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in ZIJn 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 >> is, na erop 
gewezen te hebben dat het kwestig spel 
een spel is waar de uitslag overwegend 
door het toeval wordt be1nvloed er bij
voegt flat 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 
Iran aangenomen worden; 

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

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

28 februari 1955. - 2e kamer. - Voor
,z'itter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slag,qever, H. Huy
brechts. Gelijlclitidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. '-- Plei
te'l', 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. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 

VERWEZENLIJKTE MEERWAARDE 
VAN EEN IN BET 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 uitniaakt van de meer
waarde van een in het handelsbedrijf be
legd actief. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 1.) 

2° De bij een verkoop verwezenl~jkte meer
waarde van een in het handelsbedrijf 
belegd actief maakt een aan de bedrijfs
belasting onderworpen winst uit ( 1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 27, § 1.) 

(CUPERS-SAMPERMANS, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
a.rrest, op 30 januari 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 n, 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 PASIO., 1953, I, 86), 
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~trijdige motivering liehept 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 aanlegger 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 aanleg;ger 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; 

Waaruit 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, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 25 en 2? 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 van.de 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 hetraam 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 
tegenstrijdige beweegredenen 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 tneerwaarde van 
een in het · bedrijf belegde activa voort
vloeit "; dat het beslist " dat deze meer
waarde krachtens artikel 2?, para
graaf 1, der samengeschakelde wet ten 
een winst van het handelsbedrijf uit" 
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 
weigert de kosten betreffende de auto 
af te trekken, maar wei 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. 



-- r 

I 

- 557 

1 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
I;eynseele. 

2e KAMER. - 1 tnaart 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKORIERING. - NIEUWE 
AANSLAG GEVESTIGD BINNEN DE GE
WONE TERMIJN DIE VOOR RET VESTIGEN 
VAN DE BELASTING BEPAALD IS. -
GEEN TOEPASSING VAN ARTIKEL 74bis 
VAN DE SAMENGESCRAKELDE WETTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKORIERING. - VER
KEERD GEVESTIGDE AANSLAG. - AAN
SLAG DIE GEREEL OF TEN DELE MAG 
GEWIJZIGD WORDEN BINNEN DE GE
WONE TERMIJN DIE VOOR RET VESTIGEN 
VAN DE BELASTING BEPAALD IS. -
AAN DE ADMINISTRATIE TE WIJTEN 
VERGISSING. - 0MSTANDIGREID ZON
DER BELANG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKORIERING. - VER
KEERD GEVESTIGDE AANSLAG. - NIEU
WE AANSLAG BINNEN DE TERMIJN DIE 
VOOR RET VESTIGEN VAN DE BELASTING 
BEPAALD IS. - VOORAFGAANDE VER
NIETIGING VAN DE VERKEERDE AAN
SLAG.- NIET VEREISTE VOORWAARDE. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE REEDS BELASTE 
NETTO-INKOMSTEN TEN EINDE DE DUB
BELE AANSLAG VAN EENZELFDE INKO
MEN IN ROOFDE VAN EENZELFDE BE
LASTINGPLICRTIGE TE VERMIJDEN. -
NIEUWE AANSLAG DIE DE VORIGE VOL
KOMEN VERVANGT. - GEEN AANLEI
DING TOT AFTREKKING WEGENS DE 
EERSTE AANSLAG. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - lNKOHIERING. 
- TERMIJN. 

6o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - BIJ ,ARTIKEL 2, 

(1) Zie verbr., 8 november 1949 (.Arr. 
Verbr., 1950, bl. 124; Bull. en PAsiC., 1950, 
I, 138); 31 mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
bl. 364; Bull. en PAsiC., 1949, I, 407, met 
de conclusie van de heer advocaat-generaal 
Ganshof van der Meersch) ; 23 :november 1948 
(.Arr. Verbr., 1948, bl. 585; Bull. en PASIC., 
1948, I, 666, en de :nota 2); 24 februari 1953 

PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OC
TOBER 1945 BEPAALD WETTELIJK VER
MOEDEN. - VERMOEDEN SLECHTS VAN 
TOEPASSING INDIEN DE ADMINISTRATIE 
HET VOOR 1 JANUARI 1950 TEGEN DE 
BELASTINGPLICRTIGE AANVOERT. 

1° Daar het enig doel van artikel 74bis 
van de samengeschakelde wetten betTef
fende de inkomstenbelastingen is toe te 
laten dat een nieuwe of een aanvullende 
aanslag buiten de tot het vestigen van 
de belasting gestelde termijn wordt ge
vestigd, is dat m·tikel niet toepasselijk 
wanneer een nieuwe aanslag tijdens de 
gewone termijn ten /whiere wordt ge
bracht. (Impliciete beslissing.) 

2° Tijdens de gewone termijn die voor het 
vestigen van de belasting gesteld is, mag 
de administratie, een verkeerd gevestigde 
aanslag geheel of ten dele wijzigen, zelfs 
ingeval de vergissing aan haarzelf te 
wijten is (1). 

3° Om tijdens de gewone termijn die voor 
het vestigen van de belasting gesteld is, 
een nieuwe aanslag ter vervanging van 
een verkeerd gevestigde aanslag te mogen 
vestigen, is het niet ve1·eist dat deze 
laatste voomf vernietigd worde. (Impli
ciete beslissing.) 

4° De bij artikel 52 der sarnengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen gestelde regel met de bedoeling een 
dubbele belasting van een zelfde inkornen 
in hoofde van een zelfde belastingplich
tige te verrnijden is niet toepasselijk, 
wanneer · de inkornsten vroeger belast 
werden door een onregelrnatige aanslag 
die naderhand volkomen door een andere 
aanslag vervangen werd. 

5° De extra- be lasting mag gedurende tien 
jaar vanaf 1 januari 1945 gevestigd 
worden (2). (Wet van 16 october 1945, 
art. 15, eerste lid.) 

6° Om gerechtigd te zijn, bij het vestigen 
van de extra-belasting, het bij artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1945 bepaalde vermoeden toe te passen, 
moet de administratie het v66r 1 januari 
1950 tegen de belastingplichtige aange
voerd hebben (3). (Wet van 16 octo
ber 1945, art. 15, tweede lid.) 

(Arr. Verbr., 1953, b1. 437; Bull. en PAsiC., 
1953, I, 487). 

(2) Zie verbr., 16 november 1954, supra, 
bl. 166 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 227, met 
de nota 1). 

(3) Zie verbr., 6 juli 1954 (A1·r. Ve1·br., 1954, 
blz. 735; Bull. en PAsiC., 1954, I, 975). 
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(VANDEN BROUCKE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 52 en ?4bis 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen welke ter 
zake van de extra-belasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten bij artikel 19 van 
de wet van 16 october 1945 toepasselijk 
gemaakt werden, 15 van evengemelde 
wet en 9? van de Grondwet, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest de 
aanslagen in de extrabelasting op de 
exceptionele winsten geldig verklaart 
welke werden gevestigd op 30 december 
1949, datum waarop het kohier ten laste 
van aanlegger uitvoerbaar werd gemaakt, 
hoewel het arrest erkent dat reeds voor
dien aanslagen welke niet vernietigd 
werden op grond van dezelfde winsten 
waren gevestigd geweest en dat de nieuwe 
aanslagen bewust in weerwil van de 
regel non his in idem gevestigd werden 
en " ten einde de regel te ontgaan vast
gelegd in artikel ?4bis" van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen die ter zake toepas
selijk is, dan wanneer artikel ?4bis het 
vestigen van een nieuwe aanslag slechts 
na vernietiging van de eerste onregel
matige aanslag toelaat; tweede onder
dee!, doordat het bestreden arrest de 
tweede aanslagen geldig verklaart omdat 
de eerste aanslagen naderhand (31 januari 
1950) vernietigd werden omdat zij een 
herhaling van de tweede aanslagen uit
maken dan wanneer de wet, onder meer 
artikelen 52 en ?4bis, de dubbele aanslag 
verbiedt en dienvolgens, de aanslag ver
biedt welke vrijwillig gevestigd werd om 
een schatplichtige "langs een uitweg " 
te treffen, en dan wanneer artikel 52 van 
de samengeschakelde wetten bepaalt dat, 
ten einde dubbele aanslag te vermijden, 
de reeds belaste inkomsten van het na
derhand belastbaar bedrag moeten af
getrokken worden aldus ingeval van 
nodeloze herhaling· van aanslag, de voor
keur gevend aan de eerst gevestigde 
aanslag·, derde onderdeel, doordat de 
conclusies niet zijn beantwoord geweest 
waarin gesteld werd dat artikel ?4bis 
van de samengeschakelde wetten het 
vestigen van de litigieuze aanslagen niet 
toeliet : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat in het eerste onder

dee! van het middel aangevoerd wordt 
dat uit artikel ?4bis van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen blijkt dat de administra
tie slechts na vernietiging van de oor
spronkelijke aanslag een nieuwe aanslag 
vermag te vestigen ; 

Overwegende dat het enig doel van 
dat artikel is de administratie in staat 
te stellen in de gevallen welke het op
geeft, zelfs buiten de tot het vestigen van 
de aanslag gestelde termijn, een nieuwe 
of aanvullende aanslag· te vestigen; 

Doch overwegende dat de administra
tie tijdens die termijn een aanslag welke 
verkeerd werd gevestigd geheel of ten 
d~le kan wijzig·en, zelfs ingeval de vergis
sing aan haar zelf te wijten is; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
extra-belasting, de termijn tot aanslag 
bij artikel 15, lid 1, van de wet van 
16 october 1945 op tien jaar vanaf 1 ja
nuari 1945 bepaald is; dat bovendien uit 
het bestreden arrest blijkt dat de betwiste 
aanslagen v66r 31 december 1949 zijn 
gevestigd geweest, dat aldus aan het 
voorschrift van artikel15, lid 2, van voor
melde wet is voldaan geweest ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid~ 
del naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger in dit 

onderdeel van het middel staande houdt 
dat een aanslag gevestigd op inkomsten, 
waarop reeds vroeger een aanslag werd 
gevestigd, uit kracht van artikel 52 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen nietig is ; 

Overwegende dat bij dit artikel regelen 
gesteld worden ten einde een dubbele 
aanslag van een zelfde inkomen in hoofde 
van een zelfde belastingplichtige te ver
mijden; dat het te dien einde bepaalt dat 
de reeds aangeslagen bestanddelen of die 
welke de wet als zodanig aanziet, van 
het bedrag der alsnog belastbare inkom
sten ten bedrage van het netto-gedeelte 
van de reeds aangeslagen bestanddelen 
dat in de bedoelde belastbare inkomsten 
voorkomt zullen afgetrokken worden; 

Dat dit artikel derhalve niet toepasse
lijk is wanneer, zoals ten deze, de reeds 
aangeslagen inkomsten het zijn geweest 
ten gevolge van een onregelmatige aan
slag die naderhand vernietigd wordt en 
wanneer de tweede aanslag tot doel heeft 
de eerste volkomen te vervangen ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt; 
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Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat door te verklaren 

dat de « uitweg n die de administratie 
aangewend heeft om aan de regel van 
artikel 74bis te ontsnappen bij de wet 
niet verboden is, het arrest impliciet doch 
duidelijk de conclusies beantwoord heeft 
waarbij aanlegger staande hield dat dit 
artikel het vestigen van de litigieuze 
aanslag niet toeliet; 

Dat dit onderdeel in feite niet opgaat ; 
Over he_t tweede middel, afgeleid uit 

de schendmg van de artikelen 1 2 3 
15, lid 2, van,de wet van 16 octob~r 1'9ttS 
tot invoering van een extra-belasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
winsten, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest verklaart dat de 
yoorschriften van artikel 15, lid 2, zijn 
m acht genomen geweest, om reden dat 
" zo de litigieuze aanslagen in de aanslag
biljetten van 5 januari 1950 opgegeven 
zijn geweest, de uitvoerbaarverklaring 
van het kohier op 30 december 1%9 
p_laats ha~ en. dat het kohier de wettelijke 
tltel tot mnmg van de belastingen is · 
waaruit volgt dat de vermogensaccresse~ 
welke aan de nieuwe aanslagen ten grond-

' slag liggen te gelegener tij d zijn ing·e
roepen geweest n ; dan wanneer lid 2 van 
artikel 15 bepaalt dat, met betrekking 
tot de vermogensaccressen, het vermoe
den « slechts van toepassing (is) indien 
de administratie deze accressen v66r 
1 januari 1950 tegen de belastingplichtige 
aanvoert n, hetgeen noodzakelijkerwijze 
onderstelt dat de belastingsplichtige v66r 
die vaste datum ervan verwittigd ge
weest is dat bewuste vermogensaccressen 
te zijnen laste als vaststaand werden 
aangezien, voorwaarde welke niet door 
de niet kenbaar gemaakte opneming in 
het zelfs uitvoerbaar gemaakt kohier ver
vuld wordt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de administratie 
door het op 3 december 1949 aan aanleg
ger betekend bericht van wijziging aan 
deze ter kennis gebracht heeft dat zij 
het in artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, omschreven ver
moeden tot het vestigen van een nieuwe 
aanslag aanwendde ; 

Dat de administratie derhalve, over
eenkomstig de bepalingen van lid 2 van 
artikel15 van bewuste wet, v66r 1 januari 
1950, " deze accressen tegen de belasting
plichtige aangevoerd heeft n ; 

Overwegende dienvolgens dat het mid
del, al ware het gegrond, niet tot ver
breking kan leiden, naardien het dispo-

sitief van het arrest wettelijk gerecht
vaardigd blijft; 

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

1 maart 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie,' 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 3 maart 1955 

SEQUESTER VAN GOEDEREN VAN 
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. 
- GOEDEREN TOEBEHORENDE OF TOE
KOMENDE AAN EEN DUITSE ONDER
HORIGE DIE, SEDERT 10 MEI 1940, 
REGELMATIG VERBLEVEN HEEFT IN HET 
GEDEELTE VAN HET BELGISCH GROND
GEBIED DAT MET GEWELD AAN DE 
DUITSE WETGEVING ONDERWORPEN 
WERD. - VRIJSTELLING VAN DE SE
QUESTRATIEMAATREGELEN. - GUNST 
VOORBEHOUDEN AAN DE PERSONEN DIE 
OP HET OGENBLIK VAN DE INWERKING
TREDING VAN DE WET VAN 14 JULI 1951, 
ZICH IN DE VEREISTE VOORWAARDEN 
BEVONDEN. - DUITSE ONDERHORIGE 
VOOR DE INWERKINGTREDING OVER
LEDEN. - SEQUESTRATIEMAATREGEL 
GEHANDHAAFD. 

De bij 'toepassing van de besluitwet van 
23 augustus 1944 onder sequester ge
stelde goederen, rechten en belangen die 
toebehoren of' toekornen aan een Duitse 
onderhorige die sedert 10 rnei 1940 regel
rnatig verbleven heeft in het gedeelte van 
het Belgisch grondge bied dat rnet geweld 
aan de Duitse wetgeving onderworpen 
werd, en die aan de bij arti/cel 18 van 
de wet van 14- jtdi 1951 bepaalde voor
waarden voldoet, worden slechts van de 
sequestratiernaatregel vrij gesteld wan
neer belanghebbende bij de inwerlcing
treding van die wet nog in leven was (1). 
(Wet van 14 juli 1951, art. 20, 1o.) 

(WEDUWE SCHAFER EN CONSOORTEN, 
T. DIENST VAN HET SEQUESTER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Vergelijk verbr., 30 april 1931 (Bull. 
en PASIC., 1931, I, 158). 
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arrest, op 20 mei 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken der rechtspleging 
blijkt dat de goederen, rechten en belan
gen van een dame Schiifer-Hellmich, van 
Duitse nationaliteit, bij toepassing van 
de besluitwet van 23 augustus 1944 
onder sequester gesteld werden; 

Dat dame Schafer op 10 januari 1949 
te Eupen overleed en dat aanleggers in 
verbreking haar enige wettelijke erfge
namen zijn; 

Overwegende dat de door dezelven, 
volgens een exploot van 7 maart 1952 
ingestelde vordering ertoe strekt ophef
fing van het sequester te doen gelasten ; 

Dat bedoelde vordering inzonderheid 
op artikel 20, 1°, van de wet van 14 juli 
1951 betreffende de sequestratie en de 
vereffening van de Duitse goederen, rech
ten en belangen gesteund is ; 

Dat het bestreden arrest gemelde vor
dering afgewezen l1eeft ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, 20, inzon
derheid 1°, van de wet van 14 juli 1951 
betreffende de sequestratie en de vereffe
ning van de Duitse goederen, rechten en 
belangen, 711, 724, 745 en 778 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, na 
feitelijk vastgesteld te .hebben dat aan
leggers, van Duitse nationaliteit, de enige 
wettelijke erfgenamen zijn van wijlen 
Mevrouw Anna Herrmanns, weduwe 
Schafer, hun moeder en grootmoeder, 
geboren te Eupen op 22 maart 1867, van 
Duitse nationaliteit en overleden te 
Eupen op 10 januari 1949, en na impli
ciet vastgesteld of althans zonder betwist 
te hebben hetgeen in de conclusies van 
aanleggers verklaar'd werd dat Mevrouw 
Schafer sedert 1933 te Eupen een appar
tement te harer beschikking had, dat 
zij er v66r de oorlog reeds vaak verbleef 
en er, vanaf 10 mei 1940 tot met haar 
overlijden, voortdurend verbleven had, 
en dat tegen haar geen der in artikel 18 
van de wet van 14 juli 1951 bepaalde 
gronden van uitsluiting bestaan hebben, 
eerste onderdeel, beslist heeft dat aan
leggers geen gronden hadden om vrij
stelling te vorderen van de sequestratie
maatregelen die ten aanzien van de goe
deren, rechten en belangen van de over
ledene waren getroffen geweest, en die 
beslissing hierop steunt, enerzijds, dat 
vanaf de datum van de vankrachtwording 
van de wet van 14 juli 1951 aanleggers, 
die toentertijd eigenaars van de litigieuze 

goederen waren, niet in hunnen hoofde 
deden blijken van de voorwaarden va~ · 
verblijf in Belgie waarvan artikelen 4 
en 20, 1° en 2°, van bovengemelde wet 
de vrijstelling van de sequestratiemaat
regelen afhankelijk maakt, dat, ander
zijds, de overledene zelf nimmer in haar 
patrimonium het recht gehad had die 
vrijstelling te vorderen, naardien dat 
recht slechts bij een na haar.overlijden in 
werking getreden wet verleend werd, en 
tenslotte, · dat, daar de verplichting 
« regelmatig in Belgie te verblijven " 
welke bij die wet aan zekere categorieen 
van verkrijgers van de vrijstelling van 
het sequester opgelegd wordt, niet enkel 
een gewoonlijk verblijf vergt, doch een 
verblijf " overeenkomstig de regel, dit wil 
zeggen overeenkomstig artikel 1 van de 
wet van 12 october 1918 ,, de overledene 
onder toepassing noch in artikel 4, noch 
in artikel 20 van de wet van 14 juli 1951 
kon vallen, om de reden dat zij sedert 
1 september f939 niet regelmatig naar 
de aldus omschreven zin in Belgie ver
bleven had, dan wanneer, aangezien de 
litig1euze goederen als toebehorende aan 
een Duits onderdaan - de de cujus -
gesequestreerd zijn geweest en aangezien 
die Duitse onderdaan sedert 10 mei 1940 
gewoonlijk te Eupen verbleven heeft en 
de in artikel 18 bepaalde voorwaarden 
verenigd heeft, die goederen automatisch 
ten dage van de vankrachtwording van 
de wet zijn vrijgesteld geweest evenals 
de goederen die op die zelfde datum aan 
enige andere in leven zijnde Duitse onder
daan toebehoorden, naardien de ratio 
legis van de vrijstelling niet in de levens
duur van de onderhorigen behoeft te 
worden gezocht doch in hun verblijf in 
het litigieuze grondgebied sedert 10 mei 
1940 en in hun voldoening· schenkend 
gedrag, blijkend uit het niet bestaan, te 
hunnen laste, van· de in artikel 18 om
schreven gronden van uitsluiting dan 
wanneer aanleggers ontvankelijk waren 
en grand hadden om in rechte vrijstelling 
te eisen van de goederen van hun rechts
voorgangster, wier rechten en rechtsvor
deringen zij als opvolgers van haar per
soon en van haar goederen gerechtigd 
waren uit te oefenen ; dan wanneer het 
b1j de wet van 14 juh 1951 bepaald « regel
matig "verblijf het" gewoonlijk "verblijf 
is, dan wanneer het arrest, althans, door 
te beslissen dat het niet bewezen was 
dat wijlen Mevrouw Schafer sedert 1 sep
tember 1939 een regelmatig verblijf in 
Belgie had gehad, dit wil zeggen, volgens 
het arrest, een aan het voorschrift van 
artikel 1 van de wet van 12 octobPr 
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1918 beantwoordend verblijf, in het on
zekere gelaten heeft of zij al dan niet 
sedert 10 mei 1940 een regelmatig ver
blijf in Belgie had gehad, dan wanneer 
het arrest mitsdien zijn beslissing niet 
ten genoege van recht met redenen om
kleed heeft in zover die beslissing aan 
de overledene het voordeel van arti
kel 20-1° ontzegd he eft welk artikel enkel 
vanaf 10 mei 1940 een regelmatig verblijf 
eist; tweede onderdeel, beslist heeft dat 
aanleggers als erfgenamen " het recht 
op vrijstelling van de sequestratiemaat
regelen » niet konden genieten hetwelk 
door de wet aan hun rechtsvoorgangster 
was toegekend geweest, en inzonderheid 
dat zij het in artikel 724 omschreven 
bezitrecht niet konden inroepen, om de 
reden dat artikel 778 tot gevolg heeft 
de wettelijke fictie van het bezitrecht 
aan een beperking te onderwerpen door 
de gevolgen ervan van de voorwaarde 
van een aanvaarding afhankelijk te stel
len, dan wanneer het tegenstrijdig is te 
beslissen, enerzijds, dat aanleggers krach
tens artikel ?24 van het Burgerlijk Wet
hoek eigenaars van de litigieuze goederen 
zijn geworden, wijl zij ze op 10 januari 
1949 uit de nalatenschap van hun moeder 
verkregen hebben, en, anderzijds, dat die 
zelfde aanleggers hetzelfde artikel 724 
van het Burgerlijk Wetboek niet vermo
g·en in te roepen om als erfgenamen de 
rechten van hun rechtsvoorgangster met 
betrekking tot die goederen uit te oefe
nen, dan wanneer die tegenstrijdigheid 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste gronden gelijk
staat; 

Aangaande het eerste onderdeel : 

Overwegende dat zowel uit de parle
mentaire voorbereiding als uit de tekst 
van artikel 20, 1°, .van de wet van 
14 juli 1951 blijkt dat de wetgever door 
die bepaling een gunstmaatregel heeft 
willen treffen ten voordele van de per
sonen die, op het ogenblik van de van
krachtwording der wet, in de omstandig
heden welke hij aanduidt, verkeerden; 

Dat hij, door te eisen dat degenen 
aan wie bedoelde maatregel zou ten 
gunste komen regelmatig in de herwonnen 
kantons zouden verbleven hebben, zich 
de waarborg heeft willen verschaffen van 
" gehechtheid van de bedoelde personen 
aan de streek waaruit zij afkomstig 
waren »; 

Overwegende dat de aangeduide bepa
ling niet met terugwerkende kracht van 
toepassing van de besluitwet van 23 au
gustus 1944 en van de besluiten, waarbij 

VERBR., 1955. - 36 

in de uitvoering van bedoelde besluitwet 
werd ·voorzien, de goederen, rechten en 
belangen van de Duitse onderdanen uit
sluit die, waren zij in !even gebleven, 
zich bij de inwerkingtreding van· de wet 
van 14 juli 1951 in de in voormeld 
artikel 20, 1°, aangeduide voorwaarden 
zouden bevonden hebben; 

Dat zij enkel die goederen, rechten en 
belangen van het sequester vrijstelt 
welke, bij haar vankrachtwording, aan 
personen die van dergelijke voorwaarden 
doen blijken toebehoren of toekomen ; 

Overwegende dat nit door de voor
ziening niet gecritiseerde vermeldingen 
van het bestreden arrest blijkt, enerzijds, 
dat dame Schafer-Hellmich, op 10 januari 
1949 overleden, nimmer in de gelegenheid 
verkeerd heeft om de bij voormeld artikel 
ingevoerde gunstmaatregel te genieten, 
en anderzijds, dat aanleggers, haar wet
telijke erfgenamen, niet in de gelegenheid 
verkeren om uit eigen hoofde op de 
voordelen van die maatregel aanspraak 
te maken; 

Overwegende dat het middel, voor 
zoveel het de interpretatie critiseert die 
door de rechter over de grond van de 
termen " die regelmatig verbleven heb
ben n verstrekt werd tegen een overtollige 
grand van het bestreden arrest opkomt ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanleggers, om het 

even of zij op 10 januari 1949 het bezit
recht hadden, tegen de Dienst van het 
sequester geen rechtsvordering tot op
heffing van het sequester uit hoofde van 
hun rechtsvoorgangster kunnen instellen, 
vermits hun rechtsvoorgangster nooit 
over die rechtsvordering beschikt heeft; 

Dat de tegenstrijdigheid waarop in het 
tweede onderdeel van het middel gewezen 
wordt geen weerslag op het dispositief 
van het bestreden arrest kan hebben ; 

Dat het middel, voor zoveel het die 
tegenstrijdigheid aan de rechter over de 
grond verwijt, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; 

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

3 maart 1955. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Piret. - Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Struye en Simont. 
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1 e KAMER. - 3 maart 1955 

1° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- lNTERPRETATIE VAN EEN VROEGERE 
BESLISSING. - MET DE TERMEN VAN 
DE BESLISSING VERENIGBARE INTER
PRETATIE. - GEEN SCHENDING VAN 
HET GEZAG VAN HET GEWIJSDE. 

2o BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GELOOF AAN HET EXPLOOT VAN RECHTS
INGANG EN AAN DE CONCLUSIES VAN 
AANLEGGER VERSCHULDIGD. - DAG
VAARDING EN CONCLUSIES WAARBIJ 
HET ·VESTIGEN VAN. DE TERMIJN TOT 
UITVOERING VAN DE VEROORDELING 
VANAF DE BETEKENING VAN HET TE 
WIJZEN VONNIS WORDT GEVRAAGD. 
BETEKENIS VAN DIE WOORDEN. 

1 o Schendt niet het gezag van het bij een 
vroegere beslissing gewijsde, het arrest 
dat, gegrond op motieven die de dmag
wijdte van het dispositief van die beslis
sing nader bepaalt, deze interpreteert in 
een zin die met de termen ervan verenig
baar is (1). 

2° Miskent het geloof niet dat verschuldigd 
is aan een exploot van rechtsingang en 
aan conclusies van een partij~ waarbij 
het vestigen van een termijn tot ltitvoering 
van de veroordeling vanaf de betekening 
van het te wijzen vonnis gevraagd wordt 
het arrest dat de termen « te wijzen beslis
sing " in de plaats van de te1·men " te 
wijzen vonnis " stelt, naardien deze val
gens hun nonnale betekenis zowel_het in 
eerste aanleg gewezen vonnis als het in 
hoger beroep gewezen arrest aanduiden. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ETABLISSE
MENTS DEHAES, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP INDUSTRIE ET COMMERCE HAES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 25 november 1952 en 5 ja
nuari 1954 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 141 en 143 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering (gewijzigd bij artikel 1 van 

(1) Verbr., 11 februari 1954 (An·. Verb1·., 
1954, bl. 417; Bull. en PASIC., 1954, I, 518); 
28 october en 6 december 1954, supra, bl. 120 
en 235 (Bttll. en PAsiC., 1954, I, 170 en 328). 

De meldingen die noodzakelijk zijn om het 

het koninklijk besluit nr. 224 van 24 de
cember 1935), 470 (gewijzigd bij artikel22 
van het koninklijk besluit nr. 300 van 
30 maart 1936), 337 (gewijzigd bij arti
kel 18 van het koninklijk besluit nr. 300 
van 30 maart 1936) en 1038 van even
gemeld wetboek, 97 van de Grondwet,. 
doordat noch de eis tot interpretatie van 
het arrest van 25 november 1952 waar
over het bestreden arrest uitspraak ge
daan heeft - namelijk de in die bewoor
dingen in het arrest van 5 januari 1954 
aangeduide " eis ingesteld door de naam
loze vennootschap " lndustrie et Com
merce Haes "• volgens haar verzoekschrift 
van 27 october 1953 "• noch het over 
bedoeld verzoekschrift gewezen bevel
schrift en de andere akten der rechts
pleging welke gevoerd werd ten einde 
de zaak bij de rechters over de grand 
aanhangig te maken, aan de minuut van 
bovengemeld arrest zijn gehecht geweest 
zoals bij de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, en inzonderheid bij arti
kelen 141 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, vereist wordt 
doordat de schending van die substantiele 
formaliteit het hof van verbreking belet 
de wettelijkheid van de bestreden beslis
sing alsmede de regelmatig·heid der 
rechtspleging te toetsen, en mitsdien de 
nietigheid der rechtspleging mPt zich 
brengt : 

Overwegende dat aanlegster in regel
matig uittreksel bij de voorziening de 
conclusies g·evoegd heeft welke door par
tij en tij dens het bij het bestreden arrest 
van 5 januari 1954 beslecht rechtsgeding 
genomen werden en welke behoorlijk aan 
de minuut van die beslissing gehecht zijn; 

Overwegende dat verweerster harer
zijds regelmatig het verzoekschrift van 
2? october 195? overgelegd heeft waarbij 
de zaak bij het hof van beroep aanhangig 
werd gemaakt en het bevelschrift van 
28 october 1953, waarbij de terechtzitting 
op 30 november 1953 vastgesteld werd, -
welke stukken op 2 juni 1954 ter griffie 
van het hof van beroep zijn nedergelegd 
geweest " ten einde bij de aan het arrest 
van 5 januari 1954 gehechte stukken 
gevoegd te worden " ; 

Overwegende dat die conclusie en 
stukken de en~ge procedureakten zijn 

d.ispositief van een beslissing te verstaan en· 
de draagwijdte ervan nader te bepalen, maken 
deel uit van dat dispositief. Zie hlerover 
verbr., 31 januari 1952 (Arr. Verbr., 1952, 
bl. 270; Bull. en PASIO., 1952, I, 304). 
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waarnaar het arrest verwijst, wat de 
gronden en het dispositief betreft ; 

Dat er derhalve aan het voorschrift 
bij artikelen 1!.1 en 470 van het Wetboek 
van burg·erlijke rechtsvordering is vol
daan geweest; dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 1319 tot 
1.322 van hetzelfde wetboek en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het arrest van 25 novem
ber 1952 waarbij het vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Brussel 
van 3 mei 1952 eenvoudig bevestigd 
werd, volstrekt niet gei'nterpreteerd, maar 
ingetrokken heeft en aanlegster beroofd 
heeft van het voordeel van een veroorde
ling van verweerster tot schadevergoe
ding hetwelk zij, behoudens instelling van 
een voorziening in verbreking door ver
weerster, definitief verkregen had; door
dat het derhalve het bij het vonnis van 
3 mei 1952 en het arrest van 25 novem
ber 1952 gewijsde g·eschonden heeft 
(schending van artikelen 1350 en 1351 
van het Burg·erlijk Wetboek), doordat 
het bestreden arrest, om aldus te beslis
sen, uitspraak gedaan heeft om redeneri 
,;Velke, onder het voorwendsel de gronden 
van het vonnis van 3 mei 1952 en het 
arrest van 25 november 1952 te critiseren, 
de juiste draagwijdte ervan miskend heb
ben; doordat het derhalve het aan die 
beslissingen verschuldigd geloof geschon
den heeft (schending van artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat verweerster bij een 
op 3 mei 1952 door de Rechtbank van 
koophandel te Brussel gewezen vonnis 
veroordeeld geweest is haar firmanaam 
te veranderen, die verandering binnen 
veertig dagen na de betekening van het 
vonnis kenbaar te maken en, bij gebrek 
zulks in dat tijdsverloop te doen, aan 
aanlegster 200 frank per dag vertraging 
als schadevergoeding te betalen; 

Dat dit vonnis, hetwelk op 25 juli 1952 
aan verweerster betekend werd, bij het 
bestreden arrest van 25 november 1952 
bevestigd geweest is; dat de gelaste 
bekendmaking op 28 januari 1953 v66r 
de betekening van dit arrest plaats gehad 
heeft; 

Overwegende dat verweerster bij het 
hof van beroep een eis aangebracht heeft 
welke ertoe strekte bedoeld arrest te doen 
interpreteren in deze zin dat de schade
vergoeding waarop aanlegster aanspraak 
maakt door verweerster enkel zou ver-

schuldigd wezen indien zij na de veertig
ste dag vanaf de betekening van het 
arrest in gebreke was gebleven de veroor
deling ten uitvoer te brengen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 5 januari 1954 de eis toewijst, op 
de grond " dat het hof, door in de uiteen
zetting van de eis de woorden" te wijze,n 
» beslissing » in de plaats van het woord 
" vonnis » te stellen, te verstaan gegeven 
heeft dat de schadevergoeding slechts zou 
kunnen ingaan na de veertigste dag na 
de betekening van het vonnis dat door 
zijn bevestigend arrest definitief gewor
den was, en niet vanaf de veertigste dag 
na de betekening van het beroepen 
vonnis »; 

Overwegende dat die interpretatie niet 
met de termen van het arrest van 25 no
vember 1952 onverenigbaar is en der
halve souverein is ; dat het bestreden 
arrest zodus het gezag van het gewijsde 
niet geschonden heeft dat van boven
gemeld arrest en van het vonnis van 3 mei 
1952 uitgaat, en het aan die beslissingen 
verschuldigd geloof niet miskend heeft; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1350, 
1351, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het arrest van 5 ja
nuari 1954, waar het beslist dat het 
arrest van 25 november 1952, " door in 
de uiteenzetting van de eis de woorden 
" te wijzen beslissing " in de plaats van 
het woord "vonnis » te stellen, te ver
staan gegeven heeft dat de schad_evergoe
ding slechts zou kunnen ingaan na de 
veertigste dag na de betekening van het 
vonnis dat ten gevolge van het arrest 
waarbij het bevestigd werd definitief 
geworden was, en niet vanaf de veertigste 
dag· na de betekening van het beroepen 
vonnis », aan voormeld arrest van 25 no
vember 1952 een draagwijdte gegeven 
heeft welke met zijn tekst strijdig is en 
het daarvan uitgaande gezag schendt, of 
althans een draag\vijdte welke, indien zij 
als waar behoorde te worden aangezien, 
quod non, het door het exploot van 
rechtsingang en de conclusies van de 
partijen tot stand g·ekomen gerechtelijk 
contract en het aan voormelde rechtsple
gingsakten verschuldigd geloof schendt; 

Overwegende dat het middel, voor 
zoveel het onder inroeping van schending 
van de artikelen 1350 en 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek tegen het arrest van 
5 januari 1954 opkomt om de bij het 
onderzoek van het tweede mid del gegeven 
reden dient te worden verworpen ; 
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Overwegende voor het overige, dat de 
vordering van aanlegster, naar luid van 
het exploot van rechtsingang en de con
clusies van de partijen, ertoe strekte ver
weerster te doen veroordelen om " binnen 
veertig dagen vanaf de betekening van 
het te wijzen vonnis "de verandering van 
haar firmanaam bekend te maken ; 

Overwegende dat naar hun normale 
betekenis, de termen " te wijzen vonnis » 
zowel het in eerste aanleg gewezen vonnis 
als het in hoger beroep daartegen gewe
zen arrest aanduiden: dat de rechter 
in hoger beroep, door' de woorden " te 
wijzen beslissing » in de plaats van het 
woord " vonnis " te stellen, de draagwijdte 
van voormelde rechtsplegingsakten niet 
gewijzigd, en gevolglijk het aan die akten 
te hechten geloof niet geschonden heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

3 maart 1955. - 1" kamer. - Voor
zitter, H .. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn 
en Simont. 

1" ICAMER.- 3 maart 1955 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL DAT WEGENS HET GEBREI{ 
AAN OPROEPING VAN EEN MEDEVER
WEERDER UIT DE ONSPLITSBAARHEID 
VAN EEN GESCHIL DE NIET-ONTVANKE
LIJKHEID VAN EEN HOGER BEROEP AF
LEJDT. - 0NSPLITSBAARHEID VAN HET 
GESCHIL NIET VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP OPGEWORPEN.~ NIEUW 
MID DEL. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL DAT GERICHT IS TEGEN EEN 
BESCHIKKING DIE AAN DE VERWEERDER 
IN VERBREKING VREEMD IS EN DIE TEN 
BATE VAN EEN ANDERE PARTIJ WERD 
UITGESPROKEN. - GEEN VOORZIENING 

(1) Over het begrip nieuw midde1, zie 
verbr., 24 september 1953 (A1-r. Vm·br., 1954, 
bl. 28; Bull. en PASIC., 1954, I, 36, met de 
conclusie van het openbaar ministerie). 

Over de verplichting in geva1 van onsplits
baar gescbil, de niet aanwezige medebe1ang
bebbenden in boger beroep tot tnssenkomst 
of tot bindendverk1aring van bet a-rrest op te 
roepen, zie verbr., 18 september 1947 (Arr. 

TEGEN DEZE PARTIJ. - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

3° VERZEKERINGEN. - VENNOOT
SCHAP VAN WEDERKERJGE VERZEKE
RINGEN. - RISICO'S MITS BETALING 
VAN EEN VASTE BIJDRAGE EN VAN EEN 
SCHOMMELENDE BIJDRAGE GEDEKT. -
SCHOMMELENDE BIJDRAGE DIE OOK HET 
KARAKTER VAN EEN PREMIE HE,EFT. 

4°VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - VooRRECHT VAN DE VERZE
KERAAR OP HET VERZEKERDE GOED. -
CONTRACT VAN WEDERKERJGE VERZE
KERINGEN. - PREMIE DIE UIT EEN 
VASTE BIJDRAGE EN EEN SCHOMME
LENDE BIJD'RAGE BESTAAT. - VOOR
RECHT DAT OOK DE BETALING VAN DE 
SCHOMMELENDE BIJDRAGE VRIJWAART. 

1° Is nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
het middel dat wegens het ,qebrek aan 
oproeping van een medeverweerde1· uit 
de onsplits bam· karakter van het geschil 
afleidt, dat een hoger be1·oep niet ontvan
kelijk rnoest verklaard worden, dan wan
neer die onsplitsbaarheid niet voor de 
rechter in hoger beroep werd aange-
voerd (1). , 

2° Is niet ontvankelijk het rniddel dat op
komt tegen een beschikking van het be
streden arrest die aan de verweerdet in 
verbrelcing vreemd is en ten bate van 
een andere partij werd uitgesproken, 
indien de voorziening niet tegen die 
partij gericht is (2). 

3° Wannee?' in een vennootschap van 
wederkerige verzekeringen de risico's mits 
betaling van een vaste bijdrage en van 
een schornmelende bijdrage gedekt wor
den, heeft deze laatste ook het karaktet van 
een prernie, in de zin van aTtikel 2j 
van de wet van 11 juni 1874. 

4° Wanneer in een contract van weder
ketige verzeketingen de premie uit een 
vaste bijdrage en uit een schommelende 
bijdmge bestaat, wordt de betaling van 
ellc bestanddeel van de premie door het 
voorrecht van de verzekeraar op het ver
zekerde goed gevrijwaard. 

Verb:r., 1947, b1. 275; Bull. en P.AsiC., 1947, 
I, 359). 

(2) Een niet in boger beroep betrokken 
partij kan niettemin bij bet gewezen arrest 
partij worden. Zie bierover verbr., 9 mei 1927 
(Bttll. en PASIC., 1927, I, 221); 24 maart 1947 
en 12 mei 1947 (Ar:r. Verbr., 1947, b1. 93 en 
155; Bttll. en PASIC., 1947, I, 123 en 198, 
bet eerste -met de conc1usie van bet openbaar· 
ministerie). 
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{VERENIGING «ASSOCIATION D'ASSURAN
CES MUTUELLES CONTRE LES RlliQUES 
DE GUERRE TERRESTRES R. G. T. >>, 
T. DIENST VAN RET SEQUESTER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1217, 
1218, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 130, 443, 444, 456, 466, 
470 en 473, inzonderheid 473, 1e en 2e lid, 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, zoals dit laatste artikel bij 
artikel 13 van de wet van 15 maart 1932 
op de bevoegdheid en de burgerlijke 
rechtspleging gewijzigd en aangevuld 
werd en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest het hoger peroep 
van verweerder in verbreking ontvangen 
heeft en, er gunstig op beschikkend, het 
beroepen vonnis te niet heeft gedaan, 
en vervolgens, de grond van de zaak tot 
zich trekkend, de vordering van aanleg
ster in verbreking, in zover zij tegen de 
naamloze vennootschap « Usines Krefft " 
gericht is, niet ontvankelijk verklaard 
heeft en aanlegster tot de op beide aan
leggen gevallen kosten, dus ook tot de 
kosten van die vordering veroordeeld 
heeft, eerste onderdeel, dan wanneer dat 
arrest het hoger beroep van verweerd{lr 
in verbreking niet ontvankelijk had die
nen te verklaren, naardien die verweerder 
de naamloze vennootschap « Usines 
Krefft " niet tot tussenkomst of tot bin
dendverklaring van het arrest opgeroe
pen had, wat hij had behoren te doen, aan
gezien die vennootschap niet in de aanleg 
in hoger beroep stond, hoewel zij v66r de 
eerste rechter partij was geweest, en dan 
wanneer het geschil onsplitsbaar was 
(inzonderheid schending van de artike
len 1217 en 1218 van het Burgerlijk 
Wetboek, 443, 444, 456 en 466 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, en 97 van de Grondwet), tweede 
onderdeel, dan wanneer, aangenomen 

c zelfs dat het geschil niet onsplitsbaar 
was, het bestreden arrest evenwel het 
beroepen vonnis niet mocht te niet doen 
in zover het uitspraak had gedaan over 
de door aanlegster in verbreking· tegen 
de naamloze vennootschap « Usines 
Krefft " ingestelde vordering noch, bij 
tot zich trekking, die vordering niet 
ontvankelijk verklaren en aanlegster in 
verbreking tot de daarmede verbonden 
kosten veroordelen op straffe aan het 

beroepschrift verschuldigd geloof en de 
draagwijdte van het gerechtelijk con
tract· te schenden, vermits het beroep
schrift, dat enkel van verweerder in ver
breking uitging, aileen tegen aanlegster 
in verbreking gericht was en de naamloze 
vennootschap " Usines Krefft " niet in 
het geding in hoger beroep stond (in
zonderheid schending van de artike
len 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 130, 470 en 473, 
1 e en 2e lid, van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering, zoals dit laatste 
artikel bij artikel 13 van de wet van 
15 maart 1932 op de bevoegdheid en de 
burgerlijke rechtspleging· gewijzigd en 
aangevuld geweest is : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel, hetwelk aan de openbare 
orde vreemd is niet v66r de rechter over 
de g·rond is opgeworpen geweest ; dat het 
derhalve, als nieuw, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het tweede onder
dee! van het middel tegen de beschikking 
opkomt waarbij het bestreden arrest de 
door aanlegster ingestelde vordering niet 
ontvankelijk verklaart, voor zoveel zij 
tegen · de Belgische' naamloze vennoot
schap « Usines Krefft " is gericht ; 

Overwegende dat de voorziening niet 
tegen de vennootschap Krefft gericht is ; 
dat aanlegster niet ontvankelijk is om, 
buiten de aanwezigheid van die vennoot
schap, tegen een beschikking op te komen 
welke ten gunste van dezelve werd uit
gesproken en aan de Dienst van het 
sequester, de enige verweerder in ver
breking vreemd is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schendin:g van de artikelen '1123 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 en ~ van de 
besluitwet van 23 augustus 1944 betref
fende het sequester van de vijandelijke 
goederen, rechten en belangen, 31 van 
de wet van 14 juli 1951 betreffende de 
sequestratie en de liquidatie van de 
Duitse goederen, rechten en belangen, 
en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de vordering van aan
legster in verbreking niet ontvankelijk 
verklaard heeft in zover zij tegen de 
naamloze vennootschap '' Usines Krefft " 
gericht is, om de. red en dat die vennoot
schap sedert de sequestratie haar patri
monium niet meer in haar bezit had en 
dat trouwens aanlegster in verbreking 
v66r het hof niet meer tegen die vennoot
schap geconcludeerd had, dan wanneer 
aanlegster v66r het hof niet te conclu
deren had tegen de « Usines Krefft " 
welke bij de aanleg in hoger beroep geen 
partij waren, dan wanneer de bepa-
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lingen waarbij de vijandelijke goederen, 
rechten en belangen onder sequester ge
steld worden enkel van toepassing zijn 
op de vijandelijke goederen, rechten en 
be1angen welke zich in Belgie bevinden, 
en dan wanneer tenslotte, noeh de se
questratie van de zieh in Belgie bevin
dende vijandelijke goederen, rechten en 
belangen, noch de daaruit voortvloeiende 
ontheffing uit het bezit van het patri
monium het instellen, door de schuld
eisers van de eigenaars of verkrijgers 
van die goederen, rechten en belangen, 
van elke roerende of onroerende rechts
vordering tegen die eigenaars of verkrij
gers verhinderen de rechtsvordering tot 
gefailleerdverklaring, en dan wanneer 
bovendien het arrest het deel van zijn 
dispositief waartegen overhavig middel 
opkomt niet wettelijk motiveert : 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
dezelfde bepaling als het tweede onder
dee! van het eerste middel bestrijdt, om 
de· bij het onderzoek van dat onderdeel 
gegeven redenen niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 23 van 
de wet van 11 juni 18?4 op de verzeke
ringen, 8 van de besluitwet van 23 augus
tus 1944 betreffende het sequester van de 
vijandelijke goederen, rechten en belan
gen, 26 van de wet van 14 juli 1951 
betreffende de sequestratie en de liqui
datie van de Duitse goederen, rechten 
en belangen, en 9? van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest afwijzend 
beschikt heeft op de conclusies van aan
legster in verbreking welke ertoe strekten 
haar schuldvordering op de " Usines 
Krefft " die het aandeel van bedoelde 
firma op 30 juni '1945, met de convehtio
nele intm~est, vertegenwoordigde, bevoor
recht te doen verklaren, doch beslist 
heeft, integendeel, dat die schuldvorde
ring in het niet bevoorrecht passief van 
de gesequestreerde boedel zou opgenomen 
worden, om de in feite en naar recht 
verkeerde reden dat zij niet het karakter 
van een premie heeft en geen kosten 
verteg'enwoordigt die tot het instand
houden van de zaak in het belang van de 
schuldeisers gedaan werden, naardien 
wanbetaling van het aandeel geen schor
sing van het verzekeringscontract met 
zich brengt, dan wanneer de van de 
« Usines Krefft " gevorderde aandeel wei 
deg'elijk een premie uitmaakt, tot kwij
ting waarvan aanlegster in verbreking 
een voorrecht geniet welks uitoefening 
geenszins door de bepalingen betreffende 
het sequester van de vijandelijke goe
deren verhinderd wordt : 

Overwegende dat het middel tegen het 
bestreden arrest opkomt in zover het 
verklaart dat de schuldvordering van 
aanlegster uit hoofde van verzekerings
premie in het niet bevoorrecht passief 
van de gesequestreerde boedel, bestaande 
in de goederen van de vennootschap 
" Krefft " zal opgenomen worden ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
aanlegster de oorlogsrisico's dekte in ver
band met de gebouwen, goederen en het 
mobilair van de vennootschap « Krefft >i, 
dit wil zeggen met de onder sequester 
gestelde goederen ; 

Dat, in strijd met hetgeen het bestre
den arrest a:anneemt, de aan aanlegster 
verschuldigde premie dus kosten ver
tegenwoordigt welke tot het in stand 
houden van die goederen, en gevolglijk 
in het belang van de schuldeisers van de 
gesequestreerde gedaan werden ; 

Overwege:qde dat het voorrecht inge
voerd bij artikel 23 van de wet van 
11 juni '18?4 naar luid van dat artikel 
bestaat, "welke de wijze van betaling 
van de premie ook weze " ; 

Overwegende dat voor de vennoot
schappen voor wederkerige verzekering, 
de premie, naar de zin van evengemeld 
artikel, bestaat in de, over het algemeen 
schommelende bijdragen welke de sta
tuten bepalen; dat ten deze de premie, 
volgens de clausules waarop het bestre
den arrest wijst een vaste bijdrage he
grijpt, die om de zes maanden en bij 
vooruitbetaling client gekweten, en, onder 
de benaming van aandeel, een schom
melende bijdrage, ingevorderd bij de 
afloop van elk semester uitmaakt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten onrechte verklaart dat die schomme
lende bijdrage niet het karakter van een 
premie heeft en dienvolgens beslist dat 
aanlegster het voorrecht ervan niet ver
mag in te roepen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
verklaart dat de schuldvordering van 
aanlegster in het niet bevoorrecht passief 
van de gesequestreerde boedel, bestaande 
uit de goederen van de Belgische naam- _ 
loze vennootschap " Usines Krefft "' zal 
opgenomen worden en voor zoveel het 
over de kosten tussen de thans in de zaak 
staande partijen beslist; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verwerende partij tot de 
kosten, daarin niet begrepen de helft 
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der door de aanleggende partij gedane 
kosten · verwijst de aldus beperkte zaak 
naar h'et Hof van beroep te Luik. 

