat, aangezien het arrest 
erop gewezen heeft dat de bestanddelen 
van de Iastgeving niet bewezen waren, 
<le beschouwingen met betrekking tot de 
mogelijkheid dergelijke Iastgeving te ver
Ienen als overtollig voorkomen; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, betreffende 
het aan de akten verschuldigd geloof en 
van artikel 97 van de Grondwet, doo~dat 
het bestreden arrest aanleggers bij con
clusies regelmatig voorgebrachte stelling 
verwerpt « dat zelfs i:ilgeval er geen last
geving bestond, het desniettemin duide
lijk zou blijven dat (verweerster in ver
lll'eking) jegens hem schuldenares zou 
zijn van de sommen die zij van haar 
!eden ontvangen heeft », om de reden dat 
aanlegger beweerdelijk « de gegrondheid 
van die aanspraak noch rechtvaardigt, 
noch poogt te rechtvaardigen », dan wan
neer aanlegger tegen die verklaring van 
de rechters over de grond integendeel, 
om zijn aanspraak te rechtvaardigen, 
deed gelden dat verweerster <c gehouden 
(was) (hem) ... het behoorlijk verantwoord 
bedrag te betalen van de gelden welke 
zij in opdracht en voor rekening van de 
Hoofdgroepering « Suiker en nijverheids
teelten » van de gewezen N. L. C. V. » 
geind had, en dan wanneer de rechters 
over de grond, die niet betwistten dat de 
litigieuze incasseringen door verweerster 
« in opdracht en voor rekening » van de 
Corporatie of de Groepering geschied 
waren, derhalve behoorden de rechts
gronden op te geven waarom, tegen de 
Iouter Ietterlijke zin van die termen en 
lmiten elk denkbeeld van een lastgeving, 
iedere aflegging van rekenlng en verant
woording en iedere overdracht van de 
geinde gelden moesten uitgesloten worden, 
doordat voormelde reden van het arrest, 
in de mate waarin slechts verklaard 
wordt dat aanlegger generlei cc rechtvaar
diging » van zijn aanspraken vBrstrekt, 
het geloof schendt dat aan de door aan
legger- in hoger beroep regelmatig geno
men conclnsies verschuldigd is (schending 
van de artikelen 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en, in elk geval, 
zijn conclusies niet beantwoordt (schen
ding van artikel 97 _ van de Grondwet) : 

Overwegende dat aanleggers conclusies 
ua beschouwingen welker doe! was het 
!Jestaan van een lastgeving te bewijzen, 
vermeldden cc dat, zo men even wil over
wegen dat het juridisch verband hetwelk 
tussen partijen bestaan heeft geen Iast
geving doch slechts enigerlei andere over-
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eenkomst uitmaakte, - en men vraagt 
zich vergeefs af welke ? - het deson
danks duidelijk blijft dat geintimeerde 
jegens appellante schuldenares is ... »; 

Overwegende dat het arrest deze stel
ling terecht als al te onduidelijk heeft 
kunnen aanzien opdat zij zou moeten be
sproken worden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

24 februari 1955. - 16 kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Sohier, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gel'ijlc
l~tidende oonol~tsie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 25 februari 1955 

BEWAARGEJVING. - BESTELLING VAN IN
STALLATIES. - 0VERHANDIGING VAN EEN SOM 
GELD AAN DE LEVERAAR TEN· 'J'ITEL VAN VOOR
UITBETALING. - ARREST BESLISSEND DAT 
DEZE OVERHANDIGING GEEN BEWAARGEVING 
UITMAAKT. - WETTELIJKE BESLISSING. 

De beslissing waarbij geoordeeld wordt 
dat de overhandiging van een geldsorn 
ten titel van vooruitbetaling op bestelde 
goederen geen bewaargeving ttitmaalct 
is wettelijk. (Burg. Wetb., art. 1915.) 

(VAN DAELE, T. GURATOR AAN RET 
l<'AILLISSEMENT DER P. V. B. A. TEVO.) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, eerste onderdeel, 
afgeleid uit de schending· van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het hof van be
roep, aldus te kort komend aan de ver
plichting die op de rechter berust zijn 
beslissing op passende wijze met redenen 
te omkleden, in het bestreden arrest het 
punt in het onzekere laat of het al dan 
niet aanneemt dat een overeenkomst tus
sen partijen was tot stand gekomen waar
door de vennootschap Tevo als eenvoudig 
bewaarneemster van de door aanlegger 
opgevorderde waarden aangemerkt werd, 
en dat zodanige overeenkomst (bijaldien 
die waarden voorheen ook bij voorbaat 
mochten betaald geweest zijn) haar uit
werking moest hebben ingeval het in be
waring gegevene op naam van aanlegger 
zou zijn vereenzelvigd geweest; tweede 
onderdeel, afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 

bestreden arrest, aldus te kort komend 
aan de verplichting die op de rechter rust 
zijn beslissing op passende wijze met re
denen te omkleden, in het onzekere laat 
of en waarom het weigert de overeen
komst waarbij « partijen zich akkoord 
verklaren om hun rekeningen onder hen 
af te sluiten alsof een hunner bewaarne
mer was van de door haar ontvangen 
som JJ, en de « vermelding van de term 
cc bewaargeving Jl in de rekeningen JJ als 
afdoende en aan de curator tegenstelbaar 
te beschouwen en inzonderheid of de re
den daartoe is dat de opgevorderde waar
den hoegenaamd niet konden vereenzel
vigd worden ofwel dat die vereenzelviging 
hoewel mogelijk, niet met de vermel<'ling 
van aanleggers naam jegens de derde
houder van bedoelde waren verbonden 
was; derde onderdeel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 544 1915 1932 
tot HJ37 en 2079 van het Burg~rlijk 'wet-

1 boek, 566 tot 568, 570 en 572 van de wet 
van 18 april 1851 op de faillissementen, 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, ofschoon aannemend dat, 
volgens de overeenkomst tussen partijen, 
de vennootschap Tevo enkel de bewaar
neemster kon geweest zijn van de waar
den welke aanlegger tegen de curator over 
het faillissement van die vennootschap 
opvorderde, desondanks geweigerd heeft 
op die opvordering toewijzend te beschik
ken, om de reden dat cc het in bewaring 
gegevene niet op naam van aanlcgger yer
eenzelvigd was JJ, dan wanneer, opdat over 
een opvordering tegen de curator gunstig 
zou kunnen beschikt worden het niet 
nodig is dat de opgevorderd~ zaak op 
naam van de opvorderaar vereenzelvigd 
weze, maar slechts dat zij als de zaak 
van de opvorderaar, of als hem toeko
mende, geindividualiseerd weze en dat zij 
onder de andere bestanddelen van het 
patrimonium in het bezit van de gefail
leerde herkenbaar weze : 

Overwegende dat cle door aanlegger in
gestelde en bij het bestreden arrest afge
wezen vordering ertoe strekte betaling te 
bekomen van 299.191 fr. 25, en subsidiair 
van 269.750 frank, welke som zich, volgens 
aanlegger, slechts bij wijze van inbewaar
geving in handen van de gefailleerde ven
nootschap bevond en gevolglijk aanleggers 
eigendom was, althans te doen zeggen dat 
het een bevoorrechte schuldvordering gold 
op de som welke op naam van bedoelde 
vennootschap bij de c< Societe fran\;aise de 
banque et de dep6t JJ in bewaring gege-
ven is; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, bij het sluiten der akkoor
den uit kracht waarvan van cle gefail
leerde vennootschap bankpromessen zijn 
overhandigd geweest, aanlegger verklaard 
heeft : « Daar deze gezamenlijke installa
ties 490.000 frank zullen belopen en U ver-
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Iangt dat de bestelling bij voorbaat be
taald worde, laat ik U inliggend de che
ques tot betaling van bewuste installaties 
geworden »; 

Overwegende dat het arrest eruit afleidt 
« dat de eerste rechter terecht deze over
handiging een vooruitbetaling geheten 
heeft, zoals partijen zelf het trouwens 
bepaald hadden ll ; 

Dat het bovendien beslist « dat nit ge
nerlei gegeven blijkt dat de reden waarom 
die gelden krachtens de aanvankelijke 
overeenkomst van 3 october 1944 waren 
overhandigd geweest naderlumd een ver
andering zou ondergaan hebben ll ; 

Overwegende dat l1et bestreden arrest 
door deze beschouwingen welke aanlegger 
niet critiseert en welke de in het eerste 
ondercleel van het middel aangevoerde 
dubbelzinnigheid uitsluiten, zijn clisposi
tief wettelijk met redenen omkleed heeft : 

Overwegende dat, zoals de opstelling 
ervan het overigens aantoont, de grond 
waartegen het middel opkomt ten over
vloede gegeven werd, welke als volgt 
luidt : « dat, aangenomen zelfs dat par
tijen op een gegeven ogenblik overeenge
komen zijn hun rekeningen onder hen af 
te sluiten' alsof de vennootschap Tevo 
bewaarneemster van de door haar ont
vangen som was, en in de rekeningen van 
de term << bewaargeving ll melding ge
maakt hebben, zodanige bewaargeving, 
niet op naam van appellant (hier aanleg
ger) vereenzelvigd zijnde, niet aan derden 
kan tegengesteld worden; dat onder die 
derden zich de schuldeisers bevinden 
welke de curator vertegenwoordigt ll ; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
nin het middel feitelijke grondslag mist 
en de tweede en derde onderdelen ervan 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwer'pt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

25 februari 1955. - 1" kamer. - Voor
zittm·, H. Vandermeersch, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H; Daubresse. - Gelijkl1tidende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoff de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en 
Simont. 