3 maart 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter H. Wouters, eerste voorzitter. -
VersZaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix 
en Simont. 

1 e KAMER. - 4 maart 1955 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
DAT AAN HET BESTREDEN ARREST VER
WIJT EEN EXCEPTIE VERWORPEN TE 
HEBBEN. EXCEPTIE VERWORPEN 
DOOR EEN VROEGER ARREST, WAAR
TEGEN GEEN VOORZIENING WERD IN
GESTELD. - MIDDEL DAT IN FEITE 
NIET OPGAAT. 

20 OORLOG.- BESLUITWET VAN 10 JA
NUARI 19.1i1. - DOOR DE VIJAND GE
NOMEN ONRECHTMATIGE MAATREGEL 
HOUDENDE ONTHEFFING UIT HET BEZIT. 
- DERDE DIE DE ONRECHTMATIGE 
OORSPRONG VAN HET GOED KENT EN 
HET VOORREKENINGVAN WIE ZE VAN DE 
VIJAND AANKOCHT, VOORTVERKOOPT. 
- MISDRIJF VOORZIEN DOOR ARTIKEL 4 
VAN GEMELDE BESLUITWET. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIES WAARBIJ AAN
LEGGER ZICH ER TOE BEPERKTE EEN 
FElT AAN TE VOEREN. - STRIJDIGE 
VASTSTELLING IN FEITE DOOR DE 
RECHTER. - GEPAST ANTWOORD. 

t,o DESKUNDIGENONDERZOEK. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - NIET AAN
WEZIGE EN NIET BEHOORLIJK OPGE
ROEPEN PARTIJ. - SCHENDING VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIGING. - NIE
TIGHEID VAN HET DESKUNDlGENONDER
ZOEK TEN AANZIEN VAN DIE PARTIJ. 

5o DESKUNDIGENONDERZOEK. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - NIET AAN
WEZIGE EN NIET BEHOORLIJK OPGE
ROEPEN PARTIJ. - PARTIJ DIE GEEN 
GEWAG MAAKT VAN ARGUMENTEN DIE 
NOODZAKELIJK DE BESLUITEN VAN DE 

(1) Raadpleeg verbr., 25 september 1952 
(.Arr. Verbr., 1953, bl. 14; Bull. eu PASIC., 
1953, I, 15). 

(2) Verbr., 16 september en 9 december 
1954, supra, bl. 258 (Bull. en PASIC., 1955, 

DESKUNDIGE ZOUDEN WIJZIGEN. 
P ARTIJ DIE ER NIETTEMIN BELANG BIJ 
KON HEBBEN TOEZICHT VOOR HAAR VER
DEDIGING OVER DE MATERIELE VAST
STELLINGEN VAN DE DESKUNDIGE UIT 
TE OEFENEN. 

6o. TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - HOGER BEROEP. - 0PROE
PING TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST. 
- DOEL EN BEPERKING. 

? 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIES WAARBIJ BE
TWIST WORDT DAT EEN VORDERING OP 
EEN BEPAALDE WETSBEPALING STEUNT. 
- ARREST DAT VASTSTELT DAT DE 
VORDERING OP EEN ANDERE WETSBE
PALING GESTEUND IS. - GEPAST ANT
WOORD. 

'1 ° Gaat in feite niet op het middel dat 
aan het bestreden arrest verwijt een 
exceptie verworpen te hebben, wanneer 
die exceptie door een vorig arrest, waar
tegen aanlegger geen voorziening !weft 
ingesteld, verworpen werd. 

2o Pleegt een inbreuk op artikel 4 van 
de besluitwet van 10 januari 1941 betref
fende de door de vijand genomen maat
regelen houdende ontheffing uit het bezit, 
al wie, wetende dat een zaak het voorwerp 
van een onrechtmatige maatregel hou
dende ontheffing door de vijand uit ~et 
bezit is geweest die zaak voor rekemng 
van wie ze van de vijand aankocht voort
verkoopt ( 1). 

3° Verstrekt een gepast antwoord op de 
conclusies van een partij, die zich er toe 
beperkte, zonder nadere bepaling, aan te 
voeren dat een bepaald feit uit de .~tukken 
van het dossier van de tegenpartt] bleek, 
het arrest dat een daannede strijdige 
vaststelling in feite tegenstelt (2). 

~to Een overeenkomstig het Wetboek van 
burgerlijke l'echtspleging bevolen d~s
kundigenonderzoek is nietig. ten aanzt~.n 
van de niet aanwezige en met behoorlt]k 
opgeroepen partij, waa1·van het recht 
van verdediging daardoor geschonden 
werd (3). (Wetb. van burgeri. rechtspl., 
art. 315.) 

5o Uit de omstandigheid dat de partij, 
die de nietigheid inroept van een des
kundigenonderzoek waarbij zij noch aan-

I, 7 en 352, met de nota 2 onder het laatste 
arrest). 

(3) Zie de nota 1 in Bull. en PAsiC., 1955, 
I, 733. 
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wezig noch behoorlijk is opge1•oepen ge
weest, geen gewag maalct van een argu
ment dat noodzalcelijlc de besluiten van de 
deskundige zou wijzigen, volgt niet dat, 
die partij geen belang erbij !weft gehad 
voor haar verdediging toezicht uit te 
oefenen over de materiele vaststellingen 
van de deskundige op het ogenblik w.aar
op zij gedaan werden (1). 

6° Een op1·oeping tot gedwongen tussen
komst in hoger beroep, al we1·d ze in uit
voering van een ge?'echtelijke beslissing 
gedaan, !weft een vorde1·ing tot gemeen
verlclaring van het te vellen a1'1'est tot 
voorwerp, doch veroorlooft het instellen 
niet van een nieuwe vordering strekkende 
tot veroordeling van de tot gedwongen 
tussenlcomst op geroepen partij (2). 

7° Verstrelct een gepast antwoord op 
conclusies, wam·bij betwist wordt dat een 
vordering wettelijlc op een bepaalde wets
bepaling lean steunen, het arTest dat vast
stelt dat de vordering op een andere wets
bepaling steunt (3). 

(VERMEULEN EN CONSOORTEN, 
T. CARRE EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat, tegen een zelfde 
arrest gericht zijnde, de voorzieningen 
verknocht zijn ; 

I. Wat betreft de voorziening van 
Vermeulen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1350 tot 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest de exceptie van 
gewijsde zaak verwerpt die door eiser 
afgeleid werd uit een arrest uitgesproken 
over een vroegere tegen hem door ver
weerder bij exploot dd. 4 october 1944 
ingestelde vordering, om reden dat het 
gebrek aan eenzelvigheid van de gevor
derde zaak en van oorzaak tussen de 
twee eisen hieruit vloeit dat de eerste eis 
een opvordering uitmaakte, terwijl de 
onderhavige vordering strekt tot betaling 

(l) Nancy, 18 juli 1939 (Dall. hebd., 1939, 
bl. 474). 

(2) Zie de nota 3, ondertekend R. H., in 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 733. 

(3) Verbr., 8 april1954. (A1·r. Verbr., 1954, 
bl. 535; Bull. en PAsrc., 1954, I, 699). 

van vergoeding wegens schade voort
spruitend uit een delictuele fout, dan 
wanneer de inleidende dagvaarding van 
huidige aanleg, zijnde het exploot van 
25 mei 1945, slechts de betaling van een 
som nodig tot aankoop van een soort
gelijke camion vordert bij gebrek aan 
teruggave in natura van de camion bin
nen de acht dagen van de betekening 
van het te vellen vonnis ; dat het bestre
den arrest dus de aan die akte verschul
digde bewijskracht miskend heeft, met 
dezer draagwijdte op een met haar woor
den onverenigbare wijze te beperken, en 
bijgevolg het gezag van het gewijsde van 
het op de eerste vordering tussengekomen 
arrest geschonden heeft en dat in elk 
geval het bestreden arrest het middel 
niet heeft onderzocht dat door eiser hier
uit afgeleid werd dat, waar hij, bij gebrek 
aan teruggave, het recht te vorderen om 
ten eisers kosten een andere carnian van 
dezelfde aard te kopen, de eerste eis ook 
een eis tot schadevergoeding uitmaakte : 

Overwegende dat, niet het bestreden 
arrest, doch datgene van 11 mei 1950, 
waartegen geen voorziening werd inge
steld, vaststelt dat de door aanlegger 
ingeroepen exceptie van door een defini
tief geworden vonnis van 24 november 
1945 gewijsde zaak verworpen werd ; dat, 
dienvolgens, het middel in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 f!n 4 
van de besluitwet van 10 januari 1941 
betreffende de door de vijand genomen 
maatregelen houdende ontheffing uit het 
bezit, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, alhoewel het erkent 
dat de aankoop van de camion van de 
Duitsers niet aanleiding gegeven heeft 
tot de opeising, welke bij het te koop 
stellen een voldongen feit was, niettemin 
aan eiser en aan partij Foncke verwijt 
dat zij een camion in het verkeer hebben 
ingeschakeld en daarna hebben voort
verkocht waarvan zij de onrechtmatige 
oorsprong kenden, en die kennis, en bij 
gevolg het bestaan in hun hoofde van 
het door de besluitwet van 10 januari 
1941 bestraft misdrijf, uit volgende feiten 
afleidt : dat die camion op 11 juni 1942 
door de Duits¢rs opgeeist is geweest 
tegen de prijs vlm 25.000 frank, som die 
niet aan verweerder betaald werd ; dat 
partij Foncke dit voertuig enkele dagen 
nadien van de Duitsers tegen dezelfde 
prijs, vermeerderd met 2,08 t. h. heeft 
gekocht; dat eiser op 16 juli 1942 in het 
vervoerbureau aangifte ervan gedaan 
heeft; dat zelfde eiser, handelend voor 
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rekening van partij Foncke, die camion 
op 14 april194t. aan derde personen tegen 
de prijs van 36.575 frank verkocht heeft 
en eindelijk dat, volgens een getuigenis, 
eiser wist dat die camion van de Duitsers 
gekocht werd, eerste onderdeel : dan 
wanneer de door het arrest vastgestelde 
feiten alleen er toe strekken te bewijzen 
dat eiser en partij Foncke met de Duitsers 
hebben gehandeld, maar dat die feiten, 
noch afzonderlijk noch in hun geheel be
schouwd, ertoe strekken te bewijzen dat 
partijen zouden geweten hebben dat de 
litigieuze camion, ten gevolge van een 
onregelmatige maatregel van de vijand, 
aan zijn wettige eigenaar zou ontnomen 
geweest zijn, en dat er bijgevolg geen 
bewijs wordt geleverd van het te hunnen 
laste beweerd misdrijf (schending van 
de artikelen 2 en 4 van de besluitwet 
van 10 jan uari 19 41 en van artikel 9 7 
van de Grondwet), tweede onderdeel : 
dan wanneer het bestreden arrest ver
zuimt de conclusies tebeantwoorden waar
bij eiser liet gelden dat verweerder werke
lijk de prijs van 25.000 frank van de 
Duitsers ontvangen had (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat, hoewel wetende dat Foncke 
de bewuste camion van de Duitsers aan
gekocht had en de onregelmatige oor
sprong ervan kennende, aanlegger hem 
voor rekening van Foncke voortverkocht 
heeft, het bestreden arrest vaststelt dat 
aanlegger aldus wetens en willens inbreuk 
op artikel 4 van de besluitwet van 10 ja
nuari 1941 gepleegd heeft; 

Dat nit die vaststelling volgt dat, bij 
die voortverkoop, aanlegger wist dat 
bedoeld voertuig het voorwerp van een 
onrechtmatige maatregel vanwege de 
vij and was geweest ; 

Overwegende dat aanlegger in zijn 
conclusies zich ertoe beperkte, zonder 
nadere bepaling, aan te voeren dat uit 
de stukken van het dossier van verweer
der Carre bleek dat deze van de Duitsers 
25.000 frank voor de camion ontvangen 
had; 

Dat met tegenover die aanvoering te 
stellen dat de som van 25.000 frank niet 

· aan die verweerder werd betaald het 
arrest de conclusies op gepaste wijze 
beantwoordt; · 

Overwegende dat beide onderdelen van 
het middel feitelijke grondslag missen ; 

Over het derde middel, afgeJeid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
aan eiser de verantwoordelijkheid ten 

laste legt van de door verweerder geleden 
genotsderving en hem nit dien hoofde 
in solidum met partij Foncke verwijst 
om aan verweerder de som van 117.550 fr. 
te betalen, zonder het oorzakelijk ver
band tussen de eiser verweten fout en 
de kwestieuze schade vast te stellen, dan 
wanneer de door eiser v66r de rechter 
over de grond genomen conclnsies uit
drnkkelijk het bestaan van dat oorzake
lijk verband betwistten, met onder meer 
te laten gelden dat de schade uitsluitend 
de door de vijand gedane opeising verwe
zenlijkt en volkomen voltooid werd ; dat 
eisers tussenkomst, als lasthebber van 
een derde persoon, niets aan die schade 
veranderd had, en daarenboven dat de 
opeising en de beweerde schade het gevolg 
waren van verweerders weigering een 
gasgenerator op zijn camion te Iaten 
plaatsen : 

Overwegende dat het arrest, enerzijds, 
aanleggers fout in de m het antwoord 
op het tweede middel aangehaalde be
woordingen vaststelt ; 

Dat het, anderzijds, bepaalt dat de 
door verweerder Carre ingevolge de fon
tieve handelingen van aanlegger onder
gane schade in de gebruiksderving van 
het voertuig bestaat; 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat de aankoop van de camion 
door Foncke van de Dnitsers geen aan
leiding tot de opeising gegeven heeft, 
vermits zij bij die aankoop een voldong·en 
feit was, het arrest het verband van oor
zaak tot gevolg tnssen de handelingen 
van aanlegger en de schade afleidt uit 
de omstandigheid dat · aanlegger en 
Foncke het voertuig, waarvan zij de 
onrechtmatige oorsprong kenden, in het 
verkeer hebben ingeschakeld en het daar
na hebben voortverkocht; 

Dat het arrest zodoende beslist dat de 
door verweerder ondergane schade een 
andere schade is dan diegene die uit de 
opeising zelf voortvloeit; 

Overwegende dat het middel dus feite
lijk grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 315 en 317 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering en 97 van de Grondwet,. door
dat het bestreden arrest het middel van 
rtietigheid van het deskundig verslag van 
de heer Beuls door de enige beweegrede
nen van de eerste rechter verworpen 
heeft en zich op vermeld verslag gegrond 
he eft om de ten eisers laste gelegde vergoe
ding wegens genotsderving op het bedrag 
van 117.550 fr. te bepalen, eerste onder
dee! : dan wanneer vermeld desknndig 
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onderzoek nietig is, zowel wegens gebrek 
aan eisers aanmaning om de verrichtingen 
van de deskundige bij te wonen en aan 
mogelijkheid om de voorafgaande door 
deze verzamelde gegevers te bespreken, 
als uit hoofde van de wijziging en de 
uitbi')Jiding van zijn opdracht (schending 
van de artikelen 315 en 317 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring) ; tweede onderdeel : dan wanneer 
eisers conclusies de beweegredenen, waar
door het vonnis het middel van nietig
heid van het deskundig verslag had ver
worpen, uitdrukkelijk weerlegden en de 
enige verwijzing van het bestreden arrest 
naar de redenen van de eerste rechter 
dienaangaande bijgevolg niet als een vol
doende reden mag beschouwd worden 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat, zowel v66r de eerste 
rechter als v66r het hof van beroep, 
aanlegger staande hield dat het verslag 
van deskundige Beuls nietig was onder 
meer omdat aanlegger door die deskun
dige niet van de aanvang van de ver
richtingen verwittigd werd en omdat hij, 
v66r het neerleggen van het verslag, geen 
lezing ervan heeft verkregen, zodat hij 
noch aanwezig bij het onderzoek zijn kon, 
noch in de mogelijkheid werd gesteld 
zijn opmerkingen te laten gelden; 

Overwegende dat heL hof van beroep 
bij overneming van de redenen van de 
eerste rechter die exceptie afwijst omdat 
op dergelijke gronden gesteunde nietig
hed()n slechts toegepast worden wanneer 
het blijkt dat partijen in hun verdediging 
gegriefd werderi en dat zulks ter zake 
niet het geval is daar " zij geen gewag 
maken van argumenten die, waren zij 
voorgebracht, noodzakelijk de besluiten 
van de deskundige zouden gewijzigd 
hebben "; 

Overwegende dat een overeenkomstig 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering bevolen deskundigenonderzoek 
nietig is ten aanzien van de niet aanwe
zige en niet behoorlijk opgeroepen partij, 
wiens recht van verdediging daardoor 
geschonden werd ; 

Overwegende dan uit de omstandigheid 
dat, na neerlegging van het bericht van 
de deskundige, de partij, welke de nietig
heid inroept, " geen gewag maakt van 
argumenten die, waren zij voorgebracht, 
noodzakelijk de besluiten van de des
kundige zouden wijzigen ", niet volgt 
dat die partij voor haar verdediging er 
geen belang bij heeft gehad op het ogen
blik dat zij gedaan werden toezicht uit 
te oefenen over de materiele vaststel-

lingen van de deskundige, die tot grond
slag van zijn besluit hebben gediend · 

Dat de motieven van het arrest aldu~ 
het beschikkend gedeelte ervan niet wet
telijk rechtvaardigen; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del g·egrond en het tweede onderdeel van 
belang ontbloot is; 

II. Wat betreft de voorziening van 
Foncke: 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320 en 1322, van het Burgerlijk 
Wetboek, 61, 464, 466 en 470 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest de door verweerder 
tegen eiser volgens exploot dd. 20 juni 
19 50 ingestelde vordering tot gedwongen 
tussenkomst ontvankelijk verklaart en 
eiser in solidum met partij Vermeulen 
verwijst om aan verweerder ten titel van 
schadevergoeding het bedrag van 
117.550 frank te betalen, dan wanneer 
zulke beslissing, daar in de eis tot ge
dwongen tussenkomst ten laste van eiser 
geen veroordeling gevorderd is, een schen
ding uitmaakt van de bij exploot dd. 
20 juni 1950 en eisers conclusies gevormde 
gerechtelijke overeenkomst (welke geen 
soortgelijke veroordeling voorzagen), en 
daarenboven de gedwongen tussenkomst 
in aanleg van beroep slechts een bewarend 
karakter mag hebben en geen nieuwe eis 
ten aanzien van de tussenkomende partij 
mag uitmaken : 

Overwegende dat het hof van beroep 
bij een niet bestreden arrest van 11 mei 
1950 aan Vermeulen van ambtswege 
heeft bevolen aanlegger in tussenkomst 
op te roepen in het tussen Carre en 
Vermeulen hangend geding " om daarna 
door partijen te worden besloten en door 
het hof gewezen als naar recht " ; 

Dat die beslissing hierop steunde dat 
Vermeulen wat betreft de verhandelingen 
van de bewuste camion staande hield, 
slechts als lasthebber van aanlegger op
getreden te zijn en dat, indien deze stel
ling buiten de ~anwezigheid van aanleg
ger had aangebomen geweest, deze zich 
als derde tegen l1et te wijzen arrest had 
kunnen verzetten ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat Vermeulen nagelaten heeft 
op het hem gegeven bevel gevolg te 
geven en dat het Carre zelf is die aan
leg-ger in tussenkomst heeft gedagvaard ; 

Dat nit het bij de voorziening gevoegd 
exploot van 20 juni 1950 blijkt dat die 
oproeping g-edaan werd " ten einde tussen 
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te komen in het tussen partijen hangende 
rechtsgeding en in dit geding als naar 
recht conclusies te nenien om verder door 
het hof uitspraak te horen doen als naar 
recht n, hetzij dus in de bewoordingen 
zelf van het arrest van 11 mei 1950 ; 

Overwegende dat Carre, weliswaar, bij 
latere conclusies vorderde dat zou worden 
gezegd dat aanlegger ook in solidum met 
de andere partijen tegenover hem gehou
den is terwijl, van zijn kant, aanlegger 
concludeerde dat er geen veroordeling te 
zijnen laste kon worden uitgesproken ; 

Maar overwegende dat, zelfs gedaan 
in uitvoering van een gerechtelijke beslis
sing, de oproeping tot gedwongen tussen
komst in hoger beroep aileen ontvanke
lijk is in de mate dat een vrijwillige 
tussenkomst v66r de rechter in· hoger 
beroep ontvankelijk zou wezen; dat der
halve, zo zij een vordering tot gemeen
verklaring van het te vellen arrest als 
voorwerp hebben kan, zij het instellen 
van een nieuwe vordering, strekkende tot 
veroordeling van de in gedwongen tussen
komst geroepen partij, niet veroorlooft; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

III. Wat betreft de voorziening van 
de handelsvennootschap « De Luycker 
Gebroeders n, van Remi De Luycker en 
van Eugeen De Luycker : 

Over de door het openbaar ministerie 
opgeworpen en overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 20 juni 1953 aangezegde 
grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat de voorziening niet 
on tvankelij k is, in zover zij tegen V er
meulen en Foncke gericht is; dat wat 
hen betreft, het arrest een onderscheiden 
beschikkend gedeelte bevat en dat de 
voorziening geen grief er tegen aanvoert; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
eisers tot betaling ener schadevergoeding 
van 100.000 frank veroordeelt om reden 
dat « zo Remi en Eugeen De Luycker 
mogelijks te goeder trouw de wagen door 
tussenkomst van Vermeulen aan de Mel
kerij Van Reule hebben gekocht, het
zelfde niet meer kan worden gezegd waar 
zij, ten einde het voertuig aan een ge
beurlijke opvordering te onttrekken, het 
hebben Iaten losbreken en de stukken er 
van verkocht hebben; dat na hun onder
vraging door de rijkswacht zij zekerlijk 
moesten weten dat de camion op onrecht
matige wijze in omloop was gebracht 
geweest; dat zij · zich dan ook ervan 
moesten onthouden de camion in delen 

aan de man te brengen ; dat deze daad 
foutief is en een inbreuk op artikel ~ van 
voormelde besluitwet (10 januari 1941) 
uitmaakt daar zij vrijwillig hebben ge
handeld n, zonder te antwoorden op het 
middel, dat door eisers in hun regelmatig 
genomen conclusies v66r de rechters over 
de grond opgeworpen werd, en waarbij 
staande gehouden werd dat de op voor
melde besluitwet van 10 januari 1941 
gesteunde vordering niet ontvankelijk 
was, om reden dat « het vaststaat dat 
appellanten De Luycker bij de inleiding 
van de eis niet in het bezit van kwestige 
camion waren zodat de vordering als niet 
ontvankelijk voorkomt n, zodat het be
streden arrest, eisers ten gronde veroor
delend, op grond van gemelde besluitwet, 
zonder nochtans ook maar een woord 
over het opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid te reppen niet gemoti
veerd is en derhalve client verbroken te 
worden: 

Overwegende dat in v66r de rechter 
in hoger beroep genomen conclusies, aan
leggers inderdaad aangevoerd hebben dat 
de door verweerder Carre tegen hen in
gestelde vordering niet ontvankelijk was, 
omdat « het vaststaat dat zij bij de inlei
ding van de eis niet in het bezit van kwes
tige camion waren n ; dat zij hierbij naar 
het artikel 3 van de in het middel 
bedoelde besluitwet van 10 januari 1941 
hebben verwezen ; 

Overwegende echter dat het arrest 
vaststelt dat de foutieve daad van aan
leggers een inbreuk op artikel ~ van die 
besluitwet uitmaakt, en er in bestaat, 
wanneer aanleggers niet meer te goeder 
trouw waren en handelden, « ten einde 
het voertuig· aan een gebeurlijke opvor
dering te onttrekken, het te hebben Iaten 
losbreken en de stukken er van verkocht 
te hebben n; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat de 
tegen aanleggers ingestelde vordering 
niet de bij artikel 3 van de besluitwet 
voorziene terugeising is, doch een op een 
onrechtmatige verkoop gegronde vorde
ring zoals bij artikel ~ voorzien is; 

Dat deze vaststellingen een gepast 
antwoord op de conclusies uitmaken en 
dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, voegt de onder 
nrs. 1560, 1561 en 1601 op de rol inge
schreven zaken samen en rechtdoende op 
de voorziening van Vermeulen, verbreekt 
het bestreden arrest doch aileen in zover 
het het beloop van de door verweerder 
Carre ondergane schade heeft bepaald en 
aanlegger ertoe met de gerechtelijke inte
resten en een deel van de kosten veroor-

~---
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deeld heeft ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; verklaart de aldus uitge
sproken verbreking gemeen a_an. Foncke 
en rechtdoende op de voorZienmg van 
Foncke, verbreekt het bestreden arrest 
in zover het aanlegger tot schadeloos
stelling, met de gerechtelijke interesten 
en een deel van de kosten, heeft veroor
deeld; verklaart de aldus uitgesproken 
verbreking gemeen aan Vermeulen; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder Carre tot de op 
bedoelde voorzieningen g·evallen kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel en rechtdoende 
op de voorziening van de consoorten 
De Luycker, verwerpt de voorziening en 
veroordeelt aanleggers tot de kosten. 

4 maart 1955. - 1e kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur, 
della Faille d'Huysse en Van Ryn. 

2" KAMER. - 7 maart 1955 

1 o MILITIE. - AANVRAAG OM UITSTEL 
OF OM VRIJSTELLING VAN DIENST. -
KOSTWINNER VAN VADER EN MOEDER. 
- IN AANMERKING TE NEMEN IN
KOMSTEN. - AAN DE VADER VAN DE 
DIENSTPLICHTIGE UITGEKEERDE GE
ZINSTOELAGEN EN VERGOEDINGEN WE
GENS ZIEKTE OF INVALIDITEIT. 

20 MILITIE. - UITSTEL OF VRIJSTEL
LING VAN DIENST ALS KOSTWINNER VAN 
VADER EN MOEDER. -IN AANJVIERKING 
TE NEMEN INKOMSTEN. - GEZINSTOE
LAGEN. - NETTO-INKOMSTEN. 

1 o De inkomsten die in aanme!'!cing dienen 
genomen om te beoordelen of de dienst
plichtige als kostwi:~:ne1' _van vade~ en 
moeder uitstel of VT't_Jstelltng van d~enst 
kan verkrij gen behelzen onder meer de 
aan de vader uitgekeerde _gezinsto~lage!l' 
en vergoedingen wegens z~ekt~ e11; ~nvah
diteit (1). (Wet van 15 JUm 1951. 
art. 10, par. 2, 1°, 10e lid, en art. 12, 4°.) 

2o De aan de ouders van de dienstplichtige 

(1) Verbr., 8 rnaart 1954 (B<tll. en PASIC., 
1954, I, 587, met de nota). 

1titgekeerde gezinstoelagen malcen netto
inkomsten uit in de zin van de arti
kelen 10, pamgraaf 2, 1°, fOe lid, 

, en 12, 4°, van de wet van 15 juni 1951 
en van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen (2). 

(SADIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 juli 1954 gewezen door 
de hoge militieraad ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samengevoegd, afgeleid uit de schending 
van artikelen 10, paragraaf 2, 1o, en 
12, 4°, der wet van 15 juni 1951 betref
fende de dienstplicht, 74 der samenge
schakelde wetten betreffende de gezins
vergoedingen voor de loonarbeiders, door
dat, om aan aanlegger de vrijlating van 
dienst als kostwinner van zijrt vader en 
moeder te ontzeggen, om reden dat hun 
samengevoegd inkomen het wettelijk 
maximum, in onderhavig geval 35.000 fr., 
te hoven ging, de bestreden beslissing 
rekening gehouden heeft met de door de 
vader behaalde gezinstoelagen en vergoe
ding tegen ziekte en invaliditeit, dan 
wanneer dit inkomen niet het karakter 
van bedrijfsinkomsten heeft ; 

Overwegende enerzijds, dat naar luid 
van artikel 10, paragraaf 2, 1°, van de 
wet van 15 juni 1951, het in aanmerking 
te nemen samengevoegd inkomen van 
de vader en de moeder van de dienst
plichtige niet aileen de in de bedrijfs
belasting belastbare bedrijfsinkomsten 
bevat, doch ook alle netto inkomsten 
ongeacht de bran ervan ; 

Overwegende, anderzijds, dat, volgens 
artikel 29, paragraaf 4, van de bij besluit 
van de Regent dd.15 januari 19!.8 samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, welk artikel door 
artikel 13 van de wet van 8 maart 1951 
vervangen werd, de gezinstoelagen toe
gekend voor elk kind ten laste, ten belope 
van een som g·elijk aan de g·elijksoortige 
tegemoetkomingen welke de Staat aan 
zijn personeel verleent (1°), de krachtens 
de wetgeving betreffende de verzekering 
tegen ziekte of invaliditeit (3°) verleende 
vergoedingen alsmede de aan de vrije 
verzekerden door de erkende mutuali
teitsverenigingen als verzekering in geval 

I 

(2) Verbr., 20 aprill953 (Arr. Verbr., 1953, 
bl. 564; Bull. en PASIC., 1953, I, 636). 
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van ziekte of invaliditeit verleende ver
goedingen belastingvrijdom g·enieten { ~0 ) : 

Dat deze laatste wetsbepaling aldus 
aan het inkomen waarmede de bestreden 
beslissing rekening gehouden heeft, het 
karakter van inkomsten erkent; 

Overwegende dat het er niet op· aan
komt dat artikel 71.. der samengeschakelde 
wetten, betreffende de kindertoeslagen 
voor de loonarbeiders, in zijn eerste lid 
bepaalt dat de vergoedingen en premien, 
op generlei wijze, een bijslag van loon 
of van wedde vormen ; 

Dat, inderdaad, de kindertoeslagen 
desniettemin, · een inkom en uitmaken, 
hetwelk, daar het geen in de bedrijfsbe
lasting belastbaar inkomen is, noodzake
lijkerwijze onder de andere inkomsten 
voorkomt, ongeacht de bij lid 10 van 
artikel 10, paragraaf 2, 1°, der wet van 
15 juni 1951 bedoelde hron; 

Overwegende dat daaruit volgt, dat 
de eerste twee middelen naar recht falen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10, para
graaf 2, 1o, en 12, ~0 , van de wet van 
15 juni 1951, en van artikelen 29, para
graaf 3, en 30, lid 2, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenhelastingen, doordat, om te beslissen 
dat het inkomen van de vader en de 
moeder het wettelijk maximum over
schreed, de hestreden beslissing reke
ning heeft gehouden met het geheel 
bedrag der door de vader behaalde kin
dertoeslagen, door deze als netto inkom- . 
sten te beschouwen, dan wanneer zij deze 
met het forfaitaire bedrag van Mn vierde 
diende te verminderen om enkel het netto 
bedrag ervan in aanmerking te nemen, 
hetgeen zou hebben doen uitschijnen dat 
de samengevoegde inkomsten van de 
vader en de moeder lag·er dan het wette
lijk maximum zijn ; 

Overwegende dat g·een enkele bedrijfs
of andere uitg·ave door de arheider moet 
gedaan worden om de voor elk kind ten 
laste toegekende gezinstoelagen te ver
krijgen of te behouden, welke gezins
toelagen van de bedrijfsbelasting vrij
gesteld zijn ten belope van een som 
gelijk aan de gelijksoortige te?'_emoet
komingen welke de Staat aan ZlJn per
soneel toekent; 

Dat, door de door aanleggers vader en 
moeder behaalde gezinstoelagen als een 
netto inkomen te beschouwen, de bestre
den beslissing geen enkele der in het 
middel bedoelde wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

? maart 1955.- 2e kamer.- Voorzit
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 7 maart 1955 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
WERKRECHTEI\SRAAD. - BETWISTIN
GEN BETREFFENDE RET DIENSTCON
TRACT. - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE, VOR
DERING. - VORDERING TOT HERSTEL 
VAN DE SCHADE AAN DE WERKGEVER 
BEROKKEND BIJ EEN DOOR EEN WERK
MAN GEPLEEGD MISDRIJF. - BEVOEGD
HEID VAN DE STRAFRECHTER. 

3° HUUR VAN WERK EN VAN 
DIENSTEN. - ARBEIDSCONTRACT. 
- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
WERKMAN.- DRAAGWIJDTE. 

1° De werk!·echtersraden nemen kennis van 
de betwistingen betre ffende het dienst
contract welke rechtstreeks hun oorsprong 
in dergelijk contract vinden; zij nemen 
geen kennis van de betwistingen ont
staan uit een wanbedrijf of een oneigen
lijk misdrijf dat gepleegd werd ter gele
genheid van de betrekkingen wellre derge
lijk contract tussen de werkgever en de 
werkman of de bediende doet ont
staan {1). (Wet van 9 juli 1926, 
art. 1 en ~3.) 

2° De strafrechter neemt kennis van de 
vordering tot herstel van de bij een door 
zijn werkman gepleegd misdrijf aan een 
werkgever berokkende schade, zelfs indien 
het misdrijf in de loop van de uitvoering 
van het arbeidscontract gepleegd werd {2). 
{Wet van 17 april 1878, art. ~; wet 
van 9 juli 1926, art. 1 en ~3.) 

3° De artikelen 7 en 8 van de wet van 
10 maart 1900, die aan de werkman de 
verplichting opleggen zijn werk met de 
zorg van een goede huisvader te venichten 
en die hem voor zijn fout aansprakelijk 

(1) en (2) WAUWER~NS et LEGER, Les 
conseils de prud'ho1nmes, uitgave 1910, nrs. 134 
en 135, uitgave 1926, nrs. 7 en 9 ; Rep. prat. 
dr. belge, vo Conseil de prud'hommes, nl'S. 189, 
190, 201 en 212; Lrus NovELLES, Droit social, 
b. II, Les juridictions du travail, nrs. 164, 
166 en 167. 
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stellen, bedoelen elk verzuim van gewone 
zorgen en niet enkel de zware {out ( 1). 

(CORNET, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
GARAGE BORSU.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen 
de beslissing over de publieke vordering 
gericht is : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang 
voor aanlegger voor zoveel zij de beslis
sing betreft waarbij de publieke vorde
ring, wat de telastlegging A betreft, bij 
verjaring vervallen verklaard werd; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de veroordeling overeen
komstig· de wet is ; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
de beslissing over de vordering van de 
burgerlijke partij, personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid " Garage 
Borsu » gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 1 van de wet 
van 9 juli 1926 tot inrichting der werk
rechtersraden, doordat het bestreden 
vonnis de vordering tot schadevergoe
ding welke v66r de politierechtbank door 
verweerster tegen aanlegger, haar werk
man of bediende, ingediend werd ontvan
kelijk verklaart, dan wanneer dergelijke 
betwisting binnen de bevoegdheid van 
het arbeidsgerecht viel : 

Overwegende dat de burgerlijke vorde
ring strekte tot vergoeding van het 
nadeel voortvloeiend uit de aan verweer
sters voertuig door de daad van aanlegger 
veroorzaakte schade ingevolge van in
breuken op het algemeen reglemeitt op de 
politie van het vervoer en het verkeer ; 

Overwegende dat de door de wet van 
9 juli 1926 aan de arbeidsgerechten toe
gekende uitzonderlijke bevoegdheid be-

(I) Verslag van de centrale sectie van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers (Parlem. 
Besch., Kamer, zittijd 1897-1898, nr. 76, 
bl. 206); verklaring van de Minister van 
nijverheid en arbeid (Parlern. Handel., Kamer, 

perkt is tot de kennisneming van de 
betwistingen welke rechtstreeks hun oor
sprong in een dienstcontract vinden, 
doch zich niet uitbreidt tot de betwis
tingen waartoe een wanbedrijf of een 
oneigenlijk misdrijf dat ter gelegenheid 
van de betrekkingen welke dergelijk con
tract tussen "de werkgever, de werkman 
of de bediende doet ontstaan, gepleegd 
werd, aanleiding geven ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid 

uit de schending van de artikelen 7 en 8 
van de wet van 10 maart 1900 op het 
arbeidscontract, doordat, om de burger
lijke vordering van verweerster aan te 
nemen, het bestreden vonnis steunt : 
1° op de door aanlegger tegen de Weg
code gepleegde misdrijven dan wanneer 
naar luid van artikelen 7 en 8 van de 
wet van 10 maart 1900, aanlegger, ten 
opzichte van zijn werkgever, enkel voor 
zware fout verantwoordelijk zou kunnen 
gesteld w0rden ; 2° op een overeenkomst 
die aan aanlegger verplichtingen oplegt 
welke degene te boven gaan die bepaald 
worden door gezegde artikelen der wet 
van 10 maart 1900, wet die van openbare 
orde is : · 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de voorberei

dende werkzaamheden van de wet van 
10 maart 1900 blijkt dat door aan de 
werkman de verplichting op te leggen 
zijn arbeid met de zorg van een goede 
huisvader te verrichten en door hem 
verantwoordelijk voor zijn fout te ver
klaren, namelijk in geval van vernieling 
of van beschadiging van materiaal, de 
artikelen 7 en 9 van die wet" elk verzuim 
van gewone zorgen » bedoelen, dat, dien
volgens, voor zoveel het steunt hierop 
dat de werkman, ten opzichte van zijn 
werkgever, slechts voor zijn zware fout 
verantwoordelijk is, het eerste onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit geen stuk waarop 

het hof acht vermacht te slaan blijkt 
dat verweerster haar vordering op een 
tussen partijen gesloten overeenkomst 
zou gegrond hebben; dat het vonnis, 
evenmin zijn beslissing op dergelijke 
overeenkomst steunt; 

zittijd 1898-1899, bl. 928); verklal'ingen van 
de Minister van justitie en van de verslag
gever (Parlem. Handel., Senaat, zittijd 1899-
1900. bl. 224 en 227). 
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Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel afgeleid uit de 
schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het vonnis niet naar 
genoegen van recht met re.denen omkleed 
is : 

Overwegende dat het middel, wegens 
zijn onduidelijkheid niet ontvankelijk is ; 

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

7 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bareel. - Gelijkl1tidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 7 maart 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE HOEDANIGHEID !lEE
BEN OM ZICH TE VOORZIEN. - STRAF
ZAKEN. - VERKLARING VAN VOORZIE
NING DOOR EEN PLEITBEZORGER IN 
NAAM VAN EEN VENNOOTSCHAP.IN VER
EFFENING GEDAAN. - VERKLARING 
WAARBIJ NADER BEPAALD WORDT DAT 
DE VENNOOTSCHAP VERVOLGING EN BE
NAARSTIGING VAN BEPAALDE VEREFFE
NAARS HANDELT. - VEREFFENAARS 
DIE DE LASTGEVING HEBBEN OPGEZEGD, 
DOCH VOORTS DE VENNOOTSCHAP V66R 
DE RECHTER OVER DE GROND VERTE
GENWOORDIGD HEBBEN.---:- ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

2° VERBREKING.- DRAAGWIJDTE.
STRAFZAKEN. - BURGELIJKE VORDE
RING. - ARREST BESLISSEND DAT DE 
VORDERING VAN AANLEGGER IN VER
BREKING ONTVANKELIJK DOCH NIET 
GEGROND IS. - VOORZIENING VAN 
AANLEGGER INGEWILLIGD, OMDAT HET 
DISPOSITIEF, WAARBIJ DE VORDERING 
NIET GEGROND VERKLAARD WORDT, 
NIE'l' WETTELIJK IS. - VERBREKING 
ZICH UITBREIDEND TOT DE BESLISSING 
WAAHBIJ DE VORDERING NIE'I' ONTVAN
KELIJK VERKLAARD WORDT. 

3° VENNOOTSCI-IAPPEN. - NAAM-

(1) Verbr., 15 october 1951 (A1·r. TTm·br., 
1952, 73, met de nota 1, bl. 74; Bull. en 
PAsiC., 1952, I, 77, met de nota 4, bl. 78); 
3 maart 1952 (A1·r. TTerb1·., 1952, bl. 343; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 393); 1 februari 1954 
(Arr. Verbr., 1954, bl. 385; Bull. en PASIC., 
1954, I, 477). - Zie ook verbr., 26 novem-

LOZE VENNOOTSCHAP. - VEREFFE
NING. - 0NTSLAG VAN DE VEREFFE
NAARS. - AANZEGGING OP DE ALGE
MENE VERGADERING DER AANDEEL~ 
HOUDERS. - VENNOOTSCHAP WAARIN 
SLECHTS NOG EEN AANDEELHOUDER IS. 

1° Is ontvankelijk de voo1·ziening in straf
zaken dooT een pleitbezorger bij de rechts
macht die de bestreden beslissing gewezen 
/weft, ingesteld in naam van een vennoot
schap i11 vereffening, vervolging en be
naarstiging van bepaalde ve1·e(f'enaars, 
hoewel deze verefTenaars hun lastgeving 
hebben opgezegd, dan wannee1· echter, 
volgens de vaststellingen van de pro
cessen-verbaal van de terechtzitting en 
van de best1·eden beslissing, zij voorts 
de vennootschap v66r de rechter over de 
grand ve-rtegenwoordigd hebben (1). 

2° Wanneer· het bestreden ar1·est tegelijker
tijd beslist dat de door de aanlegger in 
verbreldng ingestelde vordering ontvan
kelijk, doch niet gegrond is, b1·eidt zich 
de verbreking van de beslissing, waarbij 
de vordering niet gegrond wordt ver
klaard, uit tot de beslissing waarbij de 
vo1·dering ontvankelijk veTklaard wordt 
daaT beide deze beschikkingen wat de 
uitgebreidheid van de verbreking betreft, 
niet twee onderscheiden beschikkingen 
uitmaken (2). 

3° Uit het feit dat het or~tslag van de ver
effenaars van een naamloze vennootschap 
ter kennis van de enige aandeelhoudster 
van die vennootschap gebracht werd kan 
de 1·echter afleiden dat het ontslag regel
matig op de algemene vergadering der 
aandeelhouders aangezegd werd (3). 
(Burg. Wetb., art. 2007; samengeor
dende wetten betreffende de handels
vennootschappen, art. 19 en 179.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ATELIERS 
WELL'S, IN VEREFFENING, 

T. VAN RORICK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 195~ gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

·-----------

ber 1953 (Arr. Verbr., 1954, bl. 204; Bttll. 
en PASIC., 1954, I, 240, met de nota 1). 

(2) Verbr., 16 februari 1951 (Ar1·. TTerbr., 
1951, bl. 334; Bull. en PAsiC., 1951, I, 395, 
met de.conclusie van het openbaar ministerie). 

(3) Verwijzingen naar rechtsleer in Bull. 
en PAsiC., 1955,_ I, 743, nota 3. 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning opgeworpen : 

Overwegende dat verweerder doet gel
den dat de voorziening ingesteld door 
Mer de Warzee, pleitbezorger bij het 
Hof van beroep te Luik, voor en namens 
de eisende vennootschap " vervolging en 
benaarstiging van haar vereffenaars de 
heren Prosper Dehoux en Robert Wal
laert " niet ontvankelijk zou zijn omdat 
zij ingesteld en betekend werd door een 
vennootschap optredend door lastheb
bers die de macht niet meer hadden om 
haar te vertegen woordigen, althans se
dert zij op 17 december 1951 vervangen 
werden door dame du Castillon, dewelke 
zich overigens op 27 februari 1953, bij 
een voorafgaande geding namens de ven
nootschap in verbreking had voorzien ; 

Overwegende dat de pleitbezorger, tot 
tegenbewijs, vermoed wordt, krachtens 
een regelmatige lastgeving der wettelijke 
organen van de vennootschap g·ehandeld 
te hebben ; dat de omstandigheid dat de 
pleitbezorger verklaard heeft namens de 
vennootschap op te treden, bij vervolging 
en benaarstiging van vereffenaars die in 
december 1951 hun ontslag ingediend 
hadden en die in februari 1953 hun func
ties hadden gestaakt, niet volstaat om te 
bewijzen dat zij daartoe bij de verklaring 
van voorziening del. 20 mei 1954, en bij 
de betekening ervan, op 25 en 28 mei 
1954, geen bevoegdheid meer hadden, 
daar de vaststellingen van het bestreden 
arrest en de processen-verbaal van de 
terechtzitting er op wijzen dat de eisende 
vennootschap v66r de rechter van ver
wijzing door Mer de Warzee, pleitbe
zorger, vervolging en benaarstiging van 
haar vereffenaars Dehoux en Wallaert, 
vertegenwoordigd was ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17 van de 
wet van 4 augustus 1832 houdende in
richting van de rechterlijke orde, 1317 
tot 1322 en 1350 tot 1352 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest " de namens de ontslaggevende 
vereffenaars van de vennootschap Ate
liers Well's, burgerlijke partij, ingestelde 
rechtstreekse vordering "• niet ontvan
kelijk heeft verklaard, om reden dat, bij 
het instellen van gezegde rechtstreekse 
vordering, die vereffenaars geen bevoegd
heid meer hadden om namens de vennoot
schap op te treden en dat de dagvaarding 
dienvolgens nietig was; dan wanneer het 
Hof van beroep te Brussel bij arrest van 

17 februari 1953 deze kwestie definitief in 
tegenovergestelde zin ten voordele van 
aanleggende vennootschappen had opge
lost, dat geen partij een voorziening had 
ingediend, noch een middel daaromtrent 
had opgesteld, dat de op 30 novem
ber 1953 door het Hof van cassatie uit
gesproken verbreking noodzakelijk be
perkt was tot de draagwijdte van de mid
delen die tot grondslag van het arrest 
gediend hadden, en de niet-bestreden be
slissing, van het Hof van beroep te 
Brussel, wat de ontvankelijkheid van de 
rechtstreekse vordering betreft, liet be
staan, beslissing die aldus definitief ge
worden is; dat het hof van verwijzing 
aldus geen kennis van dat voorwerp had 
en daarover geen uitspraak. kon doen, 
zonder het gezag, van beide arresten, het 
geloof dat hun verschuldigd is en het 
beperkend karakter van de verwijzing 
na verbreking te miskennen : 

Overwegende dat het arrest van het 
hof dd. 30 november 1953, het arrest 
van het Hof van beroep te Brussel van 
17 april 1953 verbroken heeft " voor 
zoveel het over de vordering van de 
naamloze vennootschap Etablissements 
Well's, in vereffening, tegen Van Rorick, 
uitspraak had gedaan '' ; 

Overwegende dat deze verbreking zich 
noodzakelijk uitbreidde tot het beschik
kend gedeelte dat de door verweerder 
tegengestelde exceptie van niet-ontvan
kelijkheid van de hand wees, daar die 
beschikking niet voor voorziening· van 
zijnentwege vatbaar, wat de uitgebreid
heid van de verbreking betreft geen 
onderscheiden dispositief uitmaakt van 
het beschikkend gedeelte dat de vorde
ring niet gegrond verklaart ; 

Dat het rriiddel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1991, 2003 
en 2007 van het Burgerlijk 'IVetboek, 
9, 10, 12, 13, 179 en 181 van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
samengeschakelde wetten over de han
delsvennootschappen, doordat het bestre
den arrest beslist dat een rechtsvordering 
namens haar vereffenaars niet door een 
vennootschap in vereffening kan inge
steld worden wanneer deze voorafgaan
delijk in de bijlagett van het Staatsblad 
de verzaking aan hun functie bekendge
maakt hebben, zelfs indien deze verza
king niet op de algemene vergadering, 
waarvan zij hun lastgeving gekregen 
hadden, kenbaar gemaakt werd ; dan 
wanneer dergelijke verzaking slechts de 
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beweerde uitwerking kan hebben ten ge
volge van die aanzegging in dergelijke 
voorwaarden dat in de vervanging kan 
voorzien worden en dat de door het 
bestreden arrest als onherroepelijk de 
vennootschap ten opzichte van derden 
verbindend aangevoerde bekendmaking 
in het Staatsbla.d dergelijk gevolg slechts 
zou kunnen hebben indien zij van de 
bevoegde organen van de vennootschap 
uitging, dit wil zeggen van de alg·emene 
vergadering of van de afgevaardigden 
ervan : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
feitelijk vaststelt, dat de enige aan
deelhouder van de vennootschap, dame 
de Castillon was, die alleen de algemene 
vergaderingen van de aandeelhouders van 
de vennootschap hield, dat deze enkele 
aandeelhouder op 3 en 20 maart kennis 
van het ontslag van de vereffenaars kreeg 
" en dat zij daarvan behoorlijk werd ver
wittigd, en in alle geval op 5 juli 1948 
door de bekendmaking in het Staatsblad 
die het ontslag zowel aan de aandeel
houders als van derden aanzegde » ; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
souvereine vaststellingen heeft kunnen 
afleiden dat " rekening met de werkelijk
heid gehouden " het ontslag van de ver
effenaars regelmatig op de algemene ver
gadering der aandeelhouders van aanleg
gende vennootschap werd aangezegd en 
dat " de vereffenaars geen bevoegdheid 
meer . hadden om namens de vennoot
schap ten opzichte van derden op te 
treden »; 

Overwegende, enerzijds, dat, het mid
del voor zoveel het deze beslissing criti
seert, niet kan aangenomen worden, de 
lastgeving krachtens welke pleitbezorger 
Bihin verklaarde op te treden aldus wer
kelijke grond missende; 

Overwegende, anderzijds, dat, voor 
zoveel het middel staande houdt dat de 
bekendmaking der beslissing van de ver
effenaars, de in vereffening zijnde ven
nootschap slechts bindt indien zij van 
de bevoegde organen ervan uitgaat, het 
middel nieuw en, dienvolgens, niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

(1) en (2) Verbr., 14 november 1904 (Bull. 
en PABlO., 1905, I, 31). Zie ook HAus, bd. I, 
nrs. 358, 445 en 549 ; Revue de droit belge, 
bd. I, " De la poursuite en Belgique iles 
crimes et delits commis en dehors du terri
toire beige "• bl. 502 en 503; LEs NovELLES, 
Procedu1·e penale, I, De l'exer.cice de l'action 
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ning; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

7 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggev~r, H. Bayot. - Gel~jkluidende 
concluste, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Demeur en 
della Faille d'Huysse. 

2• KAMER. - 7 maart 1955 

1° MISDADIGE DEELNEMING. 
HOOFDDAAD OP RET GRONDGEBIED 
VAN RET RIJK GEPLEEGD. - IN DEN 
VREEMDE GEPLEEGDE DADEN VAN 
DEELNEMING. - DADEN DIE GEACHT 
WORDEN IN BELGIE TE ZIJN GEPLEEGD 
GEWEEST. 

2° VREEMDELING. - DEELNEMING 
AAN EEN OP HET GRONDGEBIED VAN 
RET RIJK GEPLEEGD lV!ISDRIJF. - PU
BLIEKE VORDERING ONTVANKELIJK. 

3° VERBREKING. - ZENDING VAN 
RET ROF. - STRAFZAKEN. - BESTRE
DEN BESLISSING DIE RAAR BESCHIK
KEND GEDEELTE OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GECRITISEERDE REDEN 
STEUNT. - MACHT VAN RET HOF OM 
EEN REDEN IN "RECRTE IN DE PLAATS 
ERVAN TE STELLEN. 

1° Is de hoofdda.ad van een misdtij f' op het 
g1·ondgebied van het rijk gepleegd, dan 
wotden de in den vreemde gepleegde 
daden van deelnerning geacht als zijnde 
in Belgie gepleegd geweest (1). 

2° De vreemdeling die aan een in Belgiii 
gepleegd misdrijf' deelneernt is bij toe
passing van artikel 3 van het Straf'wet
boek en niet van artikel. 11 van de wet 
van 17 april 1878 onderh01·ig aan de 
Belgische rechtba.nken (2). 

3° Wanneer de bestreden beslissing ham· 
beschikkend gedeelte op een bij de vool'
ziening gecl'itiseerde reden steunt, lean 
het hof tot rechtvaardiging van het be
schikkend gedeelte een beweegreden in 
rechte in de plaa.ts ervan stellen (3). 
(Impliciete beslissing.) 

publique a raison des crimes et delits commis 
bors du territoire du royaume, nrs. 99 en 100. 

(3) Verbr., 3 en 30 november 1953 (An·. 
Verbr., 1954, bl. 132 en 217; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 154 en 255); 21· december 1954 (Bull. 
_en PASIC., 1955, I, 410). 
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(BERTSCHMANN, '1'. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP CHARBONNAGES 

D'ARGENTEAU.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 19M gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9? en 128 
van de Grondwet, 3 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3 en ~ van het Strafwetboek, 
10 en 11 der wet van 1? april 18'78 
bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, 2 der wet van 11± juli 1951 (arti
kel 12 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken), doordat het bestreden arrest 
b.eslist heeft dat de tegen aanlegger ge
nchte vervolgingen om in het buitenland 
daden gepleegd te hebben welke de deel
neming aan een in Belgie begaan wan
be~rijf uitmaken, bij toepassing van 
artrkel 11 van de wet van 1? april 18?8 
ontvankelijk waren, dan wanneer, eerste 
onderdeel : deze wetsbepaling slechts de 
daden van deelneming aan een " buiten 
het grondgebied van het koninkrijk door 
een Belg gepleegde misdaad » bedoelt ; 
~weede onderdeel : de vervolging van de 
mbreuken waarvan sprake in hoofd
stuk II van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, naar luid van artikel 2 van de wet 
van H juli 1951 (artikel12 van de voor
afgaande titel van het W etboek van 
rechtspleging in strafzaken, ten laste van 
v~eemdelingen slechts kan geschieden in
dlen de verdachte in Belgie aangetroffen 
wordt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aan aanlegger verweten 
stoffelijke feiten, dezelfde zijn als deze 
die ten laste van Joseph Maere g·elegd 
werden; dat deze laatste verdacht was 
van valsheid en gebruik van valsheid 
als dader, mededader of medeplichtige 
gepleegd te N amen en Heer-Agimont en 
dat aanlegger volstrekt op regelmatige 
wijze als mededader van de aan Maere 
verweten feiten vervolgd werd om recht
streeks aan hun uitvoering medegewerkt 
te hebben; 

Overwegende dat, al zouden de daden 
van strafbare deelneming zelfs in den 
vreemde door aanlegger, vreemde onder
daan, gepleegd zijn gewesst, - wat het 
arrest niet vaststelt -, zij niettemin 
geacht worden in Belgie gepleegd te zijn 

geweest waar, naar luid van de vaststel
lingen van de rechter over de grond, 
de hoofddaad gepleegd werd ; 

Overwegende dat de door de wet van 
1? april 18?8 bepaalde regelen in onder
havig geval niet toepasselijk zijn daar 
aanlegg·er, krachtens artikel 3 van het 
Strafwetboek aan de Belgische recht
banken onderhorig is ; 

Overwegende dat uit die beschouwin
gen volgt · dat het middel, ware het ge
grond, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is, daar het beschikkend ge
deelte van het arrest niettemin overeen
komstig de wet blijft ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 193, 196, 19?, 213 en 2'14 
van het Strafwetboek, 25 van het Wet
hoek van koophandel, doordat het be
streden arrest de ten laste van aanlegger 
gelegde telastleggingen van valsheid en 
gebruik van valsheid bewezen heeft ver
klaard en hem op grond van voormeld 
artikel 196 veroordeeld heeft, door vast 
te stellen dat hij tot het opmaken van 
de als vals omschreven facturen recht
streeks medegewerkt had, om reden dat 
zij de naam van een verzincle koper ver
meldden en dat een factuur regelmatig 
het bewijs levert en van het sluiten en 
van de voorwaarclen der handelsverrich
ting die er in vermeld wordt, doch zonder 
vast te stellen dat zij tot doe! heeft op 
om het even welke manier de waarachtig
heid van de bepaalde vermelding:die van 
valsheid beschuldigd ·wordt te bewijzen 
dan .wanneer : 1° d~ vervalsing van ver: 
klarmgen of van fe1ten slechts op grond 
van artikel 196 van het Strafwetboek 
strafbaar is wanneer zij verklaringen of 
feiten betreft, welke deze alden tot doe! 
hadden op te nemen of vast te stellen 
derwijze dat de akte op om het ever{ 
welke manier het bewijs zou leveren van 
de verklaringen welke zij inhouclt en die 
vervalst zouden geweest zijn ; 2° een 
factuur slechts om het even welke bewijs
kracht verkrijgt voor zoveel zij door haar 
geadr.esseerde aanvaard is geweest, en, 
dat mt de door de rechters over de grond 
aangestipte feitelijke vaststellingen niet 
blijkt dat, wat de van valsheid beweerde 
fact~ren betreft, deze aanvaarding regel
mat.lg zou verkregen geweest zijn; 3° al
leszms, een factuur niet tot voorwerp 
heeft de naam van de koper te bewijzen, 
maar slechts een omstandige nota der 
verkochte goederen en van hun prijs 
uitmaakt, derwijze dat de valse aan
duiding van de naam van de koper de 
voorgeschreven voorwaarden niet ver.-
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vult opdat de telastlegging van valsheid' 
bewezen zou zijn : · 

Overwegende dat uit .de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat aanlegger 
wegens valsheid en gebruik van valsheid 
vervolgd werd om, als dader, mededader 
of medeplichtige van Joseph Maere 
negen facturen en negen cognossementen 
opgesteld te hebben ; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat het geheel der « hande
lingen " van aanlegger, handelingen welke 
" naar de Belgische strafwet een bedrieg
lijk karakter vertonen "• als bewezen aan
gezien wordt, - hetgeen aanlegger, ove
rigens, in de tot staving van de voor
ziening neergelegde memorie, aanneemt; 

Dat het arrest, overigens, in zijn be
schikkend g·edeelte uitdrukkelijk vast
stelt dat « de aan verdachte verweten 
telastleggingen bewezen zijn, daar hij 
gehandeld heeft in hoedanigheid van 
mededader der ten laste van Maere ver
melde misdrijven, deze ook wegens op
maken van valse facturen en cognosse
menten en van gebruik dier bescheiden 
veroordeeld zijnde geweest; 

Overwegende dat het middel het arrest 
enkel critiseert voor zoveel het het opma
ken van facturen, als een strafbare vals
heid uitmakend, bewezen heeft ver
klaard; 

Dat de enkele door het arrest wegens 
de eenheid van strafbaar opzet voor het 
geheel der voor vaststa:a:nde gehouden 
feiten toegepaste straf welke geen enkele 
verbeurdverklaring ten laste van aanleg
ger medebrengt, door de andere feiten 
van de telastlegging, welke door de voor
ziening niet gecritiseerd worden, gerecht
vaardigd blijft ; 

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

En overwegende dat de substantHHe 
oLop straf van nietigheid v:oorg@schreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet· is ; 

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

7 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en 
Hermans. 

(1) Zie verbr., 7 januari 1954 (Arr. Verbr., 
1954, b1. sa:; B·ull. en PASIO., 1954, r,: 384, 
met de notaY3). 

(2) Verbr., 1 februari 1954, (Arr. Verb1·., 

2" KAMER. - 7 maart 1955 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE DIE 
EEN OORZAAK VAN PERSOONLIJKE 
RECHTVAARDIGING DOET GELDEN. __:_ 
MIDDEL DOOR EEN ANDER BEKLAAGDE 
AFGELEID UIT EEN GEBREK AAN ANT
WOORD OP DA'I' VERWEERMIDDEL. -
NIE'f ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VER
SCHULDIGD GELOOF. - STRAFZAKEN. 
- lNTERPRETATIE VAN EEN PROCES
VERBAAL DOOR DE RECH'fER OVER DE 
GRUND. - lNTERPRETATIE MET DE 
BEWOORDINGEN VAN HET PROCES~VER
BAAL VERENIGBAAR. - GEEN SCHEN
DING VAN HET AAN DE AKTEN VER
SCHULDIGD GELOOF. 

1° Is 1!-iet ontvankel~ik het middel tot ver
brektng door een beklaagde afgeleid uit 
het gebrek aan antwoord op de conclusies 
van een · ander beklaagde, die zich er.toe 
b_~perkte een actn deze beklaagde persoon
l~Jke oorzaak van rechtvam·diging te doen 
gelden (1). 

2° Bchendt niet het aan de akten verschul
digd geloof de. rechter over de grond die 
aan ee1~ proces-ver~aal ee~ met zijn 
bewoordtngen veremgbare tnterpretatie 
gee{~ (2). 

(STRUCKMAYER EN HERMAN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juli 1954c gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. Wat de voorziening van Struckmayer 
betreft : 
· · Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van het artikel 97 van de Grondwet 
doordat het bestreden arrest aanlegger~ 
conclusies niet beantwoord heeft, waarbij 
de~~ laatste staande hield dat het opzet
teliJk bestanddeel van het ten zijne laste 
gelegd wanbedrijf van openbare zeden
schennis in zijn hoofde ontbreekt : 
. Overwegende dat aanlegger beweerde 
P,at, door een ziekte aang·etast zijnde, de 
houding waarin hij zich bevond hoege
naamd niet vrijwillig was, dat zij aan een 
ziekelijke invloed te wijten was; dat, 
volgens hem, het door artikel 385 van 

1954, bl. 388; Bttll. en PAsrc., 1954, I, 479, 
met de :nota 2); 5 april 1954 (A1"1'. Verb1·., 
1954, bl. 530; Bull. eu PASIO., 1954, I, 691, 
met de nota 1). 
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het Strafwetboek vereist opzettelijk be
standdeel aldus ten deze ontbrak; 
· Overwegeilde dat het arrest er op wijst 
dat: « Struckmayer, om zijn geile houding 
te verantwoorden, verklaart dat hij door 
een ziekte aangetast is en ilat deze toe
stand zekere gebaren zou opgelegd heb
ben -die volgens hem -door de·rijks
wacht slech~ gei:nterpreteerd werden "; 

Overwegende dat deze beschouwing 
een loutere aanhaling van het verweer
middel uitmaakt en geen antwoord op 
aanleggers conclusies uitmaakt ; dat het 
middel gegrond is ; 

II. Wat de voorziening van Herman 
betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de conclusies van Struckmayer, mede
beklaagde van aanlegger, betreffende het 
gebrek aan opzettelijk bestanddeel, niet 
beantwoord heeft : 

Overwegende dat Struckmayer bij 
conclusies een ziekelijke toestand deed 
gelden waaruit hij, in zijn hoofde, het 
gebrek aan alle strafbaar opzet afleidde ; 
dat zijn conclusies zich er aldus toe 
beperkten een oorzaak van persoonlijke 
rechtvaardiging te doen gelden die dien
volgens aan aanlegger vreemd is; dat het 
middel derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het geloof dat aan het 
ter zake door de rijkswacht opgesteld 
proces-verbaal verschuldigd is, doordat 
het bestreden arrest beweert dat de ver
baliserende rijkswachters bij het uit
oefenen van hun toezicht, volstrekt in 
staat, waren, dank zij hun zaklantaarn, 
te zien wat er in de wegen gebeurde zon
der daarvoor de toestand van de plaats 
te moeten wijzigen, en bepaaldelijk het 
portier te moeten openen, dan wanneer 
het proces-verbaal het tegenovergestelde 
vaststelt : 

Overwegende enerzijds, dat uit het 
proces-verbaal niet blijkt dat het nodig 
was het portier te openen om te kunnen 
zien wat er in het voertuig gebeurde ; 

Overwegende anderzijds, dat de be
slissing van het hof van beroep niet 
aileen op het proces-verbaal maar ook 
op het ter terechtzitting gevoerd onder
zoek steunt en namelijk op de verklarin
gen welke verbalisanten er aflegden ; dat 
het arrest, bovendien, erop wijst, zonder 
daarvoor bestreden te worden, dat 
Struckmayer ter terechtzitting erkend 
heeft dat hij terzelfdertijd als de verba
lisanten het portier geopend heeft ; 

Waaruit volgt dat het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Herma:n en veroordeelt hem tot 
de kosten van zijn voorziening; verbreekt 
het bestreden arrest, doch enkel voor 
zoveel het Struckmayer veroordeelt; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest; laat de 
kosten der voorziening van Struckmayer 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

7 maart 1955. ·- 2° kamer. - Voo1'
zitte1', H. Fettweis, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. C. Louveaux. - Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
ad vocaat-generaal. · 

2e KAMER. - 8 maart 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - DATUM V66R DE
WELKE DE RECLAMATIE, OP STRAFFE 
VAN VERVAL, MOET INGEDIEND WOR
DEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3, VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN WAAR
BIJ HET RECHT OM EEN RECLAMATIE 
IN TE DIENEN INGERICHT IS. - BEPA
LING VAN OPENBARE ORDE. - BEPA
LING VAN STRIKTE TOEPASSING ONDER 
VOORBEHOUD VAN OVERJVIACHT. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
TERMIJN VAN RECLAMATIE. - AAN
VANG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - PROCEDURE. - ARTI
KEL 68 VAN HET WETBOEK VAN BUR
GERLIJKE RECHTSPLEGING. - BEPA
LING NIET OP DE RECLAMATIE VAN TOE
PASSING. 

1° De 1'eclamaties waa1'bij de schuldenaa1's 
van di1'ecte belastingen zich tegen het 
bedrag van hun aanslag voo1·zien, moe
ten, op stra ffe van ve1'val, uiterlijk op 
31 maart van het tweede jaa1' van het 
dienstjaa1' ingediend w01·den, zonder dat 
de termijn nochtans minder dan zes 
maanden vanaf de datum van het aan
slagbiljet mag bedragen (1). (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 61, par. 3.) 

(1) Verbr., 6 april 1954, twee arresten 
(.Arr. Vm·br., 1954, bl. 532; B~tll, en PAsiC., 
1954, I, 695 en 696). 
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:2° Artikel 61, paragraaf 3, de.r samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen is een bepaling van 
openbm·e m·de. Zij is, onde1· voorbehoud 
van ove~·macht, van strilcte toepas
sing (I). 

ao Het aanvangspunt van de bij artikel 61, 
paragmaf 3, 2e lid, der samengescha
kelde wetten, bet1·e ffende de inlcomsten
belastingen bepaalde termijn van zes 
maanden is de datum welke als zijnde 
die van de opzending op het aanslag
biljet vermeld staat (2). 

4° Artilcel 68 van het Wetboek van burgel'
lijke rechtspleging, betreffende de bete
kening van de exploten is v1·eernd aan de 
procedm·e van l'eclamatie in zake in
kornstenbelastingen. 

(COREMANS, 'f. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 october 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afg·eleid uit de 
schending van de artikelen 61, inzonder
heid paragraaf 3, 2e lid, der samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 19 vim de wet van 
16 october 1945, alsook 40 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
doordat het bestreden arrest vaststelt 
dat aanlegg·er, " niet ontkent dat hij op 
6 februari 1950 een ter post aangete
kende aanrnaningsbrief heeft ontvangen, 
welke de litigieuze aanslag betreft » en 
daaruit afleidt dat " indien, volgens zijn 
stelsel (dit van aanlegger) de datum van 
het aanslagbiljet de vaste termijn van 
artikel 61, paragraaf 3, niet doen lopen 
heeft, verzoeker niet onwetend was van 
de fiscale schuld welke ongetwijfeld op 
6 februari 1950 van hem gevorderd was 
en dat hij meer dan zes maanden heeft 
laten voorbijgaan alvorens zijn recla
matie in te dienen », aldus impliciet aan
nemend dat het enkel feit van de ver
melding van een aanslagbiljet in een 
behoorlijk door de belastingplichtige ont
vangen aanmaning, de bij artikel 61, 
paragraaf 3, lid 2, van de samengescha-

(I) Dat in zake inkomstenbelastingen de 
termijnen van openbare orde zijn, zie hier
over 9 februari 1954 (Ar1•. V&l'br., 1954, 
bl. 412; Bull. en PAsrc., 1954, I, 513). 

(2) Verbr., 19 october en 23 november 1954 
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 139 en 264). 

kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen hedoelde termijn van verval 
doet lopen, welke termijn in zake extra
belasting door artikel '19 van de wet van 
16 october 1945 toepasselijk word t ge
maakt, dan wanneer de uitsluitingster
mijn slechts een aanvang kan nemen 
vanaf het ogenblik waarop de belasting
plichtige het aanslagbiljet ontvangen 
heeft, of althans vanaf het ogenblik waar
op een aanslagbiljet aan zijn aclres af
gegeven wercl : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vastste1t dat de aanslag tegen' welks 
be drag aanlegger zich, op 2t. october 1950, 
bij de directeur der directe belastingen 
van de provincie schriftelijk voorzien 
heeft, het voorwerp van een op 3 augustus 
1949 gedagtekend aanslagbiljet had uit
gemaakt; 

Overwegende dat, naar luid van het 
in onderhavig geval toepasselijk arti
kel 61, paragraaf 3, van de sarnenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, de reclamaties, waarbij 
de belastingplichtigen van directe belas
tingen zich tegen het bedrag van hun aan
slag voorzien, op straffe van verval, uiter
Iijk de 31 maart van het tweede dienst
jaar moeten ingediend worden, zonder 
dat de termijn minder dan zes maanden 
vanaf de datum van het aanslagbiljet 
mag bedragen ; 

Overwegende dat deze bepaling van 
openbare orde onder voorbehoud van 
overmacht, van strikte toepassing is ; dat 
de termijn van zes maanden aanvang 
neemt vanaf de datum van het aanslag
biljet en niet vanaf de datum van zijn 
ontvangst door de schatplichtige ; 

Dat, dienvolgens, het bestreden arrest 
dat van geen geval van overmacht gewag 
maakt, zonder de wetsbepalingen te over
treden, waarvan de schending ingeroepen 
wordt, heeft kunnen beslissen " dat de 
uitsluiting verkreg·en werd op 24 octo
ber 1950 >>, datum van het bezwaar
schrift; 

Overwegende dat het arrest, aanleggers 
aanvoering beantwoordend, die betwiste 
kennis van het aanslagbiljet gekregen te 
hebben en staande hield dat het bewijs 
dat deze verwittiging hem werkelijk afge
levercl werd niet gelev'erd was, onder
lijnt dat belanghebbende, in aile geval, 
vanaf het ogenblik waarop hij kennis 
van het bestaan van dat stuk kreeg, 
" meer dan zes maanden heeft laten voor
bijgaan alvorens zijn reclamatie in te 
dienen " ; 

Dat daaruit niet volgt dat de bestreden 
beslissing zou gesteund zijn op de impli-
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ciete beschouwing welke het middel 
eraan toekent; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
de schending van het bij artikel 3 van 
koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936 gewijzigd artikel 68 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
doordat het bestreden arrest aanneemt 
dat een termijn van verval aanvang 
zou genomen hebben tegen een belas
tingplichtige die het aanslagbiljet noch 
aan persoon noch aan woonplaats zou 
gekregen hebben, dan wanneer een van 
beide rechtsvormen vereist is opdat een 
aanzegging regelmatig· zou gedaan zijn 
en dat, in onderhavig geval, de datum 
van het aanslagbiljet slechts door die 
aanzegging kon gekend vvorclen : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, het 
aanvangspunt van de bij artikel 61, para
g-raaf 3, 2e lid, van de samengeschakelde 
wetten voorziene termijn van zes maan
den de datum is welke als zijnde die van 
de opzending op het aanslagbiljet ver
meld staat; 

Dat de wijze waarop dit stuk aan de 
belastingplichtige geadresseerd wordt, 
niet wordt bepaald door de wetsbepaling 
wa;u:van schencling worclt ingeroepen, 
welke bepaling, dienvolgens, aan de zaak 
vreemd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advoeaat-generaal. -
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAiVIER. - 8 maart 1955 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP 'l'EGEN DE BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN. - VER
PLICHTING VOOR HET HOF VAN BEROEP 

(1) zje verbr., 23 januari 1951 (An•. Verbr., 
1951, bl. 280; Bull. eu PASIC., 1951, I, 333) 
en 29 september 1953 (An·. Vm:b1•., 1954, 
bl. 48; Bull. en PASlC., 1954, I, 60). 

(2) Zie verbr .• 17 feb1·uari en 17 maart 1936 

I 
ZELF HET BEDRAG VAN DE BELASTING-
SCHULD TE BEOORDELEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
VERPLICHTING VOOH DIT HOF ZELF DE 
GEGRONDHEID VAN DE DOOR DE DIREC
'I'EUR GEVESTIGDE AANSLAG TE ONDER
ZOEKEN, WELKE OOK DE GEBREKEN 
VAN ZIJN BESLISSING ZIJN. 

30 INKOMSTENBELASTING. - RA
MING VAN DE BELASTBARE GHONDSLAG 
VAN DE GEWONE INKOMSTEN. - VEil
BOD V~N DE BIJ DE WET VAN 16 OCTO
BER 1945 BEPAALDE WE'l'TELIJKE VER
MOEDENS ALS DUSDANIG GEWAG 'l'E 
MAKEN. - "\VETTELIJKHEID VAN HET 
AANWENDEN, ALS FEITELIJKE VERMOE· 
DENS, VAN WELKDANIGE FEITEUJKE 
ELEMENTEN, INZONDERHEI.D VAN DE 
BEZITTINGEN VAN DE BELASTINGPLICH
TIGE OP 9 OCTOBER 19!,4. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- MIDDEL DAT DE BEOORDELINGEN 
IN FEITE VAN DE HECHTER OVER DE 
GROND CRI'l'ISEER'l'. - NIET ONTVAN-
KELIJK MIDDEL. 

5° MIDDEL TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. -
MIDDEL DAT NIET VERDUIDELIJKT HOE 
DE AANGEDUIDE WETSBEPALINGEN ZOU
DEN GESCHONDEN ZIJN. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1° vVegens het kamkte~· van opeit-bare D?'de 
van de belasting, moet het hof van be1'oep 
dat in eerste. en laatsle aanleg uitspraak 
doet, binnen de perken van het geschil 
waaTvan het /cgnnis heeft, zelf" in feite 
en naa·r recht, volgens de bestanddelen 
der zaak, het bedrag van de belast·ing
schttld beom·delen ( 1). 

2° Wel!ce ook de geb-relcen van de beslissing 
van de ditecteur det belastingen zijn, 
rnoet het hof van be1·oep de gegrondheid 
van de dom· de beslissing van de di1·ectetw 
gevestigde aanslag onde1·zoeken, van 
welke beslissing het door het peroep 
lwnnis heefr (2). 

3° Hoewel de adrninist1·atie, wat de gewone 
belastingen bet1·e{t, geen yewa.g van de 
bij de wet van 16 october 1945 bepaalde 
wettelijke ve?"moedens als dusdanig ka.n 
rnaken ve1·mag zij integendeel, ovet•een
kornst·ig art?:lcel 55 der sarnengeschakelde 

(Bull. en PAsrc:, 1936, I, 154 en 196) i 7 fe
bruari 1950 (Arr. V m·b1·., 1950, bl. 371; Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 394) en 18 mei 1954 (.,.t·rr. 
Verb·r., 1954, bl. 609; Bttll, en PASIC., 1954, 
I, 811). 
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wetten betre ffende de inkomstenbelas
tingen, welkdanigefeitelijke bestanddelen 
in te roepen, inzonderheid de op 9 octo
ber bestaande bezittingen die te1· gelegen
heid van de door de belastingplichtige 
in uitvoe1·ing van de besluttwet van 
6 october 194·4 gedane aangiften vast
gesteld werden ( 1). 

4° Is niet ontvankelijk het middel dat de 
feitelijke beoordelingen van de rechter 
ove1' de g1·ond critiseert (2). (Grondwet, 
art. 95; wet van 4 augustus 1832, 
art. 17.) 

5° Is niet ontvankelijk, in zalwn van directe 
belastingen, het middel dat niet verdui
delijkt hoe de aangeduide wets bepalingen 
zouden geschonden worden (3). 

(ADNET, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1952 gewezen 
·door het .Hof van beroep te Luik; 

.Over het eerste en het tweede middel 
samengevoegd : het eerste, afgeleid uit 
de schending van het artikel1320 van het 
Burgerlijk W etboek, doordat het arrest 
beschouwt dat de beslissing van de 
directeur der belastingen te N amen 
dd. 5 april 1950 summier met redenen is 
omkleed, dan wanneer de tekst van die 
beslissing, noch uitdrukkelijk noch im
pliciet, !le redenen vermeldt waarom 
zekere verminderingen toegestaan wor
den, wq.arom zekere andere verzocht door 
de reclamatiiin geweigerd worden, waar
Dm de toegestane verminderingen zich 
met zogezegd invorderbare vermeerde
ringen compenseren ; het tweede, afge
leid uit de schending van het artikel 65 
van de samengeschakelde wetten, door
dat het arrest deze. beslissing in haar 
voor de belastingplichtige ongunstige 
gedeelten (verbetering van de zogezegd 
ten nadele van de administratie begane 
vergissingen} bevestigt, dan wanneer zij, 
daar zij niet met redenen omkleed is, 
.ongetwijfeld diende vernietigd te worden : 

Overwegende dat, hoewel het hof van 
beroep het recht had de beslissing van de 

(l) Zie v~rbt·., 22 september 1953 (Bull. 
en PABIC., 1954, I, 31) en 11 januari 1955, 
supra, bl. 354 (Bull. en PAsiC., 1955, I, 481). 
Raadpleeg ook verbt·., 24 maart 1953 (A1·r. 
Verbr., 1953, bl. 506; Bull. en PABIC., 1953, 
I, 572). 

directeur der belastingen te vernietig·en, 
deze vernietiging de nietigheid van de 
aanslag zelf, welke door de directeur der 
belastingen gevestigd werd, niettemin 
met zich niet zou medebrengen ; 

Dat, in eerste en in laatste aanleg 
uitspraak doende, het hof van beroep 
wegens het karakter van openbare orde 
van de belasting, binnen de perken van 
het geschil waarvan het kennis heeft, 
zelf. in feite en naar recht, volgens de 
bestanddelen der zaak, het · bedrag van 
de belastingschuld moet beoordelen ; 

Dat het hof van beroep, welke ook de 
gebreken van de beslissing van de direc
teur der belastingen zijn, aldus de ge
grondheid van de door de beslissing van 
de directeur gevestigde aanslag moet 
onderzoeken, beslissing waarvan het door 
het beroep kennis heeft ; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
het hof van beroep, op grond van eigen 
beschouwingen, wettelijk de geldigheid 
van de door de directeur gevestig·de aan
slag heeft aangenomen ; 

Waaruit volgt dat de middelen van 
belang ontbloot en, dienvolgens, niet 
ontvankelijk zijn ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel ? van de wet 
van 6 september 1895, doordat het arrest 
de toestand van de belastingplichtige 
v,erzwaart, zoals deze uit de litigieuze 
taxatie bleek, de enige die, ten aanzien 
van de nietigheid, wegens gebrek aan 
redenen der door de directeur getroffen 
beslissing steeds tegenover het hof van 
beroep bestond : 

Overwegende dat het door het middel 
aangevoerd bezwaar vreemd is aan arti
kel 7 van de wet van 6 september 1895, 
waarvan de schending ingeroepen wordt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van het artikel 9? van de 
Grondwet, doordat het arrest op generlei 
wijze de conclusies van verzoeker beant
woord heeft, welke uitdrukkelijk tot de 
vernietiging van de beslissing van 5 april 
1950 strekten : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
enerzijds, vaststelt dat de beslissing van 
de directeur der belastingen summier 

(2) Verbr., 7 februari 1950 (Arr. Vm·br., 
1950, bl. 371; B11ll. en PASIC., 1950, I, 394). 

(3) Zie verbr., 10 j~li 1053 (Arr. Verb1·., 
1953, bl. 795; Bull. en PAsiC., 1953, I, 914) 
en verbr., 8 maart 1955 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 754). 
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met reclenen is omkleed en ze, ander
zijds, als geldig uitgesproken aanziet; 

Dat het aldus aanleggers conclusies 
beantwoord heeft voor zoveel deze de 
nietigheid van die beslissing inriepen 
omdat zij niet met redenen omkleed was ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest hierop 
steunt dat aanlegger in verbreking de 
bestreden beslissing slechts critiseert, 
voor zoveel zij de toegestane verminde
ringen met de vermeerdering van de 
belastbare inkomsten compenseert, in zo
·ver deze compensatie hlijkt uit de ppne
ming in de boedel van de schuldvordering 
der op bedrijfsgebied in 1%0 gel eden 
oorlogsschade en van een bedrag van 
35.000 frank, en hierop dat alleen de 
waarde van de voorraad goederen op 
1 januari 1%0 en het geldbezit op de
zelfde datum, in betwisting blijven, dan 
wanneer de v66r het hof genomen con
clusies ertoe strekten dat geen rekening 
zou gehouden worden met enige van de 
wijzigingen welke voor verzoeker nadelig 
zijn, zelfs andere dan die voortvloeiend 
uit de opneming van de schuldvordering 
van 35.000 frank in de balans der activa 
in de loop van het onderzoek van de 
reclamaties : 

Overwegende, enerzijds, dat aanlegger, 
behalve de door het bestreden arrest 
onderzochte wijzigingen, slechts de an
dere wijzigingen betwistte welke van 
ambtswege door de directeur der belas
tingen aan de taxatie van de controleur 
toegebracht werden, voor zoveel zij uit 
een administratieve beslissing voort
vloeiden, welke nietig was omdat zij niet 
met redenen omkleed was geweest ; 

Dat, anderzijds, zoals in antwoord op 
het vierde middel gezegd werd, het arrest 
die bewering beantwoord heeft; 

Dat het arrest aldus geen enkele der 
aangevoerde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 55 van de 
samengeschakelde wetten en 2 van de 
wet van 16 october 1%5, doordat het 
arrest, om de belastbare bedrijfsinkom
sten, door middel van tekenen en indicien 
vast te stellen, in strijd met aanleggers 
beweringen, het bezit aan geldmiddelen, 
hetwelk hij op 1 januari 1%0 bezat, op 
25.000 frank heeft beperkt en dit, zonder 
dat uit enig ander stuk blijkt dat de 

verwerping der door aanlegger aange
voerde som van 50.000 frank anders ge
rechtvaardigd zou wezen dan bij toepas
sing van het vermoeden van artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 octo
ber 1945, dan wanneer dit vermoeden 
in onderhavig geval niet toepasselijk is, 
vermits het er niet om gaat de grondslag 
varr de extra-belasting vast te stellen : 

Overwegende dat, indien, wat de ge
wone belastingen betreft, de adminis
tratie geen gewag van de bij de wet van 
16 october 1945 bepaalde wettelijke ver
moedens kan maken, zij overeenkomstig 
artikel 55 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
onverschillig welke feitelijke elementen 
als feitelijke vermoedens kan inroepen, 
en namelijk het bestai:m op 9 october 1944 
van de activa die vastgesteld werden 
ter gelegenheid van de door de belasting
plichtige in uitvoering der besluitwetten 
van 6 october 1944 gedane aangiften ; 

Overwegende dat, bij de beoordeling 
dezer feitelijke vermoedens en rekening 
houdend met de door aanlegger overge
legde middelen om ze te bestrijden, het 
bestreden arrest feitelijk beslist heeft dat 
het bezit aan liggend geld van aanlegger 
in januari 1%0 op de som van 25.000 fr. 
moest vastgesteld worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 7 van de wet 
van 6 september 1895 en 55 van de 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen, doordat het arrest, om 
aanleggers bewering af te wijzen, volgens 
welke zijn liggend geld van 1944 gedeel
telijk uit het te gelde maken in 1940 van 
de voorraad schoenen voortkwam, hier
op steunt dat er geen enkele controleer
bare indicie bestaat met betrekking tot 
de omvang der goederen welke op 9 octo
ber 1 %~ overbleven en die van de voor
raad op 1 januari 19~0 aftrekbaar zouden 
zijn; dan wanneer de aanslag gevestigd 
werd uitgaande van het feit dat de in 1%0 
bestaande voorraad op 9 october 1944 
gans te gelde was gemaakt geweest en 
dat de beslissing - overigens uietig -
van de ~irecteur der belastingen aan
genomen .bad dat de waarde van de over
blijvende voorraad op 9 october 19411 
slechts 10.000 frank bedroeg en dat ver
zoeker aan de door de administratie in
geroepen tekenen en indicien bepaalde 
en controleerbare elementen had tegen
gesteld, welke het .hof ten minste de 
plicht had te beoordelen : 
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Overwegende dat, in zover het feite
lijke beoordelingen critiseert, welke bin
nen de bevoegdheid van de rechter over 
de grond vallen, het middel niet ontvan
kelijk is ; dat, in zover het schending 
van artikel 7 van de wet van 6 september 
1895 en van artikel1320 van het Burger
lijk Wetboek bedoelt, het middel niet 
nader bepaalt hoe deze bepalingen ge
schonden zouden geweest zijn ; dat het 
dienvolgens niet ontvankelijk is; 

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

8 maart 1955. - 2e kamer. - Voor-
1.itter en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Gothot (van de balie van het hof 
van beroep) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 8 maart 1955 

'1 o IN KOMS'l'ENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN VAN AAN
SLAG. - VooRWAARDEN. 

2° INKOMS.TENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE 'fERl\IIIJN. - BELAS
TINGSPLICHTIGE DIE ALLE ELEMEN'fEN 
GELEVERD HEEFT WELKE AAN DE 
ADMINISTRATIE l\IIOETEN TOELATEN DE 
AANVULLENDE AANSLAG TE VESTIGEN. 
- GEEN BUI'fENGEWONE TERMIJN. 

3° INKOMSTENBELASTING. - Bur
TENGEWONE 'fERMIJN. TERl\I!IJN 
DIE AAN DE ADI\!INISTRATIE NIE'f TOE
LAAT EEN VERGISSING TE HERSTELLEN 
WELKE ZIJ ZELF IN DE TOEPASSING 
VAN DE WET OP DE ELEMEN'fEN WAAR
OVEH ZIJ REEDS BESCHIKTE ZOU BE
GAAN HEBBEN. 

'1 ° Bij n·iet-aangifte met het vom·nemen de 
belasting te ontduiken of bij overlegging 
van een vrijwillig onvolledige of onjuiste 
aangifte, verleent aTt·ikel 7 4 deT samen
geschakelde wetten aan de administra
tie de machtiging de ontdolcen belasting 
op te vorderen of na te vm·de1·en gedu
rende vijf jaar met in gang van i jamtari 
van het jaaT naar hetwelk het dienstjam·, 
waarvoo1· de belasting had moeten geves
tigd zijn, wordt aangeduid, welk tijd
bestek voor alle uit andere oorzaken voort
vloeiende ontoereikendheden van aanslag 
tot drie jaaT verminderd wordt ('1). 

(1) Verbr., 18 mei 1954 (A1·r. Verbr., 1954, 
bl. 609; Bull. en PAsrc., 1954, I, 811). 

2° Hoewel het gebrek aan aangifte of de 
onvolledige aangifte in principe met zich 
brengt dat de in het eerste lid van arti
kel 7 4 dm· samengeschakelde wetten be
paalde buitengewone termijnen ingaan, 
is zulks niet het geval wanneer, na een 
eerste tenkohierebrenging, al de elemen
ten welke aan de administratie moeten 
toelaten de aanvullende aanslag te ves
tigen door de belastingplichtige werden 
geleverd aan de administratie, welke 
binnen de gewone tenmjn en met volle 
kennis van zaken tot het ten kohie1·e 
brengen is overgegaan. 

3° Daar de administratie slechts over de 
buitengewone termijnen van vijf of drie 
j aar beschikt voor zoveel het gebrek of de 
ontoereikendheid van de aanslag uit een 
aan de belastingplichtige te wijten ooT
zaak voortvloeit, is het haar niet toege
laten, na veTstTijking van de gewone 
termijn, van de buitengewone termijn 
gebruik te rnaken om een vergissing te 
herstellen welke zij zelf zou be gaan he b
ben in de toepassing van de fiscale wet 
op de elementen waaTover zij reeds op 
dat ogenblik beschikte (2). (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. n.) 

(BELGISCHE STAAT, i\IINISTER 
VAN FINANCIEN, T. BOURGUIGNON.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op '17 december '1952 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en H2 van de 
Grondwet, 55, paragraaf '1, 2e lid, · 
en 7t.., 1 e lid, van de bij koninklijk besluit 
van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 7 
der bij besluit van 31 juli 1943 samen
geschakelde besluiten betreffende de na
tionale crisisbelasting doordat het be
streden arrest de betwiste aanslagen ver
nietigt door te beslissen dat al de feitelijke 
elementen, welke tot het vestigen van die 
aanslagen gediend hebben, reeds door 
de administratie gekend waren toen zij 
een eerste maal de aangegeven inkomsten 
wijzigde en een aanvullende aanslag ten 
kohiere bracht, op 3 juli '1947, dit is 

(2) Zie verbr., 8 januari 1952 (A1·r. Verbr., 
1952, bl. 219; Bull. en PAsrc., 1952, I, 239); 
1 maart 1955, supru, bl. 557; Bttll. en PAsrc., 
1955, I, 721. 
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binnen de gewone termijn die op 31 juli 
1947, datum van het afsluiten van het 
dienstjaar 1946 (wet van 31 maart 1947), 
verstreek en door te beslissen dat, bij 
gebrek aan ontdekking· van andere be
lastbare elementen, het aan de· adminis
tratie niet meer behoorde binnen de ter
mijnen van artikel 74 van de samen
geschakelde wetten haar beoorde.l.i~g te 
veranderen en een aanslag · te WIJzigen, 
welke zij zelf met kennis van z.a~en h?-d 
gevestigd, dan wanneer de admm1stratie, 
verre van enige vergissing bij het nazien 
van de ingediende aangifte begaan te 
hebben, in de loop van het tweede op 
nieuwe elementen gesteund onderzoek, te 
weten op tekenen of indicien waaruit een 
hogere graad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkoms~en . blijkt, ~~wezen 
heeft dat de schatphcht1ge aan ziJn ver
plichting zijn juiste ontvangsten aan te 
geven te kort is gekomen en dat dit 
bedrog een zeer aanzienlijke ontoerei
kendheid van aansla,g met zich heeft 
gebracht; dat zij dienvolgens, zoals zij 
het .deed, de litigieuze aanslagen binnen 
de bij artikel 74 van voormelde samen
g·eschakelde wetten voorziei:le ui~zonder
lijke termijnen vermocht te vest1gen : 

Overwegende dat verweerder, na een 
eerste maal op grond van zijn aangifte 
in de gewone belastingen over. het dienst
jaar 1946 aangeslagen ~~ ZIJn geweest, 
binnen de gewone termiJn van de ten
kohierebrenging, ten gevolge van de ver
betering van zijn aangifte, het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een aanvullende 
aanslag waarmede hij zich akkoord ver
klaarde; 

Dat, ten gevolg~ van een nieuw onder
zoek van de aang1fte en van de overge
leg·de elementen, hij het voorwer~ van 
een derde aanslag over hetzelfde dienst
jaar uitmaakte welke aanslag .~a het 
verstrijken van de gewone termiJn van 
tenkohierebreng·ing gevestigd werd ; 

Overwegende dat het arrest; zonder 
bestreden te worden om reden dat het 
het aan de regelmatig v66r het hof van 
beroep voorgelegde akten verschuldigd 
geloof zou miskend hebben, op binde1_1de 
wijze, in feite, vaststelt « dat a~ ~e fmte
lijke elementen, welke tot vestigmg van 
de betwiste aanslagen gediend hebben, 
door de administratie reeds g·ekend waren 
toen zij een, eerste maal de aang·eg·even 
inkomsten wijzigde en op 3 juli 194 7, 
dit is binnen de gewone termijn, welke 
op 31 juli 194 7, datum van het afsluiten 
van het dienstjaar 1946, verstreek, een 
aanvullende aanslag ten kohiere heeft 
gebracht; dat het er op wijst dat de 

administratie daarna geen « andere be
lastbare elementen " ontdekt heeft; 

Overwegende dat het artikel 74 van 
de in het middel bedoelde samengescha
kelde wetten bij gebrek aan aangifte met 
het voornemen de belasting te ontduiken 
of aan overlegg·ing van een vrijwillig ·on
volledige of onjuiste aangifte de adminis
tratie machtigt de belasting te vorderen 
of na te vorderen gedurende vijf jaar 
met ingang van 1 januari van het jaar 
naar hetwelk het dienstjaar, waarvoor 
de belasting had moeten gevestigd wor
den, wordt aangeduid; dat dit tijdbestek 
voor aile uit ·andere oorzaken voort
vloeiende ontoereikendheden van aan
slag tot drie jaar verminderd wordt; 

Overwegende dat zo, in principe, het 
gebrek aan aangifte of de onv~~le?-ig·e 
aang'ifte het aanvangen van de biJ l~d 1 
van artikel 74 van de samengeordende 
wetten voorziene buitengewone termijnen 
met zich brengt, zulks het geval niet is 
wanneer na een eerste tenkohierebren
ging, al de elementen, welke aan de admi
nistratie moeten toelaten de aanvullende 
aanslag te vestigen, ~o?r de. belasting
plichtige aan de adm1mstratie geleverd 
werden; welke binnen de gewone terrnijn 
en met voile kennis van zaken tot het 
ten kohiere brengen is overgegaan ; 

Overwegende dat 'de administratie 
slechts over een buitengewone terrnijn 
van vijf of drie jaar beschikt voor zoveel 
het gebrek of de ontoereike~dhe~d ':an 
aanslag uit een aan de belastmgphcht1ge 
te wijten oorzaak voortvloeit; dat, naar 
de vaststellingen van het arrest, zulks 
bij de aanvullende tenkohierebrenging 
het g·eval niet was ; 

Dat deze buitengewone termijnen de 
administratie niet in staat stellen, wan
neer de gewone termijn verstrek~~ is, 
een vergissing te herstellen welke ZIJ zelf 
zou begaan hebben in de toepassing van 
de fiscale wet op de elementen waarover 
zij reeds op dat ogenblik beschikte ; · 

Dat dienvolgens, uit de feitelijke toe
stand 'welke het souverein vaststelt, het 
bestreden arrest wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat de betwiste aanslag buiten 
de wettelijke termijnen g·evestigd werd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

8 maart 1955. - 2e kamer. -,-- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnern~nd 
voorzitter.- Verslaggever, H. Van Be1rs. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
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van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter., H. Van Leynseele. 

te KAMEH.- 10 maart 1955 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRES'l'EN. - HOGEH BEROEP 
TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ NIET DE
FINITIEF OVER DE GROND WGRDT BE
SLIST EN 'l'EGEN EEN VONNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID. - l-IOGER BEROEP 
GEGROND VERKLAARD. - RECBTER IN 
HOGER BEROEP DIE BESLIST DAT DE 
EERSTE I\ECH'l'ER BEVOEGD WAS. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE « HET" 
BESTREDEN VONNIS TE NIET DOET. -
GEEN DUBBELZINNIGHEID OMTI\EN'f 
HET ALDUS BEDOELD VONNIS. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - TOTZICHTREKKING DOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
VOORWAARDEN. - CONCLUSIES OVER 
DE GROND IN BET GEDING VOOR DE 
EERSTE RECHTER. - VONNIS VAN ON
BEVOEGDHEID. - WIJZIGING DOOR DE 
RECB'l'ER IN HOGER BEROEP. - MOGE
LIJKE TOTZICHTREKKING. 

3° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - WERKGEVER DIE TAXI
VOERDERS IN DIENST HEEFT, WELKE 
GEHEEL OF HOOFDZAKELIJK BIJ FOOIEN 
WORDEN BEZOLDIGD. - WERKGEVER 
AAN HET REGIME VAN DE MAA'l'SCHAP
PELIJKE ZEKERHEID ONDERWORPEN. -
BETWISTTNG 'l'USSEN DIE WERKGEVER 
EN DE RIJKSDIENS'l' VOOR MAATSCHAP
PELIJKE ZEKERHEID. - BEVOEGDHEID 
VAN DE VREDERECHTER. 

4° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
I-IEII) ... · i-c-- v'iTERKG EVE I\ DIE TAXI
VOERDERS IN DIENST HEEFT, WELKE 
GEREEL OF HOOFDZAKELIJK BIJ FOOIEN 
BEZO'LDIGD WORDEN. - BIJDRAGEN 
BEREKEND OP GRONDSLAG VAN DE BIJ 
MINISTERIEEL BESLUI'l' GEVES'l'IGDE 
FORFAITAIRE BEDRAGEN VAN BEZOLDI
GlNG. - GEEN MINIS'l'ERIEEL BESLUIT 
OAT GELDIG DIE BEDRAGEN VES'l'IGT. 
- WERKGEVER GEEN BIJDRAGEN VER
SCHULDIGD. 

5° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - MIDDEL AFGELEID UI'r DE 
SCHENDING VAN DE WETSBEPALINGEN 
DIE DE GRONDSLAGEN VOOR DE BERE
KEJYING VAN DE AAN DE RIJI(SDIENS'l' 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERBEID 
VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN VESTIGEN. 
- MIDDEL VAN OPENBARE ORDE. -

MIDDEL DAT VOOR DE EERS'l'E MAAL 
VOOR BET HOF VAN VERBMKING MAG 
INGEROEPEN WORDEN. 

6° WETTEN EN BESLUITEN. - MI
NISTERIEEL BESLUIT. - SLECBTS VAN 
TOEPASSING IN ZOVER HET OVEREEN
KOMSTIG DE WETTEN IS. 

7° WETTEN EN BESLUI'l'EN.- OR
GANIEK EN REGLEMENTAIR UITVOE
RINGSBESLUIT. - VOORONTWERP DAT 
NIET AAN RET ADVIES VAN DE AFDE
LING WETGEVING VAN DE RAAD VAN 
STATE ONDERWORPEN WERD. - I-lOOG
DRINGENDBEID NIET VAS'l'GESTELD. -
ONWETTELIJK BESLUIT. - ONWETTE
LIJKHEID DIE DESNOODS AlVIBTSHALV~; 

DOOR DE HOVEN EN RECB'l'BANKEN 
DIENT VASTGES'l'ELD TE WORDEN. 

8° MAATSCI-IAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - MINISTERIEEL BESLUIT VAN 
2 JUNI 1949, TOT WIJZIGING VAN DAT
GENE OP H APRIL 1947 IN UITVOERING 
VAN HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
28 SEPTEMBER 1945 AANGAANDE DE 
TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 
28 DECEMBER 1944 BETREFFENDE DE 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER 
ARBEIDERS GENOMEN WERD. - MINIS
TERIEEL BESLUIT WAARIN NOCH VAN 
HOOGDRINGENDHEID, NOCH VAN HET 
ADVIES VAN DE AFDELING WETGEVING 
VAN DE RAAD VAN STATE MELDING 
GEMAAKT WORDT. - 0NWETTELIJK 
BESLUIT. 

1° Wanneer terzelfdertijd hoger beroep 
werd ingesteld tegen een vonnis waarbij 
niet definitief over de grond beslist wor·dt 
en tegen een vonnis van onbevoegdheid, 
wol'dt aldus door de rechter die het ho gcr 
beroep gegrond verlclaart en ria « het " 
bestrcden vonnis te niet gedaan te hebben 
beslist dat de eerste rechter bevoegd was, 
zonder dubbelzinnigheid het vonnis van 
onbevoegdheid bedoeld. 

2° Het recht van totzichtrekking is voor 
de rechter in hoger beroep van openbare 
orde en hangt niet van de wil der partijen 
af'; wanneer de rechtel' in hogel' beroep 
een vonnis van onbevoegdheid wijzigt, 
kan hij de zaak tot zich trelclcen in geval 
de partijen vool' de eerste rechter over de 
grand hebben geconcludeerd, hoewel een 
partij zich, in aanleg van be!'oep, er toe 
beperkte de verwijzing naar de eerste 
l'echte1· te ·vo!'deren ten einde over de 
grond geconcludeerd te worden ( 1). (Wet-

(1) Zie nota 1 in Bull, en PAsrc., 1955, 
I, 761. 
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boek van burgerlijke rechtspleging, 
art. L,73; wet van 15 maart 1932, 
art. 13.) 

3° De werkgeve1· die taxivoe1·ders in dienst 
heeft, welke geheel of hoofdzakelijk bij 
fooien bezoldigd worden, is in principe 
bij toepassing van de algemene bepa
lingen van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 aan het regime van de maat
schappelijke zekerheid onderworpen; de 
betwistingen tussen die we1·kgever en de 
Rijksdienst voor nwatschappelijke zekeT
heid behoren tot de bevoegdheid van de 
vrederechter (1). (Besluitwet van 28 de
cember 1944, art. 2 en 12; besluitwet 
van 6 september 1946, art. 2.) 

4° Wanneer de forfaitaire bedmgen van 
bezoldiging, die onontbee!'lijk zijn tot 
het be1·ekenen van de bijdragen welke 
vom· de geheel of' hoofdzakelijk bij f'ooien 
bezoldigde taxivoerders ve?'schuldigd zijn, 
niet bij een ministerieel besluit, in uit
voering van de besluitwet van 28 decem
be?' 1944 en van het beslu1:t van de 
Regent van 28 septembe1· 1945, bepaald 
werden, is de wetgeve?' die de taxi
voerders in dienst heeft niet tot betaling 
van enige bijdrage gehouden. (Besluit
wet van 28 december 1944, art. 2 ; 
besluit van de Regent van 28 septem
ber 1945, art. 1, 2 en 3.) 

5° Is van openbm·e orde en mag dus voor 
de ee?'ste maal v66r het hof van verbreking 
opgeworpen wonlen het middel afgeleid 
uit de schending van de wetsbepalingen 
waarbij de grondslagen voor de bere
kening van de aan de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid verschuldigde 
bijd1·agen gevest·igd wonlen (2). 

6° De hoven en rechtbanlcen passen de 
algemene, provinciale en plaatselijk e 
besluiten en verordeningen slechts toe 
in zove1· zij met de wetten ovm·eenstern
men (3). (Grondwet, art. 107.) 

(1) Over de geldigheid van artikel 12 van 
de besluitwet van 28 december 1944, gewij
zigd bij artikel 2 van de besluitwet van 
6 september 1946, zie verbr., 20 september 
1951 (A1·r. Verb>·., 1952, bl. 8; Bttll. en PASIC., 
1952, I, 8) ; 5 maart en 10 juni 1954 (Arr. 
Verb1·., 1954, bl. 456 en 64.8; Bnll. en PAsrc., 
1954, I, 578 en 864). 

(2) Over het begrip nieuw middel, zie 
vm•br., 24 september 1953 (Arr. Verbr., 1954, 
bl. 28; Bttll. en PAsrc., 1954, I, 36). 

(3) Verbr., 7 juli 1949 (Ar1·. Verbr., 1949, 
bl. 463; Bnll. en PAsrc., 1949, I, 534); zie 
ook verbr., 4 noven1ber 1954, sup1·a, bl. 135, 
met de nota (Bttll. en PAsrc., 1955, I, 189). 

7° De hoven en rechtbanken moeten, des
noods ambtshalve, toepassing weigeren 
van een organiek of reglementair uit
voeringsbesluit, dat, buiten het geval van 
behoo1'lijk vastgestelde hoogd1·ingendheid, 
niet vooraf aan het advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State ondm·
worpen werd; deze bij een wet van open
bare orde voorgeschreven madpleging 
maakt een substantiele fo?'maliteit nit, 
waarvan het verzuim de onwettelijkheid 
medebrengt van het besluit dat aan het 
ad vies diende onderworpen te worden ( 4). 
(Wet van 23 december 1946, art. 2, 
lid 2.) 

8° Het ministerieel besluit van 2 j1m·i 1949, 
tot w~jziging van dat van 11 ap1'il 194·7 
hetwelk genomen weTd in uitvoe1·ing van 
het besluJit van de Regent van 28 septem
be?' 1945 nopens de toepassing van de 
besluitwet van 28 december 194.4 aan
gaande de maatschappelijke zelcerheid, 
met betrekking tot de werkgevets en de 
geheel of hoof'dzalcelijk bij fooien bezol
digde arbeiders, heef~ het karalcter van 
een organiek en 1'eglementai1· besluit, 
naar de zin van a1·tikel 2, lid 2, van de 
wet van 23 december 1946; vermits dam·
in noch van hoogd-ringendheid, noch van 
het advies van de Raad van State melding 
gemaakt wordt, is het besluit derhalve 
onwettelijk ( 5). 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPEI,IJKE 
ZEKERHEID, '1'. DEJ.IRE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 juli 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(4) « Le Conseil d'Etat et le pouvoir judi
ciaire "• rede uitgesproken ter plechtige zitting 
van 15 september 1939, bl. 6 tot 9; arresten 
van de Raad van State van 20 mei 1949 
(PAsrc., 1950, IV, 1 en 2; Rec. jnr. dr. admin., 
1949, bl. 95, met de nota van de heer DoR) ; 
25 april 1950 (RecueU jur. d1·. admin., 1950, 
bl. 194); 8 mei 1951 (ibid., 1951, bl. 241) 
en 21 januari 1952 (ibid., 1952, bl. 195). 

(5) Dit besluit werd vervangen door een 
ministerieel besluit van 2 februari 1952 (Staats
blad, 23 februari 1952) die op het advies 
van de Raad van State wijst, doch slechts 
op 1 januari 1952 in werking trad, hetzij 
na het tijdperk voor hetwelk de litigieuze 
aanslagen werden gevestigd. 
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schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat verweerder 
in verbreking hoger beroep heeft inge
steld van de twee vonnissen welke op 
5 juni en 10 juli '1952 door de vrederechter 
te Elsene gewezen werden, enerzijds, dat 
hoger beroep ontvangt en het gegTond 
verklaart, en anderzijds, het bestreden 
vonnis te niet doet en aanlegger tot de 
algeheelheid vail. de op beide instanties 
g·evallen kosten veroordeelt, dan wan
neer, waar zij het door verweerder in 
verbreking tegen de twee vonnissen van 
de vrederechter te Elsene ingesteld hoger 
beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaarde, de bestreden beslissing noodza
kelijkerwijze beide vonnissen te. niet 
diende te doen en dan wanneer, m elk 
geval, indien zij slechts een dier von
nissen te niet deed, zij diende aan te 
duiden hetwelk, zodat die beslissing, door 
uitspraak te doen zoals zij gedaan heeft, 
verklaringen behelst welke met elkaar 
niet te verenigen zijn en met het ontbre
ken van motieven gelijkstaan, en althans 
het hof van verbreking in de onmogelijk
heid stelt haar "iVettelijkheid te toetsen : 

Overweg·ende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat alle partijen beweren, doch 
op verschillende gronden, dat de vrede
rechter bevoeg·d was om kennis te nemen 
van de door verweerder ingestelde vor
dering tot teruggave van sommen welke 
onverschuldigd als bijdragen, in de maat
schappelijke zekerheid, voor bij fooien 
bezoldigde taxivoerders waren gestort 
geweest; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verklaart dat de wil van de wetgever 
geweest is onmiddellijk aan de besluitwet 
van 28 december '1 %A, betreffende de 
maatschappelijke zekerheid, alle werk
nemers en werkgevers te onderwerpen 
die door een contract van dienstver
huring verbonden zijn, met uitzondering 
van de bij name aangeduide categorieen, 
zelfs al waren voor zekere contracten met 
bij zondere kenmerken, de uitvoerings
modaliteiten voorlopig niet bepaald ; dat 
het de beslissing waarbij de eerste rechter 
zich onbevoegd verklaarde te niet doet 
op de grond dat de onderwerping aan 
het stelsel der maatschappelijke zeker
heid naar luid van artikel 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944 op zich 
zelf reeds de bevoegdheid van de vrede
rechter rechtvaardigt; 

Overwegende dat daaruit zonder dub
belzinnigheid blijkt dat het bestreden 
vonnis, hetwelk het door· verweerder 
tegen de twee op 5 juni en 10 juli '1952 

door de vrederechter te Elsene gewezen 
vonnissen ingesteld hoger beroep ont
vangt, waar het « het bestreden vonnis " 
teniet doet, het op 10 juli gewezen vonnis 
bedoelt waarbij de vrederechter zich 
onbevoegd verklaard heeft ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending· van het gerechtelijk con
tract en van de artikelen 1101, 1134 
en 1135 van het Burgerlijk vVetboek, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 473 en inzonderheid 473, 
1 e en 2e lid, van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering·, zoals dit arti
kel bij de wet van 15 maart 1932 op de 
bevoegdheid en de rechtspleging gewij
zigd werd, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis, na « het " be
roepen vonnis te niet gedaan te hebben en 
de bevoegdheid van de vrederechter als 
rechter in de eerste aanleg erkend te 
hebben, het geschil tot zich heeft getrok
ken, in weerwil van de conclusies waarbij 
aanlegger in verbreking· de verwij zing· 
van de zaak naar het anders samenge
stelde vredegerecht eiste, en in dier 
voege beslist heeft om ·de reden dat, 
ingeval ten deze de bestreden beslissing 
te niet werd gedaan, de tot totzichtrek
king vereiste voorwaarden zouden vere
nig·d zijn, dat alle partijen zowel in hoger 
beroep als v66r de eerste rechter zouden 
geconcludeerd hebben en dat tenslotte, 
in het belang· van een degelijke rechts
bedeling de zaak zou behoren tot zich 
getrokken te worden, ten einde, in de 
mate van het mogelijke, de duur der 
rechtspleging in te korten, dan wanneer, 
eerste onderdeel : aanlegger in verbre
king, verre van in hoger beroep over de 
grond te concluderen, integendeel de ver
wijzing van de zaak naar het anders 
samengesteld vredegerecht verzocht, op
dat aldaar over de grond zou kunnen 
worden geconcludeerd, wat het bestreden 
vonnis overigens erkent, zodat hetzelve, 
door te beslissen zoals het gedaan heeft, 
het geloof geschonden heeft dat aan de 
in hoger beroep door aanlegger in verbre
king genomen conclusies verschuldigd is 
en althans dubbelzinnige gronden in
houdt, hetgeen met het ontbreken van 
gronden gelijkstaat (schending, inzonder
heid, van het gerechtelijk contract en van 
artikelen 1101, 1'134, 1135, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet) ; tweede onder
dee!, een in hoger beroep rechtsprekend 
rechtscollege een zaak alleen vermag tot 
zich te trekken indien zij in zodanig·e 
staat is dat een eindbeslissing erover kan 
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worden verleend ; dan wanneer ten deze 
aanlegger in ver:breking in hoger beroep 
niet over de grond geconcludeerd had en 
integendeel uitdrukkelijk betwistte dat 
de zaak in zodanige Staat was dat zij 
bij een zelfde beslissing· de_finitief berecht 
kon worden, en dan wanneer het be
streden vonnis, ten aanzien van deze 
betwisting, in gebreke blijft vast te stellen 
dat de tot totzichtrekking wettelijk ver
eiste voorwaarden verenigd zijn en, in 
elk g·eval, het punt in het onzekere laat 
of het overweegt dat er geen termen zijn 
tot deskundig onderzoek ten einde de 
onderscheiden elementen van de eis te 
verdelen ofwel dat een in hoger beroep 
rechtsprekend rechtscoilege tot zich trek
ken kan wanneer het een vonnis te ni'et 
doet, ingeval de partijen zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep over de grond 
geconcludeerd hebben (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, _ 03, inzonderheid 
03, 1e en 2e lid, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering en 97 van de 
Grondwet) : · 

Overwegende dat het bestreden von
nis, het beroepen vonnis te niet doende, 
beslist dat de vrederechter bevoegd was 
om kennis te nemen van de door ver
weerder ingestelde vordering die strekte 
tot teruggave van de bijdragen welke 
hij aan de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid voor zijn hoofdzakelijk 
bij fooien bezoldigde taxivoerders gestort 
had ; dat het vonnis, na vastgesteld te 
hebben dat aile partijen zowel in hoger 
beroep als v66r de eerste rechter over de 
grond geconcludeerd hebben, de zaak op 
grond van artikel t,73 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering tot zich 
trekt en de vordering gegrond verklaart ; 
dat de vaststelling van het bestreden 
vonnis dat partijen v66r de eerste rechter 
over de grond geconcludeerd hebben niet 
gecritiseerd wordt; 

Overwegende dat het recht van tot~ 
zichtrekking waarvan de· rechtbank ge
bruik gemaakt heeft zonder acht te slaan 
op aanleggers conclusies die strekten tot 
verwijzing van partijen « naar het anders 
samengestelde vredegerecht, ten einde 
over de g·rond te concluderen », een af
wijking van het gemeen recht is; dat 
dat recht zijn principe en de bestaans
reden in een belang van openbare orde 
heeft en niet afhangt van de wil der 
partijen, maar uitsluitend in de beoorde
lingsbevoegdheid des rechters valt; 

Overwegende dat het recht van tot
zichtrekking enkel bestaat wanneer de 
zaak in staat is om definitief berecht te 

worden, en onderstelt dat conclusies ovel' 
de g·rond op tegenspraak genomen werden 
precies wegens het feit dat het de rechtel' 
over de grond de mogelijkheid geeft zich 
in de plaats van de eerste rechter te 
steilen en ambtshalve te doen wat deze 
laatste had kunnen doen; dat de rechter 
in hoger beroep het recht heeft om een 
zaak tot zich te trekken ingeval de con
clusies over de grond v66r de rechter in 
de eerste aanleg zijn genomen geweest, al 
worden die conclusies niet opnieuw v66r 
hem gebracht en al beperkt een partij 
zich ertoe verwijzing naar de eerste rech
ter te eisen ten einde over de grond te 
concluderen; 

Overwegende dat uit de niet gecriti
seerde vaststellingen van het bestreden 
vonnis blijkt dat de rechtbank het recht 
van totzichtrekking uitg·eoefend heeft in 
de bij artikel ~73 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering omschreven 
omstandigheden en mitsdien geen der in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3 en ~ 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, zoals het bij de besluit
wettim van 20 maart en 3 augustus 1%5, 
6 september 1946, bij de wetten van 7 juni 
19~9 en 27 maart 1951, bij de koninklijke 
besluiten van 27 april 1951 en 16 fe
bruari 1952, bij de wet van 29 december 
1952 gewijzigd werd, en schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis tegelijk beslist heeft 
dat verweerder in verbreking vanaf het 
inwerkingtreden van de besluitwet van 
28 december 1944 aan het stelsel der 
maatschappelijke zekerheid · zou onder
worpen geweest zijn, zodat artikel12 van 
bewuste besluitwet op de betwisting tus
sen verweerder en aanlegger in verbre
king van toepassing zou zijn en dat ver
weerder tussen 1 januari 19~7 en 30 sep
tember 1951 geen enkele bijdrage aan 
de· Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid zou inoeten gestort hebben; 
dan wanneer de bijdragen welke de onder 
de besluitwet vailende werkgevers en 
werknemers dienen te kwijten bij artiFel 3 
van de besluitwet van 28 december 194~ 
bepaald worden, dan wanneer aile arti
kelen, zonder uitzondering, van de be
sluitwet van toepassing zijn op aile arbei
ders en werkgevers welke zij aan de 
maatschappelijke zekerheid onderwerpt, 
en men dus niet mag verklaren, zoals ·in 
het bestreden vonnis geschiedde, dat een 
werkgever aan het stelsel der maatschap-
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pelijke zekerheid vanaf het inwerking
treden van de kwestieuze besluitwet zou 
onderworpen zijn maar geen bijdrage aan 
de Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid zou behoeven te storten : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet gecritiseerd wordt omdat het beslist 
heeft dat verweerder vanaf het inwer
kingtreden van de besluitwet van 28 de
cember 19V. aan het stelsel der maat
schappelijke zekerheid · onderworpen g·e
weest is, wat zijn hoofdzakelijk bij fooien 
bezoldigde taxivoerders betreft; 

Overwegende dat artikel 3 van de 
besluitwet van 28 december 1%4 de 
bijdragen van de arbeider en de werk
gever op een bepaald percentage van 
de bezoldiging vaststelt; dat het bepalen 
yari· de bijdra9;e derhalve niet mogelijk 
IS voordat het bedrag der bezoldiging 
bekeiid is ; · . 

Overwegende dat, in geval de bezoldi
ging geheel of hoofdzakelijk in fooien 
besta;1t en ;1ls. zodanig essentieel veran
derlijk is, volgens voornwld artikel 3 het 
vaststellen van de bijdrage ten aanzien 
van die arbeiders slechts mogelijk is voor 
zoveel, zoals het artikel 3 van het besluit 
van. de Regent. van 28 september 1%5 
het uitdrukkelijk voorschrijft, (( de for
faitaire bedragen van bezoldiging " op 
grondslag· waarvan de bijdragen van de 
werknemer en de werkgever zullen bere
kend worden vooraf bepaald worden ; 

Overwegende in tegenstelling met het 
in het middel aang·evoerde, dat het geens
zins tegenstrijdig is, enerzijds, te verkla
ren dat een werkg·ever, met betrekking· 
tot het door hem krachtens een contract 
van dienstverhuring· tewerkgesteld per
soneel, bij toepassing van de algemene 
bepalingen van de besluitwet van 28 de
cember i944 principieel aan het stelsel 
der maatschappelijke zekerheid onder
worpen is; en zulks onder meer ten aan
zien van de bijzondere bevoegdheid van 
de vrederech ter, zoals zij bij artikel 12 
van voormelde besluitwet vastgesteld is 
en,. anderzijds, vast te stellen dat, waar 
de forfaitaire bedragen van bezoldiging 
die onontbeerlijk zijn tot het berekenen 
van de bijdrage niet bij een ministerieel 
beslu~t, in uitvoering van bovengemelde 
beslmtwet en van het besluit van de 
Regent van 28 september 1945, bepaald 
werden, de werkgever niet tot het betalen 
van enig·e bijdrage gehouden is; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt en dat het tweede 
onderdeel in feite niet opgaat; 
·· Over het vierde middel, afgeleid uit de 
sehending van het artikel 2, en inzonder-

heid 2, lid 2, van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders zo
als het bij de besluitwetten van 20 m'aart 
en 3 augustus 1%5, 6 september 1946 
bij de wetten van 7 juni 1949 en 27 maart 
1951, bij de koninklijke besluiten van 
27 april1951 en 16 februari 1952 en bij 
de wet van 29 december 1955 gewijzigd 
wEird, van artikelen 1, 2 en 3 van het 
besluit van d~ Regent van 28 september 
'1%5, van arbkelen 1 en 2 van het minis
terieel besluit van 2 juni 1%9, van arti
kelen 1235, 1376 tot 1381 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis aan
legger in verbreking veroordeeld heeft 
om aan verweerder in verbreking· de som 
v.~n 2.781;084 frank terug te geven:, 
ZIJnde het bedrag der werkgeversbijdra
gen voor de maatschappelijke zekerheid 
welke door verweerder onverschuldigd 
tussen 1 januari 1%7 en 30 september 
'1951 gestort werden om de reden dat de 
mi~ist~riille besluiten van 11 april en 
11 JUlll 194 7, voor zoveel zij de forfaitaire 
bedragen van bezoldiging vaststellen op 
grondslag waarvan de bijdragen tot de 
maatschappelijke zekerheid dienen voor 
de taxivoerders berekend te ·worden on
wettelijk, en dus van gener waard~ en 
onbestaande zouden zijn omdat zij niet 
overeenkomstig met de vdorschriften van 
het besluit van de Regent van 28 septem: 
ber 1%5 zijn, dan wanneer, na de minis
teriele besluiten van 11 april en H juni 
194 7, het ministerieel besluit van 2 juni 
1949, dat in elk geval volkomen wettelijk 
is, de · forfaitaire kwestieuze bedragen 
vastgesteld heeft, zodat althans een deel 
van de aan de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid gestorte werkge
versbijdragen in de maatsehappelijke 
zekerheid, namelijk die welke vanaf 
1 juli 1949 gestort werden, wei degelijk 
verschuldigd waren, en dan wanneer ver
weerder in verbreking niet gereehtigd 
was teruggave ervan te vorderen : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heud, door verweerder opgeworpen en 
afgeleid hieruit dat het middel nieuw is : 

Overwegende dat de wetsbepalingen 
waarbij de berekeningsgrondslagen va~ 
~~ aan de Rijksdienst voor maatschappe
hJke zekerheid verschuldigde bijdragen 
vastgesteld worden, zowel door de par
tijen als door de rechter moeten worden 
nageleefd; dat de rechter mitsdien ge
houden is ze desnoods ambtshalve op het 
hem onderworpen geschil toe te passen ; 

Dat het middel, hetwelk van openbare 
orde is, derhalve voor de eerste maal v66r 

I 
[_ 
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het hof mag opgeworpen worden en dat 
de grond van niet-ontvankelijkheid naar 
recht faalt ; 

Over het middel 
Overwegende dat artikel 2, lid 2, van 

de wet van 23 december 1946, houdende 
instelling van een Raad van State, de 
ministers verplicht, buiten de hoogdrin
gende gevallen, aan het beredeneerd 
ad vies van de afdeling wetgeving van die. 
raad de tekst van alle ontwerpen van, 
hetzij organieke, hetzij reglementaire uit
voeringsbesluiten te onderweppen; 

Dat die raadpleging, voorgeschreven 
bij een wet van openbare orde, een sub
stantiele formaliteit uitmaakt waarvan 
het nalaten de onwettelijkheid van het 
besluit hetwelk het voorwerp ervan moest 
zijn, met zich brengt; 

Overwegende dat het door aanlegger 
ingeroepen ministerieel besluit van 2 juni 
19t.9 het ministerieel besluit van 11 april 
1947, wijzig·t dat in uitvoering van het 
besluit van de Regent van 28 septem
ber 1945 aangaande de toepassing van 
de besluitwet van 28 december 194t. 
betreffende de Maatschappelijke Zeker
heid der arbeiders, op de werkgevers en 
de geheel of hoofdzakelijk bij fooien 
bezoldigde werknemers genomen werd ; 
dat dat besluit het karakter van een orga
niek en reglementair uitvoeringsbesluit, 
naar de zin van artikel 2, lid 2, van de 
wet van 23 december 1946 vertoont; dat 
daarin melding· gemaakt wordt noch van 
het hoogdringend karakter van het geval, 
noch van het advies van de afdeling wet
g·eving van de Raad van State ; 

Dat het hof, overeenkomstig artikel107 
van de Grondwet, ambtshalve toepas
sing ervan dient te weigeren; 

Dat het middel, voor zoveel het op de 
bepalingen van dit ministerieel besluit 
gesteund is in feite niet opgaat ; 

Dat het, voor zoveel het op andere 
wetsbepalingen gesteund is, niet aan
duidt waarin het bestreden vonnis die 
bepalingen geschonden heeft, en dat het 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

10 maart '1955.- te kamer.- Voor
z;tter en verslaggever, H. Fettweis, voor
zitter. - Gelijkluidende conelusie, H. R. 
Delange, advocaat-generaaL - Pleiters, 
HH. Delacroix en Simont. 

te KAMER.- 10 maart 1955 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
' EN ARRESTEN. - TEGENSTRIJDIG

HEID TUSSEN DE MO'l'IEVEN EN HE'l' 
DISPOSI'l'IEF. - NIET WE'l''l'ELIJK GE
MO'l'IVEERDE BESLISSING. 

2° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBRE
KING VAN EEN EERS'l'E VONNIS. -
BRENGT DE VERBREKING MEDE VAN 
HET VONNIS DA'l' SLECH'l'S EEN GEVOLG 
VAN HET EERSTE IS. 

1° Is niet wettelijk gemotivee1·d het vonnis 
waarvan de motieven en het dispositief" 
tegenstrijdig zijn (1). (Grondwet, arti
kel 97.) 

2° De verbreking van een vonnis brengt 
de verbreking mede van het late!'e vonnis 
dat slechts het gevolg van de verbroken 
beslissing is (2). 

(ECH'l'GENOTEN MERLEVEDE-DERAED'l', 
T. VAN EYCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen op 19 juni 1953 en de 9 ja
nuari 195t. in hoger beroep gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen; 

Overwegende dat verweerder, die de 
hofstede gekocht had welke aanleggers 
in pacht hadden, op 25 september '1951 
aan deze opzegging tegen 30 september 
1953 gedaan heeft op grond van clau
sule 10 van de met de vorige eigenaar 
gesloten pacht ; 

Dat het vonnis van 9 januari 1954, 
in voortzetting der zaak ten gevolge van 
het vonnis van 19 juli 1953 beslissende, 
voormelde opzegging tegen 30 septem
ber 1954 geldig verklaard heeft; 

I. In zover de voDrziening tegen het 
vonnis van 19 juni 1953 ·gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis par
tijen aanmaant « hun standpunt nader 

(1) Vaste rechtspraak. - Zie onder meer 
verbr., 23 december 1954 (Bull. en PASIC., 
1955, I, 418). 

(2) Zie verbr., 20 september 1951 (An·. 
Verb1·., 1952, bl. 8; Bttll. en PAsrc., 1952, 
I, 8); 5 maart 1954 (Arr. Verb1·., 1954, bl. 456; 
Bttll. en PA~IC., 1954, I, 578); 27 januari 1955, 
.~upra, bl. <1'20 (Bull. en PAsiC., 1955, I, 558). 
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uiteen te zetten ten. aanzien van bet 
karakter van de clausule 10 van de pacht 
en van de to()passing van artikel 1748, 
lid 3, op de eis die op de clausule van de 
pacht gesteund is "• dan wanneer het 
anderdeels beslist dat artikel 17!18 van 
het Burgerlijk Wetboek in dit geval niet 
toepasselijk is, dan wanneer deze tegen
strijdigheid in de motieven met het ont
breken van motieven gelijkstaat, waaruit 
volgt dat het bestreden vonnis artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft : 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
aanneemt, enerzijds, dat artikel1748 van 
het Burgerlijk Wetboek, zoals het bij 
de wet van 7 juli 1951 gewijzigd is, ter 
zake niet toepasselijk is, om de redenen 
dat" appellant (hier verweerder) te zijnen 
voordele de clausule 10 van de tussen de 
gei:ntimeerde huurder (hier aanleggers) 
en de vorige eigenaar gesloten pacht in
J'oept "• en dat artikel 1748 "aileen de 
rechten regelt welke de koper precies 
verkrijgt doordat hij gekocht heeft, en 
zulks afgezien van elke clausule of bij
zondere vermelding van de pacht "; 

Dat anderzijds, na beslist te hebben 
<< dat de litigieuze pacht door de algemene 
bepalingen van de wet van 7 juli 1951 
beheerst wordt "• het ambtshalve het 
debat opnieuw opent en " partijen aan
maant hun standpunt nader uiteen te 
zetten ten aanzien van het karakter van 
de clausule 10 van de pacht en van de-toe
passing van artikel 1748, lid 3, op de eis 
die op de clausule van de pacht gesteund 
is )) ; 

Dat mitsdien er in het bestreden vonnis 
een tegenstrijdigheid schuilt welke met 
het ontbreken van motieven gelijkstaat; 
dat het vonnis derhalve het in het middel 
aangeduid artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

II. In zover de voorziening tegen het 
vonnis van 9 j anuari 1951, gerich t is : 

Overwegende dat de verbreking van 
het vonnis van 19 juni 1953 de verbre
king met zich brengt van het vonnis van 
9 januari 1954 hetwelk, gewezen op een 
tot tenuitvoerlegging van eerstgemeld 
vonnis heropend debat, slechts een ge
volg is van dat vonnis; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den vonnissen ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissin
gen; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de zaal{ naar de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi, 
zetelende in hoger beroep. 

10 maart 1955. - 1e kamer.- Voor

VERm\._. 1!)55. - 38 

zitte~·, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve!'slaggever, H. Dau: 
bresse. - Gel~jkluidende conclusie, H. R. 
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en Delacroix. 

1" KAMER.- 10 maart 1955 

1° FAILLISSEMEN'r. - VoRDERrNG 
TOT FAILLIETVERKLAIUNG. - VONNIS 
VAN DE RANDELSRECRTBANK DIE DE 
VORDERING NIET GEGROND VERKLAART. 
-HOGER BEROEP VAN DE AFGEWEZEN 
SCRULDEISER. - HOGER BEROEP GE
GROND VERKLAARD. - VASTSTELLING 
VAN DE STAKING VAN BETALING EN VAN 
DE WANKELENDE TOESTAND VAN RET 
RANDELSKREDIET VAN DE SCRULDE
NAAR. - F AILLIETVERKLARING ONAF
SCREIDBAAR VAN DIE VASTSTELLING. 
- HoF VAN BEROEP ER TOE GEROUDEN 
RET FAILLISSEMENT UIT TE SPREKEN. 

2° FAILLISSEMENT, - FAILLIETVER
KLARING DOOR RET ROF VAN BEROEP. 
- HOF VAN BEROEP ER TOE GEROUDEN 
BIJ DEZELFDE BESLISSING ALLE MAAT
REGELEN TE GELASTEN WELKE ARTI
KEL /166 VAN RET WETBOEK VAN KOOP
RANDEL VOORSCRRIJF'r.- VERWIJZING 
NAAR DE RECR'l'BANK VAN KOOPRANDEL 
VAN DE WOONPLAA'l'S VAN DE GEFAIL
LEERDE VAN ALLE LATERE VERRICR
'l'INGEN MET BE'l'REKKING 'l'OT RET BE
REREN EN RET VEREFFENEN VAN HE'l' 
FAILLISS EMENT. 

'1 ° Het hof van beroep, dat het hager 
beroep gegrond verklaart hetwelk door 
een schuldeiser ingesteld werd tegen het 
vonnis van de !'echtbank van koophandel 
waarbij zijn vordering tot faillietve!·kla
ring werd afgewezen, en waarbij de staat 
van ophouding der betalingen en de wan
kelende toestand van het handelskrediet 
van de schuldenaar vastgesteld werd, is 
er toe gehouden het faillissernent uit te 
spreken verrnits het het noodzakelijk en 
onafscheidelijlc rechtsgevolg van die vast
stelling is. 

2o Wanneer het hof van beroep ten opzichte 
van een handelaar de staat van faillisse
rnent uitspreekt, is het er toe gehouden 
bij dezelfde beslissing alle rnaat1·egelen 
te gelasten welke artikel 4-66 van het Wet" 
boek van koophandel voorschrijft en ver
volgens alle latere verrichtingen rnet be
trekking tot het behe!"C11 en het vereffenen 
van het faillissement naar de rechtbank 
'van koophandel van de woonplaats van 
de ge{aillee1·de te verw1:j zen. 
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(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. URBAIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 10 februari 195t. gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
scheriding van de artikeleri 1134, 1319, 
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wet
bo!Jk, t.72 van bet Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 4t.2 en 465 van de 
wet van 18 april 1851 op de faillisse
menten, en 97 van de Gondwet, doordat 
bet bestreden arrest, in weerwil van de 
conclusies van aanlegger in verbreking, 
ofschoon vaststellend dat verweerder op
gehouden had te betalen· en dat zijn 
krediet aan het wankelen was gebracht, 
geweigerd heeft hem failliet te verklaren 
om de reden dat aileen de rechtbank 
van koopbandel daartoe zou bevoegdheid 
hebben, dan wanneer bet hoger beroep, 
betwelk op alle punten die bet voorwerp 
vormen van de oorspronkelijke eis slaat 
tot gevolg beeft de recbter 'vaarbij 
de zaak aanbangig gemaakt werd met 
dezelfde volbeid van rechtsmacht te be
kleden evenals ten aanzien van de lagere 
recbter bij de akte van dagvaarding is 
gescbied, dan wanneer het afkondigen 
van de staat van faillissement niet de 
tenuitvoerlegging is van de beslissing die 
vaststelt dat e\)n handelaar opgehouden 
heeft te betalen, en dan vyanneer derhalve 
het hof van beroep, hetwelk acht dat de 
over koophandelszaken zittende rechters 
ten onrechte beslist hebben dat een ba:n
delaar niet opgehouden heeft te betalen 
en dat zijn krediet niet aan het wankelen 
is gebracht, en deswege geweigerd heeft 
hem failliet te verklaren, zelfhet faillisse
ment van die handelaar dient af te 
kondigen : 

Overwegende dat verweerder door de 
Rijksdienst voor maatschappelijke zeker
beid tot faillietverklaring gedagvaard 
werd v66r de Rechtbank van koophandel 
te Bergen, welke op 5 augustus 1952 de 
vordering niet gegrond verklaarde ; 

Overwegende dat de zaak bij het Hof 
van beroep te Brussel aangebracht werd 
door het hoger beroep van aanlegger die 
bij conclusies evengemeld hof verzocht 
het beroepen vonnis te niet te doen en, 
doende wat de eerste rechter had behoren 
te doen, het faillissement van Maximilien 
Urbain voor geopend te verklaren, een 
rechter-commissaris aan te stellen en een 
curator aan te duiden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

na vastgesteld te hebben dat Maximilien 
Urbain opgehouden beeft te betalen en 
dat zijn krediet aan het wankelen is 
gebracht, verklaart dat de tot het bestaan 
van de staat van faillissement vereiste 
omstandigheden verenigd zijn en « de 
zaak naar de anders samengestelde 
Rechtbank van koophandel te Bergen, 
welke bevoegd is om liet faillissement 
van Maximilien Urbain voor geopend te 
verklaren, verwijst om alle formaliteiten 
te bepalen die wettelijk uit deze maat-
regel voortvloeien " ; . 

Overwegende dat de faillietverklaring 
het noodzakelijk en onafscheidelijk 
rechtsgevolg is van de feitelijke vast
stelling, door de rechterlijke overheid, 
van de staat van ophouding der beta
lingen en van de wankelende toestand 
van het krediet van de handelaar; 

Overwegende, dienvolgens, dat, uit 
kracht van de overbrengende werking van 
het hoger beroep en zonder dater gronden 
zijn tot toepassing van artikel 472 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, de rechter in tweede aanleg, het 
beroepen vonnis te niet doende .en. de 
staat van ophouding der betalingen err 
de wankelende toestand van het handels
krediet van verweerder vaststelleud, deze 
failliet diende te verklaren, bij dezelfde 
beslissing· aile maatregelen diende te ge
lasten welke artikel 466 van het Wetboek 
van koophandel voorschrijft en vervol
gens de zaak te verwijzen naar de be
voegde rechtbank van koophandel van 
de woonplaats van de g·efailleerde tot 
uitvoering van aile latere verrichtingen 
met betrekking tot het beheren en het 
vereffenen van het faillissement ; 

Dat het middel mitsdien gegTond .is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal g·emaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te LuilL 

10 maart 1955.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vers.laggevm·, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. ;__ Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - PleitM, H. Delacroix. 

1e J{AiVJER.- 11 maart 1955 

1° HUUH VAN GOEDEREN. - HAN-
DELSHUUR. HANDELSHUUROVEP.-
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EENKOMST LOPENDE BIJ HET IN WER
KING TREDEN VAN DE WET VAN 30 APRIL 
1951. - BEDINGEN DIE NIET MET DE 
GEBIEDENDE BEPALINGEN VAN DIE WET 
STRIJDIG ZIJN. - GELDIGHEID. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. HUUR VOOR NEGEN 
JAAR. - BEDING VAN DE HUUROVER
EENKOMST W AARBIJ AAN DE HUURDER 
EEN OPTIERECHT TOT VOORTZETTING 
VAN DE HUUR GEDURENDE ACHTTIEN 
JAAR NA HET VERS'l'RIJKEN VAN DE 
OORSPRONKELIJKE DUUR WORDT TOE
GEKEND. - GELDIG BEDING TEN OP
ZTCHTE VAN DE WET VAN 30 APRIL 1951. 
- 0PTIE VOOR DIE WET IN EEN HUUR
OVEREENKOMST BEDONGEN, DOCH NA 
HET IN WERKING TREDEN ERVAN GE
LICH'l'. - GELDIGHEID. 

1° De contmctuele bedingen van een v66T 
het in weTking tTeden van de wet van 
30·april 1951 tot stand gelwmen handels
huuTovereenkomst, wellce niet met de 
gebiedende bepalingen van die wet strij
d·ig zijn, blijven hun uitwerking voort
brengen ( 1). 

2° Het beding van een vom· negen jaar 
gesloten huU!' waar·bij aan de huurder 
een optierecht tot voo1·tzetting van de huur 
yedurende achttien jaar na het verstrijken 
van de oorspronkelijke hutn' wordt toe
gekend, is met de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkornsten niet 
strijdig; dergelijke voor de wet van 

• 30 apl'il 1951 in een huurovereenkomst 
bedongen, doch na het in werking treden 
van die wet gelichte optie is geldi g en 
heeft als uitwerking de contractuele duur 
van de huur met achttien jaal' te ver
lengen. 

(PERSONENVENNOO'l'SCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID, 'f. VAN REE'l'H.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 17 j uni 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over het enig middel, eerste onderdeel, 
afgeleid uit de schending· van de artike
len 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
(alsook van de artikelen 1101, 1'102, 1107, 
1709 en 17 37 van hetzelfde wetboek), 

(1) Zie verbr., 23 april 1053 CArr. Verbr., 
1953, bl. 573; Bull. en PAsiC., 1953, I, 647, 
met de nota 1); 10 juni 1954 (Arr. Verbr., 
1954, bl. 646; Bu.ll. en PASIC., 1954, I, 857). 

1, 3, 13 en 33, alinea's 1 en 2, van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten, doordat het bestreden 
vonnis om de huurhernieuwing aan eiseres 
te weigeren, op de van toepassing ver
klaarde wet van 30 april 1951 steunt om 
de van ambtswege opgeworpen reden dat 
de voor de huurhernieuwirig aan eiseres 
door de overeenkomst toegekende optie 
slechts na het in voege treden van deze 
wet gelicht werd en dus geen uitwerking 
meer kon hebben, dan wanneer, geen 
enkele bepaling van de wet van 30 ·april 
1951 de nietigheid (of de ondoeltreffend
heid) voorziet van de conventionele rege
ling van de huurhernieuwing die op het 
toekennen van een optierecht aan de 
huurder gegrond is, zelfs indien de optie 
slechts na het in voeg·e treden van de wet 
g·elicht wordt : 

Overwegende dat, naar luid van het 
exploot van rechtsingang, de door aan
legster tegen verweerster ingestelde vor
dering er toe strekte een door verweerster 
aan aanlegster v66r 1 mei 1953, datum 
van het verstrijken van de door de tussen 
partijen gesloten handelshuurovereen
komst, g·egeven opzeg nietig te verklaren 
en aan aanlegster het recht te erkennen 
het gehuurde te blijven betrekken krach
tens een op 3 augustus 1951 gelichte bij 
de huurovereenkomst bedongen optie ; 

Overweg·ende dat de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
geen wettelijke huur in de plaats van de 
door de partijen aangegane huurovereen
komsten stelt; dat zij slechts bijzondere 
regelen oplegt welke, wanneer niet uit
drukkelijk toegelaten wordt er van af 
te wijken, gebiedend zijn en alle strijdige 
overeenkomsten verbieden, doch dat, 
mits nakoming van deze regelen, de 
tussen partijen gesloten overeenkomsten 
aan het gemeen recht onderworpen blij
ven ; dat de contractuele bedingen welke 
niet strijdig zijn met de bijzondere ge
biedende regelen die door de wet zijn 
voorzien, hun volle uitwerking blijven 
voortbrengen ; 

Overwegende dat de bedingen van de 
tussen partij en gesloten handelshuurover
eenkomst waarbij de oorspronkelijke 
duur op negen jaar bepaald wordt en 
aan de lmurder een optierecht tot voort
zetting van de huur gedurende tweemaal 
negen jaar na het verstrijken van de 
oorspronkelijke duur toegekend wordt 
met de wet niet strijdig zijn, vermits 
zij aan de huurder de voordelen verze
lceren welke de wet door de bepalingen 
van de artikelen 3 en 13 ten doel heeft 
hem toe te kennen, hetzij een duur die 
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niet minder dan negen jaar bedraagt en 
een recht op voortzetting van de huur 
bij wijze van twee hernieuwingen van 
negen jaar; 

Overwegende, weliswaar, dat artikel gg 
van de· wet van go april 1951 deze wet 
op de lopende handelshuurovereenkom
sten toepasselijk maakt, doch dat dit 
artikel daarenboven bepaalt dat de lop en
de handelshuurovereenkomsten bij het 
verstrijken van hun contractuele termijn 
zullen vervallen; dat, anderzijds, luidens 
artikelen 1g en 14 van voormelde wet 
het recht van de lmurder op hernieuwing 
ener lopende handelsh uurovereenkomst 
slechts bij het verstrijken van de con
tractuele duur onLstaat en het recht van 
de verhuurder om zich tegen de huur
hernieuwing te verzetten en in het genot 
van het gehuurde terug te treden enkel 
ter gelegenheid van het uitoefenen door 
de huurder van zijn recht op hernieuwing 
kan worden ing.eroepen ; 

Overwegende dat in het onderhavig 
geval, het lichten door de huurder op 
g augustus 1951 van de te zijnen voordele 
bij de handelshuurovereenkomst bedon
gen optie voor uitwerking heeft gehad, 
krachtens een v66r het verstrijken van 
de oorspronkelijke duur tussengekomen 
wilsovereenstemming, de contractuele 
loop van de huur met achttien jaar te 
verlengen; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is· 

'om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van 
het onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen, zetelende in 
hoger beroep. 

11 maart 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 14 maart 1955 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 

- VORDERING TOT ONDERZOEK. - MET 
DE BEWOORDINGEN VAN DIE AKTE 
VERENIGBARE UITLEGGING. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

- HUISZOEKING WE GENS EEN BEPAALI} 
M:ISDRIJF. - VASTSTELLING M:E'l' BE
TREKKING TOT EEN ANDER MISDRIJF. 
-MET DE HUISZOEKING GELASTE OFFI
CIER VAN GERECH'I'ELIJKE POLTTIE DIE 
DE PERKEN VAN ZIJN OPDRACHT NIET TE 
BUITEN GEGAAN IS. - VASTSTELLING 
DIE TOT GRONDSLAG VAN DE PUBLIEKK 
VORDERING KAN DIENEN. 

go ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- ZAAK REEDS AAN DE RECH'l'SMACHT 
VAN WIJZEN ONDERWORPEN. - PRO
CUREUR DES KONINGS DIE ELEli'IENTEN 
VAN INFORMA'l'IE INWINT. - WETTE
LIJKHEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARHESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIES V66R DE RECHTER IN HO
GER BEROEP DIE NAAR DE VOOR DE 
EERSTE RECH'l'ER GENOMEN CONCLUSIES 
VERWIJZEN. - BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER DIE ZE OP PASSENDE 
WIJZE BEANTWOORD HEEFT. - HECH
TER IN HOGER BEROEP DIE NAAR DE 
REDENEN VAN DE EERSTE HECHTV.R 
VEHWIJST. - GEIVIOTIVEEHD ARREST. 

1° De rechtu over de grond beoordeelt 
soevet·ein de draagwijdte van de vorde
ring van de pr·ocureur des lconings, 
waarbij de onderzoeksrechter· met het 
onder·zoelc wordt gelast, indien de uit
legging die hij van die akte geeft ni;;t 
rnet de bewoordingen ervan onverenig
baar is {1). 