1 e KAMER. - 25 februari 1955 

DOUANEN EN AOOIJNZEN. - BESLAG 
VAN GOEDEREN. SCHADEVERGOEDING BE-

(1) ADAM, (( Loi generale du 26 aout 1822, 
uitg. 1837, blz. 247 en 248; DALLoz, Rep. gene
,.az, v' Douanes, n' 844; Rep. prat. d1·. belge, 
v' Douanes et acc·ises, n' 529; verbr., 21 ja
nuari 1840 (Bull. 1839-1840, blz. 350; PASIC., 
1839-1840, blz. 284, en de conclusies van het 

VERBR., 1955. - 35 

PERKT TOT 1 T. H. 's MAANDS VAN DE 
WAARDE VAN DE IN BESLAG GENOMEN GOEDE
HEN. - BEPERKING VAN TOEPASSING OP DE 
UIT EEN ONWETTELIJKE INBESLAGNEMING 
SPRUITENDE SCHADE. - NIET TOEPASSELIJK 
OP DE SCHADE DIE UIT ANDERE OORZAKEN 
VOORTVLOEIT. 

De schadevergoeding waarvan artikcl 244 
1Jan de wet van 26 augustus 1822 het 
bedrag tot 1 t. h. 's maands van de 
waarde der aangehaalde goederen be
perkt, betrett de door een onwettelijlce 
inbeslagneming van de administratie 
van douanen en accijnzen veroorzaakte 
schade, deze beperlcing is niet va;n toe
passing op de schade die uit andere 
oorzalcen voortvloeit otschoon zij bij 
gelegenheid -ran lle inbeslagneming werd 
ondergaan (1). 

{BELGISCHE STAAT, T. VREUGDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - "Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 november 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleicl uit de 
schending van artikel 244 van de algemene 
wet van 26 augustus 1822, over de heffing 
der rechten van in-, uit- en doorvoer en 
van cle accijnzen, alsmede van bet tonne
geld der zeeschepen, doordat het bestreden 
arrest als fout ten laste van aanlegger 
het feit aanmerkt de inbeslagneming niet 
vanaf het arrest waarbij verweerder vrij
gesproken werd opgeheven te hebben, 
welke inbeslagneming op de aan verweer
der toebehorende goederen onwettelljk 
verricht werd, en aan dezelve wegens de 
waardevermindering van die goederen in 
verband met de staat der markt, een 
schadevergoeding van 50.000 frank toe
kent, dan wanneer de in artikel 244 be
paalde vaste vergoeding elke schade dekt 
die veroorzaakt werd door het feit dat 
de koopwaar tussen de dug der inbeslag
neming en de dag waarop het bestuur 
aldus die aanhaling opheft aan de vrije 
beschikking van de eigenaar ervan ont
trokken geweest is, bijaldien die opheffing 
ook niet onmiddellijk op de rechterlljke 
beslissing waarbij zij gelast wordt volgen 
zou: 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat, het bestnur van douanen 
en accijnzen in 1946 ten nadele van ver
weerder aan wie het een inbreuk op de 

openbaar ministerie); Fr. verbr., 23 januari 
l821, betreffende de uitlegging van artikel 16, 
paragraaf 1, van titel IV van de wet van 
9 floreal jaar VII (aangehaald door AnAM, op. 
cit. blz. 248) en 12 november 1839 (aangehaald 
door DALLOz, op. cit., blz. 784, en nota). 
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wetten over de douanen en accijnzen ten 
laste legde goederen inbeslag genomen 
hebbend, het hof van beroep bij een op 
10 november 1947 gewezen eindarrest ver
weerder vrijgesproken en teruggave, aan 
hem, van die goederen gelast heeft; dat 
het bestuur zonder redenen die beslissing 
slechts op 8 maart 1948 ten uitvoer gelegd 
heeft; 

Overwegencle dat de schaclevergoeding 
w:aarvan artikel 244 van de wet van 26 au~ 
gustus 1822 het bedrag tot 1 t. h. 's maands 
van de waarde der aangehaalde goederen 
beperkt te berekenen van de dag der inbe
slagneming tot op dien van de teruggave, 
de schadevergoeding uitmaakt waartoe de 
onwettelijke inbeslagneming grond ople
vert, maar niet die welke uit andere oor
zaken voortvloeit, zoals de fouten van 
!let bestuur in !let bewaren van bedoelde 
goederen of de aan hetzelve te wijten 
vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
eindbeslissing waarbij terugg·ave der aan
gellanlde goederen gelast wordt; 

Overwegende dat vorengemelde wetsbe
paling immers tot doel heeft te voorkomen 
dat !let bestuur door de vrees voor de 
schadevergoeding waaraan het zou bloot
gesteld wezen in zijn daden van vervol
ging zou g·ehinderd worden; dat die be
sell on wing generlei verband houdt met 
fouten welke het bestuur zou kunnen be
gaan, hetzij in de bewaking of bewaring 
van de aangehaalde· goederen, hetzij door 
het niet of verkeercl ten uitvoer leggen 
van een rechterlijke eindbeslissing waar
bij terug·gave van clie goederen gelast 
wordt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten·. 

25 februari 1955. - 1• kamer. 
Voorzitter, H.' Vandermersch, raadsheer 
wanrnemencl voorzitter. - Versla.rwever, 
H. Rutsaert. - Geli.fkl7t.id.e1ule cor10lnsie, 
H. Raonl Hayoit de 'l'ermicourt, procu
reur-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Leyn
seele en de Harven. 

2" KAMER. - 28 februari 1955 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREFJNKOMST ONTSTAAN.) 
- STRAFZAKEi':. - BURGERLI.TKE VORDE
TIING. - ll'IIDDEL A.FGELEID HlERFI'l' DA'l' EEN 
SCHADEYERGOEDlNO WEGENS VERLIES VAN EEN 

(1) Verbr., 4 october 1954 (PAsrc., 1955, I, 
64); raadpl. verbr., 21 augustus 1941 (Arr. 
Ve1·br., 1941, blz. 184; Hull. en PASIC., 1941, 
I, 320); 10 juli 1950 (An·. T'eTbr., 1950, 
blz. 719; B11ll. en PASIC., 1950, I, 823) ; 9 juni 
1952 (A1~·. Verb1·., 1952, blz. 568; Bull. en 

WEDDE TOEGEKEND WERD. - SCIIADEI'ER
GOEDING W AARV AN HET BED RAG GELIJK IS 
AAN DE WEDDE 'VAN RET SLACH'l'OFFEH 11EDU
RENDE EEN REPAALD TIJDPERK MAAR TOT 
HERSTELLING VAN DE INGEVOLGE EEN WERK
ONREKWAAMHEID OPGELOPEN SCHADE TOEGE
KEND WERD. - ~1IDDEL DAT IN FEITE ~US'!'. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.) 

VEROORDELING VAN DE DADER VAN EEN 
ONGEOORLOOFD FElT TOT SCHADEVERGOEDING 
WEGENS AAN RET SLACHTOFFER REROKKENDE 
STOFFELIJKE SCHADE. - BESLISSii'IG VAS'J'
STELLEND DAT DE DOOR RET SLACH'l'OFFER OP
GELOPENE VERWONDINGEN EEN DEFINITIEVE EN 
VASTE VERMINDERING VAN ZIJN ARREIDSVER
MOGEN HERREN VEROORZAAKT. - BESLIS
SING DIE VOOR HE'l' REPALEN VAN DE SCHADE 
RET RISICO IN ACH'l' NEEM'l' VAN HET VERLIE~ 
VAN DE RETREKKING WEGENS VROEGTIJDIGE 
VERZWAKKING EN VAN DE WAARSCHIJNLIJKE 
ONMOGELIJKHEID EEN ANDERE WERKGEVER 
TE VINDEN. - WET'l'ELI,TKHEID. 