2° De officier van gerechtelijke politie die, 
in de loop van een regelrnatig wegens 
een bepaald rnisdrijf gedane huiszoeking 
en zonder de perlcen van zijn opdracht 
te buiten te gaan, lcennis van een av.der· 
rnisdr·ij f krij gt, is er· toe gehouden a an 
de overheid die bevoegd is om de publieke 
vordering in te stellen bericht er· van te 
geven; de aldus gedane vaststellingen 
kunnen tot grondslag van die vordering 
dienen (2). 

go Hoewel de 1'echtsrnacht van wijzen reeds 
met het berechten der zaalc gelast is, ver
rnag de procureur des konings, in zijn 
hoedanigheid van officier· van gerechte
lijke politie, alle elernenten van informa-

(1) Zie verbr., 10 februari 1949 (Arr. Verbr.,, 
1949, bl. 105[; Bull. eu PAsiC., 1949, I, 116); 
3 maart 19tl2, beweegredenen (Arr. Verbr., 
1952, bl. 346; Bull, en PASIC., 1952, I, 397). 

(2) Verbr., 21 mei 1951 (Arr. Vm·br., 1951, 
bl. 538; Bull. en PAsrc., 1951, I, 629) met 
de nota 1. 
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tie bet1'effende de t~las~leggingen in te 
winnen of te do en tnwtnnen ( 1). 

4o De 1'echte1' in hager beroep die de 1'edenen 
van de ee1·ste i'echter overneemt, beant
woordt de v66r hem genomen conclusies, 
indien deze slechts naar diegene die v66r 
de eerste rechter werden genomen ver
wijzen en mits het beroepen vonnis ze op 
passende wijze beantwoord /weft (2). 

(VAN ROY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bes~reden 
arresten, het eerste van voorbermdende 
aard op 15 october 1954 en het tweede 
over de grond op 26 november 1954 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Over het eerste iniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 29, 54, 60, 61, 64, 127, 
130, 136, 182 en 183 van het Wetboek 
van strafvordering, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, 
doordat het arrest van 26 november 1954 
vaststelt dat de feiten van onwettig :bezit 
van wapenen, uit wier hoo.fde aanlegger 
ter zake strafrechtelijk vervolgd wordt, 
niets gemeens hebben met de feiten van 
valsheid in geschriften en gebruik er van, 
wegens dewelke de procm·eur des konings 
aanvankelijk een onderzoek gevorderd 
had dan wanneer de procureur des ko
nings op 29 mei 1953 op grond van arti
kelen 193, 196, 197, 213, en 21!. van het 
Strafwetboek de onderzoeksrechter te
vens gevorderd had hem na het vervullen 
" ... van alle andere door de omstandig
heden gevergde verrichtingen » de rechts
pleging mede te delen ; tweede onder
dee! doordat het voormelde arrest ver
klaa~t dat artikel 127 van het Wetboek 
van strafvordering ter zake niet diende 
nageleefd daar de onderzoeksrechter met 
geen zaak van onwettig bezit van wape
nen gelast was, dan wanneer de procureur 
des konings zich, ingevolge bovengemelde 
vordering, ten voordele van de onder
zoeksrechter outlast had, het ontdekken 
der wapenen ing·evolge een doo: de or:der
zoeksrechter afgeleverd hmszoekmgs
bevel geschiedde en de magistraat van 
het openbaar ministerie derhalve de zaak 

(1) Verbr., 7 juli 1952 (.Arr. Verb1·., 1952, 
b1. 629; Bull. en PAsiC., 1952, I, 714). 

(2) Verbr., 17 juni en 27 september 1954 
(Bull. en PAsrc., 1954, I. 892, en 1955, I, 44). 

niet rechtstreeks bij de correctionele 
rechtbank aanhangig kon maken zonder 
artikelen 130, 182 en 183 van het W8t
boek van strafrechtvordering· te schenden 
en dan wanneer het arrest aldus niet in~ 
gaat op de conclusies van aanlegger in 
verband met de wettelijkheid van een 
rechtstreekse dagvaarding : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond op souvereine wijze vaststelt dat 
de vordering van de procureur des 
konings het onwettig bezit van wapenen 
niet betrof en een uitlegging van die akte 
geeft die niet met de bewoordingen er 
van onverenigbaar is, dat het bestreden 
(lrrest door op grond van die vaststelling 
te verklaren dat artikel 127 van het 
Wetboek van strafvordering niet diende 
nageleefd een passend antwoord op aan
leggers conclusies verstrekt ; 

Over het tweede middel : doordat het 
bedoeld arrest er op wijst dat de offtciei~ 
van gerechtelijke politie, handelende in 
opdracht van de onderzoeksrechter in een 
zaak van valsheid in geschriften, tot 
plicht had, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 29 van het "\Vetboek van straf
vordering, de procureur des konings in 
te lichten nopens alle andere wanbedrij
ven waarvan hij in de uitoefening van 
zijn bediening kennis kreeg en bij het 
ontdekken van wapenen de perken van 
zijn opdracht niet is te buiten gegaan 
zodat het vaststellen van een misdrijf,. 
ander dan datgene waarvoor de huis
zoeking gedaan werd, geldig geschied is 
dan wanneer voormeld artikel 29 dus
doende verkeerd toegepast werd : 

Overwegende dat het arrest van 26 no
vember 1954 enerzijds, vaststelt dat de 
ter gelegenheid van een zaak van vals
heid in geschriften uitgevoerde huiszoe
king regelmatig was en anderzijds dat de 
ermede gelaste offtcier van gerechtelijke 
politie de perken van zijn opdracht niet 
is te buiten gegaan; dat het derhalve 
beslist dat de offtcier van gerechtelijke 
politie, bij het ontdekken ~an niet in
geschreven wapenen, tot phcht had de 
overheid, in wier bevoegdheid het ligt 
de openbare vordering in te stellen, te:r
zake de procureur des konings, daarvan 
in te lichten ; 

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

de schending van de artikelen 54, 60, 6'1 
van het Wetboek van strafrechtspleging" 
en van de rechten der verdediging, door
dat het bestreden arrest van 26 novem
ber 1954 verklaart dat, hoewel de rechts
macht van wijzen met het berechten de1· 

r----
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.zaak gelast was, de procureur des konings, 
1 in zijn hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie, het vermag aile 
elementen van informatie in te winnen 
betreffende de betichting die ter zake 
ten laste van aanlegger weerhouden werd, 
-dan wanneer aileen de rechtbank en niet 
het openbaar ministerie tot zulkdanig 
onderzoek mag· overgaan : 

Overwegende dat de magistraat van 
het openbaar ministerie, in zijn hoedanig
heid van officier van gerechtelijke politie, 
over de wettelijke macht beschikt om 
aile inlichtingen in te winnen met betrek
king tot een rechtspleging die reeds bij 
de rechter over de grond aanhangig ge
maakt werd; 

Overwegende dat het middel niet aan
duidt waarin de rechten van de verdedi
ging zouden geschonden geweest zijn ; 
dat het voormeld arrest daarentegen er 
op wijst dat gezegde informatie niet weg
neemt dat het onderzoek rekening ge
houden met al de weerhouden gegevens 
en mits inachtneming van de rechten der 
verdediging op tegenspraak ter zitting 
gebeurde; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
<le schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
van 26 november 1954 geen antwoord 
verstrekt op de conclusies waarbij aan
legger verwees naar de motivering van 
zijn voor de eerste rechter genomen con
dusies waarin hij aanvoerde dat de huis
zoeking, waartoe bij aanlegger over
gegaan werd en ter welker gelegenheid 
de wapenen ontdekt werden, niet met 
zijn vrije toestemming geschiedde. en aile 
vaststellingen dienvolgens nietig waren : 

Overwegende dat aanlegger zich er 
voor het hof van beroep toe beperkt had 
desaangaande te verwijzen naar de door 
hem voor de eerste rechter genomen con
clusies welke door deze rechter op pas
.'iende wijze beantwoord geweest waren; 
dat het arrest verklaart dat de eerste 
rechter, op gTond van beschouwingen 
welke het overneemt, terecht beslist had 
dat aanleggers toestemming reg·elmatig· 
en op geldige wijze gegeven werd en der
halve een passend antwoord verstrekt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende voor het ove1·ig·e dat 
de aanvoering·en van aanleggers memorie 
niet als middelen tot verbreking ontvan
kelijk zijn, de ene wegens hun gemis 
.aan duidelijkheid, de andere omdat zij 

slechts de rechtspleging· in eerste aanleg 
hetreffen en aan de bevoegdheid vreemd 
zijn en de rechter in beroep zich de bee 
weerde nietigheden niet eigen gemaakt 
heeft; 

En overwegende dat de suhstantiele 
of op straf van nietigheid voorg·eschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissingen overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

'14 maart 1955. - 28 kamer. - Voor
zitte-r, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
I-L Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaa t"gen eraaL 

28 KAMER.- 14 maart 1955 

'1° VERKEER - VERVALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT OM EEN VOER
TUIG TE BESTUREN WELKE OP DE LICHA
MELIJKE ONBEKWAAMHEID GEGROND 
IS. - VEILIGHEIDSMAATREGEL. 

2° EERHERSTEL. - VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT OiH EEN VOER-
TUIG TE BESTUREN WELKE OP DE LICHA-
1\IELIJKE ONBEKWAAMHEID GEGROND 
IS.- MAATREGEL NIET VATBAAR VOOR 
EERH-ERSTEL. 

3° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - IN
TERPRETATIE VAN EEN VORIGE BESLIS
BING. - lNTERPRETATIE DIE MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DIE BESLISSING 
VERENIGBAAR IS. - GEEN SCHENDING 
VAN HET GEWIJSDE. 

'1 ° De ve1·vallenve1'!claring van het recht om 
een voertuig te besturen welke op de 
lichamelijke onbekwaamheid gegrond is, 
maakt geen straf doch een veiligheids
maat-regel uit ( '1). (Wet van '1 augustus 
'1899, art. 2 ; wet van 1 augustus 1924, 
art. 2.) 

2° De vervallenverklm·ing van het 1'echt 
om een voertuig te besturen welke op 
grond van een licharnelijke onbekwaam
heid vd. de ve1·oordeelde uitgesproken 

I 

(1) Verbr., 7 juli 1936 (Bull. en PAsrc., 
1936, I, 343) met de nota, bl. 344; 30 j~mi 1941 
(Arr. Verb1·., 1941, bl. 153; Bull. en PAsrc., 
1941, I, 265, met de nota 3, bl. 266; 20 sep
tember 1954, A1'T. Vm•b1·., 1955, bl. 10; NYPELS 

et SERvAis, 3° uitgave, bd. I, bl. 463. 



rc----c-~------c~------r ,___ - - I 

-599-

werd is niet vatbaar voo1· eerherstel (Wet 
van 25 april 1896.) 

go Schendt niet het uit een vorige beslis
sing voortvloeiend gewijsde h.et arrest dat 
er van een met de bewoOi'dtngen ervan 
verenig bare interpretatie verstrekt ( 1). 

(PROCUREUR GENERAAL 'l'E GENT, 
'!'. SOMERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 7 december 1954 gewezen door 
de Kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 7 van_ de 
wet. van 25 april 1896, doordat het arrest 
beslist dat het eerherstel op de door 
Somers opgelopen levenslange ontzetting 
van het recht een autorijtuig te besturen 
geen uitwerking heeft, dan wanneer, 
krachtens voormelde wetsbepaling, het 
eerherstel al de gevolgen van de veroor
deling doet ophouden : 

Ov-erwegende dat de Ka:mer van inbe
schuldigingstelling haar beslissing heeft 
gerechtvaardigd op grond van de be
schouwing dat bedoelde vervallenverkla
ring geen gevolg is van de veroordelin,g 
waarvoor eerherstel verleend werd, doch 
een afzonderlijke veiligheidsmaatregel 
uitmaakt die niet vatbaar voor eerherstel 
is omdat zij geen straf is ; 

Dat het middel dus in feite niet op
gaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2 van de wet 
van 1 augustus 1924, doordat het arrest 

____i;ml__jmrechte de vervallenverklaring met 
een maatregel van openbare veiligheid 
gelijkstelt, dan wanneer, luiden~. die wets
bepaling, deze ontzetting een biJkomende 
straf uitmaakt : 

Overwegende dat de wet van '1 augus
tus 1924 aan de rechtbanken het ver
mogen toekent de vervallenverklaring 
van het recht een voertuig te besturen 
uit te spreken wanneer de beklaagde zic~ 
aan bijzonder zwaarwichtige daden (arti
kel 2, litt. a, b, c) schuldig gemaakt heeft 
en hun daarvan de verplichting· oplegt 
wanneer de belanghebbende lichamelijk 

(1) Verbr., 11 februari 1954 (An·. Ve1·br., 
1954, bl. 417; Bull. en PAsiC., 1954, I, 518); 
28 october 1954 (Ai'1'. Verb1·., 1955, bl. 120; 
Bull. en PAsiC., 1955, I, 170). 

onbekwaarn erkend wordt een- voertuig 
te besturert (zelfde artikel, lid 6) ; . 

Dat uit die bepalingen blijkt dat. be
wuste vervallenverklaring in het eerste 
geval een aan beklaagde opgelegde straf 
uitmaakt, terwijl zij in het tweede gev~l 
een veiligheidsmaatregel uitmaakt, d1e 
tot doel strekt een gevaarlijke bestuurder
te verhinderen nog meer schade te berok
kenen; 

Dat daaruit volgt dat het- bestreden 
arrest, door te beslissen dat bewuste 
vervallenverklaring geen straf maar een 
veiligheidsmaatregel uitmaakt, de inge
roepene wetsbepaling niet geschonden 
heeft; 

Dat het mid.del naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid uit 

een in het arrest bestaande tegenstrijdig
heid doordat het de levenslange ver
vall~nverklaring uit het eerherstel uit
sluit terwijl het de op dezelfde dag en 
door' dezelfde rechtsmacht uitgesproken 
vervallenverklaring voor een termijn vail 
een jaar niet van het .eerherstel uitslu.it; 

Overwegende dat mt de rechtsplegmg 
blijkt dat de levenslange ontzetting enkel 
wegens lichamelijke onbekwaamheid uit
gesp.roken werd terwijl .. de verv~l_lenyer
klarmg voor een termiJn van een Jaar 
als straf opgelegd werd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van het rechterlijk ge
wijsde, doordat het bestreden arres~ d~ 
draagwijdte van het arrest van 3 JUlll 
193'1 gewijzigd heeft ~n <~to~ een. soort 
interpretatieve verklarmg 111 mtbr~Idende 
zin ,, van dit arrest overgegaan Is, dan 
wanneer dit laatste volstrekt niet duister
was en geen lichamelijke onbekwaamheid 
beoogde : 

Overwegende dat het arrest van 3 juni 
'1931 de vervallenverklaring gegrond 
heeft op het feit dat « verdachte de koel
bloedigheid niet bezat, die vereist is om 
een autorijtuig te leiden "; 

- Dat door te beslissen dat « uit die 
beweegredenen volgt dat de uitgesproken 
vervallenverklaring als een maatregel van 
openbare veiligheid bedoeld werd "• het 
bestreden arrest een interpretatie van 
het arrest van 3 juni '1931 verstrekt heeft 
die met de bewoordingen ervan verenig
baar is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· -

Over 'het vijfde middel, afgeleid uit 
de onvoldoende motivering van het 
·bestreden arrest, doordat het verklaard 
heeft dat het goed gedrag en het verloop 
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\'an vijf jaren de maatregel niet doen 
vervallen die met morele gedragingen 
en verloop van jaren geen uitstaans heeft, 
dan wanneer de ook als straf aangere
kende levenslange ontzetting niet zou 
kunnen en mogen vervallen, vermits zij, 
in verband gesteld met een onvrijwillig 
veroorzaakt letsel, bezwaarlijk op het 
moreel bedrag terugslaat of van het ver
loop van jaren afhang·t; 

Overwegende dat die beweegreden van 
het arr!lst als een overtollige overweging 
voorkomt, zodat het middel van belang 
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

En overweg·ende dat de bestreden be
slissing geveld werd op een rechtspleging 
waarin de substantHile of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
.ziening; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

il• maart 1955. - 2e kamer. - Voor
. zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaat-generaal. 

2e KAii'IER. - 14 ·maart 1955 

1° FRANSE TAAL- NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - CORRECTIO
NELE RECHTBANK DIE HET FRANS ALS 
VOERTAAL HEEFT. - KENNISNEMING 
IN HOGER BEROEP VAN EEN IN HET 
NEDERLANDS GEWEZEN ZAAK. - VER
WIJZING NAAR EEN CORRECTIONELE 
RECHTBANK VAN EEN ANDER TAAL
GEBIED. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS IN HOGER 
BEROEP GEWEZEN DOOR EEN CORRE~ 
'l'IONELE RECHTBANK WAARBIJ DE ZAAK 
NAAR EEN CORREC'l'IONELE RECH'l'BANK 
VAN EEN ANDER TAALGEBIED VERWE
ZEN WORDT. - VONNIS VAN ONBE
VOEGDHEID VAN DIE RECHTBANK. -
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJS
DE GETREDEN. REGELING VAN 
HECHTSGEBIED. - ONWETTIG VONNIS 
VAN ONBEVOEGDHEID. - VERNIETI
GING EN VEHWIJZING NAAR DEZELFDE 
RECHTBANK ANDERS SAMENGESTELD. 

1° Wannee1· een co1·rectionele Techtbank die 

het Fmns als voertaal /weft in hogeT 
beroep van een in het Nederlands gewezen 
zaak kennis neemt, dient zij de z.aak naaT 
de dichtstbij gelegen of gemakkelijkst te 
bereiken correctionele !'echt banlc van een 
ande1' taalgeb·ied te verwijzen. (W'et van 
15 juni 1935, art. 57, gehandhaafd 
door de wet van 20 juli 1939.) 

2° lVannee!', in geval een zaak ove!'een
komstig a1'tikel 57 van de wet van 15 juni 
1935 naar een co!"!'ectionele 1·echtbank 
van een ander taalgebied venvezen we!'d, 
deze !'echtbank zich ten onrechte onbe
voegd verklaarde, zo het vonnis van ve!'·. 
wijzing en het vonnis van onbevoegdheid 
kracht van gewijsde hebben ve!'ktegen, 
dient het hof", het !'echtsgebied regelend, 
het vonnis van onbevoegdheid te vemie
tigen en de zaak naa!' dezelf"de cor!'ectio
nele techtbank ande1·s samengesteld te 
ve!'wijzen. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL, 
T. LENSSENS.) 

ARREST . 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
27 october 1954o ingediend door de pro
cureur des konings te Brussel ; 

Overwegende dat Antoine Lenssens, 
geboren te Baasrode, op 31 mei 1896, 
wonende te Anhverpen, Kattendok 0. K., 
nr. 9, v66r de Politierechtbank van het 
kanton Bergen werd gedagvaard, uit 
hoofde van inbreuk op artikel 4o2 van 
het koninklijk besluit van 1 februari 
'1934o, welk feit op 4 augustus i 952 te 
Bergen gepleegd werd ; 

Dat, op verzoek van de verdachte, 
die rechtbank, bij vonnis van 28 juli i 953, 
de zaak bij toepassing van artikel 23 
van de wet van 15 juni 1935 . op het 
gebruik der talen in gerechtszaken naar 
de dichtstbij gelegen politierechtbank 
die het N ederlands als voertaal he eft 
verwezen heeft ; 

Dat, dienvolgens, Lenssens v66r de 
Politierechtbank van het kanton Edingen 
gedagvaard werd ; dat die rechtbank hem, 
bij in het Nederlands opgesteld vonnis 
van 30 october 1953, heeft vrijgesproken; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van de burgerlijke partij, Naamloze Ven
nootschap " Etablissements J. Delbart " 
en van de procureur des konings te 
Bergen, de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, bij vonnis van 8 december 1953, 
op verzoek van de verdachte, de zaak 
verwezen heeft naar de dichtstbij gelegen 
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correctionele rechtbank die het N eder
lands als voertaal of onder haar voertalen 
heeft en die beslissing op hetzelfde arti
kel 23 gegrond heeft; 

Overwegende dat de voorziening in 
verbreking, van de burgerlijke partij, 
van 8 december '1953 bij toepassing van 
artikel t.16 van het Wetboek van straf
vordering verworpen werd bij arrest van 
16 juni 195t.; 

Overwegende dat Lenssens gedagvaard 
werd v66r de Correctionele Rechtbank 
te Brussel, die zich, bij vonnis van 
7 october 195t., onbevoegd heeft ver
klaard om van de zaak kennis te nemen, 
om reden dat " de kennisneming van het 
hoger beroep tegen een vonnis van een 
politierechtbank behoort aan de correc
tionele rechtbank in wiens gebied de zetel 
van de politierechtbank die de bestreden 
beslissing geveld heeft gelegen is ; dat 
dit principe niet door de wet van 15 juni 
1935 gewijzigd werd; dat artikel 23 van 
deze wet het recht van verwijzing slechts 
aan rechtbanken zetelende in eerste aan
leg toekent " ; 

Overwegende dat het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, van 
8 december 1953, en dit van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, van 7 octo
ber '195t. kracht van gewijsde hebben 
verkregen; dat hun strijdigheid een nega
tief g·eschil van rechtsgebied heeft doen 
ontstaan, welke de gang van het gerecht 
belemmert en aanleiding geeft tot rege
ling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat, zo het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Bergen 
zijn beslissing van verwijzing van de zaak 
ten onrechte op het artikel 23 van de wet 
van 15 juni '1935 gesteund heeft, die 
beslissing niettemin gerechtvaardigd was 
door het artikel 57 van deze wet hetwelk 
door de wet van 20 juli 1939 gehand

. haafd werd ; 
Overwegende dat, ten gevolge van die 

verwijzing, de zaak te recht v66r de 
Correctionele Rechtbank te Brussel zete
lende in hoger beroep gebracht werd; dat, 
derhalve, zelfs ware de Politierechtbank 
van het kanton Edingen niet het door 
het artikel 23, 2e lid, van de wet van 
15 juni 1935 bedoeld rechtscollege, de 
Correctionele Rechtbank te Brussel be
voegd was om over het hoger .beroep 
tegen het vonnis van die politierechtbank 
uitspraak te doen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, van 7 octo
ber 195t. ; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 

kant van de vernietigde beslissing ; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank van Brussel, zetelende in 
hoger beroep en anders sameng·esteld. 

it. maart 1955.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend · voorzitter. Verslaggever, 
H. Huybrechts. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KA.ii-IER. - 14 maart 1955 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - VERJARING VAN im VORDE
RINGEN. - BESLUITWET VAN 28 DE
CEMBER 19t.4, ARTIKEL 12. - VEHJA
RING BIJ HET DERDE LID VAN DE 
EERSTE PARAGRAAF' VAN ARTIKEL 12 
BEPAALD. - ZON.DER TOEPASSING IN 
HET BIJ HET NEGENDE LID VAN PARA
GRAAF 2 VAN HETZELFDE ARTIKEL BE
DOELD GEVAL. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL GESTEUND
OP EEN DOOR DE RECHTER BEGANE 
DWALING OMTRENT HET RECHT. -
DWALING ZONDER INVLOED OP DE WET
'l'ELIJKHEID VAN HET DISPOSITIEF. -
MIDDEL ZONDER BELANG. 

1 o De bij artikel 2 van de besluitwet van 
6 september 1946 gewijzigde bepaling· 
van artikel 12, paragraaf 1, derde lid,. 
van de besluitwet van 28 december 1944-
betre ffende de maatschappelijke zekerheid 
van de arbeiders, die de verjaring vast
stelt van de vorde1·ingen die te1· beschik
king voor de Rijksdienst voo1· maat
schappelijke zekerheid, v66r de burger
lijke rechtsmachten, worden gesteld tegen 
de wel'lcgevers wegens het niet betalen 
van bijdmgen, is vreemd aan het geval 
waar de stra{rechte1· op de pu blieke
vordering, bij het toepassen van d~ strar 
maatregel ten laste van de werkgever, die 
de afhoudingen niet deed of die ze aan 
de Rijksdienst voo1· maatschappelijke 
zekerheid niet regelrnatig overmaakte, 
krachtens artikel 12, paragraaf'2, negen
de lid, van gemelde besluitwet, ambts
halve de werkgever moet veroordelen aan 
deze instelling de achterstallige bijdragen 
alsmede de bijdragevermeerdering en de 
verwij li1iteresten te storten. 

2° Is van belang ontbloot en de1·halve niet 
ontvankelijk het middel dat aan de 
best1·eden beslissing een dwaling omt1·enl 
het recht verwi.ft, zo deze zonder invloed 
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tJP de wettelijkheid van het disposit·ief 
is (1). 

( CHRISTIAENS.) 

ARREST. 

RET HOF · - Gelet op het.bestreden 
vonnis op 26· october 1954 in hoger 
beroep gevvezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Over beide middelen samengevoegd·, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
het artikel 9 van de Grondwet, doordat 
een straf slechts uit kracht van de wet 
kan worden ingevoerd of t~egepast en 
dat om verzoeker tot betalmg van -
trouwens. onbepaalde - bijdragen, bij
slagen en interest aan de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerh_eid te veroor
delen het bestreden vonms verklaart dat 
het hier over een toepassing van straffen 
en niet over een vordering van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid 
gaat en verder dat de veroo~~eling tot de 
achterstallige werknemersblJdragen deel 
uitmaakt van de straf en aldus met de 
straf een geheel uitmaakt, dan wanneer 
artikel 12 van de besluitwet van 28 de
cember 1944, gewij zigd bij artikel 2 van 
de besluitwet van 6 september 1946, 
11ergens verklaart dat deze. ver~?rdeling 
tot betaling van achterstalhge b!Jdrag~n, 
bijslagen en interesten een straf mt
maakt; het tweede, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet 2219 van het Burgerlijk Wetboek, 
12, 'paragraaf 1 en 2, van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid, gew1jzigd bij 
artikel 2 van de besluitwet van 6 sep
tember 1946, doordat artikel 12 van de 
besluitwet betreffende de maatschappe
lijke zekerheid de bevoegdheid va:n de 
burgerlijke rechtb~~ke~ voor de ge
schillen tussen de R1Jksd1enst voor maat
schappelijke zekerheid en de werkg_evers 
voorziet en bepaalt dat de vordermgen 
van de Rijksdienst voor maatsch.appe
lijke zekerheid na drie jaar verJaren, 
zodat na deze termijn, de werkgever 
van zijn verplichting bevrijd is, en dat 
het bestreden vonnis de verjaring van de 
in 194 7 en 1948 aangegane verplichtingen 
niet heeft weerhouden : 

Overwegende dat aanlegger ten on
rechte op grond van artikel 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944 (ge
wijzigd door artikel 2 van de besluitwet 

(i) Verbr., 23 februari 1953 (.d.1-r. Vm·b1·., 
1953, bl. 530; Bull. en PAsrc., 1953, I, 478). 

van 6 september 1946) betreffei:J.d~ de 
maatschappelijke zekerheid der arbe1ders 
de verjaring inroe~t; dat _de. door de~e 
wetsbepaling voorZlene ve~Jan~g na dr1e 
jaar slechts van toepas~~ng· _1s op de 
betwistingen, tussen de R1Jksd1enst voor 
maatschappelijke zekerheid en de be
trokken werkgevers, die v66r de burger
lijke rechtbank gebracht worden ; 

Overwegende dat het ter zake niet 
om een bij de burgerlijke rechtbank aan
hangig gemaakte vordering gaat, doch 
om de door het openbaar ministerie bij 
het strafgerecht aanhangig gemaakte pu
blieke vordering waarvan de strafrechter 
terecht heeft ~astgesteld dat zij niet 
verjaard is, daar de verjaringstermijn 
slechts aanvang nemen kan op de dag 
der overmaking van de gedane afhou
dingen aan de Rijksdienst voor maa~
schappelijke zekerheid, overeenkomsb_g· 
de bepaling van paragraaf 2 van arb
kel 12 van de besluitwet van 28 decem
ber 1944, gewijzigd door artikel 2 van de 
besluitwet van 6 september 1946 ; 

Overwegende dat laatstvermelde wets
bepaling door aan de strafrechter op te 
leggen, de werkgever, die de afhoudingen 
samen met zijn bijdragen niet heeft over
gemaakt, ambtshalve tot het stor~en a~!l 
de rijksdienst van de ac~terstalhge blJ
dragen alsmede Vll;I_l .de blJdrag·evermeer
dering en de vei'WlJhnteresten te :~eroor
delen, impliciet doch noodzakehJk be
schikt dat de door paragraaf 1 van 
zelfde' wetsbepaling voo~~iene verja~~ng 
na drie jaar niet op de blJ de burg·erhJke 
rechtbank aanhangig gemaakte betwis
tingen van toepassing is in geval van 
veroordeling tot straf; 

Overwegende dat het tweede middel 
bijgevolg naar recht faalt; 

Overwegende dat, naardien de d?or de 
strafrech~er uitgesproken v~roor~~lmg tot 
storting van de achterstal~1ge blJdrag·~.n, 
van de bijdragevermeerdermg en verwlJl
intrest aldus wettig voorkomt, het .eerste 

. mid del, waarbij de beweegreden, d1e aan 
deze veroordeling het karakter van straf 
toekent te recht bestreden wordt, van 
belang ~ntbloot en aldus niet ontvanke
lijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
ko>jten. 

14 maart 1955.- 2e kamer.- Voor
zitter, H.· de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggev~r, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende concluste, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. · 
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2e KAMER. - 14 maart 1955 

MILITIE. - VRIJSTELLING VAN DIENST 
OP MORELE GROND. - BROEDERDIEN
STEN.- AANVRAAG INGEDIEND NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE BIJ. KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 30 OCTOBER 1951 GE
STELDE TERMIJN. - NIET ONTVANKE
LIJKHEID. - VERWERVING VAN DE 
HOEDANIGHEID VAN MILITAIR DOOR EEN 
ZIJNER BROEDERS, WELKE AAN DE 
DIENSTPLICHTIGE NIET BETEKEND 
WERD. - 0MSTANDIGHEID WELKE DE 
BIJ ARTIKEL 1 VAN DE .WET VAN 
12 MAART 195~ GESTELDE TERMIJN 
NIET DOET INGAAN. 

Afgezien van de heirkracht, is niet ontvan
kelijk de na het ve1·strijken van de bij 
artikel 13 van het koninklijk besluit van 
30 october 1951 gestelde termijn inge
diende aanvmag tot vrijstelling van 
dienst die hierop gesteund is dat drie 
broeders van de dienstplichtige hun 
actieve dienst hebben volbracht, wan
neer te dien tijde de voorwaarden tot 
het bekomen van die m·ijstelling voor
handen waren; de omstandigheid dat het 
verwerven van de hoedanigheid van mili
tair doot zijn derde broeder aan de 
dienstplichtige niet betekend is geworden 
ve!'leent hem geen recht op de bij attikel 1 
van de wet van 12 maart 1954 gestelde 
termijn, welke wet artikel 12, 2°, van 
de wet van 15 juni 1951 wijzigde. 

(DE RIDDER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de' bestreden 
beslissing op 12 januari 1955 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 12, 2°, van de wet 
van 15 juni 1951 en 1 van de wet van 
12 maart 195~, doordat de bestreden 
beslissing aanleggers vraag om vrijlating 
van dienst del. 28 augustus 195~ als te 
laat ingediend verworpen heeft omdat 
hij reeds op 1 januari 1953 op drie 
broederdiensten aanspraak kon maken, 
dan wanneer de beslissing dd. 18 maart 
1952 van het recrutering- en selectie
centrum, ingevolge dewelke aanleggers 
derde broeder - militair - de hoedanig
heid van militair verworven had, hem 
niet betekend of kenbaar gemaakt werd 
en hem derhalve niet tegenstelbaar is : 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat aanlegg·ers broeder 
op 18 maart 1952 de hoedanigheid van 
milit.air verworven had; 

. Overwegende dat niet blijkt dat aan
legger een· geval van overmacht zou aan
gevoerd hebben hetwelk hem zou belet 
hebben tijdig zijn rechten te doen gelden; 
dat de bestreden beslissing daarentegen 
er op wijst dat hij zich in de mogelijk
heid bevond te gepaste tijde zijn aan
vraag tot vrijla ting in te dienen ; 

Overwegende dat de in het middel 
ingeroepen wetteksten de verplichting 
niet voorzien de beslissing, waarbij een 
dienstplichtige de hoedanigheid van mili
tair verwerft, aan diens broeder te bete
kenen of bekend te maken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·. 

14 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaa t-generaal. 

2e KAMER.- 15 maart 1955 

VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN.- AFGIFTE VAN HET VERZOEK
SCHRIFT, OP STRAFFE VAN VERVAL, TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP 
BINNEN DE TERMIJN VAN NEGENTIG 
VRIJE DAGEN TE REKENEN VAN DE 
KENNISGEVING VAN HET ARREST. 

Het verzoekschrift tot verbreking van een 
door het hof van beroep in zaken van in
komstenbelastingen gewezen arrest moet, 
op stm ff'e van verval, ter gritfie van het 
hof van beroep afgegeven worden binnen 
de termijn van negentig vrije dagen te 
!'ekenen van de kennisgeving van het 
arrest door de gritfie van dat hof (1}. 
(Wet van 6 september 1895, art. 14, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
23 juli 1953.) 

(POELS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Sedert 1 augustus 1953, clatuni waarop 
artikel 1 van de wet van 23 juli 19()3 van 
kracht is geworden. - Zie verbr., 12 octobm-
195<1 (Bull. en PASIU., 1955, I, 117). 
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arrest, op 15 januari 195<± gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid uit artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953 : 

Overweg·ende dat het verzoekschrift 
tot verbreking tegen het op 15 j anuari 
195t, door het Hof van beroep te Luik 
gewezen en op 21 januari 195t, ter kennis 
van partijen gebracht arrest slechts op 
22 juni 195t. ter griffie van het even
gemeld hof afgegeven werd ; dat, vermits 
de voorziening niet ingediend werd bin
nen de termijn van negentig vrije dag·en 
welke op straffe van verval door arti
kel 1<± van de wet van 6 september 1895 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
23 juli 1953 voorzien is, zij niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

15 maart '1955. - 2e learner. - lfwr
z·itter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaaL - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 15 maart 1955 

VERKEERSBELASTING 
AUTOVOERTUIGEN. 

OP DE 
TERUG-

BRENGING VAN DE BELASTING TOT EEN 
DERDE VAN HAAR BEDRAG VOOR RET 
GERELE JAAR. - VERMINDERING ON
DERWORPEN AAN DE VOORWAARDE DAT 
DE BIJZONDERE AANWENDING VAN HE'f 
VOERTUIG UI'f OBJECTIEVE ELEMENTEN 
BLIJKT. 

De verminde1·ing van de verkeenbelasting 
op de autovoertuigen tot een de1·de van 
haar bed1·ag voor het gehele jaar, met 
betrekking tot de voe1·tuigen die wegens 
hun aard, hun bestemming of hun spe
ciale aanwending; slechts gedurende ten 
hoogste negentig dagen per jam· op de 
openbare weg wonlen gebruikt en slechts 
.tot het vervoer van enigerlei goederen of 
voorwe1·pen met u1:tsluiting van pe1·sonen 
worden aangewend, is onderwo1·pen aan 
de voorwaarde dat die bijzondere aan
wending uit objectieve elementen blijkt 
welke noodzakelijkerwijze slechts een be
perkt gebruik ervan toelaten (1). (Wet 
van 10 augustus 1950, art. 5.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. VAN DEN RENDE EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 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 en 5 van de wet van 
10 augustus 1950, houdende wijziging van 
de verkeersbelasting op de autovoertui
gen, doordat het bestreden arrest beslist 
dat aan een voertuig dat enkel tot het 
aanbrengen van grondstoffen in de steen
bakkerij gebruikt wordt een speciale be
stemming gegeven wordt naar de zin van 
artikel 5 van de wet van 10 augustus 1950 
en de bij dit artikel voorziene verminde
ring van verkeersbelasting toepasselijk is 
zo uit deze aanwending een beperkt ge
bruik moet voortvloeien, dan wanneer uit 
de bewoordingen van artikel 5 van de 
wet van}O augustus 1950 en inzonderheid 
uit de memorie van toelichting betreffen
de deze wet blijkt dat enkel aan een voer
tuig een speciale aanwending naar de zin 
van de wet gegeven wordt wanneer uit de 
aanwending noodzakelijkerwijze een be
perkt gebruik moet voortvloeien; dat, 
om te kunnen aannemen dat een speciale 
aanwending aan een voertuig wordt gege
ven, a p1·iori vaststaande elementen moe
ten voorhanden zijn, die een beperkt 
gehruik er van voor gevolg hehben ; dat 
het beperkt gebruik niet mag kunnen toe
geschreven worden aan de geringe om
vang van de zaken die door de houder 
van het voertuig worden gedreven of aan 
bijzondere schikkingen die door de hou
der getroffen werden : 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 10 augustus 1950 bepaalt dat "de 
verkeershelasting tot een derde... van 
haar bedrag voor het gehele jaar terug
gehracht wordt, voor de voertuigen die 
wegens hun aard, hun bestemming of 
hun speciale aanwending, slechts gedu
rende ten hoogste 90 dagen... op de 
openbare weg worden gehruikt en slechts 
voor het vervoer van enigerlei goederen 
of voorwerpen, met uitsluiting van pcr
sonen, gehruikt worden » ; 

Overwegende dat aanlegger heweert 
dat de litigieuze vrachtwagen niet aan 
deze voorwaarden beantwoordt; 

(1) Verg. verbr., 14 jauuari en 12 mei 1953 
(Arr. Vm·b,·., 1953, bl. 292; Bull. en PAsrc .. 
1953, I, 325 en 713). 
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Overwegende, immers, dat het arrest 
vaststelt dat gezegd voertuig « enkel ·ge
bruikt wordt om materialen in de steen
bakkerij aan te brengen », gedurende 
hoogstens 90 dagen in het jaar, en dat 
aanlegger aanvoert dat de door de wet 
voorziene « speciale aanwending » het 
voorhanden zijn van objectieve elemen
ten vereist die het gebruik van het voer
tuig beperken; 

Overwegende dat deze interpretatie 
van de wet zich op de memorie van toe
lichting kan beroepen die, zonder tegen
gesproken te zijn geweest, bepaald heeft : 
" het zal moeten gaan om. voertuigen die, 
wegens hun aard, hun bestemming of hun 
bijzondere aanwending noodzakelijker
wijze een beperkt gebruik hebben »; 

Overwegende dat uit. deze bewoordin
gen blijkt dat de wetgever de verminde
ring van de verkeersbelasting onderwor
pen heeft aan de voorwaarde dat het 
rijtuig zekere kenmerken zou vertonen, 
welke « noodzakelijkerwijze » slechts een 
beperkt gebruik ervan toelaten ; 

Dat zulks ter zake het g·eval niet was, 
daar volgens de vaststellingen van het 
arrest het om een gewone vrachtwagen 
ging, die voor het vervoer van materialen 
naar een steenbakkerij gebruikt was ; 

Dat de bestreden beslissing de in het 
middel vermelde wetsbepalingen dus 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig 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 Luik. 

15 maart 1955. - 2e kamer.- Voorc 
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever·, 
H. De Bersaques. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 15 maart 1955 

to VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM. - ZAKEN VAN GEMEENTE
BELASTINGEN. - BESLUIT VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKE
NING VAN DE VERKLARING VAN VOOR
ZIENING. - VEREISTE FORMALITEIT. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM. - ZAKEN VAN GEMEENTE
BELASTINGEN. - BESLUIT VAN DE 

BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKE
NING VAN DE VERKLARING VAN VOOR
ZIENING. - GEEN AFSCHRIFT VAN DE 
VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ DE 
AAN RET HOF OVERGELEGDE PROCE
DURE GEVOEGD. - NmT ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

1° De voor·ziening in verbreking tegen een 
besluit waarbij de bestendige deputatie 
van een provincieraad in zaken van rnet 
het patent gelijlcaardige gerneentebelas
tingen over de reclarnatie van een belas
tingplichtige beslist die noch een naarn
loze vennootschap, noch een vennootschap 
b~j wijze van geldschieting op aandelen 
is, rnoet, op stra ffe van ver·val binnen de 
tien dagen aan de paTtij tegen we.lke ze 
gericht is betekend worden ( 1). (Wet 
van 22 januari 1849, art. 4; wet 
van 22 juni 1865, art. 2; wet van 
18 maart 1874, art. 2; wet van 22 juni 
187?, art. 16.) 

2° Is niet ontvanlcelijk de voorziening in 
verbreking gericht tegen een besluit van 
de bestendige deputatie van een pro-
1!incieraad, in zaken van rnet het patent 
gelijlcaar·dige gerneentebelastingen welke 
ten laste !Jan een belastingplichtige wor
den gelegd die noch een naarnloze !Jen
nootschap, noch een 1!ennootschap bij 
wijze van geldschieting op aandelen is, 
wanneer het afschrift !Jan de verklaring 
van voorziening, die betekend wer·d, niet 
bij het exploot van betekening gevoegd is. 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANTWERP
TAX, 1'. STAD ANTWERPEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 mei 1954 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de provin
cieraad van Antwerpen met betrekking 
tot de aanslag van aanlegster in de 
gemeentebelasting der Stad Antwerpen 
op de prive-taxibedrijven ; 

Overwegende dat luidens de artikelen 4 
van de wet van 22 januari 1849, 2 van de 
wet van 22 juni 1865, 16 van de wet van 
22 juni 1877 en 2 van de wet van 18 maart 
1874, de voorziening, op straffe van ver
val, moet betekend worden aan de partij 
waartegen zij gericht is; 

Overwegende dat er bij het overge
legde exploot van betekening geen af-

(1) Verbr., 5 maart 1934 (Bull. en PASIC., 
1934, I, 202; 23 november 1948 (A:r:r. Verbr., 
1948, bl. 584; Bull. en PAsiC., 1948, I, 664). 
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schrift gevoegd is van de aide welke door 
het exploot l::>etekend. werd; dat, bijge
volg, uit de regelmatig overgelegde stuk
ken niet blijkt dat aan het voorschrift 
van artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849 en van de andere bovenaangehaalde 
wetsbepalingen. voldaan werd ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

15 maart '1955. - 2e kamer. - Voor·
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der lVIeersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Lepaige (van 
de balie te Antwerperi.) en Van Ryn. 

'l c KAMER. - 17 maart 1955 
(TWEE ARRESTEN ) 

1° PENSIOENEN. - VERGOEDINGS
PENSlOENEN. SAMENGEORDENDE 
WETTEN VAN 5 OCTOBER 1948. -
ADi\fiNISTRATIEVE COMMISSIES. - AL
LEEN ER MEDE BELAST TE BEOORDELEN 
OF DE BIJ ARTIKEL 45, PARAGRAAF 3, 
DER SAMENGEORDENDE WETTEN OPGE
SOMDE FEITELIJKE ELEMENTEN BEWE
ZEN ZIJN. 

2° PENSIOENEN. - VERGOEDINGS
PENSIOENEN. SAMENGEORDENDE 
WETTEN VAN 5 OCTOBER 1948. -BE
WIJS VAN OORSPRONG VAN EEN VER
'.VONDING, GEBREKKELIJKHEID OF ZIEK-. 
TE. - 0NDERZOEK DAT EVENEENS DE 
VRAAG BEHELST OF DE SCHADE GEDU
RENDE DE DIENST EN DOOR RET FElT 
VAN DEZE DIENST ONTSTAAN IS. 

i 0 De bij artikel 45 der samengeordende 
wetten van 5 october 1948 op de vergoe
dingspensioenen ingestelde administra
tieve commissies van eerste aanleg en 
van beroep z~jn alleen er mede belast te 
beoo1'Clelen of de bij de pamgraaf 3 van 
bedoeld artikel op gesomde feitelijke ele
menten bewezen zijn (1). (Beide arres
ten.) 

-2° Voor· ·de toepassing van artikel 45 der· 
samengeoTdende wetten . van 5 octo
beT 1948 op de ve1'goedingspensioenen, 
behelst het ondM·zoek van het bewijs van 

(1) Raadpleeg verb1•., 7 april Hl49 · (A1·r. 
.Ve?'b1'.,. 1949, bl. 246; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 280). 

oorsprong van elke door· belanghebbende 
inger·oepen ver·wonding, gebrekkelijkheirl 
of' ziekte de vraag of de schade gednrende 
de dienst en doo1' het feit van de dienst' 
ontstaan is. (Eerste arrest.) 

EERSTE ARREST. 

(BELGISCHE STAAT, T. TORFS, q. q.) 

HET HOF; - Gelet op hetbestrederr 
arrest, op 10 juli 1953 gewezeri door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2. (inzon
derheid a), 26, 40, 45 (inzonderheicl 
par. 3, b) van het besluit van de Regent 
dd. 5 october '1948 houdende goedkeu
ring van de tekst der samengeordende 
wetten op de vergoedingspensioenen, 
doordat het bestreden arrest, - hoewel 
de bij artikel 4!/ opgerichte commissie, 
overeenkomstig artikel 40 en bij ·lierzie
ning van een voorgaande beslissing, aan 
de minderjarige Annie Torfs haar W:ezen
pensioen had afgenomen omdat zij·:'l.ehtte 
dat haar rechtsvoorganger niet gedurende 
zijn dienst als militair en door het feit 
van deze dienst overleden was, - zich 
bevoegd heeft bevonden om over deze 
punten uitspraak te doen en het integen
stelling door de. commissie aangenomen 
stelsel heeft ingewilligd en, dienvolgeris 
het gevorderd pensioen heeft toegestaan, 
dan wanneer de beslissing van de com
missie welke een voorgaande beslissing· 
wegens vergissing herziet ' binderid is, 
en dan wanneer voor het overige, arti
kel 45, paragraaf 3, aari de commissie 
enkel bevoegdheid en macht toekent om 
de gegevens inzake bewijs van oorsprong 
te beoordelen, deze termen de vraag om
vattend of het nadeel gedurende de dienst 
en door het feit van die dienst veroor
zaakt werd, en de rechters over de gTond 
aldus hun beoordeling over de feiten van 
de zaak in de plaats van die van de com
missie gesteld hebben : 

Over de door verweerder tegengestelde 
grond van niet-ontvankelijkheid, afge
leid hieruit dat de beslissing van de 
commissie opg·ericht bij artikel 45 der 
bij besluit van de Reg·ent del. 5 october 
1948 samengeordende wetten op de ver
goedingspensioenen waarop het middel 
steunt, volgens welke beslissing het over
lijden van soldaat Torfs, vader van de 
minderjarige Annie Torfs niet gedurende 
de militaire dienst en door het feit van 
die dienst zou voorg·evallen zijn, niet 
bij de stukken van de rechtspleging ge
voegd werd : 
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Overwegende dat, indien in het middel 
lleweerd wordt dat de bij bedoeld arti
kel t.5 opgerichte commissie bij herzie
ning van een voorgaande beslissing, over
eenkomstig artikel t.O, aan de minder
jarige Torfs het wezenpensioen heeft af
genomen om reden dat haar vader niet 
.gedurende de militaire dienst en door 
het feit van die dienst overleden is, het 
middel nochtans op die beslissing niet 
steunt; 

Overweg·ende, inderdaad, dat het mid
del hieruit wordt afgeleid dat het arrest 
aanneemt dat het hof van beroep de 
macht heeft na te gaan of de vader van 
de minderjarige Torfs gedurende de mili
taire dienst en door het feit van deze 
dienst overleden is, en in strijd met het 
advies van de bij artikel 1,5 opgerichte 
cominissie beslist dat dit wel zo is, en dat 
de minderjarige overeenkomstig de bepa
lingen welke de zaak regelen in hoedanig
heid ·van wees recht heeft op een vergoe
dingspensioen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk-
11eid niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel : 
Overwegende dat het pensioen het

welk het bestreden arrest aan de minder
jarig.e Annie Torfs toekent wegens het 
op 17 april '1%6 overgekomen overlij den 
van haar vader het pensioen is dat 
artikel 26 der samengeordende wetten op 
de vergoeding·spensioenen voor de wet
tige, gewettigde of erkende onechte kin
deren der militairen van het landleger 
voorziet, voor zoveel het overlijden van 
hun rechtsvoorganger het rechtstreeks 
gevolg van het aangevoerd schadelijk 
feit is ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel '1 dezer wetten, de vergoedingspen
sioenen volgens de modaliteiten welke 
die wetten voorzien verleend worden ; 
dat, volg·ens artikel 46, wanneer uit de 
bij de in aanmerking genomen aanvraag 
gevoegde gegevens voldoende blijkt dat 
de. rechten op het weduwe-, wezen- of 
ascendentenpensioen vaststaan, de minis
ter tot wiens bevoegdheid de vergoedings
pensioenen behoren onmiddellijk het ver
eiste toekenningsbesluit treft; dat, in de 
andere gevallen het dossier aan de be
voegde commissies voorgelegd wordt, om 
overeenkomstig de bij paragrafen 3, 4 
en 5 van· artikel 45 voor de invaliditeits
pensioenen voorziene procedure onder
zocht te worden ; · 

Overwegende dat, volgens paragraaf 3 
van artikel t,5, het door het Bestuur der 
militaire pensioenen gedeeltelijk samen
gesteld dossier aan een commissie van 

eerste 'aanleg overgemaakt wordt die het 
aanvult en in eerste aanleg over de feite
lijke punten, welke het nader bepaalt, 
uitspraak doet, en namelijk de gevolg
trekkingen welke uit de gegevens dienen 
afg·eleid 'te worden in zake bewijs van 
oorsprong voor elke verwonding, gebrek
kehjkheid of ziekte welke de betrokkene 
doet gelden ; 

Overwegende dat de vraag of het scha
delijk feit gedurende de dienst en .door 
het feit van de militaire dienst voor
gevallen is binnen het onderzoek van dit 
bewijs valt; 

Overwegende dat volgens artikel 40, 
alle beslissingen in zake vergoedingspen
sioenen kunnen herzien worden wanneer 
bevonden wordt dat de eerste beslissing 
op een vergissing berust of wanneer 
nieuwe gegevens aangevoerd worden 
welke de herziening rechtvaardigen; dat 
artikel 41 te dien einde bevoegdheid ver
leent aan de " instantie » of overheid die 
de te. herziene beslissing uitgesproken 
heeft; 

Overweg·ende dat, door te onderzoeken 
of en door te beslissen dat het ongeval, 
hetwelk de dood van de vader van de 
minderjarige Annie Torfs veroorzaakte, 
gedurende de militaire dienst van deze 
laatste en door het feit van die dienst 
voorgevallen is, het bestreden arrest zijn 
beoordeling betreffende een feitelijk ge
geven, in de plaats heeft gesteld van die 
van de commissie die door de wet gelast 
is over dit element uitspraak te doen; 

Dat het arrest aldus de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het aan de minder
jarige Annie Torfs een wezenpensioen van 
verg·oeding toekent en over de kosten 
betreffende deze eis uitspraak doet ; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder q. q. tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luilc 

17 maart 1955. - 1 e kamer. - Voor
zittet' en verslaggever, H. Fettweis, voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaaL - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en della Faille 
d'Huysse. 