1° .Mist in teite, het middel afgeleid hier
uU .dat een schadevergoeding wegens 
ve·dws van wedde toegekend werd dan 
wanneer die schadevergoeding ofs~hoon 
haar bed1·ag gelijlc is aan de wedde van 
h~.t slachtoffer gedurende een bepaald 
ttJdperlc tot herstel van de ingevolge 
een werlconbelcwaamheid door het 
slachtofjer ondergane schade toegelcend 
werd (1). 

2° Is wettelijk de beslissing die de dader 
'Van een ongeoorloofd teit wegens de 
a.a;n het slachtojfer berolclcende stofjec 
ltJ lee so hade tot schadevergoeding ver
oorcleelt en die, "L'aststellend dat h'et 
slachtoffer een definitieve en vaste ver
minder-ing van zijn arbeidsverrnogen on
dergnat, voor het bepalen van de schade 
het risico van het verlies van de betrek
~cing wegens m·oegtijdige verzwaklcing 
tn acht "!'~emt. alsoolc de waarschijnlijlce 
onmo.qeh}Tchetd een andere we1·Jcgever 
te vinden (2) . 

(DE RIDDER, T. SEGHERS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

A. Nopens cle voorziening van De Rid
der als betichte : 

PASIC., 1952, I, 649); 24 mei 1954 (Arr. T'eTbr., 
1954, blz. 619; Bull. en PAsrc., 1954, I, 823). 

(2) Raadpl. verbr., 12 januari 1953 (ArT. 
T'm·M., 1953, blz. 287; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 319) ; SAvATIER, Traite de la •·esl'on-sabilite 
civile, bel. II, n" 521 en volgende. 
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I. Wat de beslissing over de publieke 
vordering betreft : 

Overwegende dat de substantHlle of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
straf wettelijk is ; 

TI. ·Wat de beslissing over de burger
lijke vorderingen van de burgerlijke pur
tijen Ruggenhout, Levaque, Pletinckx, 
Nationaal Verbond, Seghers q.q. en 
Tanghe betreft 

Overwegende dat geen middel wordt 
aangevoerd; 

III. Wat de burgerlijke vordering van 
Seghers in eigen naam betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1135, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
bock, 1319, 1320 van hetzelfde wetboek, 

· doordat het bestreden arrest bij misken
ning van het gerechtelijk contract alsmede 
van het aan verweerders · conclusies ver
schuldigd geloof,'· conclusies die strekten 
tot toekenning niet van een schadevergoe
ding wegens verlies zijner wedde tussen 
de dag van 't ongeval en october 1952, 
maar van een schadevergoeding voort
spruitende uit zijn werkonbekwaamheid 
gedurende die tijdspanne, hem nochtans 
wegens verlies aan wedde 96.975 frank 
toekent : 

.Overwegende dat, naar aanleiding van 
zijn veroordeling wegens een ongeval, 
voor de schadelijke gevolgen waarvan hij 
verantwoordelijk werd verklaara, aan
Iegger het bestreden arrest verwijt het 
aan verweerders conclusies verschuldigde 
geloof e ffil....!.lliskend, door hem een 
scha vergoeding van 96.975 frank we
gens verlies van wedde toe te kennen, 
wa, sclmdevergoecling wegens werkon
bel9 aamheid voor het tijdperk vanaf de 
da~ van het ongeval tot october 1952 was 
aangevraagd; 

Overwegende dat, door aan verweerder 
een som geliik aan het bedrag zijner 
wedde voor bedoeld tijdperk toe te ken
nen, het hof van beroep de vergoeding 
van de in die tijd opgelopen werkonbe
kwaamheid bedoeld heeft daar het deze 
som toekent op grond van de scbade die 
in de krenking van de lichamelijke gaaf
heid en tijdelijke werkonbekwaamheid 
v66r 16 october 1952 haar oorsprong vindt, 
zulks om de twee uitdrlikkelijke beweeg
redenen dat de burgerlijke partij van 
5 april 1952 af tot 16 october 1952 volledig 
onbekwaam tot werken is gebleven; dat 
bet hof van beroep gerechtigd was bij bet 
schatten van de uit dien boofde verschul
digde vergoeding met de wedde rekening 
te houden en ze, zoals verweerder het 

. voorop stelde, als een beoordelingselement 
te l.Jeschouwen, des te meer daar aanleg-

ger zelf in zijn conclusies vroeg dat het 
bedrag van 60.699 frank hetwelk verweer
der erkende van zijn werkgever ontvan
gen te hebben van de aldus in aanmerking 
genomen weqde zou afgetrokken worden; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101 1134 
1165, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet~ 
boek, doordat het bestreden arrest, - al
hoewel het vaststelt dat verweerder tus
sen de dag van het ongeval en october 
1952 van de Staat, zijn werkgever, 
6~.699 frank als wedde heeft ontvangen, 
e1ser nochtans ertoe veroordeelt hem de 
v?lle~~ge wedde die verweerder gedurende 
che tlJdspanne zou hebben verdiend te be
talen, dan wanneer de werkelijk geleden 
schade van verweerder, zoals eiser het in 
zijn conclusies aanvoerde · zich tot het 
verschil tussen die twee bedragen, zegge 
36.276 frank, beperkte : 

Overwegende dat de hier besproken eis 
;:an verweerder niet op een beweerd ver
lles van wedde of van bedrijfsinkomsten 
doch op de ondergane werkonbekwaam
heid gegrond was zoals uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt; 

Overwegende dat het middel dienvol· 
gens feitelijke grondslag mist; 

Over_ het derde middel, afgeleid uit de 
schendmg van de artikelen 1382 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, doord;t het be
streden arrest, - alhoewel het erkent 
dat verweerders zijn functies heeft her
n_~!fien, - hem nochtans « wegens mate
nele schade Jl een schadevergoeding van 
1.500.000 fr. toekent en eisers veroordeling 
tot betaling dier som steunt, enerzijds op 
e:n onherroepelijke en zekere vermi~de
nng van het arbeidsvermogen van het 
slacht?_ffer, en anderzijds, op het feit 
d~t hlJ aan het verliezen zijner betrek
kmg t~ngevolge van een vroegtijdige ver
z~vak~mg blo~t_gesteld is en op de omstan
dlgheld dat hlJ dan waarschijnlijk in de 
onmogelijkheid zou verkeren een andere 
werkgev~r te vinden, dan wanneer een 
toekomstlge en onzekere bedreiging die 
w~}licht z~c~ nooit zal verwezenliJken, 
geen aanle1dmg tot schadevergoeding ge
ven_ . kan, vermits de schade, - noodza
kellJk bestanddeel tot toepassing van ar
tikel1382 van het Burgerlijk Wetboek -
niet aanwezig is : ' 

Overwegende dat de toekenning aan ver
weerder van een bedrag van 1.500.000 fr. 
~-egens kr~nking van zijn lichame
hJke gaafhe1d, door aanlegger bestreden 
wordt, op gro;nd van de beschouwing dat 
de vermmdermg van het arbeidsvermo
P.;en, he~ verlies door verweerder van zijn 
b~trekkmg wegens vroegtijdige verzwak
kmg en de waarschijnlijke onmogelijk
heid een andere werkgever te vinden 
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slec11ts een mogelijke schade uitmaken, 
die zich wellicht nooit zal verwezenlij
ken; 

Overwegende dat volgens de bestreden 
beslissing de opgelopen letsels een onher
roepelijke. en zekere vermindering van het 
arbeidsvermogen hebben medegebracht en 
de lichamelijke gaafheid van verweerder 
in aanzienlijke mate hebben vernietigd, 
met de hieraan verbonden onzekerheid 
wat het verlies van zijn betrekking door 
vroegtijdige verzwakking betreft en de 
waarschijnlijke onmogelijkheid een an
dere werkgever te vinden; 

Overwegende dat rleze vermindering 
van het arbeidsvermogen en de krenking 
van de lichamelijke gaafheid, met de 
risico's die zij doen ontstaan een zekere 
en actuele schacle uitmaken op grond 
waarvan het hof van beroep gerechtigd 
was scharlevergoeding toe te kennen; dat 
het middel naar recht faalt; 

B. Wat de voorzieningen van de bur
gerlijke partijen Seghers, Ta:ilghe, alsook 
de voorziening van De Ridder als burger
lijke partij tegenover Buggenhout be
treft : 

Overwegende dat deze voorzieningen 
niet blijken betekend te zijn geweest aan 
de partijen waartegen zij gericht zijn; 
dat zij dienvolgens niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegger De Riclder 
tot de kosten behalve deze van de voor
zienlng van de partijen Seghers, Tanghe, 
welke- kosten ten laste van deze laatsten 
gelegd worden. 

28 februari 1955. - 26 kamer. - Voor
z'itte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Rut
saert. - Geli:ikluidende conclnsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 28 februari 1955 

1° WISSELOONTROLE. - Urri'OER VAN 
GOUD EN WAARDEN. - FEI'l' STRAFBAAR IN 
EEN VREEMD LAND ALS EEN SLUIKSE INVOER 
UITMAKENOE. - 0NDEHSCTIEIDEN MISDRIJ

''EN. 
2° GEWIJSDK - S·rRAFZAKEN. - BE

TIOHTE DIE IN HET BUITENLAND WORD'l' GE
VONNIST. - WE'f VAN 17 APRIL 1878, ARTI
KEL 13. - VEREIS'l'EN. 

1 o De ttitvoer van gou.d en waarden uit 
BelgiC en hun door de wetgevilng van 
cen vreemd land als sluiks beschouwd 
invoe1· in dit land malcen onderscheiden 
misilrijven uit. 

2o De Belgische skatrechte1· moet met 

ile ten opzichte van ile betichte aoor 
de v1·eemae stratrechter uitgesprolcen 
beslissing geen rekening houaen wan
neer het misilrijf waaTvan hij te lcen
nen heett hetzelfde niet is als ilat wellc 
in het buitenlanil gepleegil weril (1). 

(BOONAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 october 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13 van de wet 
van 17 april 1878 houdend de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 4 en 5 van cle besluitwet van 
6 october 1944 gewijzigd bij de besluitwet 
van 4 juni 1946 op de deviezencontrole, 
97 van de Grondwet, 1317 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, cloordat het be
streden arrest· aanlegger wegens in brenk 
op de artikelen 4 en 5 van de besluitwct 
van 6 october 1944 gewijzigd door de be
sluitwet van 4 juni 1946 veroordeeld heeft 
om ten minste 500 kilogram goud in sta
ven en van 6.300.000 Belgische frank te 
hebben uitgevoerd, dan wanneer aanleg
ger wegens hetzelfde feit in Frankrijk 
door het Hof van Douai veroordeeld werd 
en zijn straf ondergaan heeft, zodat de 
publieke vOrdering in Belgie niet meer 
ontvankelijk is en doordat het arrest de 
bewijskracht van de voorgebrachte stuk
ken tot bewijs van de vervolging en ver
oordeling in Frankrijk miskend heeft : 

Overwegende dat artikel 13 van de wet 
van 17 april 1878 vereist, opclat een ver
volging in BelgH! uitgesloten weze, dat, 
onder meer, de betichte in een vreemd 
land uit hoofde van hetzelfde misdrijf 
gevonnist werd; 

Overwegende dat indien de inbreuk van 
sluikse invoer van goud en Belgische fran
ken in Frankrijk en de overtreding van 
de Franse wetgeving betreffencle de con
trOle op de wissel, die cle veroordeling te 
Douai hebben medegebracht, een materieel 
element gemeen hebben met de misdrijven 
clie in Belgie tot het bestreden arrest aan
leicling hebben gegeven, beide veroordelin
gen nochtans niet uit hoofcle van clezelfde 
misdrijven uitgesproken werden; 

Overwegende immers clat de door de be
streden beslissing voor vaststaande gehou
den misdrijven de « uitvoer van goud en 
van Belgische franken uit Belgie betreffen 
en inbreuken uitmaken op de Belgische 
besluitwet van 6 october 1944 (gewijzigcl 

(1) Raadpl. verbr., 15 december 1952 (A1-r. 
Jlerbr., 1953, blz. 234; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 262). 
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.door de besluitwet van 4 juni 1946) betref
fende de controle op de wissel, die de be
scherming van de belangen en rechten 
van de Belgische gemeenschap beogen, 
terwijl de misdrijven die tot de veroor
deling te Douai hebben geleid de << in
voer l> in Frankrijk betreffen en een kren
king van de rechten en belangen van de 
Franse gemeenschap uitmaken; 

Overwegende dienvolgens dat de hier
boven aangehaalde toepassingsvoorwaarde 
van artikel 13 van de wet van 17 april 
1878 ter zake niet vervuld is, en dat het 
bestreden arrest geenszins het aan de in 
het middel bedoelde stukken verschuldigd 
geloof miskend heeft en geenszins. de door 
aanlegger ingeroepen wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende dat, voor het overige de 

substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

28 februari 1955. - 2° .kamer. - V oor
zUter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslag,qever, H. Rut
saert. - Geli,ilcluidende conclH-sie, H. De
pelchin, advocaat-general. Pleiter, 
H. de Pelsmaeker van het Hof van beroep 
te Brussel. 

2° KAMER. - 28 februari 1955 

1° VEJRKEER. - TECHNISCHE CONl'ROLE 
VAN DE AU'l'OVOERTUIGEN. - BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 22 MEl 1947. - GEBRUIK OP 
DE OPENBARE WEG VAN EEN AUTOVOERTUIG 
DIE NIE'f DOOR EEN SCHOUWINGSBEWJ,JS GE
DEKT IS. - BEGRIP. 

2° VEJRKFJEJR. - TECHNISCHE CON'l'ROLE 
VAN DE AU'fOVOERTUIGEN. - BEWIJS VAN 
DE MISDRIJVEN. - GEEN PROCES-VERBAAL, 
WAARBIJ HE'l' MISDRIJF TEN LAS'l'E VAN DE 
VERDACHTE WORDT VAS'l'GES'l'ELD. - BEWIJS 
DOO,R ALLE RECH'l'S~HDDELEN. 

10 Het teit voor een werlcgever een onder 
het bi.1 Regentsbesluit dd. 22 mei 1947 
goedgelceu.rd reglement vallend auto
voe1·ttl.ig op de openbare weg te laten 
of doen voeren maalct het gebrttilc uit 
van een autovoertu.ig in de zin van ar
tilcel 3, 1°, ·van voornoemd beslu.it. 

2° Bi.i ontstenten·is vam een p-roces-·IX"rbaal 
mag het bewijs van de inbretl1cen op 

(1) Raadpl. verbr., 6 december 1948 (An·. 
Ye•·b1·. 1948, biz .. 609; Bull. en PAsrc., 1948, 

· l, 694); 23 maart 1953 (A,.,·. T'e1'b1·., 1953, 
biz. 503; Bull. en PASIC., 1953, I, 569); 7 de-

het besluit van de Regent van 22 mei 
191{7 door alle rechtsmiddelen geleverd 
worden (1). 

(VERHELS'l'.) 

ARRESl' (2). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1954 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank van Veurne; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van· de 
Grondwet en 3 van het besluit van de 
Regent dd. 22 mei 1947, doordat het be
streden vonnis aanlegger veroordeeld heeft 
om een auto gebruikt te hebben die niet 
door een regelmatig schouwingsbewijs ge
dekt was alhoewel uit de stukken van 
het dossier blijkt dat de overtreding ge
pleegd werd door de aangest!'!lde autoge
leider, en niet door de werkgever, huidige 
aanlegger, voor wiens rekening het ver
voer gebeurde : 

Overwegende dat de stukken der rechts
pleging laten uitschijnen dat aanlegger 
strafrechterlijk vervolgd en veroordeeld 
werd om op de openbare weg gebruik ge
maukt te hebben van een voertuig dat on
der de toepassing viel van het door het 
besluit van de Regent van 22 mei 1947 
goedgekeurd reglement en niet door een 
schouwingsbewijs gedekt was, terwijl het 
voertuig door een aangestelde van aan
legger bestuurd was toen de inbreuk vast
gesteld werd ; 

Overwegende dat artikel 3, 1 o, van het 
besluit van de Regent dd. 22 mei 1947, ge
nomen in uitvoering namelijk van de be
sluitwet dd. 24 februari 1947, waarbij de 
verplichting van de technische controle 
tot de autovoertuigen dienende tot het 
vervoer van zaken voor eigen rekenhig 
van de eigenaar uitgebreid wordt, « het 
gebruik op de openbare weg >l strafbaar 
stelt van een autovoertuig vallende onder 
het reglement, goedgekeurd bij het besluit 
van de Regent van 22 mei 1947, en dat 
niet gedekt door een schouwingsbewijs is; 

Overwegencle dat het feit, voor een 
werkgever, zulkclanig voertuig op de open
bare weg te laten of doen voeren, het ge
bruik van een automobie1 in de zin van 
voornoemd artikel 3, 1°, uitmaakt en der
halve, zo het gebruikte voertuig niet door 
een schouwingsbewijs gedekt is, onder 
de toepassing van die wetsbepaling valt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

cember 1953 (Arr. Ye1·b•·.. 1954, biz. 242; 
Bu.ll. en PAsrc., 1954, I, 285). 