608 --

TWEEDE ARREST. 

(BELGISCHE STAAT, T. HUENAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ~ juli 1953 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, inzonder
heid 2, ~. ~5 van het besluit van de 
Regent dd. 5 october 19~8 houdende 
goedkeuring· van de tekst van de samen
geordende wetten op de vergoedingspen
sioenen, doordat het bestreden arrest 
aan de rechterlijke macht het recht 
erkent uitspraak te doen over de kwestie 
of verweerder de hoedanigheid van recht
hebbende op een vergoedingspensioen had 
om reden dat hij het voor.werp van een 
oproepingsbevel zou uitgemaakt hebben, 
derwijze dat zijn verwonding gedurende 
en ter gelegenheid van zijn militaire 
dienst veroorzaakt zou geweest zijn, dan 
wanneer voormeld artikel ~5, para
graaf 3, a, aileen aan de bij dit artikel 
opgerichte commissies bevoegdheid ver
leent om over de hoedanigheid van recht
hebbende uitspraak te doen, dit wil zeg
gen in onderhavig· geval, over de hoe
danigheid van m1litair in dienst op het 
ogenblik toen hij g·ekwetst werd - al
thans, doordat het bestreden arrest, steu
nende op !outer feitelijke elementen welke 
:het erkent binnen de uitsluitende be
'voegdheid der commissies te vallen, op 
grond van een aantal vermoedens, tot 
het besluit komt van het bestaan van 
een oproepingsbevel, aldus wederrechte
lijk zijn feitelijke beoordeling over de 
feitelijke elementen van de zaak in de 
plaats stellend van die van de commissie : 

Overwegende dat uit artikelen 1, 2 
en ~5 der bij besluit van de Regent 
dd. 5 october 1948 samengeordende wet
ten op de vergoedingspensioenen blijkt : 
'1 ° dat de verg·oedingspensioenen volgens 
de bij deze wet voorziene modaliteiten 
verleend worden; 2° dat de belangheb
benden hun aanspraken op de toepas
sing van deze wet kunnen doen gelden, 
op voorwaarde dat zij de vereiste be
wijzen voorleggen; 3° dat het door het 
bestuur samengesteld dossier aan een 
·administratieve commissie van eerste 
'aanleg 'vordt overgemaakt en, gebeur
Iijk, aan een commissie van beroep die 
in laatste aanleg uitspraak doet ; ~o dat 
die commissies er mede belast zijn uit
spraak te doen over de feitelijke elemen
ten, welke de wet bepaalt, en namelijk, 

" over de hoedanigheid van rechtheb
bende "; 

Overweg·ende dat daaruit dient afge
leid te worden dat deze commissies aileen 
er mede belast zijn te beoordelen of de 
hoedanigheid van rechthebbende feite
Iijk bewezen is, en dat hun vaststellingen, 
welke te dien opzichte het enig· aan te 
nemen bewijsmiddel uitmaken, de hoven 
en rechtbanken binden; 

Overwegende dat aanlegger, v66r de 
administratieve commissies, de hoed a
nigheid van rechthebbende in hoofde van 
verweerder betwist !weft om reden dat. 
zijn tot staving van zijn pensioenaan
vraag voorgelegde militaire stamboek op 
de enkele verklaringen van verweerder 
te Londen was opgesteld geweest en, 
dienvolgens, van elke bewijskracht was 
ontbloot; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de inhoud en de draagwijdte van het door 
gezegde commissies als niet bewijskrach
tig van de hand gewezen militaire starn
boek onderzoekt en uit dit onderzoek 
afleidt " dat het voorgesteld document 
genoegzaam de hoedanig·heid van recht
hebbende van ge!ntimeerde >> hier ver
weerder, bewijst; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
rechter over de grond zijn beoordeling, 
betreffende een feitelijk punt, in de plaats 
heeft gesteld van die van de commissies 
welke de wet er mede belast over dit 
element uitspraak te doen ; 

Dat hij, dienvolgens, de in het mid
del bedoelde wetsbepalingen geschonden 
!weft; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
.verwijst de zaak naar het Hof van heroep 
te Luik. 

17 maart 1955.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Fettweis. Ve1'slaggeve1·, 
H. Daubresse.- Gelijklnidende conclnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

te KAMER.- 18 maart 1955 

'1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - ·.WET 
VAN 30 APRIL 1951. - WEIG ERING VAN 
HUURVERLENGING DOOR DE VERJIUlfH

DER. - GEZAMEN·LI.TK INGEROEPEN 
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REDENEN VAN WEIGERING. - WETTE
LIJKHEID. 

zo HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - WET 
VAN 30 APRIL 1951. - GEZAMENLIJK 
DOOR DE VERHUURDER INGEROEPEN 
REDENEN TOT WEIGERING VAN HUUR
VERLENGING. - 0NDERSCHEIDEN EN 
AFZONDERLIJKE UITWERKING VAN ELK
BEN DER REDENEN. 

3° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - WET 
VAN 30 APRIL 1951. - UITWINNINGS
VERGOEDING. - GEZAMENLIJK INGE
ROEPEN REDENEN TOT WEIGERING VAN 
HUURVERLENGING. VERGOEDING 
WEGENS EEN DEB REDENEN UITGE
SI~OTEN. - GEEN VERGOEDING TEN 
BATE VAN DE HUURDER. 

1° Om de doo?' de lmunle?' gevraagde han
delshuuTver·lenging te weigeren, mag de 
verhuurder gezamenl~jk bij de wet be
paalde 1·edenen inroepen. 

2° Wanneer, om de huurverlenging te wei
ge?·en, de ve?'htmrder gezarnenlijk ver
scheidene b~j de wet bepaalde redenen 
ingeroepen heeft, maakt iedm· dier redenen 
een onderscheiden tegen de vraaf tot 
huurverlenging opgeworpen midde nit, 
welk afzonde?'lijk moet beschouwd worden 
en oak afzonderlijk onder meer ten op
zichte van het recht op een uitwinnings
vergoeding zijn uitwerking !weft. 

3° Wannee?', om de htttt?'vel'lenging te wei
geren, de verhuurder ve?"Scheidene rede
nen inge1·oepen !weft, waaronder de on
geoorloofde gedraging van de huurder, 
volstaat deze laatste reden, indien zij 
gegrond is, om elk recht tot uitwinnings
ve?·goeding ten bette van de huurder 
uit te sluiten, zelfs indien de andere 
ingeroepen redenen, afzonderlijk be
schouwd, tot zulk recht aanleiding zo·uden 
gegeven hebben. 

(MOORKENS, T. OLBRECH'fS EN MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1954o in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16, I, 1 o, 
2o en 4°, en 25, 3°, van de wet van 30 april 
'1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, en 97 van de Grondwet, 

VERBR., 1955. - -39 

doordat het bestreden vonnis, vaststel
Jend dat " appellante (thans eiseres) in 
het aangetekend schrijven van 6 novem
ber .1951 drie redenen van weigering van 
huurverlenging vermeldt, waarvan de 
eerste twee geen aanleiding tot betwisting 
konden geven en moesten aanvaard wor
den, en de derde echter wel kon betwist 
worden, en waarvan de procedure in de 
artikelen '18, 29 a 32 van de voornoemde 
wet voorzien is "• en dat eiseres " niet 
binnen de gestelde tijd de eerste twee 
redenen heeft verwezenlijkt "• eiseres ver- · 
oordeelt om aan verweerders de betwiste 
uitwinningsvergoeding op grond van arti
kel 25, 3°, van de wet van 30 april 1951 
te betalen om reden dat " in 'g·eval van 
weigering met gemengde redenen, het 
dagvaarden door de huurder om huur
hernieuwing te bekomen overbodig is en 
dat, in ieder geval, zowel bij aanvaarding 
van de weigering door de lmurder als 
bij dagvaarding, de huurder recht heeft 
op uitwinningsvergoeding indien de aan
gegeven redenen niet binnen de zes maan
den ten uitvoer werden gebracht "• dan 
wanneer, 1° krachtens artikel 16, I, ~o, 
alinea 3, van de wet van 30 april 1951, 
zo verweerders wilden betwisten dat 
eiseres gerechtigd was zich, om de huur
hernieuwing te weigeren, op hun fout te 
beroepen, zij " dit op straffe van uitslui
ting binnen de dertig dagen na het ant
woord van de verhuurder dienden te 
doen " ; 2° op gezegde wetsbepaling geen 
uitzondering door de wet gemaakt wordt 
wanneer zij zoals in onderhavig geval 
van andere motieven vergezeld is, het 
weze motieven van zelfbetrekking of uit
sluiting van handelsbestemming waarvan 
verweerders niet onmiddellijk de gegrond
heid moeten betwisten om hun recht op 
huurhernieuwing te handhaven; 3° der
halve, zoals eiseres het uitdrukkelijk in 
haar regelmatig genomen conclusies v66r 
de rechter over de grond staande hield, 
" bij ontstentenis van dagvaarding binnen 
de dertig dagen, de huurder geacht wordt 
de gegrondheid van de weigering te er
kennen "• en verweerders derhalve <( van 
elk recht op huurhernieuwing en derhalve 
ook van elk recht op uitwinningsvergoe
ding vervallen waren " ; doordat, vast
stellend dat eiseres eveneens de fout van 
verweerders had ingeroepen en deze door 
hen niet betwist was g·eworden, het be
streden vonnis de kwestieuze uitwinnings
vergoeding aan verweerders toekent om 
reden dat wegens de aangehaalde ge
mengde redenen verweerders niet moes
ten dagvaarden om hun recht op uit
winningsvergoeding te bewaren, dan 
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wanneer verweerders, naardien eiseres 
zich onder meer op hun fout beriep, deze 
in aile geval binnen de dertig dagen 
op straf van uitsluiting dienden te. be
twisten, en het bestreden vonnis alzo de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat aanlegster zich 
tegen de door verweerders gevraagde 
hernieuwing van de huurovereenkomst 
heeft verzet om de volgende redenen : 
1 o haar wil om persoonlijk het verhuurde 
goed te betrekken of te doen betrekken ; 
2o haar wil om het goed tot een bestem
ming aan te wenden waarbij elke hanclels
onderneming wordt uitgesloten; 3° de 
ongeoorloofde gedraging van verweer
ders, die de voortzetting van de bij over
eenkomst beclong·en betrekkingen tussen 
partijen onmogelijk maakt; 

Overwegende dat ten onrechte door 
het bestreden vonnis wordt beschouwd 
dat, · wanneer, in de door hem aan de 
huurder gedane betekening van zijn ver
zet tegen de hernieuwing van de huur
overeenkomst, de verhuurder verschei
dene wettelijke redenen aangeeft, - en 
namelijk zoals in onderhavig geval, bene
vens zijn wil om persoonlijk het verhuur
de goed te betrekken, en zijn wil om het 
tot een bestemming aan te wenden waar
bij elke handelsonderneming wordt uit
gesloten, tevens ook nog een ongeoor
loofde gedraging van de huurder die de 
voortzetting van de bij overeenkomst 
bedongen betrekkingen tussen verhuur
der en huurder onmogelijk maakt, - het 
verzet tegen de huurhernieuwing· een 
geheel uitmaakt, zoclanig dat, opdat de 
verhuurder een uitwinningsvergoeding 
verschuldigd weze, het volstaat dat hij 
het ene of het ander opgegeven voor
l!lemen met het oog waarop hij het goed 
tegen de huurder heeft kunnen uitwinnen, 
binnen de door de wet bepaalde termijn 
niet ten uitvoer heeft gebracht, zelfs 
wanneer de huurder wegens zijn verzuim 
om zich binnen de wettelijke termijn 
v66r de rechter tot betwisting van de 
derde door de· verhuurder opgegeven 
reden van verzet te voorzien de uitslui
ting heeft opgelopen en geen uitwinnings
vergoeding eisen kon ; 

Overwegende immers dat de redenen 
welke de wet aan de verhuurder toelaat 
tot staving van zijn verzet tegcn de 
huurhernieuwing in te roepen, indien zij 
gezamenlijk kunnen worden opgegeven, 
desniettemin middelcn uitmaken die door 
de verhuurser tegen de vraag· om her
nieuwing van de huurovereenkomst opge-

worpen worden; dat deze middelen on
derscheiden zijn, afzonderlijk dienen in 
acht te worden genomen en ieder op zich 
zelf zijn uitwerking onder meer op het 
recht op uitwinningsvergoeding voort
brengt; 

Overwegende dienvolgens, dat de niet 
verwezenlijking van de eerste twee door 
de verhuurder, tot staving van zijn verzet 
tegen de huurhernieuwing, ingeroepen 
redenen, geen aanleiding kon geven tot 
verweerders recht op uitwinningsvergoe
ding indien de ongegrondheid van de 
derde ingeroepen reden niet vastgesteld 
werd, omstandigheid die elk recht op die 
vergoeding uitsluit ; 

Overwegende dat het middel dus ge
grond is; 

Wat de kosten betreft : 
Overwegende dat aanlegster in haar 

verzoekschrift concludeert tot de veroor
deling van verweerders tot de kosten van 
de aanlcg in verbreking, met inbegrip 
van deze betreffende het onder nummer 2 
bij de voorziening gehecht stuk ; 

Dat in het exploot van betekening 
van dit verzoekschrift, zij bovendien hun 
veroordeling· « tot de kosten van hct ver
nietigd vonnis " vordert ; 

Overwegende dat, waar die laatste 
conclusies, naar de zin van artikel 9 
van de wet van 25 februari 1925, niet 
in het verzoekschrift voorkomen en, dien
volgens, niet door een advocaat bij het 
hof zijn ondertekend, zij. niet ontvanke
lijk zijn ; 

Om die redenen, vcrbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van 
onderhavig· arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten 
van de aanleg in verbreking met inbegrip 
van deze betreffende het onder nummer 2 
bij de voorziening gevoegd stuk ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen zetelende in 
hoger beroep. 

18 maart 1955.- 1e .kamer.- Vom·
zitte1', H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaaL 
Pleiter, H. Van Ryn. 

1e KAMER.- 18 naaart 1955 

1° BELASTING. - BIJDRAGE BIJ BE
SLUIT VAN 15 FEBRUARI 19/o3 TEN LASTE 
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VAN DE LEDEN VAN EEN HOOFDGROE
PERING GELEGD. - BIJDRAGE DIE GEEN 
BELASTING UITMAAKT. 

2° VERJ ARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - BIJDRAGE BIJ BESLUIT VAN 
15 FEBRUARI 1943 TEN LASTE VAN DE 
LEDEN VAN EEN HOOFDGROEPERING GE
LEGD TEN EINDE DE VERDELING VAN 
DE VERVOER- EN VERZEKERINGSKOS'l'EN 
VAN DE KOOPWAREN TE VERZEKEREN. 
- BIJDRAGE DOOR DE STAAT INGEVOR
DERD. -WET VAN 14 JULI 1951. -
DERTIGJARIGE VERJARING. 

·10 De bij besluit van 15 februari 1943 
ten laste van de leden van de hoofd
groepering « Vis- en visserijproducten » 
gelegde bijdrage maakt geen belasting 
uit (1). (Wet van 14 juli 1951, art. 2 
en 3.) 

2° De vordering van de Staat tot inning 
van de door paragraaf 3 van a1·tikel 3 
van het besluit van 15 februari 1943 
ten laste van de leden van de groepering 
" Vis- en visserijproducten » gelegde bij
drage is slechts na dertig jaar verjaard. 
(Wet van 14 juli 1951 art. 2 en 3.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN,' T. GOES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 februari 1953 g·ewezen door 
de Vrederechter te Oostende; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen procedure blijkt dat ver
weerder een zekere som aan de gewezen 
hoofdgroepering· Vis- en visserijproduc
ten verschuldigd gebleven was uit hoofde 
van gemis aan storting, in 1942 en 1943, 
van de bijdragen, die, volg·ens de toen
malige reglementering, door bedoelde 
groepering ten bate van de door besluit 
van 15 februari 1943, artikel 3, para
graaf 3, ingestelde vereffeningkas opge
vorderd werden ; 

Dat eiser, in de rechten van vermelde 
groepering getreden, de invordering van 
die schuldvordering door middel van een 
door de bevoegde ontvanger der registra
tie en domeinen op 24 september 1952 

(1) Betreffende het begrip belasting, zie 
verbr., 30 november 1950 (Ar1·. Verbr., 1951, 
bl. 149; Bull. en PASIC., 1951, I, 191, met 
de nota); 12 october 1954 (Arr. Vm·b1·., 1955, 
bl. 69; Bull. en PASIC., 1955, I, 106, met de 
conclusie van de hem• adocaat-generaal Gans
hof van der J\'leersch). 

uitgevaardigd dwang·bevel nastreefde ; 
dat verweerder verzet tegen dit dwang
bevel aantekende; dat de bestreden be
slissing het verzet gegrond verklaarde en 
besliste dat de schuldvordering verjaard 
was; 

Over het enig· middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 214, 7°, van het 
door de wet van 16 juni 1947 bekrachtigd 
koninklijk besluit nr. 64 van 30 novem
ber 1939 bevattende het Wetboek van 
de registratierechten, 4 van de besluitwet 
van 5 mei 1944 betreffende de tijdens 
de vijandelijke bezetting door de secre
tarissen-generaal en door hen die hun 
functies hebben uitg·eoefend•g·enomen be
sluiten en volbrachte administratieve 
alden, 2 en 7 van de besluitwet van 8 no
vember 1944, betreffende de vereffening 
der N ationale landbouw- en voedings
corporatie, 1, 2, 3, 4 en 5, van de wet 
van 14 juli 1951 houdende vereffening 
van de door de besluitwet van 5 mei 1944 
nietig verklaarde organismen en diensten, 
doordat het bestreden vonnis, beschou
wende dat de schuldvordering waarvan 
eiser regelmatig de inning· overeenkom
stig artikel 220 van het koninklijk besluit 
nr. 6/1 van 30 november 1939 door middel 
van een dwangbevel vervolgde geen bur
gerlijke schuldvordering, maar een 
schuldvordering van « fiscale aard » was, 
zonder de wetsbeschikking te verduide
lijken die, afbreuk doende aan arti
kel 2262 van het Burgerlijk W etboek, 
in onderhavig geval de toepassing van 
een ltortere verjaring dan de dertigjarige 
toeliet, verklaart dat deze schuldvorde
ring· op de dag waarop meer dan vijf jaar 
verlopen waren sinds het ogenblik waarop 
deze schuldvordering ontstaan was ver
jaard was, en dat bijgevolg eiser geen 
recht meer had om aan verweerder een 
dwangbevel te betekenen, dan wanneer, 
naardien de wet van 14 juli 1951, in haar 
artikel 3, alinea 2, uitdrukkelijk v9orziet, 
dat de invordering van de schuldvorde
ringen zoals de betwiste schuldvordering 
" zoals in zake registratie " vervolgd 
wordt, de rechter gehouden was, zoals 
hij het in een ander opzicht deed, de 
beschikking·en van het Wetboek van 
registratierechten toe te passen en meer 
in het bijzonder het artikel 214 van dit 
wetboek, dat in zijn nummer 7 bepaalt 
dat buiten de in dit artikel beperkend 
voorziene gevallen de " verschuldigde 
rechten en boeten " enkel na vijftien jaar 
te rekenen van de dag waarop de vorde
ring· van de Staat ontstaan is verjaard 
zijn, dan wanneer in alle geval, zelfs in 
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de veronderstelling dat de rechter niet 
gehouden was, krachtens de uitdrukke
lijke bepalingen van de wet van 14 juli 
1951, op het geschil de procedureregels 
toe te passen die door het Wetboek van 
registratierechten worden voorzien, quod 
non, dan nog blijkt dat, naardien deze 
wet geen enkele afbreuk aan het gemeen 
recht uitvaardigt, de rechter geen kortere 
verjaring dan de dertigjarige kon toe
passen zonder de door artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek wettelijk uitge
vaardigde algemene beginselen te mis
kennen: 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de gevorderde bij

drage bestemd was om de verdeling van 
de vervoer- en verzekeringskosten van de 
koopwaar onder al de !eden van de groe
pering te verzekeren; dat zij geen belas
ting uitmaakt ; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling of reglementering van de secre
tarissen-generaal die toepasselijk zou ge
bleven zijn, een bijzondere verjarings
termijn voor de invordering van derge
lijke bijdragen bepaald heeft; 

Overwegende derhalve dat bij gebrek 
aan afwijkende bepaling, de wetgever 
naar de bij artikel2262 van het Burgerlijk 
Wetboek voorziene verjaring heeft willen 
verwijzen; 

Overwegende derhalve dat het tweede 
onderdeel van het middel gegrond voor
komt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding· van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing·; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Vredegerecht 
te Brugge, derde kanton. 

18 maart 1955. - 1e kamer.- Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Gilmet. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Ryn .. 

2e KAMER. - 21 maart 1955 

VERKEER. - VASTSTELLING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND DAT 
EEN ONTWIJKINGSMANCEUVRE AAN EEN 
WEGGEBRUIKER DOOR DE RIJWIJZE VAN 
EEN ANDER WEGGEBRUIKER WERD OP
GELEGD. - VASTSTELLING VAN DE 
OVERMACHT. 

Stelt vast dat een weggchi'uilcer zich in een 
geval van overmacht bevond, welk de 
door hem uitgevoe1·de ontwijkingsma
nmuvre rechtvaardigt, het arrest dat er 
op wijst dat die manmuvre hern door de 
rijwijze van een ander weggebruiker 
we1'd opged1·ongen (1). 

(VANDEREYCKEN, '1'. NAAMLOZE 
VENNOO'l'SCHAP MARMOR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1954 gewezen door het 
Hof .van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering 
gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 en 419 van het Strafwet
boek, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41 en 42 van 
deW egcode, doordat het bestreden arrest, 
na bevonden te hebben « dat de bestuur
der van de vrachtwagen die zorgvuldig 
zijn rechterkant hield, een korte zwen
king naar links begaan heeft om hem 
(aanlegger) te vermijden, en dat de 
beklaagde op dat ogenblik naar rechts 
afgeweken is en met de vracl1twagen m 
aanrijding gekomen is "• om aanlegger te 
veroordelen, verkl aart dat dezelve ver
geefs aanvoert « dat hij op het ogenblik 
der aanrijding zijn rechterkant hield "• 
daar de rijheweging van de bestuurder 
van de vrachtwagen « een reddingsma
nreuvre uitmaakt hetwelk door de onzin
nige rijwijze van beklaagde opgedrongen 
werd en ingegeven werd ten einde een 
aanrijding te vermijden die ten gevolge 
van die rijwijze onvermijdelijk geworden 
was " ; dan wanneer die beschouwingen 
en vaststellingen strijdig zijn en noch het 
verwerpen van aanleggers conclusies, 
noch zijn veroordeling rechtvaardigen : 
1 a dat, zo de aanrijding zich he eft voor
gedaan omdat « de bestuurder van de 
vrachtwagen, die zorgvuldig zijn rechter
kant hield, een korte zwenking naar links 
hegaan heeft oh1 aanlegger te vermijden 
en dat deze op 1 dat ogenblik naar rechts 
afgeweken en met de vrachtwagen in 
aanrijding gekomen is "• het evenwel niet 
waar is dat de bestuurder van de vracht-

(1) Raadpleeg verbr., 16 mei 1949 (Ar1·. 
Verb1·., 1949, bl. 332; B'u.ll. en PASIC., 1949, 
I, 374); 2 april 1951 (A1-r. Ye1'b1·., 1951, 
bl. 421; Bull. en PABIC., 1951, I, 500); LEs 
NOVELLEB, Co(le de la 1'0ute, nr. 2820. 
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wagen tot de korte zwenking· naar links 
gedwongen is geweest « om een aanrij
ding te vermijden die ten gevolge van 
aanleggers rijwijze onvermijdelijk was 
geworden "• naardien het opnieuw rechts 
gaan rijden door aanlegger integendeel 
die aanrijding· moest vermijden, indien 
de vrachtwagen niet links afgeweken 
was; 2° het aankomen, uit de tegenover
gestelde richting, van een hindernis, zoals 
een automobiel die uit die richting en 
op zijn linkerkant aangereden komt 
slechts een plotseling vermijdingsmanceu
vre had kunnen rechtvaardigen indien 
die hindernis niet kon voorzien worden, 
wat ter zake niet vastgesteld is en niet 
het geval is, aangezien het ongeval zich 
op een brede, rechte weg voorgedaan 
heeft; 3° het aankomen, uit de tegen
overgestelde richting, van _een links rij
dend voertuig nimmer het links gaan 
rijden van zijn tegenligger zou kunnen 
rechtvaardigen, aangezien aan dat voer
tuig bij artikel 42 voorgeschreven wordt 
stil te houden ingeval een hindernis in de 
weg komt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de bestreden beslis

sing erop wijst dat, volgens de verkla
ringen van verscheidene getuigen, aan
legger met een te grote snelheid reed, dat 
hij even v66r _het ongeval « helemaal 
links '' reed, dat de bestuurder van de 
vrachtwagen die zorgvuldig rechts hield, 
een korte zwenking naar links begaan 
heeft om hem te vermijden, « dat de 
beklaagde op dat ogenblik naar rechts 
heeft afgeweken en met de vrachtwagen 
in aanrijding gekomen is "; 

Overwegende dat er generlei tegen
strijdigheid gelegen is tussen die vast
stellingen en de vaststellingen welke in 
het bestreden arrest daarop volgen, name
Jijk dat « de rijbeweging van de bestuur
der van de vrachtwagen een reddings
manceuvre is hetwelk door de onzinnige 
rijwijze van de beklaagde werd opge
drongen en ing·egeven ten einde een aan
rijding te vermijden die tengevolge van 
die rijwijze onvermijdelijk was gewor
den ''; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel in feite niet opgaat ; 

Over het tweede en het derde onder
dee! : 

Overweg·ende dat die beide onderdelen 
van het midde1 ertoe strekken te doen 
aannemen dat fouten werden begaan door 
de bestuurder van de vrachtwagen, 
slachtoffer van het ongeval ; 

Overwegende dat zo, enerzijds, in ant-

woord op de door aanleggers ingeroepen 
verweermiddelen, het arrest erop wijst 
« dat de bestuurder van de vrachtwagen, 
die zorgvuldig zijn rechterkant hield, een 
korte zwenking naar links heeft uitge
voerd om hem te vermijden, clat be
klaagde op dat ogenblik naar rechts 
heeft afgeweken en met de vrachtwagen 
in aanrijding gekomen is n, en dat « de 
verwijten welke hij aan de bestuurder 
van de vrachtwagen toestuurt van grond 
ontbloot zijn; dat immers diem; ma
nceuvre een reddingsmanceuvre is dat 
door de onzinmge rijwijze van beklaagde 
opgedrongen werd en ingegeven werd 
ten einde een aanrijding te · vermijden 
die tengevolge van die rijwijze onvermij
delijk was geworden "• het anderzijds 
beslist, dat de. inbreuken op de arti
kelen 418 en 4'19 van het Strafwetboek, 
alsmede op de artikelen 41 en t12, para
graaf 1, van het koninklijk besluit van 
1 februari 1934 ten laste van aanlegger 
bewezen zijn en vaststelt dat die drie 
inbreuken « uit een zelfde gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg voortvloeien " ; 

Overwegende dat, aangenomen dat de 
tegen de bestuurder van de vrachtwagen 
voorgebrachte grieven gegrond mochten 
zijn, de veroordeling van aanlegger noch
tans gerechtvaardigd is door het gebrek 
aan vooruitzicht of aan voorzorg, uit
gema[!.kt door de te zijnen laste als 
bewezen beschouwde inbreuken op de 
artikelen 41 en 42, paragraaf 1, van bet 
koninklijk besluit van 1 februari 1934 ; 
dat dienvolgens, in zover zij tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht zijn, de tweede en derde 
onderdelen van het middel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32, 33, 41, 
en 42 van de Wegcode, 418 en 419 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat aanlegger in verbreking al
thans vanaf Gosselias met een merkelijk 
overdreven snelheid reed, omdat « hij 
ononderbroken toeterde om andere weg
g·ebruikers voorbij te steken, zigzagwijze 
op de weg van uiterst rechts naar uiterst 
links reed, zodat de wagens die hem 
kruisten rechts moesten rijden om hem 
te vermijden "; dan wanneer aile elemen
ten welke bet hof aldus als wijzend op 
een overdreven snelheid en als ten laste 
van aanlegger een fout opleverend .Iaten 
gelden heeft, de uitvoering van voor
schriften van de Wegcode uitmaken, zo
dat de verklaring dat aanlegger met een 
overdreven snelheid gereden heeft niet 



614 

door de ingeroepen motieven gerecht
vaardigd wordt : 

Overwegende dat, in strijd met het
geen ip. het micldel vooropgezet wordt, 
het bestreden arrest niet beslist dat aan
legger, althans vanaf Gosselies, met een 
merkelijk overdreven snelheid reed « om
dat hij ononderbroken toeterde om an
dere weggebruikers voorbij te steken, 
zigzagwijze over de weg van uiterst rechts 
naar uiterst links reed ... », maar dat het · 
arrest vaststelt dat blijkens getuigen
verklaringen « beklaagde, althans vanaf 
Gosselies, met een merkelijk overdreven 
snelheid reed, ononderbroken toeterde om 
andere weggebruikers voorbij te steken, 
en zigzagwijze van uiterst rechts naar 
uiterst links over de weg reed ... » ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele 

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

II. In zover de voorziening tegen de 
over de burgerlijke vordering van de 
verwerende vennootschap g·ewezen be
slissing gerich t is : 

Over het tweede en het derde onder
dee! van het eerste middel, hier te voren 
opgenomen : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat de vermijdingsmanreuvre door aan
leggers rijwijze aan de bestuurder van de 
vrachtwagen opgelegd geweest is, het 
arrest vaststelt dat de bestuurder van 
de vrachtwagen in een geval van over
macht verkeerd heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat aanlegger geen 
bijzonder middel inroept ; 

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

21 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 21 maart 1955 

ONVRIJWILLIGE VERWONDIN
GEN EN DODING. - ZWARE FOUT 
NIET VEREIST. 

De artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, die het geb1·ek aan vooruitzicht of 
voo1·zorg die onvrijwillige licharnelijke 

letsels veroorzaalct hebben tot rnisdrijf 
rnaken, vereisen de zware f'out niet ( 1). 

(LODENS EN DEREDE, 
T. LODEWIJCKX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 mei 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de publieke vordering 
gerich t zijn : 

a) Wat betreft de tegen verweerder 
Lodewijckx ingestelde publieke vorde
ring· : 

Overwegende dat aanlegger Lodens 
geen hoedanigheid heeft om zich tegen 
het vonnis te voorzien in zover daarbij 
uitspraak gedaan wordt over, de ten laste 
van zijn medebeklaagde, verweerder 
Lodewijckx, ingestelde publieke vorde
ring; 

Overwegende dat de voorzieningen 
van aanleggers, burgerlijke partijen, aan 
het hof enkel het onderzoek met betrek
king tot de private belangen dier partijen 
opdragen; dat die partijen niet veroor
deeld zijn geweest tot de kosten van de 
tegen verweerder Lodewijckx ingestelcle 
publieke vorclering; dat hun voorzienin
gen, in zover zij zijn tegen het openbaar 
ministerie gericht derhalve zonder voor
werp zijn; 

b) Wat betreft de tegen aanlegger 
Lodens ingestelde publieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 54 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, houdende algemeen 
reglement op de verkeerspolitie, 420 van 
het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat, het bestre
den vonnis onder de motieven welke de 
rechter ertoe geleid hebben de onder
scheiden tegen eerste aanlegger in ver
breking voorgebrachte telastleggingen 
bewezen te verklaren laat gelden dat 
" indien Lodens, die verkeersvoorrang 
verschuldigd was, meer oplettend en 
voorzichtiger ware geweest, en indien hij 
inzonderheid stilgehouden had, wat hij 
niet gedaan heeft, hij zich rekenschap 
ervan had kunnen geven dat Lodewijckx 

(1) Verbr., 13 januari 1927 (Bttll. en PAsrc., 
1927, I, 122); 26 mei 1952 (Arr. Yerbr., 1952, 
bl. 5U; Bull. en PAsrc., 1952, I, 622). 
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·toen hij de aansluiting naderde een weg
gebruiker aan het voorbijsteken was "• 
zonder de conclusies te beantwoorden 
waarbij aanlegger bewees dat hij op het 
ogenblik der aanrij ding stilstond, en in 
dit verband op verscheidene zeer duide
lijke elementen wees, onder meer op het 
feit dat zijn wagen enkel op de linker 
voorschokbreker was aangereden g.eweest 
en qp de omstandigheid dat zijn wagen 
onder de schok een kwart wending naar 
links op de achterwielen had gemaakt 
in dier voege dat die wielen op dezelfde 
plaats als op het ogenblik der aanrijdiilg 
bleven; 

Overwegende dat de feitelijke beschou
wingen van aanlegger met betrekking tot 
het gedeelte van zijn wagen dat door 
verweerders wagen aangereden geweest 
is· en de manier waarop zijn wagen op de 
aanrijding gereageerd had er enkel toe 
strekken te bewijzen dat aanlegger op 
het ogenblik der aanrijding stil stond; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dit verweermiddel passend beantwoord 
heeft door uitdrukkelijk in feite vast te 
stellen dat aanlegg·er niet stilgehouden 
had· 

O~erwegende dat de verplichting de 
vonnissen en arresten met redenen te 
omkleden niet de verplichting met zich 
brengt al de argumenten te behandelen 
welke tot staving van de ingeroepen ver
weren voorg·ebracht worden; 

Dat het middel niet 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 ; 

II. In zover de voorziening·en gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lijke vorderingen van aanleggers tegen 
verweerder en over verweerders burger
lijke vordering tegen aanlegger Lodens : 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Bnrgerlijk Wetboek, en, 
voor zoveel als nodig, van de artikelen 2?, 
29, paragraaf 4, en 36, paragraaf 4, van 
het koninklijk beslnit van 1 febrnari 1934, 
hondende algemeen reglement op de 
verkeerspolitie, en 420 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat de door verweerder Lode
wijckx begane inbrenken zonder verband 
van noodzakelijke oorzakelijkheid met 
het ongeval zijn en die beslissing steunt 
Dp de grond dat die verweerder, aan wie 
verkeersvoorrang verschuldigd was, zelfs 
.door ter hoogte van een splitsing, het 
linkerdeel van de rijweg te berijden, 

gelet onder meer de omstandigheden van 
plaats, geen zware font begaan heeft 
welke oorzaak van het ongeval geweest is 
en uit hoofde waarvan hij aileen ge
benrlijk aansprakelijk zon knnnen we
zen, dan wanneer de verkeersvoorrang 
welke een weggebruiker geniet hem er 
niet van ontslaat de voorzorgen te treffen 
welke nodig zijn om een aanrijding te 
vermijden en zijn burgerlijke verantwoor
delijkheid niet van het bestaan van een 
zware fout in zijnen hoofde afhankelijk 
stelt, dat om het even welke begane 
fout, hem verplicht tot het herstel van 
de schade bij te dragen indien zij tot het 
ongeval bijgedragen heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder Lodewijckx aan inbreuken 
op de artikelen 2?, 1, 29, paragraaf 4, 
en 36, parag-raaf 4, van het koninklijk 
beslnit van 1 febrnari 1934 schuldig ver
klaart en hem uit hoofde van die inbreu
ken tot een straf veroordeelt; 

Dat het daarentegen, steunend op de 
grond dat de door hem begane inbreuken 
op de Wegcode zonder noodzakelijk oor
zakelijk verband met het ongeval zijn, 
verweerder vrijspreekt van de telast
legging van onvrijwillige verwondingen, 
welke insgelijk tegen hem voorgebracht 
werd, en hem van alle burgerlijke aan
sprakelijkheid voor de aanrijding en de 
schadelijke gevolgen ervan vrijstelt; 

Overwegende dat het die beslissing 
steunt op de. reden dat " zelfs door ter 
hoogte van een splitsing het linker deel 
van de rijweg te nemen, verweerder gelet 
op de omstandigheden van plaats, geen 
zware fout begaan heeft welke oorzaak 
van het ongeval geweest is en uit hoofde 
waarvan hij aileen gebeurlijk aansprake
lijk zou knnnen wezen " ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus de in het middel aangeduide arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 
en de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek geschonden heeft, 
welke artikelen de strafrechtelijke verant
woordelijkheid en de burgerlijkrechtelijke 
aansprakelijkheid die zij onderscheiden
lijk regelen, niet van het bestaan van een 
zware fout in hoofde van de dader afhan
kelijk stellen ; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden vonnis, doch enkel voor zoveel 
het over de burgerlijke vorderingen van 
aanleggers tegen verweerder en over de 
burgerlijke vordering van verweerder te
gen aanlegger Lodens uitspraak gedaan 
heeft ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
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op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Namen, zetelende in hoger beroep ; 
veroordeelt aanleggers enerzijds, en ver
weerder anderzijds, respectievelijk tot de 
helft der kosten. 

21 maart 1955. - 2e kamer. - VooT
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggeveT, H. lVIoriame. - Gelijklu1:dende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Veldekens. 

2c KAMER. - 21 maart 1955 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
0PENBAARHEID VAN DE TERECHTZIT
TING NIET VASTGESTELD. - NIETIG
HEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 0PENBAARHEID VAN 
DE TERECHTZITTINGEN VAN EERSTE 
AANLEG NIET VASTGESTELD.- NIETIG
HEID VAN HET VONNIS. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE DE IN DE LOOP 
VAN DIE TERECHTZITTINGEN INGEWON
NEN BEWIJSELEMENTEN NIET AFGE
WEND HEEFT. - NIETIGHEID VAN DE 
BESLISSING IN HOGER BEROEP. 

3° VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
- PUBLIEKE VORDERING. - GECON
THAVENTIONALISEERD WANBEDHIJF. -
TERMIJN. 

1° Wannee1· in st?·afzaken niet vastgesteld 
wm·dt dat de aan het onderzoek van de 
zaak gewijde terechtzittingen openbaar 
geweest zijn, of dat regelmatig bevolen 
werd dat de zaak met gesloten deuren zou 
behandeld worden is het vonnis nietig ( 1). 

2° Wanneer niet vastgesteld werd dat de 
aan het onde1·zoek van de zaak gewijde 
terechtzittingen dom· de politierechtbank 
openbam· geweest zijn, is het in hoge1· 
beroep door de correctionele rechtbank 
gewezen vonnis nietig, indien het de nie
tigheid van het eerste vonnis overgenomen 
/weft, dooT de in de loop van de teTecht
zittingen van de eerste !'echter inge
wonnen bewijselementen niet te hebben 
afgewend (2). 

3° De uit een gecontraventionaliseerd wan-

(1) Verbr, 24 november 1930 (Bull. en 
PAsrc., 1930, I, 372); raadpleeg verbr., 
24 maart en 30 juni 1941 (Bull. en PAsm., 
1941, I, 97 en 264). 

(2) Raadpleeg verbr., 27 oeptember 1954 

bed1·ijf van onvTijwillige slagen ontstane 
publieke vordeTing verjaa!'t, bij gebrek 
aan ve1jaTingschorsende ooTzaak, na veT
loop van zes maanden sedert de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
die gesteld wenl binnen de zes maanden 
te Tekenen van de dag waarop het rnisdrijf 
gepleegd werd (3). (Wet van 17 april 
1878, art. 21, 23 en 26.) 

(GILLET, T. COLAS EN CONSOORTEN.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 october 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te N eufch:Heau ; · · 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de ten laste van 
aanlegger ingestelde publieke vordering· 
en tegen de beslissingen over de burger
lijke vorderingen welke respectievelijk 
door verweerder Melchior Colas tegen 
aanlegger en door aanlegger tegen ver
weerders Albert Colas en Melchior Colas 
werden ingesteld : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10 van de wet van 
1 mei 1849 op de rechtbanken van een
voudige en van correctionele politie, 155 
en 189 van het Wetboek van strafvorde
ring; doordat uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt" dat de zaak v66r de 
Rechtbank van politie te Bastog·ne ter 
zittingen van 22 april en '10 juni 1954 
is onderzocht geweest, zonder dat in het 
stuk dat overg·eleg·d wordt om als proces
verbaal te dienen (bl. 22 van het dossier) 
vastgesteld wordt welke op die zittingen 
de samenstelling van de rechtbank ge
weest is en of het onderzoek van de zaak 
openbaar is geschied ; doordat het hof 
van verbreking aldus in de onmogelijk
heid wordt gesteld de regelmatigheid van 
de procedure en de wettelijkheid van: de 
gewezen beslissing na te gaan : 

Overwegende dat noch uit het stuk 
dat inhet dossier onder nummer 22 berust 
waarvan in het middel gewag wordt ge
maakt en hetwelk als proces-verbaal van 
de door de Rechtbank van politie te 
Bastog·ne op 22 april en '1 0 juni 195~, 
gehouden zittingen schijnt te dienen, 
noch uit enig ander stuk van de rechts
pleg·ing waarop het hof acht vermag te 

en 7 februari 1955 (Bttll. en PAsiC., 1955, 
I, 43 en 599). 

(3) Verbr. van zelfde dag in Bttll. en PASIC .• 
1955, · I, 801, met de nota. 
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slaan blijkt dat die zittingen openbaa.r 
geweest zijn of dat het sluiten van de 
deuren regelmatig gelast is geweest ; dat 
de bij artikel 96 van de Grondwet voor
geschteven openbaarheid derhalve niet 
gerechtvaardigd is ; 

Overwegende dat het niet vervullen 
van deze substantiele formaliteit de nie
tigheid van de ter zitting gevoerde onder
zoeksrechtspleging en van het daaruit 
gevolgde vonnis met zich brengt; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep niet in uitdrukkelijke bewoor
dingen verklaart dat hij, tot vorming· 
van zijn overtuiging, de bewijselementen 
welke door de eerste rechter in de loop 
van de bovengemelde zitting·en onregel
matig ingewonnen werden, buiten be
schouwing gelaten heeft ; 

Dat het bestreden vonnis mitsdien de 
nietigheid van het beroepen vonnis over
genomen en de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
uitspraak doende over de tegen aanlegger 
ingestelde publieke vordering, hem tot 
een enige straf veroordeelt uit hoofde 
van inbreuk op artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, wanbedrijf het
welk bij beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Neufchateau gecontraventionaliseerd 
werd, en uit hoofde van inbreuk op 
artikel 31-2° van de Wegcode van 1, fe
bruari 1931t wegens op 13 november 1953 
begane feiten ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de rechtspleging waarop het hof 
acht vermag te slaan blijkt dat de ver
jaring van de uit bet gecontraventiona
liseerd wanbedrijf van onvrijwillige sla
g·en of verwondingen ontstane publieke 
vordering na 17 februari 1954, datum 
van de dagvaarding van aanlegg·er v66r 
de rechtbank van politie, gestuit is ge
weest, dat; naardien er zich geen ver
jaringschorsende oorzaak voorgedaan 
heeft, de verjaring met betrekking tot 
die inbreuk ten dage van het bestreden 
vonnis verkregen was ; 

B. In zover de voorziening· gericht is 
tegen de beslissing· over de ten laste van 
aanlegger door de burgerlijke partij 
Charles Back ingestelde vordering : 

Overwegende dat deze beslissmg, waar
hij enkel een deskundig onderzoek gelast 
werd en aanlegger slechts veroordeeld 
werd om aan die burgerlijke partij een 
provisionele vergoeding· te betalen, geen 
eindbeslissing is en niet over een betwis
ting nopens de bevoegdheid gewezen 

werd; dat de voorziening dus niet ont
vankelijk is ; 

Doch overwegende dat de verbreking 
van de over de publieke vordering ge
wezen beslissing· de vernietiging van de 
over deze burgerlijke vordering gewezen 
beslissing met zich brengt ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het uit
spraak gedaan heeft over de tegen ver
weerders Albert Colas en Melchior Colas 
ingestelde vordering en over de door 
Charles Back tegen evengemelde twee 
verweerders ingestelde burgerlijke vor
dering ; zegt dat er geen termen zijn tot 
verwijzing met betrekking tot de vervol
ging welke tegen aanlegger uit hoofde 
van onvrijwillige slag·en of verwondingen 
ingesteld werd; beveelt dat melding· van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerders 
Albert Colas en Melchior Colas tot de 
kosten, behalve de kosten van de bete
kening van de voorziening aan verweer
der Charles Back, welke ten laste van 
aanleg·ger blijven ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Aarlen, zetelende in hoger beroep. 

21 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER.- 21 maart 1955 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - WEGENS SAMENHAN
GENDE MISDRIJVEN VERVOLGD ONDER 
DE RECHTSMACHT VAN HET MILITAIR 
GERECHT VALLENDE PERSOON EN ON
DER DE GEWONE RECHTSMACHT VAL
LENDE PERSOON TEGELIJKERTIJD. -
BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE 
RECHTBANK OM DE ONDER DE MILI
'l'AIRE RECHTSMACHT VALLENDE PER
SOON TE BERECHTEN. 

2° KOSTEN. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELING VAN VERSCHEIDENE BE
TIGHTEN WEGENS VERSCHILLENDE MIS
DRIJVEN.- HOOFDELIJKE VEROORDE
LING TOT DE KOSTEN JEGENS DE PU
BLIEKE PARTIJ. - ONWE'l'TELIJKHEID. 