(2) Een eerste arrest werd in deze zaak door 
het hof g'ewezen op 27 september 1954 (Bttll. 
en PASIC., 1955, ·I, 41). 
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Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 4 van de besluitwet 
del. 24 februari 1947, doordat bet bestreden 
vonnis aanlegger wegens inbreuk op ar
tikel 3, 1 o, van bet besluit van de Regent 
del. 22 mei Hl47 veroordeelt, alboewel geen 
proces-verbaal te zijnen laste opgesteld 
werd en dus ook niet binnen de wettelijke 
termijn opgestuurd werd, dan wanneer 
voornoemd artikel 4 voorschrijft dat een 
afschrift van het proces-verbaal van de 
overtreding aan de overtreder moet ge
stuurd worden : 

Overwegende dat artikel 4 van de be
sluitwet van 24 februari 1947, in uitvoe
ring waarvan het besluit van de Regent 
van 22 mei 1947 genomen werd, voor
schrijft dat de processen-verbaal volledig 
bewijs opleveren zolang bet tegencleel niet 
bewezen is en dat een afschrift ervan bin
nen de drie dagen na de vaststelling der 
misdrijven , aan de overtreder gestuurd 
wordt; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een regelmatig proces-verbaal, bet bewijs 
van de inbreuken op bet besluit van de 
Regent van 22 mei 1947 door alle rechts
mic1delen mag geleverd worden; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat aanlegger op 23 juli 1953. 
door de Rijkswacht te Oudenburg nopens 
de feiten verhoord wercl; dat de recht
bank derhalve over andere bewijselemen
ten dan bet proces-verbaal beschikt heeft 
om haar overtuiging te staven; 

Dat bet middel niet gegrond is; 
En overwegende dat de substantii!le of 

op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormeli nageleefcl werden en dat de 
straf overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

28 februari 1955. - 2° kamer. - 1Too1·
zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijkl~ticlende conclnsie, 
H. Delpechin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 februari 1955 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
S'.rRAFZAKEN. - M:IDDEL DAT DE NIE'l'IGHEID 
VAN RET BEROEPEN VONNIS INROEP'l'. - NIE
'l'IGHEID NIE'l' OPGEWORPEN v66R DE RECH'l'ER 
IN HOGER BEROEP. - BESLISSING IN HO
GER BEROEP NIE'l' OP DE MOTIEVEN VAN RET 
BEROEPEN VONNIS GESTEUND. - M:IDDEL NIE'l' 
ONTVANKELJ.TK. 

Is niet ontvanlcelijlc het micldel afgeleia 
~tit lle nietigheicl van het beroepen von
nis, wannee1· clie nietigheia niet v66r de 
rechter in lioger beroep werd opgewor-

pen en de beslissing van deze laatste 
niet op de motieven van het beroepen 
vonnis is gestemtd (1). 

(PISCADOR.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 29 october 1954 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde ; 

Over bet eerste en bet derde middel sa
men : het eerste, afgeleicl uit de schen
cling van de artikelen 7 van de wet van 
20 april 1810 en 164 van de wet van 18 juni 
1R69. doordat het beroepen vonnis van 
9 juli 1954, opgesteld en gewezen werd 
door de beer plaatsvervangend 110litie
rechter Muylaert, doch niet door deze ma
g"istraat maar door de beer vrederechter 
Lahousse die in de zaak niet gezeteld had 
genaamtekend werd; bet derde, afgeleid 
uit de schending van artikel 7 van de wet 
van 18 juni 1869, doordat bet beroepen 
vonnis door de heer plaatsvervangend 
politierecbter Muylaert gewezen wenl, dan 
wanneer uit bet vonnis niet blijkt dat de 
wettige titularis belet zou geweest zijn; 

Over de twee midclelen : 
Overwegpnde dat de beweerde gronden 

van nietigheid die aan de bevoegdheid 
vreemd zijn, de beslissing van de eerste 
rechter betreffen en voor de rechter van 
beroep niet opgeworpen werden; dat -deze 
laatste ze zich niet heeft kunnen toeeige
nen naardien zijn beslissing niet op de 
motieven van llet vonnis van de politie
rechter gesteund is; 

Dat beide middelen derhalve niet ont
vankelijk zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 en 7 van de 
besluitwet van 14 november 1939, doordat 
de door het bestreden vonnis uitgespro
ken straf niet aan de door gemelde arti
kelen gestelde voorwaarden volcloet : 

Overwegencle enerzijds, dat bet middel 
niet aancluidt waarom de uitgesproken 
straf niet aan de wettelijke voorschriften 
zou voldoen en anclerzijds, dat het bestre
clen vonnis toepassing van artikel 4 en 
niet van artikel 5 van 14 november 1939 
gemaakt heeft; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over bet vierde middel, afgeleid uit de 

(1) Zie verbr., 6 maart 1950 (Arr. J1erb1·., 
1950, biz. '136; Bull. en PAsrc., 1950, I, 464, en 
nota); 13 maart 1950 (Arr. J!e!'bl'., 1950, 
biz. 463; Bull. en PAsrc., 1950, I, 493); verge-· 
lijk verbr., 25 februari 1952 (A1·r. Verb1·., 1952, 
biz. 325; Bull. en PAsrc., 1952, 1, 372). 
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schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 7 van de besluitwet van 
14 november 1939, doordat het bestreden 
yonnis de datmn niet aanduidt van het 
vonnis wmtrbij aanlegster voor de eerste 
maal wegens een gelijkaardige telastleg
ging veroordeeld werd en hetwelk tot 
grondslag van de herhaling dient : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis, hetwelk de bewoordingen van de aan 
aanlegster betekende dagvaarding over
neemt, hlijkt dat aanlegster strafrechter
lijk vervolgd en veroordeeld werd om te 
Aalst op 6 maart 1954 << dronkenmakende 
drank aan een reeds kennelijk drunken 
persoon opgediend te hebben met de be
zwarende omstandigheid dat beticllte zicll 
in staat van wettelijke llerhaling bevond, 
om binnen het jaar, op 22 januari 1954 
bij vonnis op tegenspraak van de Politie
rechtbank te Aalst wegens overtreding 
van de besluitwet op de openbare dron
kenscllap tot een geldboete van 26 fr. x 20 
veroordeeld te zijn geweest ll; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

28 februari 1955. - 28 kamer. - Yoor
z-ittcr, H. de Clippele raadslleer waarne
mend voorzitter. - Yerslaggever, H. De
lahaye. GelijlcMtidende conchtsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 februari 1955 

1° RECHTBANKEN. - S'l'RAFZAKEN. 
AANDUIDINH VAN DE llENADEELDE PERSOON IN 
DE DE1'ICR'l'ING. - AANDUIDlNG VERDUIDE
LT-TK'l' DOOR DE RECH'l'EH OVER DE GHOND. -
"\VE1"fEI,I,JKHEID. 

2° AMRTENAAR. - BELANGNEMING IN EEN 
ZAAK. - BEGHIP. 

l 0 De 1·echter over de rwond vennag de 
termen van de betichting te verd7tide
li.flcen door de in de telasUegging aan
rted7tide benadeelde persoon nader te 
bepalen (1). 

2° H et bi.i artikel 24.5 van het Stmtwet
boelc ·voo1·zien misdri.if ontsta.at door 
het enkel teit 1!an de inmenging van de 
a.mbtenaar in de met zijn bediening 

. (1) Raadpl. verbr., 27 october 1936 (B11ll. en 
PASIC., 1936, I, 398). 

onveren·igbare za.ken zo1Hle1· dat er aan
leiding weze om na te gaan wellce de 
gevolgen van de inm enging zijn (2). 

(VANHORENBEEOK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending, wat betreft betichting A, van 
de artikelen 240 van het Strafwetboek, 
182 en 195 van het Wetboek van strafvor
dering, 97 van de Grondwet en van de 
rechten der verdediging, doordat het be
stredeu. arrest, waar de strafrechtsmacht 
door de inleidende dagvaarding enkel in 
kennis werd gesteld met het beoordelen 
ener ver·duistering ten nadele van de 
armenkas der gemeente Berchem, een 
ander feit aan dit eerste heeft in de 
plaats gesteld door eiser te veroordelen 
wegens verduistering ten nadele van de
genen, die voor toekenning van steun in 
aanmerking komen : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd ondermeer om, tussen 1 mei en 
24 augustus 1950, openbaar officier of amb
tenaar of met een openbare dienst belaste 
persoon, namelijk burgemeester der ge
meente Berchem, zijnde, bedrieglijk pu
blieke of private penningen, effecten die 
daarmede gelijkstaan, stukken, titels, 
akten, roerende voorwerpen, namelijk : 
een niet juist te bepalen geldbedrag, doch 
ongeveer 20.000 frank, die hij in handen 
had, hetzij nit kracht, hetzij nit reden 
van zijn bediening, ten nadele van de 
armenkas der gemeente Berchem be
drieglijk verduisterd te hebben, met de 
omstandigheid dat betichte geen borgstel
ling gestort heeft (betichting A); 

Overwegende clat het bestreden arrest 
vaststelt dat de . voorgewende verduiste
ring op private penningen slaat, en name
lijk op deze die, ten bedrage van onge
veer 20.000 frank in de opbrengst van 
(( het bal ten voordele van de armenkas 
van de burgemeester >l begrepen waren; 

Dat het verder erop wijst dat, <( wan
neer de telastlegging van verduistering 
ten nadele der armenkas gewaagt, het 
voor eenieder overduidelijk is dat de be
oogde benadeelden uiteindelijk degenen 
zijn die voor de toekenning van steun in 
aanmerking komen en die aldnR. naar de 
opvatting cler schenkers, in de feitelijke 
inrichting cler armenkas betrokken en be
grepen zijn ll ; 

Dat het alzo noch het in de betichting 

(2) Verbr., 21 december 1920 (Bull. en 
PASIC., 1921, I, 181). 
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omschreven feit door een ander vervangt, 
noch dit feit anders omschrijft, doch enkel 
de termen der betichting «ten nadele der 
armenkas ll verduidelijkt en de door aan
legger zelf op dit punt genomen conclusies 
beantwoordt; 

Dat het bestreden arrest, dienvolgens, 
noch de in het middel aangeduide wetsbe
palingen, noch de rechten der verdediging 
schendt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending, wat betreft betichting A, van 
de artikelen 240 van het Strafwetboek, 
195 van het Wetboek van strafvordering 
en 97 van de Gronclwet, doordat het arrest 
het door artikel 240 van het Strafwetboek 
:voorzien misdrijf als bewezen aanziet, 
dan wanneer beklaagde op het ogenblik 
der beweerde verduistering geen openbnar 
officier of ambtenaar meer was, of min
stens doordat het hof, de feitelijke ele
menten die het zelf vooropzette over het 
hoofd ziende, de hoedanigheid van open
baar officier of ambtenaar op het ogenblik 
der beweerde verdnistering aan beklaagde 
toekent, of. in elk geval doordat het hof 
aanneemt dat op een ogenblik waarop be
klaagde openbaar officier of ambtenaar 
:was er verduisteringen zouden geschied , 
zijn zonder daartoe op enig feitelijk ele
ment te stennen terwijl het hof bovendien 
aanneemt dat het misdrijf bestaat uit een 
opeenvolgende reeks verdnisteringen, die 
met de wegneming der gelden voltrokken 
werden, dan wanneer het door artikel 240 
van het Strafwetboek voorzien misdrijf 
ontegensprekelijk een ogenblikkelijk mis
dr{jf is en, zelfs indien men de redene
ring van het hof aanneemt, dan nog het 
misdrijf slechts zou voltooid geweest zijn 
op het ogenblik dat beklaagde geen open
baar ambtenaar meer was : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de conclnsies van aanlegger beantwoor
dend, waarbij deze voprwendde dat de fei
ten, alleszins, na zijn ontslag als burge
meester zonden plaats gegrepen hebben, 
verklaart dat deze voorstelling zich « bui
ten het tijdbestek stelt, zoals in de telast
legging voorzien is - te weten vanaf de 
afrekening van de opbrengst van gezegd 
bal in mei 1950 tot op het ogenblik dat 
het ontslag als bnrgemeester aangezegd 
werd - en dat zij bijgevolg de perken 
de1· beschnldiging te bniten gaat ll; dat 
het verder souverein in feite vaststelt dat 
de omstandig·heid << dat de gepleegde ver
dnistering tijdens de voorziene tijdspanne 
waarin betichte het ambt van burgemees
ter nitoefende begaan werd, blijkt niet 
alleen nit de vertronwelijke inmenging 
van zijn minnares tijdens zijn bnrgemees
terschap in het wanbeheer der armenkas, 
doch tevens uit het feit dat de wegneming 
noodzakelijkerwijze voltrokken werd na ar 

aanleiding van het ontslag en te dier ge
legenheid onder voorwending van compen
satie bewerkstelligd werd ll; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending, wat betreft betichting B, van 
de artikelen 245 van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet, doordat het arrest 
waartegen voorziening· enkel op algemene 
wijze voorhondt, zonder het belang nemen 
in de verscheidene zaken vast te stellen, 
dat het voldoende is, dat het belang zo
niet bij de aanvang, dan toch tijdens de 
nitvoering der beoogde verrichtingen en 
in ieder geval voor het beeindigen er van 
genomen werd, dan wanneer eiser in zijn 
conclusies had laten gelden « dat iedere 
na het afhandelen der zaak aanvaarde 
of gevraagde betaling al weze zij ook 
bewezen, niet aan deze bepaling beant
woordt ll : 

Overwegende dat aanlegger ook ver
volgd wordt om, openbaar officier of amb
tenaar of met een openbare dienst belaste 
persoon, namelijk bnrgemeester der ge
meente Berchem, zijnde, hetzij onmiddel
lijk, hetzij door tussenpersonen of door 
schijnakten, enig belang, welk het ook 
weze, genomen of aanvaard te hebben in 
de verrichtingen, aanbestedingen, aanne
mingen of regieen, waarvan hij ten tijde 
van de verrichting geheel of gedeeltelijk 
het bestunr of het toezicht had, of, met 
de machtiging tot betaling of met de ver
effening van een zaak belast was, er enig 
belang in genomen te hebben, en namelijk 
in verband met bestellingen of mogelijke 
bestellingen door de gemeente Berchem 
aan zeven in de telastlegging vermelde 
firma's (betichting B); 

Overwegende dat aanlegger de in het 
middel aangehaalde aanvoering v66r het 
hof van beroep wel heeft doen gelden, 
maar dat dit hof het met dit stelsel eens 
is .nopens het ogenblik . waarop het bij 
artikel .245 van het Strafwetboek bepaald 
belang moet bestaan; maar dat het eraan 
toevoegt « dat het misdrijf ten deze voor 
voltrokken moet worden gehonden van het 
ogenblik af dat het belang genomen of 
bedongen werd, onaangezien het tijdstip 
waarop de beoogde voordelen verwezen
lijkt werden ll ; 

Dat het nit die beschonwingen en uit 
een omzichtig onderzoek der geg·evens der 
zaak en namelijk der verklaringen van 
aanleggers medebetichten en van de getui
gen afleidt dat de bestanddelen van het 
misdrijf voorhanden zijn, daar « het be
lang, zoniet · bij de aanvang, dan toch tij
dens de nitvoering der beoogcle verrich
tingen en in ieder geval v66r het beeincli
gen ervan besproken en genomen wercl ll 
en « het tijclstip van de nitkering der spe
cien, noch de benaming die er aan werd 
gegeven het bestaan der belangneming 
betreffen lli 
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Overvvegende dat het bij artikel 245 van 
het Strafwetboek voorzien misdrijf door 
het enkel feit van de inmenging van de 
ambtenaar in de met zijn bediening on
verenigbare zaken ontstaat zonder dat er 
aanleiding weze na te gaan welke de ge
volgen van de inmenging zijn; 

Dat het bestreden arrest, dienvolgens, 
de toepassing van voormeld artikel 245 
op aanlegger wettelijk gemotiveerd heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat de substantH\le of op 
straf voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

28 februari 1955. - 2e kamer. - Vom·
ziUe1·, H. de Olippele, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1·slagge1;er, 
H. Huybrechts. - (}elijlclnidende concln
s·ie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 februari 1955 

1° REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. _. STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGE
LEID UIT DE SCHENDING VAN RET RECHT VAN 
VERDEDIGING VAN DE VERDACHTE VOOR RET 
GERECHT DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT 
GEWEZEN. - VERDACHTE DIE ZONDER VOOR
BEHOUD IS VERSCHENEN. - 0NGEGROND MID
DEL. 