1° TVanneer een onder ,de 1·echtsmacht van 
het militai1· gerecht vallende persoon en 
een onder de gewone rechtsmacht vallende 
persoon tegelijkertijd wegens samenhan-
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gende misdrijven worden vervolgd, is de 
gewone rechtbank bevoegd om de onder 
de militaiTe rechtsmacht vallende persoon 
te berechten. (Wet van 15 juni 1899, 
art. 26, al. 1.) 

2° Is onwettelijk het vonnis ddt wegens 
verschillende misdrijven veToordeelde be
tichten hoofdelijk tot de lcosten jegens de 
pu blielce pm·tij veTooTdeelt ( 1). 

(PAPART.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 195~ gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 tot ~ en 21 
van de wet van '15 juni 1899 houdende 
titels I en II van het Wetboek van 
strafrechtspleging voor het leger, doordat, 
naardien aanlegger bij het plegen van de 
hem ten laste gelegde feiten aan de 
bepalingen van voormelde artikelen 1 
tot ~ onderworpen was, de correctionele 
rechtbank en het hof van beroep onbe
voegd waren om over de vervolging uit
spraak te doen : 

Overwegende dat bij beschikking van 
de raadkamer, waarin ten aanzien van 
de eerste telastlegging melding van ver
zachtende omstandigheden gemaakt werd 
aanlegger naar de correctionele rechtbank 
verwezen werd uit hoofde van zware 
diefstal, gewone diefstal en pogirig tot 
gewone diefstal, feiten gepleegd in de 
nacht v~n 13 op 14 augustus 1952; 

Dat die telastleggingen tegen aanlegger 
vastgesteld werden bij samenhang met 
verscheidene aan andere beklaagden 
waaronder verscheidene geen militairen 
waren ten laste gelegde inbreuken op de 
strafwetten welke allen bij dezelfde be
schikking· naar hetzelfde strafgerecht ver
wezen werden ; 

Overwegende dat door de feiten aan 
aanlegger verweten bewezen te verklaren, 
het bestreden arrest, hoewel het voor het 
eerste feit de verzwarende omstandigheid 
van breuk, inklimming of valse sleutels 
verwerpt, vastgesteld heeft dat die mis
drijven samenhangend waren met de aan 
de medebeklaagden die · geen militairen 
waren ten laste gelegde misdrijven; 

(1) Verbr., 3 november 1953 (A•·r. Vm·br., 
1954, bl. 134; Bull. en PAsrc., 1954, I, 150); 
11 october 1954, sttp1·a, bl. 07 (Bttll. en 
PAsrc., 1955, I, 103). 

Overwegende dat wanneer een onder 
de rechtsmacht van het militair gerecht 
vallende persoon en een onder de gewone 
rechtsmacht vallende persoon tegelijker
tijd hetzij als daders, mededaders van 
of medeplichtigen aan een inbreuk op 
de ~trafwetten, hetzij wegens samen
hangende misdrijven vervolgd worden,. 
de gewone rechtbank aileen bevoegd is 
om de onder de militaire rechtsmacht 
-:allende persoon te berechten (artikel 26, 
hd 1, van de wet van 15 juni 1899); 

Dat eruit volgt dat in onderhavig geval 
de gewone strafgerechten bevoegd waren 
om kennis te nemen van de tegen aan
legger ingestelde publieke vordering en 
dat het middel naar recht faalt · 

Over het middel van ambtswege af
geleid uit artikel 50 van het Strar'wet
boek, doordat het bestreden arrest aan
legger hoofdelijk met andere beklaagden 
tot de helft der in eerste aanleg jegens 
de publieke partij gevallen kosten veroor
deelt, dan wanneer aanlegger niet ver
oo_rde~~d werd uit hoofde van enig der 
misdriJVen welke ten laste van die mede
beklaagden voor bewezen gehouden wer
den : 

Overwegende dat aanlegger enkel ver
oordeeld geweest is uit hoofde van twee 
diefstall_en en van een poging tot diefstal, 
wegens m de nacht van 13 op 14 augustus 
1952 gepleegde feiten; dat geen der mede
beklaagden als dader, mededader van, 
of als medeplichtige aan bedoelde mis
drijven veroordeeld werd; 

Overweg·ende dat naar luid van arti
kel 50 van het Strafwetboek, aileen die
genen die door hetzelfde vonnis of het
zelfde arrest wegens eenzelfde misdrijf 
veroordeeld werden hoofdelijk tot de 
kosten der publieke vordering gehouden 
zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door de beslissing van de eerste rechter 
te bevestigen waarbij aanlegger hoofde
lijk met verscheidene medebeklaagden 
tot de helft der in eerste aanleg jegens 
de publieke partij gevallen kosten veroor
deeld werd dus bovengemelde wetsbepa
ling geschonden heeft ; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het, 
over de publieke vorclering ten laste van 
Papart uitspraak doende, deze hoofdelijk 
met andere beklaagden tot de helft der 
in eerste aanleg jegens de publieke partii 
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gevallen kosten veroordeeld heeft ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van onderhavig· 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt aanlegger tot twee derde van 
de kosten; laat het overblijvende der 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

21 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslag
gever, H. Bareel.- Gelijkluidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 maart 1955 

-1o INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - BIJ ARTIKEL 2, 
PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OC
TOBER 19l,5 OMSCHREVEN WETTELIJK 
VERMOEDEN. - VERMOEDEN SLECHTS 
VAN TOEPASSING INDIEN DE ADMINIS
TRATIE ER V66R 1 JANUARI 1950 JEGENS 
DE BELASTINGPLICHTIGE GEWAG VAN 
MAAKT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 55, 
PARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN. - RAlVIlNG GESTEUND 
OP DE AANGEGEVEN ACTIVA EN OP DE 
TERUGBETALING VAN EEN ONTLEENDE 
SOM. - FEITELIJK VERMOEDEN. -
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR RET 
HOF VAN BEROEP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR. - NIEUWE STUKKEN. -
BEGRIP. - 0VERLEGGlNG AAN RET 
HOF VAN BEROEP. - VOORWAARDEN. 

'• 0 . INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - BIJ ARTIKEL 2, 
PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OC
TOBER 19t,5 OMSCHREVEN VERMOE
DENS. - BANKDEPOSITO'S. - VbOR
WERP VAN DIT VER!VIOEDEN. 

5° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
EXTRA - BELASTING. - BELASTBARE 

---------------·----·--------

(1) Verbr., 6 juli 1954 (A1'1'. Verbr., 1954, 
bl. 735; Bull. en PAsrc., 1954, I, 975); 1 maart 
1955, supra, bl. 557 (Bull. en PAsro., 1955, 
I, 721). 

(2) Zie verbr., 6 juli 1954 (Arr. Verb1·., 
1954, bl. 735; Bull. en PAsiC., 1954, I, 975); 
nota 2 onder verbr., 22 juni 1954 (Bull. en 
PAsiC., 1954, I, 920). 

GRONDSLAG BEPAALD BIJ VERGEL!J
KING VAN DE ACTIVA IN 1%0 EN IN 
'19t,t,. - IN ACHT TE NEMEN DEBET
REKENINGEN OP DE BANK. - SCHUL
DEN OP RET EINDE VAN RET BELAST
BARE TIJDPERK BESTAANDE. 

1° Om tot het vestigen van de extra- belas
ting gerechtigd te zijn het bij artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1945 omschreven vermoeden toe te pas sen, 
moet de administratie e1· van v66r 1 ja
nuari 1950 jegens de belastingplichtige 
gewag gemaakt hebben (1). (Wet van 
16 october 1%5, art. 15, lid 2.) 

2° Wanneer de administratie, bij toepas
sing van m·tikel 55, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten, tot de mming 
van de belastbare inkomsten overgaat 
op grond, niet van tekenen en indicien 
wam·uit een hogere graad van gegoed
heid dan uit de aangegeven inkomsten 
blijkt, doch van de op 9 october 1944 
aangegeven activa van de belastingplich
tige of van de terugbetaling van ontleende 
sommen, roept zij slechts een feitelijk 
vermoeden in, waarvan het hof van beroep 
de waarde soeverein in feite beoordeelt (2). 

3° Is een nieuw stuk datgene dat de ver
zoelcer aan het hof van be1'oep ove1·legt 
en waarvan de inhoud onderscheiden is 
van diegene die in de loop van de admi
nistratieve faze van het onderzoek van 
de reclamatie voorgebTacht we1·den of van 
diegene die te1· griffie van het hof binnen 
de bij lid 2 van aTtikel 9 van de wet 
van 6 septembeT 1895 bepaalde teTmijn 
werden nee1·gelegd (3). 

t,o Het wettelijk vermoeden afgeleid uit de 
bankdeposito's op 9 october 1944 beoogt 
slechts de sommen waarvan de belasting
schuldige in de bank credietgever is. 
(Wet van 16 october 19t.5, art. 2, 
par. 3, letter a.) 

5° Daar het bij a1·tikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 bepaald 
wettelijk verrnoeden aan de schulden van 
de belastingschuldige op de bank vreemd 
is dienen de schulden die op het einde 
van het belastbaar tijdperk bestaan en 
niet. deze van 9 october 1944, in acht 

(3) Zie verbr., 25 april 1950 (A1'1', Verbr., 
1950, bl. 530; Bull. en PAsrc., 1950, I, 587, 
met de conclusie van cle heer aclvocaat-gene
raal Ganshof van der Meersch); 10 juli 1951 
(Arr. Verbr., 1951, bl. 679; Bull. en PAsiC., 
1951, I, 782); 11 mei 1954 (Arr. Verbr., 1954, 
bl. 588; Bull. en PAsiC., 1954, I, 774); 
8 februari 1955, supm, bl. 463 (Bt<ll. en 
PASIC., 1955, I, 609). 
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genornen te w01·den orn tot vastelling van 
de belastbare inkornsten de balans van 
het actief en van het passief te bepalen. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
GlEN, T. PERIPHANOS, EN PERIPHANOS, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF. - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1953 gewezen door het 
I-I of van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen 
met betrekking tot de onder nrs. 1'.32 
en 1435 van de algemene rol ingeschreven 
zaken tegen dezelfde beslissing gericht 
zijn en derhalve samenhangend zijn; 

I. Over de voorziening van de Staat : 
Over het enig middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 9? en 112 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2,. paragrafen 1 en 3, 
en 15, 16 en 19 van de wet van 16 octo
ber 1%5 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlog·stijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten, 55, paragraaf 1, van de bij koninklijk 
besluit van 12 september 1936, en voor 
zoveel als nodig, bij de besluiten van 
3 juni 1941 en 3'1 juni 1943 en bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 1948 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, alsook van de 
artikelen 2 en ? van de besluiten van 
16 juni 1941 en 31 juli 1943 en 2 en 6 
van het besluit van de Regent van 
16 januari 1948, betref'fende de nationale 
crisisbelasting, doordat het bestreden 
arrest het credit-saldo ener bankreke
ning· van Mw. Periphanos (3.8?0 frank) 
en de terugbetalingen van de door 
de Heer Periphanos gedane leningen 
(100.000 frank) uit de balans der activa 
weglaat, om reden dat de directeur deze 
posten in gezegde balans na 1 januari 
1950 opgenomen heeft zonder door de 
gemeenrechtelijke bewijsmiddelen bewe
zen te hebben dat zij van belastbare 
inkomsten voortkomen, dan wanneer de 
directeur er niet toe gehouden was deze 
posten in gezegde balans der activa v66r 
1 januari 1950 op te nemen, maar dat 
deze hoge ::.qnbtenaar, bovendien, ze 
slechts heeft opgenomen na door een der 
aannemelijke bewijsmiddelen bewezen te 
hebben dat die posten van belastbare 
inkomsten voortkwamen : 

Over het eerste onderdeel : J 

Overwegende dat, naar luid van arti· 

kel15, lid 2, der wet van 16 october 1945, 
met betrekking tot de in Belgie verkregen 
of vastgelegde vermogensaccressen, het 
in artikel 2, paragraaf 3, omschreven 
vermoeden slechts van toepassing is wan
neer de administratie deze accressen v66F 
de 1 januari 1950 tegen de belasting· 
plichtige aanvoert; 

Overwegende dat, vastgesteld heb
bend, zonder daaromtrent bestreden te 
worden, dat de administratie slechts voor 
de eerste maal op 10 augustus 1951 van 
de in het middel bedoelde vermogens
accressen gewag heeft gemaakt, het be
streden arrest wettelijk beslist heeft dat 
het bij artikel 2, par.agraaf 3, van voor
melde wet bepaald wettelijk vermoeden, 
niet op gezegde accressen toepasselijk 
was; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, door op verweerders 

vermogensaccressen gedurende de oor
logsperiode te steunen om bij toepassing 
van artikel 55, paragraaf 1, der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelasting·en het bestaan van niet aan
gegeven inkomsten te bewij zen, zorid(w 
aan te voeren dat het om sommen ging 
welke gediend hadden om de levensgang 
van de belastingplichtige te verz~keren; 
aanlegger geen wettelijk vermoeden doch 
een feitelijk vermoeden inriep ; 

Dat, door te beslissen dat niet door de 
gemeenrechtelijke bewijsmiddelen bewe
zen is dat gezegde vermogensaccressen 
van belastbare inkomsten voortkomen, 
het bestreden arrest de onderworpen fei
telijke elementen souverein beoordeeld 
heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

II. Over de voorziening van Peri
phanos : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 9, lid 2, van de wet van 
6 september 1895, 1319, '1320 en. 1322 
van het Burg·erlijk Wetboek, en van het 
geloof dat aan de door annlegger v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
verschuldigd is, doordat het bestreden 
. arrest het door aanlegger aangevoerd 
bezwaar heeft afgewezen, hetwelk er toe 
strekte een aan aanlegger door Krirnan 
toevertrouwde sorn van '1.000.000 frank 
van de vermog·ensaccressen te zien af
trekken, en zulks door uit de debatten 
als nieuwe huiten de termijnen neerge
legde stukken te weren : '1 ° de dagvaar-
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ding van 26 october 1951 ten verzoeke 
van Photinos ; 2° de fotocopie van het 
door Kriman gedane deposito van 
'1.000.000 frank met de door Photinos 
geschreven vermeldingen op keerzijde; 
3° de brief van 4 april1951 van Mer Yvan 
Collon, die, hoewel vaststellend dat een 
eerste fotocopie van het deposito van 
'1.000.000 frank regelmatig ter griffie van 
het hof binnen de wettelijke termijn 
neergelegd was geweest, beweert dat die 
schuldbekentenis die op geen andere be
wijskrachtige elementen gegrond is en 
door aanlegger zelf opgemaakt werd op 
zich zelf het bewijs van het deposito 
niet kon leveren, dan wanneer het arti
kel 9, lid 2, van de wet van 6 september 
1895 in die zin dient verstaan dat het 
stuk waarvan de belastingplichtige ge
bruik wil maken tot staving van het 
beroep dat hij v66r het hof van beroep 
instelt niet nieuw is, indien de inhoud 
ervan niet verschillend is van die van de 
andere stukken welke enkel door dit stuk 
worden toegelicht, dan wanneer, in onder
havig geval, de uit de debatten geweerde 
stukken slechts de inhoud van het binnen 
de termijnen regelmatig neergelegd stuk 
bevestigen, dan wanneer, aanleggers 
conclusies, zonder te betwisten dat be
doelde van de hand gewezen stukken 
buiten de termijnen voorgelegd zouden 
geweest zijn, beweerden dat die stukken 
niet als nieuwe stukken die uit de debat
ten moesten geweerd worden konden 
beschouwd worden, dan wanneer de een
voudige vaststelling van de laattijdige 
overlegging van die stukken geen ant
woord op aanleggers conclusies uitmaakt, 
noch een verkeerde interpretatie dezer 
conclusies door de rechters over de grond 
aan het licht bracht : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de door aanlegger ter terechtzitting van 
13 maart 1953 afgegeven stukken als te 
Jaat neergelegd van de hand wijst om 
reden dat zij aile nieuwe stukken uit
maken; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat die stukken niet nieuw waren 
vermits zij slechts de inhoud van een 
ter griffie van het hof van beroep op 
16 october 1951 neergelegd stuk beves
tigdE)n, zijnde de fotocopie van een op 
6 j anuari 194'1 opgemaakt kwijtschrift ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat die fotocopie slechts de 
voorzijde van dat stuk vertoonde waarop 
erkenning door aanlegger was vermeld 
dat hij een som van een millioen frank 
van Kriman in bewaarneming g·ekregen 
had, dan wanneer de op 13 maart 1953 

neergelegde fotocopie van hetzelfde stuk, 
behalve de voorzijde, ook op de keerzijde 
van gezegd stuk te Brussel de 7 april1948 
gedagtekende met de hand geschreven 
meldingen vertoonde, en dat de andere 
op 13 maart 1953 neergelegde stukken 
in een dagvaarding van 26 october 1951 
en in een brief van Mer Collon, advocaat, 
van 4 april 1951 bestonden ; 

Overwegende dat, enerzijds, door uit 
die vaststellingen af te leiden dat de 
op 13 maart 1953 neergelegde stukken 
ten opzichte van de op 16 october 1951 
neergelegde nieuw waren, het bestreden 
arrest het aan de door aanlegger voor
gebrachte documenten verschuldigd ge
loof niet geschonden heeft ; 

Dat, anderzijds het arrest om de hier
voor aangeduide redenen, op gepaste 
wijze aanleggers conclusies beantwoord 
heeft en zijn beslissing, bij toepassing 
van artikel 9, lid 2, van de wet van 
6 september 1895, wettelijk gerechtvaar
digd heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, paragraaf 1, en 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
tot invoering van een extra-belasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, 32, para
graaf 1, 55, paragraaf 1, en 56 van de bij 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
en voor zoveel als nodig bij de besluiten 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 1 en 2 van de wet van 
17 juni '1938 tot wederinvoering van de 
nationale crisisbelasting en, voor zoveel 
als no dig, 1 en 2, paragraaf 1, van het 
besluit van 15 juli 1941, betreffende de 
nationale crisisbelasting, '1 en 2, para
graaf 1, van het besluit van 31 juli 1943 
houdende samenschakeling van de be
sluiten betreffende de nationale crisis
belasting, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het g·eloof 
dat aan de door aanlegger v66r het 
hof van beroep genomen conclusies 
verschuldigd is, doordat het bestreden 
arrest het door aanlegger geopperd be
zwaar niet gegrond heeft verklaard, het
welk ertoe strekte de bedragen welke op 
9 october 1944 op zijn bankrekening en 
op die van zijn echtgenote vermeld staan 
door de bedragen welke op die rekeningen 
op 31 december 1944 voorkomen te ver
vangen, om de enkele reden dat de wet
gever de datum van 9 october '1 %A vast
gesteld heeft als zijnde deze welke tot 
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bepaling van de deposito's in banken van 
de belastingschuldigen in aanmerking 
dient genomen te worden, dan wanneer 
het door het bestreden arrest aangevoerd 
vermoeden slechts in zake extra-belasting 
en niet in zake gewone belasting g·eldt, 
dan wanneer artikel 2, paragraaf 3, van 
de wet van '16 october '1945 de belasting
schuldige toelaat gezegd vermoeden te 
niet te doen door er van te laten blijken, 
namelijk, dat de bij gezegd artikel be
doelde verrichtingen door middel van 
wederbelegging of door middel van te 
leen g·enomen sommen gedaan werden 
of dat de in acht genomen activa niet 
door middel van in artikel '1 van de wet 
aangeduide inkomsten werden vastge
legd, dan wanneer, aanlegger bij conclu
sies de aandacht hierop vestigde dat 
zekere tot beloop ener som van 244.'165 fr. 
na de 9 october '1944 gedane betalingen 
door de administratie weerhouden wer
den zonder dat deze met de verhoging, 
sedert 9 october '1944, van het bankdebet 
zowel van aanlegger als van zijn echt
genote rekening· heeft willen houden, dan 
wanneer, het bestreden arrest, door zijn 
beschouwingen tot littera a van artikel 2, 
parag·raaf 3, te beperken, het door aan
legger aangevoerd middel niet beant
woord heeft, welk middel in het kader 
der in littera's a en c en in de voorlaatste 
alinea van gezegde paragraaf vervatte 
bepalingen opgesteld is, en dan wanneer, 
aanlegger, bij conclusies verklaarde dat 
met· betrekking tot de debetrekeningen 
op de bank, deze op 31 december 1944 
dienden beschouwd te worden : 

Overwegende dat de wet van 16 octo
ber '1945, tot vaststelling· van het bedrag 
der onder toepassing van de extra-belas
ting vallende inkomsten een wijze van 
onrechtstreeks bewijs vestigt dat op wet
telijke vermoedens gegrond is ; dat zij 
namelijk acht dat de vermogensaccressen 
van de belastingschuldige van belastbare 
inkomsten voortkomen ; dat uit de tekst 
van artikel 2, paragraaf 3, van voormelde 
wet blijkt dat deze bepaling dit vermogen 
slechts beschouwt zoals het in de vorm 
van een actief voorkomt; dat, namelijk, 
wat betreft de bankrekeningen, littera a 
van die bepaling slechts de " deposito's » 
in bank aanduidt, dit wil zeggen de 
sommen waarvan de belastingschuldige 
in de bank kredietgever is ; 

Waaruit volgt dat, om de vermogens
accressen van de belastingschuldige door 
middel van het stelsel der wettelijke verc 
moedens vast te stellen enkel het krediet
gever-saldo der rekening op 9 october 
1944 in aanmerking dient genomen te 

worden, wat de bankrekening van 1944 
betreft; 

Overwegende dat, wat betreft de credi
teur rekening op de bankvan aanleggers 
echtgenote ten belope van een bedrag 
van 3.870 frank, het middel van belang 
ontbloot is, daar het bestreden arrest in 
bijkomende orde om een andere reden 
beslist heeft, dat gezegde som niet in de 
belastbare inkomsten viel ; 

Overwegende, wat betreft de debet
rekeningen van aanlegger op de bank 
op 9 october 1944, dat dit element 
aan de in artikel 2, paragraaf 3, van de 
wet omschreven wettelijke vermoedens 
vreemd is; dat het belastbaar tijdperk 
zich tot 31 tlecember 1944 uitstrekkend, 
het op die datum is dat de schulden van 
de belastingschuldige en van zijn echt
genote op de bank dienen in aanmerking 
genomen te worden om tot vaststelling 
van de inkomsten van het belastbaar 
tijdperk de balans van het actief en van 
het passief te bepalen ; 

Dat in onderhavig geval, in weerwil 
van de conclusies van aanlegger, het 
arrest g·een rekening gehouden heeft met 
het debet-saldo van de echtgenote op de 
bank op 31 december 1944 ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepa
ling·en geschonden heeft ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5, paragraaf 2, van de wet 
van 16 october 1945, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
geloof dat aan aanleggers concmsies ver
schuldigd is, doordat het bestreden arrest 
de door aanlegger aangevoer.de grief van 
de hand heeft gewezen, welke grief het 
vaststellen van zijn referentiewinst op 
een totaal bedrag van 1.250.000 frank 
ten doel had om de enkele reden dat 
aanlegg·er door geen enkel element he
wees dat zijn bedrijfswinst in 1939 een 
minimum van '1.250.000 frank zou be
reild hebben ; dan wanneer aanleggers 
conclusies ertoe strPkten te doen aan
nemen dat hij, voor het jaar 1939, zich 
op een winst van 250.000 frank en dien
volgens, krachtens artikel 5, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945, op een 
totale referentiewinst van 1.250.000 fr. 
mocht beroepen, en dan wanneer, dien
volgens, het arrest geen enkel antwoord 
verstrekt op het aldus door aanlegger 
uiL de bepalingen van gezegd artikel 
afgeleid middel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door aan te stippen dat ·aanlegger do.or 
geen enkel element bewijst dat zijn be-
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drijfswinst, in 1939, ten minste een mil
joen 250.000 frank zou bereikt hebben, 
de conclusies niet op gepaste wijze beant
woordt waaruit bleek dat de beweerde 
winst in 1939 250.000 frank groot was en 
voor het referentietijdperk bij toepassing· 
van artikel 5, paragraaf 2, van de wet 
van '16 october '1%5 '1.250.000 frank 
bereikte; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, voegt de zaken inge

schreven sub nis 1432 en '1435 van de 
algemene rol samen ; verwerpt de voor
ziening van de Staat, en op de voor
ziening van Periphanos, verbreekt het 
bestreden arrest doch enkel in zover het 
aanleggers beroep niet gegrond verklaart 
voor zoveel deze staande hield dat, tot 
bepaling van zijn inkomsten van het 
belastbaar tijdperk, zijn debetrekeningen 
op de bank, met inbegrip van die zijner 
echtgenote, op datum van 3'1 december 
194.4 moeten in acht g·enomen worden, 
in zover het over de referentiewinst, en 
over de kosten uitspraak doet ; 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 
elk der aanleggers tot de helft der kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

22 maart '1955. - 2c learner. - Voo!'
zitter en re1·slaggeve1', H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. F. Dumon, advo
caat-generaal.- Pleiters, HH. Van Leyn
seele en Maes (deze van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

28 KAMER. -· 22 maart 1955 

INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN
SLAG VAN AMBTSWEGE. - NIET IN
DIENEN VAN DOOR DE ADMINISTRATIE 
GEVRAAGDE STUKKEN, INLICHTINGEN 
EN ANTWOORDEN BINNEN DE BIJ ARTI
KEL 55 DER SAMENGESCHAKELDE WET
TEN VASTGESTELDE TERMIJN. -WET
'I'IGE REDENEN. - TIJD WAAROP DE 
BELASTINGSCHULDIGE DEZE MAG DOEN 
GELD EN. 

De belastingschuldige die wegens het niet 
indienen binnen de bij artikel 55 de1· 
samengeschakelde wetten bepaalde ter
mijn van de gevraagde stukken, inlich
tingen en antwoorden arnbtshalve aan
geslagen we!'d, mag zelfs na het vast-

stellen van de ambtshalve aanslag, de 
wettige redenen doen gelden die hem 
belet hebben vroeger dan hij het gedaan 
heeft op de v!'aag van de administratie 
te voldoen. (Samengeschakelde wetten, 
art. 56, al. 2.) 

(COKAIKO, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER .VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 55 en 56 
der samengeschakelde wetten betrefl'ende 
de inkomstenbelastingen, en 9? van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de van ambtswege aangeslagen 
belastingplichtige vervallen is van het 
recht te bewijzen dat wettige redenen 
hem belet hebben de hem door de 
controleur-taxateur gevraagde inlichtin
gen vroeger dan hij het gedaan heeft 
over te leggen, indien hij in het tot die 
ambtenaar te laat gerichte antwoord de 
wettige redenen van de vertraging niet 
heeft doen gelden : 

Overwegende dat vaststaat dat aan
legger, bij navordering van rechten over 
het dienstjaar 1946 welke aan het dienst
jaar 1%8 werden verbonden, van ambts
wege belast werd, wijl hij slechts op 
19 augustus '1 %8 op een hem door de 
controleur-taxateur op 19 juli vooraf
gaand toegezonden aanvraag om inlich
tingen antwoord verstrekt heeft; 

Overwegende dat aanlegger, steunende 
op de bepalingen van artikel 56, lid 2, 
der samengeschakelde wetten, bij regel
matig v66r het hof van beroep genomen 
conclusies verzocht om van de bewijs
last van het juiste bedrag zijner inkom
sten vrijgesteld te worden, en deed gelden 
dat wettige redenen, welke hij aan de 
beoordeling van het hof onderwierp, hem 
belet hadden de hem op 19 juli gevraagde 
inlichtingen vroeger dan hij het gedaan 
heeft over te leggen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
te dien opzichte beslist dat" de belasting·
plichtige, wanneer zijn antwoord te laat 
gegeven wordt, terzelfdertijd de wettige 
redenen van deze vertraging moet doen 
gelden en derwijze de beoordeling ervan 
eerst aan de controleur-taxateur moet 
overlaten; dat verzoeker op dat ogenblik 
geen enkele rechtvaardiging heeft aan
gevoerd "; 
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Overwegende dat de rechter over de 
groncl, door deswege te weigere~ de g~
grondheid van de eis, waarv~n hiJ ke_nms 
had, te onderzoeken, het artikel 56, hd 2, 
der samengeschakelde wetten geschonden 
heeft · daL, inderdaad, indien artikel 55, 
parag~aaf '1, laatste lid, in fine, de contra
leur-taxateur veroorlooft, behalve wet
tige redenen, het te laat gegeven ant
woord als niet bestaancle te beschouwen, 
daaruit niet volgt dat de schatplichtige 
gezegde red en en na de aanslag van ~mbt:;;
wege niet ka';l do en g~~den,_ .naar~Ien d1t 
recht hem 'mtclrukkehJk biJ artikel 56, 
lid 2, der samengeschakelde wetten toe
gekend wordt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde bes1issing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

22 maart '1955.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. C. Lou
veaux. - Gelijkluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaaL - Pleiters, 
HR. Geradin (van de balie bij het 1-Iof 
van beroep te Luik) en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 22 unaart 1955 

to INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. BELASTBAAR 
TIJDPERK. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
- SCHULDVORDERING VAN DE BELAS
TINGSCHULDIGE. - WINST IN PRINCIPE 
BELASTBAAR VOOR HET JAAR IN DE 
LOOP WAARVAN DE SCHULDVORDERING 
ONTSTAAN IS. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. BEPALINGEN 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN 
VAN 'l'OEPASSING, BEHALVE AFWI.JKING. 

'1 ° .De extra- belasting wordt gevestigd op 
de bij m·tikel 2 van de wet van 16 october 
1945 exceptionele inkomsten, winsten en 
baten die hetzij gedurende het tijdperk 
van 1 januari 1940 tot 31 decem bel' 1944·, 
hetzij, wanneer het gaat om een belasting
plichtige die een !'egelrnatige boekhouding 
anders dan per lcalende~jaar voe1·t, gedu
l'ende de van 1 januiu·i 1940 tot 30 de
cember 1944· afgesloten boekjaren be-

/wahl werden. (Wet van '16 october 
'1%5, art. 1, § 1.) 

2o .De winsten van de nijverhe·ids-, handels
of landbouwbedrijven opgeleverd dom· 
een schuldvordering, worden in principe 
aan de bedrijfsbelasting onderworpen 
vool' het jaar in de loop waarvan die 
schuldvordering ontstaan is. 

3o Alle bepalingen van de samengescha
kelde wetten die op de bedrij fs belasting 
betr~lcking hebben zijn van toepassing 
op de extm-belasting, in zove1' ervan door 
de wet van 16 october 1945 niet wordt 
afgeweken ('1). (Wet van 16 october 
1.%5, art. '19.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP POISlVIANS EN 
COMPAGNIE, T. BELGISCHE STAAT, MI
NISTER VAN l'INANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOI<'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het tweede onderdeel van het 
eerste middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
141 en 470 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, 1134, 1319, 1322, 
1330 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 
25, inzonderheid paragraaf 1, 1°, 27, 
inzonderheid parag·rafen 1 en 2, van de 
bij besluit van 31 juli 1943 en bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
sameng·eschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest beslist dat, krachtens de 
eenjarigheid van de belasting, het jaar 
van de inning voor het verschuldigd zijn 
van de inkomstenbelastingen in aanmer
king client genomen te worden, dan wan
neer tot toepassing van de bedrijfsbelas
ting het bestaan van bedrijfsinkomsten 
of -winst niet afhankelijk is van de werke
lijke inning der schuldvorderingen of 
facturen welke afg·esloten verrichtingen 
betreffen ; en dan wanneer het arrest, 
wat de verwezenlijking van de bedrijfs
winst of bedrijfsinkomsten betreft en de 
onderhevigheid ervan aan de bedrijfs
belasting, aan de samengeordende wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen een 
voorwaarde toevoegt, welke die wetten 
niet bepalen en die zelfs met de tekst 
ervan strijdig is; en ovf)r het tweede 
middel, afgeleid uit de schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 171, en 470 

(1) Zie verbr., 5 october 11!54 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 85). 
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van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 1, 2, 3, 25, inzonderheid para
graaf 1, 27, paragrafen 1 en 2, van de bij 
besluit van 31 juli 1 91'.3 en daarna bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, sarnengeschakelde wetten betreffen
de de inkornstenbelastingen, 1, 2, 4 8, 19 
van de wet van 16 october 1945 tot in voe
ring van een extra-belasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, doordat het bestreden 
arrest beslist dat de wet van 16 october 
1945 niet van het principe afgeweken is 
dat het jaar van de inning der schuld
vordering tot het verschuldigd zijn van 
de inkomstenbelastingen in aa:nrnerking 
dient genomen te worden : 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest er op wijst, het hof van beroep 
enkel de vraag op te lossen had of een 
door aanlegster voor in 1939 uitgevoerde 
en v66r 1 j anuari 1940 voltooide werken 
verdiende som van 450.966 fr. 77, welke 
zij slechts als mkomsten voor 1940, 
dienstjaar 19H, had aangegeven, al dan 
niet als winst over het belastbaar tijd
perk in de extra-belasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten belastbaar was ; 

Overwegende dat, naar luid van haar 
artikelen 1, paragraaf 1, en 2, paragraaf 1, 
de wet van 16 october 1945 een extra
belasting vestigt onder meer op de in 
artikel 25, paragraaf 1, 1°, der sarnen
geschakelde wetten betrefft'llde de inkom
stenbelastingen aangeduide inkomsten, 
winsten en baten, welke hetzij gedurende 
het tijdperk van 1 januari 1940 tot 
31 december 1944, hetzij gedurende de 
van 1 januari 1940 tot 30 december 194lt 
afgesloten boekjaren behaald werden ; 

Overwegende dat artikel 19 van de 
wet van 16 october 1945 al de bepalingen 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen op de 
extra-belasting toepasselijk maakt, in 
zover deze wet er van niet afwijkt; 

Overwegende dat uit geen enkele bepa
ling van voormelde op de bedrijfsbelas
ting toepasselijke samengeschakelde wet
ten blijkt dat de winsten van de nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijven 
slechts voor het jaar of boekjaar gedu
rende hetwelk zij werkelijk gei:nd \Verden 
belastbaar zouden zijn ; 

Overwegende dat deze winsten, in 
principe, aan de bedrijfsbelasting onder
hevig zijn voor het jaar in de loop waar
van de schuldvordering, die de bron ervan 
uitrnaakt, ontstaan is; 

Overwegende dat de wet van 16 octo
ber 1945 van dit principe niet afwijkt ; 

VERBR., 1955. - 40 

Overwegende, dienvolgens, dat, door 
zijn beslissing te steunen op de reden 
dat het jaar van het opstrijken der uit 
de bedrijfsactiviteit behaalde winst tot 
de vaststelling van de in de extra-belas
ting belastbare inkornsten in aanmerking 
dient genornen te worden, het arrest de 
in het middel aangevoerde artikelen 1, 
paragraaf 1, en 2, paragraaf 1, van de 
wet van 16 october 1945 en het artikel 25, 
paragraaf 1, 1 o, der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, geschonden heeft e[l aldus zijn be
slissing niet wettelijk met redenen om
kleed heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder .tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 rnaart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. -
Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

1 e RAMER. - 24 maart 1955 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. 
- ACHTEREENVOLGENDE TESTAMEN
TEN WAARBIJ EEN VERSCHILLEND AL
GEMEEN LEGATARIS WORDT AANGE
WEZEN.- TWEEDE TESTAMENT WAAR
BIJ HET EERSTE NIET UITDRURRELIJK 
HERROEPEN WORDT. - ALGEMENE 
LEGATARISSEN GEZAMENLIJK OF TWEE
DE ALGEMEEN LEGATARIS ALLEEN AAN
GESTELD NAAR GELANG DE OPEENVOL
GENDE BEDOELINGEN VAN DE ERFLA
TER AL DAN NIET VERENIGBAAR ZIJN. 

Wannee!' twee achtereenvolgende testamen· 
ten, waa1·van het tweede het eerste niet 

, uitd1·ukkelijk hen·oept, twee ve1·schillende 
personen als algemeen legataris aan
wijzen, schikt de 1·echter ove1· de gTOnd 
zich nam· de wet door in de bewoord·ingen 
van de testamenten op te zoeken ( 1), of 
de e1·{later met elkander ve1'enigbare 

(1) Verbr., 9 juni 1881 (Bull. en PAsrc., 
1881, I, 305); de rechter over de grond mag 
tevens op aan de testamenten uitwendige 
elen1enten steunen (fr. verbr., 10 decen>ber 
1906, Dall. per., 1907, I, 189); 7 juli 1886 
(Sirey, 1888, 1, 371). 
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bedoelingen heeft veropenbaard, dit is 
of hij beoo,qd heeft twce algemene lega
tarissen gezamenlijk aan te stellen, dan 
wel of hij strijdige bedoelingen veropen
baard heeft en derhalve bedoeld heef~ het 
ee1'ste testament te he1'1'oepen ('l). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1035 en 1036.) 

(VERGOTE, T. GUISSART.) 

ARREST. 

HE'f HOF; ~ Gelet op het- bestreden 
arrest, op 9 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overweg·ende dat uit de aan het hof 
V?_orgelegde stukken blijkt dat aanlegster 
biJ achtereenvolgende testamenten, waar
van het laatste van 4 octob&r 1949 dag
tekende, tot zijn alg·emeen legataris werd 
aangewezen door de heer Pierre Hen
drickx en dat verweerster door dezelfde 
Pierre I-Iendrickx tot algemene legataris 
werd aangewezen bij testament van 
9 october 1949, welk laatste testament 
niet op uitdrukkelijke wijze de herroeping 
van de vorige testamenten vermeldt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het testament van 9 october 
1949 de herroeping van de ten voordele 
van aanlegster gedane beschikkingen in
sluit ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1003 en 1036 van het Burger
li~~ Wetb~e~, doordat het hof van beroep, 
biJ bevebtlgmg van het beroepen vonnis 
aanlegsters vordering· heeft afgewezen: 
welke ertoe strekte, door middel van de 
algemene erfstelling die haar door de erf
later toegekend werd, de helft van diens 
goederen te bekomen om reden dat " twee 
zuivere algemene legaten aan twee ver
schillende personen die in twee achtereen
volgende testamenten, welke geenszins 
naar elkaar verwijzen, vervat zijn nood
zakelijkerwijze onverenigbaar zijn en dat 
het testament dat het laatst opgemaakt 
werd als de uiterste wilsbeschikkingen 
van de erflater uitdrukkend moet aan
gezien worden; dat het enkel verzuim 
in het bestreden testament van de ver
melding· : " Ik herroep aile beschikkingen 
welke aan die voorafgaan n, naardien 
deze vermelding in de vier ten voordele 
van appellante gedane testamenten voor
kwam, zelfs geen aanwijzing uitmaakt
en a fortiori geen bevvijs- dat de erflater 

(1) Zie nota 2 R. H. ondertekencl in Bull. 
en PASIC., 1955, I, 814. 

de bedoeling zou gehad hebben appellante
en ge1ntimeerde te zamen tot zijn alge
mene legatarissen aan te stellen >> dan_ 
wanneer het artikel 1003 van het B~rger
lijk Wetboek beschikt dat het algemeen 
legaat aan een of meer personen de al
g~meenheid van de goederen vermaakt 
d1e de erflater bij zijn overlijden zal na
laten, en dat, daar het algemeen legaat 
aldus aan verschillende personen kan ge. 
rl!-aakt worden zonder dat bij de wet ver
Cist wordt dat zulks bij een enkel testa-
ment zou geschieden, twee achtereenvol
gende beschikkingen met betrekking tot 
de algemeenheid der goederen van de 
overledene, ten voordele van twee ver
schillm;t_de perso~en; geenszins onverenig
baar ZIJU en, biJ g~brek aan herroeping· 
der vorrge besch1kkmgen door het laatste 
testament, dienen samengevoegd te wor
den: 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
naar de beweegredenen waarvan het hof 
van beroep verwijst, verklaart, de aan
dacht tevens hierop vestigend ,dat het 
bes.taan van vers~heiden~ algemene lega
tanssen onveremgbaar IS, " dat uit de 
volkomen duidelijke teksten van de testa-

. menten blijkt dat de erflater volstrekt 
strijdige oogmerken veropenbaard heeft 
door aan aanlegster bij de eerste testa
menten al zijn roerende en onroerende 
goederen te vermaken en, door aan ver
weerster bij zijn laatste testament al 
de goederen te vermaken die hij bij zijn 
overlijden zal nalaten >> ; 

Dat het erbij voegt dat nit het enkel 
gebrek aan herroeping der voorgaande 
beschikkingen in het litigieuze testament 
niet kan afgeleid worden dat de erflate; 
de bedoeling zou gehad hebben de aan
l~~l'ster en de verweer~ter gezamenlijk tot 
ZIJn algemene legatar1ssen aan te stellen ; 

Overwegende dat de eerste rechter, en 
v~:v:olgens he~ hof van beroep bij ver
WIJZmg naar d1ens gronden de verwerping 
van aanlegsters beweringen hebben kun
nen steunen op die beschouwingen welke 
binnen hun soevereine beoordelingsmacht. 
vallen; 

Dat daaruit volgt dat het middel, voor' 
zoveel het het motief van het arrest 
critiseert volgens hetwelk twee achter
eenvolgende testamenten waarbij, zonder 
verwijzing van het laatste naar het eerste, 
twee algemene legatarissen aangesteld 
worden « noodzakelijkerwijze » onver-
enigbaar zijn, een overbodige grond be
strijdt en, dienvolgens, niet ontvanke
lijk is; 

Dat, in zover het staande houdt " dat 
bij gebrek aan herroeping der vorige 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 



~---

t---- I 
----I 

-627-

beschikkingen door het laatste testament, 
de testamenten dienen samengevoegd te 
worden "• het middel feitelijke grondslag 
mist, naardien het arrest op bindende 
wijze vaststelt dat er een herroeping 
geweest is; 

Om ·die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten en, de voorziening· v66r '15 sep
tember 1953 betekend geweest zijnde, 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerster. 

24. maart '1955.- tc kamer.- Vom·
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. -
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter. H. Resteau. 

1,e KAMER. - 24 maart 1955 

BELGISCH CONGO. - STATUUT VAN 
DE BEAMBTEN VAN DE ADMINISTRATIE 
IN AFRIKA. - RECHT VAN DE VROUW 
VAN DE BEAMBTE OP DE KOSTEN VAN 
TERUGREIS NAAR BELGIE. - VONNIS 
VAN ECH'l'SCHEIDING MET KRACHT VAN 
GEWIJSDE VOOR RET VERS'l'RIJKEN VAN 
DE NORMALE DIENSTPERIODE VAN DE 
BEAMBTE.- Urr DE ECH'l' GESCHEIDEN 
VROUW ZONDER RECHT OP DE KOSTEN 
VAN 'l'ERUGREIS. 

De 1n·ouw van een beam bte van de admi
nistratie in Afrika, die krachtens een 
in kmcht van ge·wijsde gegane beslis
sing, v66r het verstrijken van de normale 
dienstperiode van de beambte uit de echt 
gescheiden is, he eft geen recht op de 
lcosten van terugreis naar Belgiii. (Bij
voeg·sel van het besluit van de Regent 
van 20 augustus 194.8, art. 79 en 8'1, 
letter b.) 

(KOLONIE VAN BELGISCH CONGO, 
T. MICHEL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 januari 1953 gewezen door 
11et Hof van beroep te Elizabethstad ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de bepalingen van het 
besluit van de Regent dd. 1 juli 194.7 
betreffende het statuut van de beambten 
van het koloniaal bestuur, van de bepa
lingen van het besluit van de Regent 
dd. 2o·augustus '194.8 tot vervanging van 

de bijlage aan gezegd besluit en inzonder" 
heid van artikelen 79, 80 en 81, littera B, 
van de bijlage houdende statuut van de 
beambten van het bestuur in Afrika, 
van het enig artikel van het besluit van 
de Regent dd. 22 september 19!.7 tot 
in trekking van dat van 26 november 1945 
betreffende de reiskosten van de beamb
ten van de Kolonie andere dan magistra
ten, ambtenaren en leden van de rechter
lijke orde, en 20, lid 3, van de wet van 
18 october 1908 op het beheer van 
Belgisch Kongo, doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat de vrouw, die 
gemacht.igd is geweest haar echtgenoot 
in de Kolonie te vergezellen, op de terug·
reis op kosten van de Kolonie recht heeft 
mits de dubbele voorwaarde dat zij " ten 
minste !§en jaar in de Kolonie tijdens eon 
zelfde dienstperiode van de beambte is 
verbleven "• zonder nog de echtgenote van 
de beambte te moeten zijn op het ogen
blik waarop het recht op die kosten 
is ingevolge de vervulling van die dubbele 
voorwaarde " verkreg·en " en beslist dat 
die dubbele voorwaarde ter zake ver
vuld is, " de eerste, die van het verblijf 
van de vrouw ·door haar als echtgenote 
verwezenlijkt geweest zijnde, zelfs indien 
de tweede die afhang·t van feiten die haar 
vreemd zijn slechts gedeeltelijk v66r de 
ontbinding van het huwelijk vervuld 

· werd, hetgeen het hof niet kan nagaan, 
naardien het niet weet wanneer en hoe 
het vonnis van echtscheiding betekend 
werd "• en de door verweerster ingestelde 
eis tot betaling van de kosten van terug
reis dienvolgens gegrond zijnde, eerste 
onderdeel, dan wanneer het tegenstrijdig 
is, enerzijds, te beweren dat de voor
waarde van een jaar verblijf door ver
weerster als echtgenote verwezenlijkt 
werd en, anderzijds, aan te nemen dat 
het hof van beroep in de onwetendheid 
van het ogenblik van de ontbinding van 
het huwelijk verkeert, daar het niet weet 
wanneer en hoe het vonnis van echt
scheiding betekend werd (inzonderheid, 
schending van artikel 20, lid 3, van de 
wet van 18 october 1908); tweede onder
dee!, dan wanneer de vrouw van een 
beambte van de Kolonie, hoewel zij zelfs 
een jaar verblijf zou tellen, slechts bij 
het eindigen van de normale dienst
periode van de beambte recht heeft op 
de terugreis op kosten van de Kolonie 
en dat, ingeval zij v66r de verstrijking 
van die periode d~e hoedanigheid van 
echtgenote verloren heeft 'uit kracht van 
het definitief karakter van het vonnis 
waarbij de echtscheiding wordt uitge
sproken, zij de voorwaarden niet meer 



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

-628-

vervult welke voor het verlenen van dat 
voordeel gesteld zijn (inzonderheid, 
schending van artikel 81, littera B, van 
het bij het besluit van de Regent van 
20 augustus 1%8 gevoegd statuut van 
de beambten van het bestuur in Afrika : 

Overwegende dat de artikelen 79 en 
~1, b, van het bij llet besluit van de 
Regent van 20 augustus 1948 gevoegd 
statuut van de beambten van het per
soneel in Afrika onder zekere omstandig
heden aan de vrouwen van die agenten 
het recht verlenen de terugreis naar 
Belgiii op kosten van de Kolonie te 
doen; dat dit recht hun als echtgenote 
toeg·ekend wordt; dat, dienvolgens, de 
echtscheiding hun de vereiste hoedanig
heid tot vordering van dit recht doet 
verliezen; 

Overwegende dat wegens de onnauw
keurigheid van de termen van artikel 81, 
b : « het recht hun slechts verleend wordt 
in zover ... " een twijfel over die interpre
tatie zou kunnen bestaan maar dat de 
bedoeling van de auteurs van het statuut 
van 20 augustus 19!~8 uit het onderzoek 
van de vorige reglementatie blijkt; 

Overwegende dat, onder het stelsel van 
het statuut van 24 september 1934, welks 
artikel 38 hetzelfde als voormeld arti
kel 81 was, de Regent, ten einde zekere 
uit de echt gescheiden en niet hertrouwde 
vrouwen van beambten te machtigen op 
kosten van de Staat naar Belgiii terug 
te keren, op 26 november 1945, een 
besluit nam waarbij de gouverneur-gene
raal gemachtigd werd hun dit voordeel 
bij speciale beschikking te verlenen ; 

Overwegende dat een besluit van de 
Regent van 1 juli 1947 het statuut van 
1934 door een nieuw statuut heeft ver
vangen, waarvan de artikelen 79 en 81, b, 
in dezelfde bewoordingen als de vorige 
bepalingen vervat waren, dat op 22 sep
tember 1%7 een ander besluit dat van 
26 november 1945 heeft ingetrokken, 
enerzijds, bij herneming van de arti
kelen 79 en 81 van het statuut van 1%7, 
en anderzijds, door vast te stellen dat 
de uitzonderlijke maatregelen ten voor
dele van de nit de echt g·escheide vrouwen 
niet meer gerechtvaardigd waren, naar
dien de mogelijkheden van vervoer op
nieuw normaal geworden waren ; dat dit 
besluit van 22 september 1%7 slechts 
kan uitg·elegd worden zo de auteur ervan 
de artikelen 79 en 81, b, interpreteert 
als de kosten van de terugreis aan de uit 
de echt gescheiden vrouwen weigerend; 

Overwegende dat op 20 augustus 1948 
een nieuw besluit van de Regent het 

statuut van 1 juli 1%7 heeft vervangeiL 
door een statuut waarvan de artikelen 79 
en 81 letterlijk de vorige artikelen 79 
en 81 hernemen; dat niets toelaat te· 
denken dat die termen gebruikt werden 
in een andere zin dan die welke de beslui
ten van 28 november 1945 en van 22 sep
tember 194 7 eraan toegekend had den ; 

Overwegende dat dienvolgens, door te 
beslissen dat niet behoeft te worden na
gegaan of verweerster bij het verstrijkeiL 
van de normale dienstperiode van Gub
bels, agent van de Kolonie, krachtens eeiL 
in kracht van gewijsde gegane beslissing 
uit de echt gescheiden was, het bestreden 
arrest de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-
den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt wordeiL 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten : 
verwijst de zaak naar het Hof van beroer) 
te Leopoldstad. 