20 KANSSPEJI,EJN. UITBATING. BE-
GRIP, 

30 KANSSPELEN. UITBATING. Pu-
BLIEKE VORDERING NIET AFHANKELI,JK VAN 
EEN KLACHT. 

40 KANSSPELEN. - UrrnATING. - BE-
DRIEGLIJK INZICHT GEEN BES'l1ANDDEEL VAN 
HE'l' W ANBEDRIJF. 

1° Kan niet worden aangenomen, het 
middel afgeleid uit de schending van 
het recht van verdediging van de aan
legger v66r het gerecht dat de best1·eden 
beslissing heeft gewezen, wanneer de 
aanlegge1· zonder voorbehond met be
trelclcin.rJ tot de t~itoefening van zijn 
recht van verdediging v66r dit gerecht 
ve1·schenen is (1). 

2° Maalct een kansspel t~it, waarvan de 
· t~itbating, naa1· de z·in 1;an de wet van 
24 october 1902, verboden is, het spel 
dat op zichzelf of in de voorwaarden 

(1) Verbr., 17 november 1952 (A1·r. VeTbr., 
1953, biz. 145; Bull. en PASIC., 1953, I, 160) ; 
20 september 1954 (supra, biz. 17; Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 25). 

waarin het beoefend wordt, van zullce 
aard is dat daarbij het toeval op de 
physische of intellectuele behendigheid 
overwegena is (2). 

3° In zake lcansspelen is het instellen 
van de pt~blielce vorder-ing niet afhan
lcelijlc van een klacht. (Wet van 24 oc-
tober 1902, art._ 1.) · 

4° Het bedrieglijlc inz·icht maalct geen 
bestanddeel u.it van het wanbedrijf van 
uitbating van Jcansspelen. CWet van 
24 october 1902, art. 1.) 

(DENEEF.J 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 17 december 1954 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Over het ee,·ste mid del, afgeleicl uit de 
schencling van de rechten der verdediging, 
doordat de vaststellingen en inbeslagne
mingen, waartoe door de politie overge
gaan werd, geen voldoende waarborg voor 
llet bepalen van het misdrijf bieden zo
dat de .door de onderzoeksrechter aange
stelde deskundige in de onmogelijkheid 
verkeerde de inbeslaggenomen toestellen 
behoorlijk te onderzoeken en dat, overi
gens, de hem gegeven ovdracht niet vol
doende bepaald was : 

Overwegende dat de door het middel 
voorgestelde grieven slechts tegen het 
voorbereidend onderzoek gericht zijn en 
dat zij v66r de recllter over de grond 
niet voorgesteld werden ; 

Dat bet middel derllalve nieuw en niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de « regeling. betreffende de 
toepassing der talen in gerechtszaken >>, 
doordat de deskunclige Nicaise uitslui
tend Franstalig is, waardoor de tegen
spraak van zijn deskundig onderzoek en 
van het onderzoek op zichzelf in het ge
drang komt : 

Overwegende dat het verslag van de 
deskundige Nicaise in het Nederlands, 
taal van de procedure, opgesteld werd; 

Overwegende dat het middel in werke
lijkheid geen schending van de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik der 
talen in gerechtszaken · doch een schell
ding van de rechten van de verdediging 
inroept; 

Overwegende dat aanlegger zijn verde
diging v66r de rechter ovel' de grond zon
der voorbehoud voorgedragen heeft; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

(2) Verbr., 22 maart 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 651, en nota). 
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Over het derde middel, afgeleid . uit de 
schending van de artikelen 44, 155, 189 en 
211 van het Wetboek van strafvordering, 
doordat de deskundigen Nicaise en Rues, 
die ter terechtzitting van het hof van be
roep op 19 november 1H54 gehoord wer
den, noch als deskundige, noch als ge
tuige de wettelijke eed hebben afgelegd : 

Overwegende dat het proces-verbaal de
zer terechtzitting uitdrukkelijk vermeldt 
dat de heren Nicaise en Raes, alvorens te 
getuigen, de. wettelijke eed als getuige en 
als cleskunclige hebben afgelegd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schencling van de rechten der verdediging, 
doordat, ter terechtzitting van 19 novem
ber 1954, na het door aanleggers gedaan 
betoog en de behandeling der zaak v66r 
het hof van beroep, bet woord niet meer 
aan aanlegger verleend werd : 

Overwegende dat, volgens de meldin
gen van het proces-verbaal van clie terecht
zitting, na het verhoor der getuigen, de 
betichten in hun oJ)merkingen werden 
gehoord en door de voorzitter onclervraagd 
werden; dat uit geen stuk blijkt dat aan
legger naderhand het hof zou verzocht 
llebben hem nog het woord te verlenen; 

Dat het · middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de regelen betreffende de 
bewijslast, doordat het hof van bcroep 
ten onrechte aanstipt dat aanlegger niE~t 
zou gepoogd hebben aan te tonen dat bet 
geincrimineerd spel geen kansspel, maar 
wel een behendigheidssJ)el was, dan wan
neer, tijdens het betoog v66r het hof, aan 
aanlegger noch bepaalde opdracbt werd 
gegeven, noch bepaalde vragen werden 
gesteld en dan wanneer het aan het open
baar ministerie behoort het bewijs der 
bestanddelen der betichting te leveren : 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
ter antwoorcl op de conclusies' van aan
legger met betrekking tot de mogelijkheicl 
om het SlJel door behendigheid te bein
vloeden, wel er op wijst dat tijdens het 
betoog v66r het hof, geen der betichten 
die in hun opmerkingen werden gehoord 
zelfs heeft gepoqgd zulk bewijs te leve
ren, maar clat het vervolgens het bestaan 
van de bestancldelen van het misdrijf 
vaststelt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het zescle middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 1 van de wet van 
24 october 1902, doordat het bestreden ar
rest nalaat vast te stellen dat de omstan
digheid waarin het litigieus spel uitge
baat werd de normale beoefening der be
hendigheid niet mogelijk maakte, clan 
wanneer, yolgens het principe van dit ar-

tikel, de uitbater van een spel geen voor
waarden mag stellen waarbij hij altijd 
zeker wint en de speler altijd zeker ver
liest, maar dat de rechtspraak voor de 
toepassing van dit artikel vereist, indien 
het gemengde spelen geldt, dat, rekening 
houdende met de omstandigheden waarin 
het spel door een normaal aandachtige 
speler wordt beoefend, het element kans 
essentieel of overwegend weze, wat ten 
deze niet het geval is : 

Overwegende dat een kansspel, naar de 
zin van de wet van 24 october 1ll02, het 
spel is dat, op zich zelf of in de voorwaar
den waarin het beoefencl wordt, van zulke 
aard is dat daarbij het toeval op de phy
sische of intellectuele behendigheid over-
wegend is; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
cle voorwaarden, waarin het litigieus spel 
beoefencl wordt, aanstipt en namelijk er 
op wijst dat het s]:iel zich zo voordoet dat 
lle gewone, normale speler natuurlijker
wijze << tot lukraak spelen Jl uitgelokt 
wordt naar de plaatsen van het apparaat, 
waar de winst het hoogste is, eerder dan 
naar andere moeilijker te bereiken plaat
sen, waar hij na een langdurige en psy
chologisch o,ndenkbare scholing een groter 
lukkans zou hebben, dat het uit het geheel 
der gegevens der zaak souverein in feite 
afleidt dat het kwestig spel een gemengd 
spel is, waar de uitslag overwegend door 
het toeval wordt beinvloed; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1 van de wet 
van 24 october 1902, doordat geen klacht 
door een gekend persoon tegen de uitbater 
van voormeld spel werd ingediend en 
doordat het bestreden arrest nalaat in 
hoofde van aanlegger het bedrieglijk in
zicht vast te stellen : 

Overwegende dat, in zake kansspelen, 
het instellen der publieke vordering niet 
van een klacht afhankelijk is, en dat het 
beclrieglijk inzicht geen bestanddeel van 
het wanbedrijf van uitbating van kans
spelen uitmaakt; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het achtste miclclel, afgeleid uit 

de schencling van artikel ll7 van de Groncl
wet, doordat : eerste onclerdeel : het be
streclen arrest de conclusies van aanleg
ger niet beantwoorclt, waarbij deze aan
voerde dat het toestel Turf-King niet aan 
hem maar aan de naamloze vennootschap 
Florida behoorcle ; tweecle onderdeel : 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat dit toestel een kansspel uitmaakt dat 
sociaal gevaarlijk is, dan wanneer die 
beoordeling op geen enkel element der 
rechtspleging gesteund is; derde onder
dee! : doordat buitendien het hof van be
roep nalaat verscheidene door aanlegger 
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in ZlJn conclusies ontwikkelde .argumen
ten te beantwoorden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, weliswaar, bij v66r 

het hof van beroep genomen conclusies, 
aanlegger aangevoerd heeft dat het kwes
tieuze apparaat Turf-King werkelijk 
eigendom was van de naamloze vennoot
schap Florida, waarvan hij afgevaardigd
beheerder is; 

Dat hij echter uit die beschouwing noch 
eis, noch verweer, noch exceptie heeft af
geleid ; dat, dienvolgens, het hof van be
roep niet gehouden was dit gedeelte der 
conclusies te beantwoorden; 

Tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

om te beslissen dat het kwestige spel een 
kansspel en niet, zoals aanlegger het be
weerde, een << vermaakspel ll is, na erop 
gewezen te hebben dat het kwestig spel 
een spel is waar de uitslag overwegend 
door het toeval wordt be'invloed er bij
voegt dat dergelijke spelen sociaal ge
vaarlijk zijn; 

Overwegende dat het middel deze laat
ste overtollige beschouwing bestrijdt; dat 
het derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger niet bepaalt 

welk deel zijner conclusies niet beant
woord werd; 

Dat geen der onderdelen van het middel 
kan aangenomen worden; 

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

Om die redelien, verwer11t de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

28 februari 1955. - 2" kamer. - Voor
.zUte·r, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Huy
brechts. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. '--- Plei
ter, H. Lhonneux, van de Antwerpse ba
lie. 

2e KAMER. - 1 maart 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
- VERKOOP VAN EEN BELEGD ACTIEF. 
- WINST VOORTVLOEIEND UIT DE VER-
WEZENLIJKTE MEERWAARDE VAN DAT 
ACTIEF. - BINDENDE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELAS1'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 

VERWEZENLIJKTE lVIEERWAARDE 
VAN EEN IN HET HANDELSBEDRIJF 

BELEGD ACTIEF. - WINST AAN DE 
BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN. 

1° De rechter stelt soeverein vast in feite 
dat een winst, die ter gelegenheid van de 
verkoop van een auto gebleken is, de 
ve1·wezenlijking uitmaakt van de meer
waarde van een in het handelsbedrijf be
legd actief. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 2 7, § 1.) 

2° De bij een verkoop v'erwezenl~jkte meer
waarde van een in het handelsbedi·~jf 
belegd actief maakt een aan de bedrijfs
belasting onderivorpen winst uit (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 27, § 1.) 

(CUPERS-SAMPERMANS, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCLEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 j anuari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 56, 26 en 25 van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest 1° aan aanlegger geweigerd 
heeft het bewijs van het juiste bedrag van 
zijn belastbare inkomsten te leveren ; 
2° het bedrag der door de taxatie-ambte- , 
naar bepaalde inkomsten niet verbeterd 
heeft door de bedrijfsuitgaven die gedu
rende de belastbare tijd gedaan werden 
om deze inkomsten te verkrijgen · of te 
bewaren alsmede de wedden en lonen 
der bedienden en der arbeiders van de , 
bruto-inkomsten af te trekken; eerste 
onderdeel, doordat het arrest enerzijds 
het aanbod van bewijs van de inkomsten 
d,oor deskundig onderzoek afwijst om de 
beweegredenen dat « zulkdanig bewijs 
enkel zou kunnen geleverd worden door 
een ernstige boekhouding welke niet voor
handen is "• en nochtans anderzijds de 
door de administratie gedane raming van 
het winstpercentage aanneemt; dan wan
neer deze raming van de administratie, 
ofwel op voormelde boekhouding niet 
ernstig gedaan werd zodat het percentage 
der winst verzonnen is, ofwel op werke
lijke bescheiden, zodat ook aanlegger op 
deze zelfde bescheiden mocht steunen; 
dat het arrest derhalve met een tegen-

(1) Z)e Verbr., 21 october 1952 (Arr. Verbr., 
1953, bl. 80; Bull. en PASIC., 1953, I, 86), 
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strijdige motivering behept is; tweede 
onderdeel, doordat het arrest, om te 
beslissen dat sommige lonen, verplaat
sings- en reiskosten, herstellingskosten 
van motor en van auto, verkeerstaks, enz., 
niet van de belastbare inkomsten dienen 
afgetrokken te worden op de motivering 
steunt dat aanleg·ger de door de admi
nistratie in de vraag van inlichtingen van 
12 december 1951 gedane raming der al
gemene bedrijfsuitgaven niet gecritiseerd 
heeft, dan wanneer aanlegger ten gevolge 
van deze vraag van inlichtingen al zijn 
bescheiden van boekhouding aan de be
voegde ambtenaar had overhandigd en 
zich meermaals naar gezegde ambtenaar 
begeven had om al de bestanddelen van 
zijn boekhouding te bespreken; zodat 
het arrest niet op de conclusies van aan
legger heeft geantwoord; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende weliswaar dat het arrest 

het aanbod van bewijs van het juist 
bedrag van de belastbare inkomsten af
wijst op grond van de motivering dat 
« zulkdanig bewijs enkel door een ernstige 
boekhouding, welke niet voorhanden is, 
zou kunnen geleverd worden >> ; 

Overwegende echter dat het arrest 
vaststelt dat de administratie het ver
moedelijk bedrag van de belastbare in
komsten van aanlegger geraamd heeft 
op grond, ten eerste, van het door de last
hebber van de belastingplichtige aange
nomen aankoopcijfer en, ten tweede, op 
een winstpercentage eerst op 30 t. h. 
bepaald bij vergelijking met de winst van 
soortgelijke belastingplichtigen en her
leid, na reclamatie, tot een percentage 
van 25 t. h. welk door de lasthebber 

' aangenomen werd ; 
Dat het arrest aldus, in strijd met de 

bewering van het middel, niet vaststelt 
dat de raming van de belastbare inkom
sten door de administratie op grond van 
de boekhouding van aanlegger gedaan 
werd of volgens bescheiden die aan aan
legger konden toelaten het juist bedrag 
van zijn inkomsten te bewijzen; 

W aaruit volgt dat het arrest niet 
op tegenstrijdige beweegredenen steunt 
en dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies vroeg het bewijs van verdere bedrijfs
uitgaven te mogen leveren ; 
· Dat het arrest vaststelt dat aanlegger 
« in de administratieve phase van zijn 
reclamatie )) geen opwerping tegen de 
raming van deze uitgaven door de admi-

nistratie geopper~ heeft, alzo verklarend 
dat het hof van deze betwisting geen 
kennis mocht nemen; 

Dat het aldus een passend antwoord 
op de conclusies van aanlegger heeft ver
strekt, zodat het tweede onderdeel feite-
lijke grondslag mist ; · 

Over het tweede middel, afg·eleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25 en 27 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, doordat, eerste onderdeel, 
het bestreden arrest geen antwoord gege
ven heeft op de conclusies waarbij aan
legger beweerde dat de winst wegens 
verkoop vande auto buiten zijn bedrijfs
bezigheden behaald werd ; tweede onder
dee!, het bestreden arrest aangenomen 
heeft dat de door aanlegger verwezen
lijkte winst op de verkoop van deze auto 
als bedrijfsinkomst belast werd, dan wan
neer het om een bewerking ging welke 
niet in het raam van zijn bedrijfsactiviteit 
viel; derde onderdeel, het bestreden 
arrest deze auto als dienend voor het 
bedrijf van aanlegger beschouwt en noch
tans de kosten betreffende de herstellin
gen, het onderhoud en de verkeerstaks 
voor deze auto, niet als algemene bedrijfs
onkosten aanneemt, zodat het arrest op 
tegenstrij dige beweeg·redenen steunt het
geen met een gebrek aan beweegredenen 
gelijkstaat; 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

bij een souvereine beoordeling der feiten 
vaststelt dat de « winst op de verkoop 
van de auto uit een meerwaarde van 
een in het bedrijf belegde activa voort
vloeit "; dat het beslist « dat deze meer
waarde krachtens artikel 27, para
graaf 1, der samengeschakelde wetten 
een winst van het handelsbedrijf uitc 
maakt en dus bij de belastbare winsten 
dient gevoegd te worden "; 

Dat het hof van beroep aldus een pas
send antwoord op de conclusies van aan
legger verstrekt en de in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen niet schendt; · 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, in strijd 

met de bewering van het middel, niet 
weig·ert de kosten betreffende de auto 
af te trekken, maar wel integendeel vast
stelt dat bij het bepalen van de winst 
op de verkoop met deze onkosten reke
ning werd gehouden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 