24 maart 1955.- 1e kamer.- Voor
zitter en verslaggeve1·, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende: 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-g·eneraal. Pleiter, 
H. Veldekens. 

1 e KAMER. - 24 maart 1955 

1° SUCCESSIERECHTEN.- DESKUN~ 
DIG ONDERZOEK. - EEDAFLEGGING 
VAN DE DESKUNDIGEN. - 8UBSTAN
'l'IELE RECHTSVORM. - VERVANGING 
DOOR GELIJKWAARDIGE BEWOORDIN
GEN. - GEEN NIETIGHEID. 

2° DESKUNDIG ONDERZOEK. -
ZAKEN VAN SUCCESSIERECHTEN. 
SCHRIFTELIJKE EED. - DOOR VER
SCHEIDENE DESKUNDIGEN ONDERAAN 
HUN VERSLAG AFGELEGD. - HAND
'fEKENINGEN VAN DE DESKUNDIGEN 
DOOR EEN ENKELE IIORMULE VOORAF
GEGAAN. - F'ORMULE IN DE DERDE 
PERSOON VAN HET MEERVOUD GESTELD. 
- 0i\fSTAND1GHEID DIE AAN DE EED 
VAN IEDER DESKUNDIGE ZIJN INDIVI
DUEEL KARAKTER NIET ONTNEEMT. 

'1° De bij artilcel 118, 3e lid, 'Van het 
lVetboek van successierechten gnegelde: 
eedaflegging is een substantiiHe rechts
vo-rm van het deskwndig onde-rzoelc; 1tit 
de indeplaatsstelling van gel·ijlcwam·dige 
be'/Voordingen als die welke bij de wets-
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bepaling omschreven zijn ontstaat geen 
nietigheid ( 1). 

2° Wanneer verscheidene deslmndigen, 
overeenkomstig de sectie I I I van het 
hoofdstuk X II van het Wetboek der 
successierechten, met een deslcundig on
derzoelc gelast werden, verleent de om
standigheid dat zij hun handtelceningen 
onderaan hun verslag doo!' een enkele 
in de derde persoon van het meervoud 
gestelde eed(o1·mule lieten voorafgaan aan 
de afgelegde eden het lcarakter niet van 
een gezamenlijke eed; door zijn hand
telcening er onder te zetten, heeft elk 
hunner individueel de bewoordingen van 
de schriftelijlw eed ove1·genomen. 

(DE SELYS-FANSON, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden. 
arrest, op 19 januari 1954c gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 118 van het bij 
koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 
1936 ingevoerd, bij de wet van 4 mei 1936 
bekrachtigd en bij artikel 6 van het 
koninklijk besluit nr. 65 van 29 novem
ber 1939 gewijzigd Wetboek der succes
sierechten, van artikel 120 van hetzelfde 
wetboek en, voor zoveel als nodig, van 
artikelen 31? van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering en 127 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat de in onderhavig geval 
door de ontvanger der registratie en 
domeinen gevorderde controle-schatting 
niet wegens schending der substantiiile 
rechtsvormen nietig was om reden dat, 
door hun handtekening van de vermel
ding : " Zij zweren dat zij in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk hun op
dracht hebben vervuld, zo helpe hen 
God ... " te do en voorafgaan, de schatters 
de essentiiile elementen van de bij de wet 
voorgeschreven formule van eedaflegging 
niet zouden gewijzigd hebben, dan wan-

(1) Raadpleeg verbr., 9 juli 1877 (B1lll. 
en PASIC., 1877, I, 335) en 30 october 1882 
(ibid., 1882, I, 373), betreffende de eed van 
de overeenkomstig artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering aangestelde deskun
digen; verbr., 29 juli 1948 (A1·r. Vm·br., 1948, 
bl. 401; Bull. en PASIC., 1948, I, 464) betref
fende de eecl van de tolk; en verbr., 26 sep
tember 19,19 (A·rr. Vm·b1·., 1950, bl. 17; Bull. 
en PAsiC., 1950, I, 16), lJetreffeude cle eed 
van de getuigen, 

neer, naar lufd'van de artikelen 118 en 120 
van het Wetboek der successierechten, de 
handtekening der schatters, op straffe 
van nietigheid van de schatting, van de 
eed « Ik zweer dat ik in eer en geweten, 
nauwgezet en eerlijk, mijn opdracht heb 
vervuld, zo helpe mij God ... "• moet wor
den voorafgegaan, dan wanneer die for
mule van eed substantieel is en stipt 
dient nageleefd, namelijk wat de woorden 
<< Ik zweer ... >> betreft die tot het wezen 
zelf van de eed behoren ; dat te dien 
opzichte uit de tekst zelf van voormeld 
artikel 118 blijkt dat, zelfs wanneer m· 
verscheidene schatters zijn, die formule 
verplichtend blijft : 

Overweg·ende dat de eedafleg·ging, zoals 
zij bij artikel 118 van het Wetboek der 
successierechten g-eregeld wordt, een sub
stantHile rechtsvorm uitmaakt, waarvan 
de schending de nietigheid van het des
kundig verslag met zich brengt ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging slechts bij gebrek aan verklaring, 
hetzij in de door voormeld artikel 1i8 
voorg-eschreven termen, hetzij in gelijk
waardige bewoordingen gerechtvaardigcl 
is· 

'overweg-ende dat, indien de door de 
deskundige onderaan hun verslag aan
gebrachte formule in de derde persoon 
van het meervoud in de vorm van een 
gezamenlijke verklaring- gesteld is, elk 
hunner door het plaatsen van zijn haPd
tekening de bewoording-en ervan over
genomen heeft ; 

Dat die handeling niet met de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen strij
dig is; 

Dat dit naar recht faalt; 
Om die redenen, venverpt de voor

ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21~ maart 1955.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleite1's, HH. VanRyn en Van Leynseele_ 

1 e KAMER. - 24 maart 1955 

SEQUESTER DER GOEDEREN VAN 
DE PERSONEN AAN WIE MIS
DRIJVEN TEGEN DE UITWEN
DIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT TEN LASTE GELEGD 
WORDEN. - ARREST DAT AAN EEN 
SCHULDEISER EEN OP DE ONDER SE-
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QUESTER GESTELDE GOEDEREN UIT
VOERBARE TITEL VERLEENT. - GEEN 
SCHENDING VAN DE BESLUITWETTEN 
VAN 1? JANUARI 1945 EN 10 JANUARI 
1946. - UITWERKING VAN DE WET 
VAN 20 MAART 1954 OP DEZE TITEL. 

Noch de besluitwet van 17 januari 1945 
betreffimde het sequester der goederen 
van .de personen aan wie misdrijven 
tegen de uitwendige veiligheid van de 
Staat worden ten laste gelegd, noch de 
besl·uitwet van 10 januari 1946 tot wij
ziging er van, verbieden aan de hoven en 
rechtbanken aan een schuldeiser van de 
persoon wiens goede1·en onde1· sequester 
gesteld zijn ee11- op die goederen uitvoer
bare titel te verlenen; krachtens de wet 
van 20 maart 19.54. echter mag de schuld
eiser die in het bezit van de1·gelijke titel 
gesteld wo1·dt noch tot een beslag of tot 
een mriati·egel van tenuitvoerlegging over
gaan, noch de uitvoering van lopende 
maatregelen vervolgen zolang het seques
ter blijft gehandhaafd. (Wet van 
20 maart '1954, art. '10 en '19.) 

(DIENST VAN HET SEQUESTER, 
T. PROVOST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1953 g-ewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending- van de artikelen 8, inzonder
heid 8, lid 1, van de besluitwet van 
23 augustus 1944 betreffende het seques
ter van de vijandelijke goederen, rechten 
en belangen, 6 en 8 van de besluitwet 
van '17 januari '1945 betreffende het 
sequester der goederen van de personen 
aan wie misdaden en wanbedrijven tegen 
de uitwendige veiligheid van de Staat 
ten laste gelegd worden en der goederen 
van de verdachten, 1 van de besluitwet 
van 10 januari 1946 tot wijziging van 
de artikelen 6 en 11 van gezegde besluit
wet van 17 januari 1945, 7 en 8 van de 
wet van 16 december 1851 op de voor
rechtenen hypotheken, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ten 
voordele van verweerders Provost en 
consoorten veroordelingen uitgesproken 
heeft welke ten laste van aanlegger 
qualitate qua uitvoerbaar zijn om reden 
dat de schuldeisers van het sequester niet 
door de besluitwetten van 17 j anuari 1945 
€n 10 januari 1946, van hun recht op 
persoonlijke vervolging beroofd zijn, noch 
ertoe gebracht hun schuldvorderingen 
gerechtelijk te doen vereffenen, dat geen 

enkele bepaling van voormelde besluit
wetten een stelsel inricht dat op dat van 
het faillissement of van het uitstel van 
betaling gelijkt en dat, voor het overige, 
de Dienst van het sequester het verzet 
van de andere schuldeisers kan uitlokken, 
in welk geval door de dienst zeH tot 
evenredige verdeling dient overgegaan 
te worden, dan wanneer, naar luid van 
voormelde bepalingen, en inzonderheid 
van artikel 1 van de besluitwet van 
10 januari '1946, de Dienst van het 
sequester voor de bewaking, de bewaring 
en het beheer van de onder sequester 
gestelde goederen en belangen zorgt, de 
voorwerpen waarvan de tegeldemaking· 
nodig blijkt te gelde maakt om het passief 
ten belope van het actief aan te zuiveren, 
elke schuldvordering kan afwijzen waar
van de deugelijkheid hem niet is gebleken 
en dat in geval van verkoop der onder 
sequester gestelde goederf)n de prijs ervan 
aan de Dienst van het sequester wordt 
opg·edragen, wat insluit dat geen enkele 
schuldeiser, en namelijk geen chirogra
phaire sclmldeiser, ten laste van de 
Dienst van het sequester qualitate qua, 
een veroordelingsvonnis kan bekomen dat 
hem zou in staat stellen tot tenuitvoer
leggingsmidde!en op de onder sequester 
gestelde goederen over te gaan, te zijnen 
behoeve hun onmiddellijke tegeldema
king te weeg te brengen en aan de regel 
van de verdeling naar evenredigheid der 
schuldvorderingen te ontsnappen welke 
de Dienst van het sequester als opdracht 
heeft toe te passen en te doen naleven : 

Overwegende dat geen enkele bepa
ling van de besluitwet van '17 januari 
1945, gewijzigd bij die van '10 januari 
'1946, aan de hoven en rechtbanken het 
verbod oplegt aan een schuldeiser van 
de personen wiens goederen onder se
quester gesteld werden een uitvoerbare 
titel op die goederen te verlenen; 

Overwegende dat artikel '1 van de be
sluitwet van 10 januari 1946, door te 
bepalen dat : " de Dienst de voorwerpen 
te gelde maakt... waarvan de tegeldema
king nodig blijkt om het passief aan te 
zuiveren "• dit wil zeggen dat de dienst 
deze goederen kan te gelde maken zonder 
de toestemming van de onder sequester 
gestelde, noch toelating van het gerecht, 
noch naleving van de door het gemeen 

·recht voorziene rechtsvormen indien de 
onder sequester gestelde onbekwaam of 
wettelijk ontzet is, desniettemin aan de 
dienst de verplichting oplegt het passief 
aan te zuiveren en, dienvolgens, aan de 
onbetaalde schuldeiser niet verbiedt zelf 
de verkoop teweeg te brengen ; 
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Dat het laatste lid van gezegd artikel, 
naar luid waarvan" in geval van verkoop, 
de rechten van pand, hypotheek, voor
rechten of terughouding die de onder 
sequester staande goederen bezwaren, 
op de prijs die aan de dienst wordt op
gedrag·en overgedragen worden en de goe
deren er van bevrijd blijven », tot voor
werp heeft aan de dienst toe te Iaten de 
onder sequester gestelde goederen vrij 
van aile zakelijke lasten te verkopen, 
doch het recht niet uitsluit voor een 
schuldeiser de verkoop teweeg te brengen 
indien daartoe niet door toedoen van de 
dienst werd overgegaan ; 

Overwegende, gewis, dat de na de uit
spraak van het bestreden arrest in wer
king getreden wet van 20 maart 1954 bij 
artikel 10 beschikt : " dat geen beslag 
noch maatregel tot tenuitvoerlegging., 
kan aangewend noch vervolgd worden 
tegen de natuurlijke of rechtspersoon 
wiens goederen onder sequester staan » 
en " dat de v66r de inwerkingtreding 
van die wet wegens beslag of maatregelen 
tot tenuitvoerlegging gemaakte kosten 
bij de hoofdsom gevoegd worden » ; 

Dat uit dit artikel blijkt, niet dat, door 
aan verweerders op 14 juli 1953 een titel 
van tenuitvoerlegg·ing te verlenim, het 
bestreden arrest de in het middel aan
geduide bepalingen geschonden heeft, 
doch enkel dat sedert de inwerkingtre
ding van voormelde wet de verweerders, 
hoewel in het bezit van een titel van 
tenuitvoerlegging, niet meer tot een 
beslag of tot een maatregel van tenuit
voerlegging· kunnen overgaan, noch de 
uitvoering· van lopende maatregelen kun
nen vervolgen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 8 en inzon
derheid 8, lid 1, van de besluitwet van 
23 augustus 1944 betreffende het se
quester van vijandelijke goederen, rech
ten en ·helangen, 6 en 8 van de besluitwet 
van 17 januari 1%5 betreffende het 
sequester der goederen van de personen 
aan wie misdaden en wanbedrijven tegen 
de uitwendige veiligheid van de Staat 
worden ten laste gelegd en der goederen 
van de verdachten, 1 van de besluitwet 
van 10 januari 1946 tot wijziging van 
de artikelen 6 en 11 van gezegde besluit
wet van 17 januari 1945, 7 en 8 der wet 
van 16 december 1951 op de voor
rechten en hypotheken, 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden arrest ten voor
dele van verweerders Provost en con
soorten veroordeling·en heeft uitgespro
ken, welke ten laste van aanlegger 

qualitate qua uitvoerbaar zijn, orri reden 
dat deze niet zou bewijzen dat het onder· 
sequester gesteld vermogen ontoereikend 
is om het passief te zuiveren, dan wan
neer uit de hiervoor aangeduide. bepa
lingen en inzonderheid uit artikel 1 van 
de besluitwet van 10 januari 1946 blijkt,. 
dat geen enkele schuldeiser en namelijk 
geen enkele chirographaire schuldeiser· 
ten laste van de Dienst van het sequester,. 
qualitate qua een vonnis van veroordeling 
kan bekomen hetwelk hem toestaat zijn 
toevlucht tot middelen van tenuitvoer
legging op de onder sequester gestelcle 
goederen te nemen en te zijnen enkele 
voordele de onmiddellijke tegeldemaking· 
ervan teweeg· te brengen, zonder onder
scheid naar gelang het onder sequester· 
gesteld vermogen al dan niet een toe
reikend actief zou vertonen om de al
geheelheid van het passief aan te zui
veren : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verweerclers niet machtigt te hunnen. 
enkele voordele de tegeldemaking van de 
onder sequester gestelde goederen te
weeg te brengen; dat het de rechten van 
de andere schuldeisers voorbehoudt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

24 maart 1955. - 1e kamer.- Voor
zittei', H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Vei'slaggeve1·, H. Daubresse. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleitei'S, HH. Simon en Demeur. 

1 e KAMER. - 25 maart 1955 

1o HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUROVEREENKOMST. WET 
VAN 30 APRIL 1951.- WEIGERING VAN 
DE VERHUURDER DE HUUR TE HER
NIEUWEN. - WEIGERING GESTEUND 
OP DE WIL OM BET BIJ ARTIKEL 16, 
I, 1°, BEPAALD RECHT OP TERUGNE
MING UIT TE OEFENEN. - GEEN VEil
PLIGHTING DE PERSONEN AAN TE DUI
DEN TEN WIENS BATE DE TERUGNEwiiNG 
BEDOELD WOBDT. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUROVEREENKOMST.- WET VAN 
30 APRIL 1951. - WEIGERING VAN 
HUURHERNIEUWING GESTEUND OP DE 
WIL OM PERSOONLIJK RET VERHUURDF. 
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GOED TE BETREKKEN OF HET DOOR 
EEN DER IN ARTIKEL 16, I, 1°, BEPAAL
DE PERSONEN TE DOEN BETREKKEN. 
- VERMOGEN VOOR DE VERHUURDER 
OM DE TERUGNEMING UIT TE OEFENEN 
TEN BATE VAN EEN PERSOONLIJKE VEN
NOOTSCHAP WELKE DE DOOR DIE WETS
BEPALING VOORZIENE VOORWAARDEN 
VERVULT. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMST.- WET VAN 
30 APRIL 1951. - WEIGERING VAN 
HUURHERNIEUWING GESTEUND OP DE 
WIL OM HET BIJ AR'fiKEL 16, I, 1°, 
BEPAALD RECHT OP 'I'ERUGNEMING UIT 
TE OEFENEN. - TERUGNEMING DIE 
KAN GESCHIEDEN TEN BATE VAN EEN 
PERSOONLIJKE VENNOOTSCHAP WELKE 
BIJ DE BETEKENING VAN DE WEIGE
RING NOG NIET BESTOND. 

4° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOIVIST.- WET VAN 
30 APRIL 1951. - WEIGERING VAN 
HUURHERNIEUWING GESTEUND OP DE 
WlL HET VERHUURDE GOED TE BE
TREKKEN OF OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 16, I, 1°, TE DOEN BETREKKEN.
BETREKKING DIE NIET NOODZAKELIJK 
EEN HANDELSKARAKTER MOET VER
TONEN. 

5° HUUR VAN GOEDEREN. -HAN
DELSHUUROVEREENKOMST.- WET VAN 
30 APRIL 1951. - WEIGERING VAN 
HUURHERNIEUWING GESTEUND OP DE 
WIL OM HET BIJ AR'l'IKEL 16, I, 1°, 
BEPAALD RECHT OP TERUGNEMING UIT 
TE OEFENEN. - TERUGNEMING DIE 
KAN WORDEN UITGEOEFEND TEN BATE 
VAN EEN PERSOONLIJKE VENNOOTSCHAP 
WELKE DE DOOR DIE WETSBEPALING 
VOORZIENE VOORWAARDEN VERVULT 
DOCH WAARVAN HE'f BEHEER AAN EEN 
VREEMDE BEHEERDER WORDT TOEVEH
TROUWD. 

1° Indien de wet de verhuurder verplicht 
de redenen van zijn verzet tegen de huu!'
herniemving aan te geven, legt zij hem 
niet op, wanneer hij zijn weigeTing 
stwnt op de wil om het ve1'lmu1'de goed 

- -------------·----

(1) en (2) Raac1pleeg het verslag van c1e 
verenigcle commissies van justitie en van 
economische zake:n (Parlem. Besch., Senaat, 
1949-1950, m·. 36, bl. 11; DE PAGE, b. TV, 
nrs. 784, 3°, en 793, A; LA HAYE et VAN

KERCKHOVE, nrs. 395 en 400; PA'l'ERNOSTR.E, 

nrs. 197 en 198; RBYNTENS et VAN REEPIN

GBEN, nrs. 157 en 158; TscHOFFEN et Dunn.u, 

nrs. 91 en 92). - Zie ook Verbr., 18 maart 
1955, snpm, bl. 608 (Bull. en PASIC., 1955, 

dooT een der bij a1't1:kel 16, I, 1. 0 , van 
de wet van 30 aptil 1951 vootziene pet
sonen te doen betrekk~n, de persoon te 
bepalen ten wiens bate hij het recht 
van terugneming uitoefenen w1:z, vermits 
het betrekken van het verhuu!'de goed 
door de een of de andere van de bij die 
wetsbepaling op beperkende w.ijze aan
geduide personen slechts een wijze van 
uitvoering van eenzelfde wettelijke !'eden 
van weigering van de lmurhernieuwing 
uitmaakt (1). (Afdeling van het Burger
lijk W etboek houdende de regeleil eigen 
aan de handelshuurovereenkomsten, 
art. 14 en 16, I, 1 o.) 

2° Wanneer de ve·rhuurder zijn weigering 
om een handelshuurove!'eenkomst te her
nieuwen gesteund heeft op de wil om 
persoonlijk het ve1'huu!'de goed te betl·ek
ken of om het doo1' een de!' in artikel 16, 
I, 1°, van de wet van 30 april 1951 
aangeduide physische personen te doen 
bet1'ekken, is het hem toegelaten dat voor
nemen te wijzigen en het !'echt op terug
neming uit te oefenen ten bate van een 
personenvennootschap welke de door die 
wets bepaling voo1·ziene voorwam·den vm·
vult (2). (Afdeling van het Burgerlijk 
Wetboek houdende de regelen eigen 
aan de . handelshuurovereenkomsten, 
art. 16, I, 1 o.) 

3° De weige1'ing om een handelshuurover
eenkomst te herniettwen mag steunen op 
de wil om het Techt op terugneming van 
het goed ten bate van een bij aTtikel 16, 
I, 1°, van de wet van 30 april 1951 
voorziene personenvennootschap uit te 
oefenen, hoewel die vennootschap op het 
ogenblik van de betekening van de weige
!'ing nag niet bestaat (3). (Afdeling van 
het Burgerlijk Wetboek houdende de 
regelen eigen aan de handelshuurover
eenkomsten, art. 16, I, 1 °.) 

4° De wil om het verhuu1·de goed te betrek
ken of om het ove1·eenlwmstig artikel 16, 
I, 1°, van de wet van 30 ap1·il 1951 te 
doen betrekken rechtvaardigt de weige-
1'ing om een handelshuurovereenkomst te 
he1'nieuwen, hoewel de ontworpen bet1'ek-

I, 793). - Vergelijk cass. fr., 19 juli en 
26 october 1932 (Dall., 1932, bl. 442 en 538; 
DAL., Rep. prat., Swppl., v 0 Louage, m·. 1493, 
750). 1 

(3) Verslag van de Commissie van de Kamer 
c1er volksvertegenwoorc1igers (Parlem. Besch., 
Kamer, 1947-1948, nr. 69); verslagen van 
c1e commissie van de Senaat (Parlem. besch., 
Senaat, 1947-1948, nrs. 134 en 384). - Zie 
ook TsCHOFFEN et DUBRU, nr. 92, in fine. 
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king geen handelskamkter vertoont (1). 
(Afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de regelen eigen aan de 
handelshuurovereenkomsten, art. 16, 
I, 1°.) 

5o De weigering om een handelshuurover
eenkomst te hernieuwen mag stMmen op 
de wil om het recht op terugneming van 
het goed ten bate van een bij artikel 16, 
I, fo, van de wet van 30 april 1951 
voorziene personenvennootschap uit te 
oefenen indien die venn(){)tschap de b~i 
die wetsbepaling gestelde voorwaarden 
vervult, hoewel het beheer er van aan een 
beheerder die aan de verhuurder of zi.in 
naastbestaanden vr·eemd is toevertr·ouwd 
wordt (2). (Afdeling van het Burger
lijk Wetboek houdende de regelen 
eigen aan de handelshuurovereenkom
sten, art. 16, I, 1°.) 

(CONSOORTEN VAN DEN BOSCd, 
T. HOSKENS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 april 195t. in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over de tweede, vierde en vijfde mid
delen : het tweede, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16, I, 1°, en 25 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten, 113r. van 
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
vaststellende dat eisers « als eigenaars, 
krachtens artikel 16, 1°, van de wet van 
30 april 1951 het recht hadden een einde 
aan de huur van appellant (thans ver
weerder) te stellen ten einae zelf het 
gehuurde goed werkelijk te gaan betrek
ken of dit aldus door hun naastbestaan
den of door een personenvennootschap 
zoals vermeld in aangehaald artikel te 
doen betrekken "• hen nochtans tot scha
devergoeding veroordeelt om reden dat 
zij het voornemen waarvoor zij verweer
der hadden uitgedreven niet hebben ver
wezenlijkt daar eisers « in hun aanbe
volen schrijven van 28 mei 1951 als 
reden van hun opzegging aanvoerden 
dat zij enjof de dochter van tweede 

(1) Verbr., 15 januari 1953 (Arr. Verbr·., 
1953, bl. 294; Bt,ll. en PAsiC., 1953, I, 327, 
met de nota 1). 

(2) Tweede aanvullend verslag van de 
commissies van de Senaat (Parlern besch., 
Senaat, 1949-1950, 11r. 214, bl. 4, art. 3; 

ondergetekende zelf de in huur gehouden 
plaatsen wensen te betrekken ... "; dat 
in deze opzegging geen gewag gemaakt · 
wordt van een personenvennootschap zo
als vermeld in artikel16; dat dienvolgens 
enkel een betrekken door eisers zelf en/of 
door hun dochter, zo dit betrekken ver
wezenlijkt werd binnen de perken van 
het artikel 25, 3°, het verlenen ener uit
winningsvergoeding· aan de uitg·edreven 
huurder zou in de weg staan, daar enkel : 
« ... l'intention pour laquelle il a pu 
evincer le preneur)) (artikel 25, 3°, in 
fine), namelijk het aangekondigde voor
nemen in aanmerking komt ,, dan wan
neer, zoals eisers het in hun regelmatig· 
voor de rechter over de grond genomen 
besluiten staande hielden, naardien zij in 
hun opzegging van 28 mei 1951 inriepen 
dat « zij en/of de dochter van tweede 
ondergetekende zelf de ... gehuurde plaat
sen wensen te betrekken ,, en het huis 
betrokken werd door een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
neid waarin deze eisers en gezegde dochter 
minstens drie vierden van het kapitaal 
bezaten, er « niet kan ontkend worden dat 
eisers hun opzet in een der door arti
kel16, 1°, voorziene vormen hebben ver
wezenlijkt, dat de verwezenlijking van 
deze opzet onder een der vormen welke 
uitdrukkelijk door de wet voorzien wordt 
eisers niet kan worden te laste gelegd "• 
doordat het bestreden vonnis, oordelende 
dat eisers het in hun opzeggingsbrief 
aangeduid voorg·enomen opzet niet ver
wezenlijkt hadden, dan wanneer het 
integ·endeel vaststelt dat zij binnen het 
door artikel 16, I, 1°, van de wet 
van 30 april 1931 voorzien en in hun 
opzeggingsbrief bedoeld kader gebleven 
waren daar het huis betrokken werd door 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, waarin in de opzeg
gingsbrief vermelde eisers en dochter 
minstens drie vierde van het kapitaal 
bezaten, alzo de in het middel aangeduide 
wetsbeschikkingen geschonden heeft ; het 
vierde, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 16, I, 1° en 4°, paragraaf 3, 
en 25, 3°; van de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten, door
dat het bestreden vonnis, vaststellende 

LAHAYE et VANKERCKHOVE, nrs. 100 en 102 ; 
PA'rERNOSTRE, 1n·s. 198 en 93; TscHOFFEN 
et DuBRU, m·s. 92 en 97, in fine). Vergelijk 
in zaken van landpacht, verbr., 2 october· 
1952 en 12 februari 1953 (A'1'1'. Verbr·., 1953, 
bl. 24 en 401; Bull. en PASIC., 1953, I, 26 
en 447). 
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dat de personenvennootschap, waarin 
-eisers en de dochter drie vierde van het 
kapitaal bezaten, en aan wie het huis 
verhuurd werd, slechts op 11 februari 
1953 gesticht werd en derhalve nog niet 
bestond toen op 28 mei 1951 de opzeg
ging gegeven en op 26 juni 1951 de 
huurhernieuwing geweigerd werd, eisers 
tot schadevergoeding veroordeelt om 
reclen dat, om het recht op uitwinnings
vergoeding weg te nemen, de betwiste 
personenvennootschap « in werkelijkheid 
·op het ogenblik van de opzegging of van 
de weigering tot huurvernieuwing had 
moeten bestaan ... vermits men zijn voor
nemen niet kan te kennen geven een goed 
te doen betrekken door iemand (namelijk 
-een rechtspersoon) die niet bestaat ,, 
dan wanneer de bewoordingen van arti
kel '16, I, 1°, geenszins vereisen dat de 
personenvennootschap, waardoor men ge
beurlijk het gebouw zou laten betrekken, 
reeds zou gesticht zijn en bestaan zou, 
en dergelijke reden evenzeer enkel in een 
door eisers later gestichte personenven
nootschap zijn verantwoording kan vin
den, hetgeen geenszins tegen de bedoelde 
wettekst indruist, doordat het bestreden 
vonnis, oordelende dat, opdat de betrek
king van het huis door de bewuste per
sonenvennootschap in het kader van het 
~rtikel 16, I, 1 o, der wet zou vall en, het 
vereist is dat deze reeds op het ogenblik 
van de opzegging zou bestaan, dan wan
neer gezegde wettekst geenszins dergelijk 
vereiste stelt en geenszins verbiedt dat de 
personenvennootschap na de opzegging 
zou gesticht worden, derhalve de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft; het vijfde, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16, I, 1°, 
cler wet van 30 april op de handelshuur
overeenkomsten en 97 der Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis eisers tot 
een uitwinningsvergoeding veroordeelt 
om reden dat « moest een later gestichte 
vennootschap in aanmerking kunnen 
lwmen ... dan nog deze, in de omstandig
. heden zoals deze ter zake g·esticht werd, 
aan appellant (verweerder) niet tegenstel
baar is daar het ter zake hewezen is dat 
het er voor gerntimeerden enkel om te 
doen was de wet te omzeilen vermits noch 
ge!ntimeerden noch een hunner dochters 
ooit een schoenwinkel hehben uitgebaat 
en aile feitelijke elementen er op wijzen 
-dat een andere schoenhandelaar in feite 
gezegde personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid uitbaat ,, dan 
wanneer, zoals eisers het in hun conclusies 
staande hielden, de hetrekking van het 
lmis op geldige wijze door een personen-

vennootschap geschiedt op voorwaarde 
dat de vennolen er van, die drie vierden 
van het kapitaal bezitten, dezelfde be
trekkingen van hloed-, aanverwantschap 
of aanneming met de verhuurder of met 
zijn echtgenoot hebben, en hel feit dat 
een aan de familie vreemde persoon aldan 
niet de handel uitba-at te dien opzichte 
onverschillig is, doordat het bestreden 
vonnis, oordelende dat de handel feitec 
lijk door een aan de familie vreemde 
persoon, doch lid der vennootschap, 
wordt uitgebaat tegen de toepassing· van 
de wet indruist, dan wanneer de hedoelde 
wettekst dit feit geenszins in beschouwing 
neemt en enkel de voorwaarde van hoe
grootheid van het maatschappelijk kapi
taal en verwantschap der vennoten-fami
lieleden stelt, en geenszins vereist dat 
deze laatsten zelf persoonlijk de handel, 
voorwerp der vennootschap, zouden uit
baten, alzo de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat aanleggers, eigenaars 
van een door verweerder gedeeltelijk in 
huur gehouden handelshuis, zich verzet 
hebben tegen de huurhernieuwing welke 
verweerder op grond van artikel 14 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten had aangevraagd, 
door hem hun wil te betekenen om zelf 
de verhuurde plaatsen te betrekken of 
door de dochter van tweede aanlegger te 
laten betrekkeQ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanleggers niettemin veroordeelt om een 
uitwinningsvergoeding aan verweerder te 
betalen, om de reclenen : 1 o dat aan
leggers hun voornemen niet hebben ten 
uitvoer gebracht zoals zij het betekend 
hadden, vermits, in plaats van het ver
huurde zelf te betrekken of door de 
dochter van tweede aanlegger te doen 
betrekken, zij het hebben laten betrekken 
door een personenvennootschap waarvan 
zij met hun dochter drie vierden van het 
kapitaal bezitten ; 2° dat deze vennoot
schap ten andere nog niet bestond op het 
ogenblik waarop aanleggers aan vervveer
der opzegging· hebben gegeven; 3° dat 
deze vennootschap uitsluitend blijkt te 
zijn gesticht geweest met de bedoeling 
de wet te ontduiken, vermits noch aan
legger noch hun dochter ooit een Schoen
winkel hebben uitgebaat en een andere 
schoenhandelaar in feite gezegd bedrijf 
uitbaat; 

Overwegende dat, indien de wet de 
verhuurder verplicht de redenen van 
zijn verzet tegen de huurhernieuwing aan 
te geven, zij hem niet oplegt de personen 
te bepalen ten wiens bate bij het hem 
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door artikel 16, I, 1°, van de we~ van 
30 april 1951 toegekend recht van terug
neming wil uitoefenen ; dat indien deze 
bepaling beperkenderwijze de physische 
en rechtspersonen aanduidt door dewelke 
de verhuurder het verhuurde goed zal 
mogen laten betrekken, deze vermel
dingen desniettemin slechts wijzen van 
uitvoering van eenzelfde wettelijke reden 
van weigering van de huurhernieuwing 
uitmaken; dat, na eerstens zijn voor
nemen te hebben betekend het genot der 
verhuurde plaatsen tot eigen gebruik of 
tot het gebruik door zijn naast bestaan
den terug te nemen, de verhuurder dit 
voornemen wijzigen en het terugnemings
recht uitoefenen mag ten bate van een 
personenvennootschap welke de door 
a'rtikel 16, I, 1°, voorziene voorwaarden 
vervult; 

Overwegende, anderzijds, dat het uit
oefenen van het terugnemingsrecht ten 
bate van de door artikel 16, I, 1°, be
doelde personenvennootschap niet door 
de wet van het voorafgaand bestaan 
dezer vennootschap afhankelijk wordt 
gemaakt; dat het artikel 25, 3°, van de 
wet trouwens aan de verhuurder een 
termijn van zes maanden toestaat om het 
voornemen met het oog waarop hij het 
goed tegen de lmurder heeft kunnen uit
winnen ten uitvoer te brengen ; dat der
halve, waar het bestreden vonnis 'beslist 
dat de verhuurder zich slechts aan de 
verplichting een uitwinningsvergoeding 
aan de huurder te betalen onttrekken 
kan, indien de personenvennootschap ten 
bate van wie hij zijn terugnemingsrecht 
krach tens artikel 16, I, 1°, he eft uit
geoefend, reeds bestond op het ogenblik 
waarop hij zijn verzet tegen de huur
hernieuwing betekend heeft, het aan de 
wet een voorwaarde toevoegt welke deze 
niet voorziet ; 

Overwegende, ten slotte, dat, in tegen
stelling met artikel 3, hetwelk in zake 
van vervroegde huurverbreking beschik

. kend, het bedingen van een afwijking 
van de negenjarige minimum duur van 
de huur slechts toestaat om aan de ver
huurder toe te laten in het verhuurd goed 
zelf handel te drijven of erin door zijn 
naastbestaanden een handel te laten 
uitbaten, de wil om het verhuurde goed 
zelf te betrekken of door de door de wet 
vermelde physische of zedelijke personen 
te doen betrekken, verhuurders weigering 
van huurhernieuwing rechtvaardigt, zelfs 
wanneer elke commerciele aard aan de 
ontworpen betrekking ontbreekt ; dat 
overigens uit de parlementaire werk
zaamheden blijkt dat de bewoordingen 

" vennoten die ten minste drie vierden 
van het kapitaal bezitten »in de wettekst 
van artikel 16, I, 1°, precies werden in
gelast om de toepassing van de wet toe 
te laten op familievennootschapeen on
der vorm van personenvennootschappen 
waarin het beheer van de onderneming 
aan vreemde beheerders wordt toever-
trouwd; . 

Overwegende derhalve, dat, waar het 
bestreden vonnis uit het louter feit dat 
aanleggers en hun dochter nooit een 
schoenwinkel hebben uitg·ebaat en dat 
in feite een ander schoenhandelaar de • 
handel uitbaat welke in het litigieus 
handelshuis wordt gedreven door de 
personenvennootschap waarin zij de drie 
vierden van het kapitaal bezitten, heeft 
afgeleid dat deze vennootschap werd ge
sticht met de bedoeling aan de toepas
sing van de wet te ontsnappen, het de 
zin en de draagwijdte van artikel 16, I, 
1°, van de wet van 30 april 1951 miskend 
heeft; 

Overwegende dat de drie middelen 
dienvolgens gegrond zijn; 

Om ·die redenen, verbreekt het be
streden vonnis; beveelt dat melding van 
het onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen zete
lend in hoger beroep. 

25 maart 1955.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 25 maart 1955 

1° HOOFDELIJKHEID. - GERECHTS
KOSTEN IN STRAFZAKEN. - HOOFDE
LIJKE VEROORDELING VAN VERSCHEI
DENE BETICHTEN EN VAN DE BURGER
LIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ. -
O~'!DELING VAN DE SCHULD EN BIJ
DRAGE VAN DE VEROORDEELDEN. -
ARTIKELEN 1213 EN 12H VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK NIET VAN TOE
PASSING. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- HOOFDELIJKHEID. - BESLISSING 
DIE ARTIKEL 1213 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK NIET OP HET GEVAL 
TOEPASSELIJK VERKLAAR1'. - JMPU-
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CIE'l'E VERWERPING VAN EEN MIDDEL 
DA'l' OP AR'l'IKEL 1216 VAN DA'l' WE'l'
BOEK GEGROND IS. 

3° VERRIJKING ZONDER OOR
ZAAK. - BETWIS'l'ING BETREFFENDE 
DE VERRIJKlNG VAN DE VERWEERDER 
OP DE VORDERING « DE IN REM VERSO ». 
- BE'l'ALING DOOR AANLEGGER 'l'EN 
ON'l'LAS'l'E VAN DE VERWEERDER GE
DAAN. - BETALING DIE DE SCHULD 
VAN VERWEERDER JEGENS EEN DERDE 
DELG'l'.- VAS'l'STELLING VAN DEVER
RIJKING VAN VERWEERDER. 

1° Hoewel de door artikel 50 van het Stmf
wetboek voo1·ziene betaling van de ge
rechtskosten de kenmerken van de hoofde
lijkheid vertoont, zoals deze in arti
kel 1200 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt omschreven ( 1), zijn de Tegelen 
van de artikelen 1213 en 1214 van het
zelfde wetboek betTeffende de omdeling 
van de hoofdelijke verplichting tussen 
de medeschuldenaa!'S en hun b~jdrage 
in de betaling, niet van toepassing op 
de wettelijke ve1·p lichting tot hoofdelijke 
betaling van de gerechtskosten, waaTin 
de personen worden venvezen die wegens 
eenzelfde misdrijf door iinzelfde beslis
sing worden veroordeeld (2). Die 1·egelen 
welke enkel bet1·ekking hebben op de 
hoofdelijkheid kmchtens overeenkomst ( 3) 
zijn evemnin van toepassing op diegene 
die burgeTlijk verantwoordelijk verklaard 
wordt voor een per soon welke met anderen 
hoofdelijk tot de kosten veroordeeld wordt. 
(Strafwethoek, art. 50; Burgerlijk Wet
hoek, art. 1200, 1213, 121!., 1382 en 
138~.) 

2° Daar de bep_aling van artikel 1216 van 
het Burgerhjk Wetboek slechts een toe
passing van het door artikel 1213 ge
huldigd grondbeginsel uitrnaakt ( ~), ver
werpt de beslissing die gerneld artikel 
op het geval niet toepassel·ijk verklaart 
impliciet het middel dat op artikel 1216 
geg!'ond is. 

3° Dom· erop te wijzen dat een betaling die 

(1) Verbr., 14 maart 1907 (Bull. en PAsiC., 
1907, I, 160, met de nota); 3 jap.uari en 
20 februari 1922 (ibid., 1922, I, 117 en 169); 
24 januari 1924 (ibicl., 1924, I, 159); 9 october 
1933 (ibid., 1934, I, 18). 

(2) Om de bijdrage va-n de veroordeelden 
·tot de schuld te bepalen, client deze tussen 
hen in verhouding 1net de omvang van hun 
deelneming in het feit verdeeld te worden 
(DE PAGE, d. II, nr. 1032, E; d. III, nrs. 364 
en 365, in fine; PLANIOL et RIPERT, d. VJI, 
nr. 1094; MAZEAUD, d. II, lll'. 1973). 

doo1· de aanlegger van de vordering " de 
in rern verso » ten ontlaste van de ver
wee!·der op die vordering gedaan werd, 
de schuld van deze jegens een derde 
gedelgd /weft, stelt de rechte1· over de 
grand op voldoende wijze de verrijking 
van die verweerder vast. 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP ASTRA, 
'I'. VAN OPS'l'RAE'r'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het hestreden 
arrest, op i2 mei 195~ gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 121!. en 138~, 
alinea's 1 en 3, van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, doordat, 
wat de terugvordering· der door verweer
der hetaalde gerechtskosten hetreft, het 
hestreden arrest verklaart de heweeg
redenen van de eerste rechter over te 
nemen, die heslist had dat de medeschul
denaar, die voor de onvermogende aan
gestelden van eiseres hetaald heeft, zich 
tot de hurgerlijk verantwoordelijke par
tij (hier, eiseres) kan wenden in plaats 
van verplicht te zijn dit gedeelte van de 
schuld pondspondsgewijze onder de an
dere medeschuldenaars te verdelen, daar 
aan toevoegend dat hetgeen in de arti
kelen 1213 en 1214 van het Burgerlijk 
Wethoek bepaald wordt slechts voor de 
bedongen hoofdelijkheid geldt, dan wan
neer, eerste onderdeel : de hoofdelijkheid 
tussen de dader en de burgerlijk verant
woordelijke op grond van artikel 1200 
van het Burgerlijk Wetboek hestaat, 
waaruit volgt dat de artikelen 1213 
en '121~ van het Burgerlijk Wethoek ook 
op de verhoudingen tussen de hetalende 
medeschuldenaar, de hurgerlijke verant
woordelijke eft de andere solidaire mede
schuldenaars van toepassing zijn (scherr
ding van de artikelen 12H en '138~, 

(3) Verbr., 14 maart 1907 (Bull. en PAsiC., 
1907, I, 160); 19 december 1921, 3 januari 
en 20 februari 1922 (ibid., 1922, I, 112, 117 
en 169); 24 januari 1924 (ibid., 1924, I, 159); 
AUBRY et RAU, d. IV, nr. 298fe1', met de 
nota's 5 a 8 ; COLIN et 0APITAN'r, d. II, 
nr. 425. Vergelijk DE PAGE, d. II, nr. 1032, A 
en D; cl. III, nr. 325; PLANIOL et RIPERT, 
d. VII, nrs. 1068 en 1089; BEUDANT et 
LAGARDE, lll'. 352 ; VIDAL et MAGNOL, lll'. 576 ; 
J OSSERAND, d. II, lll'. 71 ; l\fAZEAUD, d. II, 
nr. 1970. 

(4) DE PAGE, d. Ill, m•. 364, in fine. 
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.alinea's '1 en 3, van het Burgerlijk Wet
hoek) en tweede onderdeel : het arrest 
op tegenstrijdige motieVien berust naar
dien het, enerzijds, de beweegredenen van 
de eerste rechter overneemt (die de toe
passing van artikel '12'14 van het Burger
lijk Wetboek in de betrekkingen tussen 
de « solvens » en de solidaire medeschul
denaars aanneemt) en het, anderzijds, de 
toepassing van deze bepaling uitdrukke
Iijk uitsluit, waaruit volgt dat het bestre
den arrest niet wettelijk gemotiveerd is 
(schending van het artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, indien de door arti

kel 50 van het Strafwetboek voorziene 
hoofdelijke verplichting tot betaling van 
de gerechtskosten al de kenmerken van 
de hoofdelijkheid vertoont, zoals deze in 
artikel '1200 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt omschreven, de artikelen '1213 
en 1214 van hetzelfde wetboek nochtans 
·enkel op de hoofdelijkheid krachtens 
-overeenkomst betrekking hebben; dat zij 
dus niet van toepassing zijn op de door 
.artikel 50 van het Strafwetboek voor
ziene wettelijke verplichting tot hoofde
lijke betaling van de gerechtskosten 
waarin de personen worden verwezen die 
wegens eenzelfde misdrijf door eenzelfde 
vonnis of arrest veroordeeld worden ; 

Overwegende dat hij die burgerlijk 
verantwoordelijk wordt verklaard voor 
een persoon die hoofdelijk met anderen 
tot betaling van de gerechtskosten wordt 
veroordeeld, dezelfde verplichting als 
deze persoon heeft; dat hij evenals deze 
met de andere medeveroordeelden hoof
delijk tot de betaling der gerechtskosten 
gehouden is en dat hij evenmin als deze 
zich op de bepalingen van de artike
kelen 1213 en 12'14 van het Burgerlijk 
Wetboek vermag te beroepen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de bewoordingen 

zelf van het bestreden arrest blijkt dat 
het de beweegredenen van de eerste 
rechter slechts overneemt in zover deze 
beslist heeft dat, wat de terugbetaling 
der gerechtskosten betreft, aanlegster, 
krachtens artikel 1251 van het Burger
Jijk Wetboek, de wettelijke indeplaats
stelling mag inroepen ; dat, met betrek
king tot de artikelen 1213 en 12'14, het 
uitdrukkelijk verklaart dat aanlegster 
zich vergist wanneer zij de toepassing 
van deze artikelen inroept, die slechts 
voor de bedongen hoofdelijkheid gelden ; 
dat het tweede onderdeel van het middel 
derhalve op een verkeerde interpretatie 
van het bestreden arrest berust ; 

Overwegende dienvolgens dat geen 
enkel van de beide onderdelen van het 
middel kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het door eiseres op artikel 1216 van het 
Burgerlijk Wetboek gesteund middel niet 
weerlegt en dus niet wettelijk gemoti
veerd is: 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek 
slechts een toepassing van het door arti
kel 1213 gehuldigd grondbeginsel uit
maakt; dat derhalve, waar het bestreden 
arrest verklaart dat artikel 1213 slechts 
voor de bedongen hoofdelijkheid geldt 
en ter zake niet toepasselijk is, het impli
ciet antwoord heeft verstrekt op het 
middel dat op artikel 1216 is gegrond; 

Overwegende dat het tweede middel 
aldus in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
niet wettelijk gemotiveerd is daar het 
niet op passende wijze de verwerping 
rechtvaardigt van de door eiseres op
geworpen betwisting betreffende het 
bestaan van haar verrijking als voor
waarde van de vordering de in rem verso : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er niet toe beperkt te verklaren dat 
de door verweerder gedane betaling 
« onbetwistbaar de verrijking van de 
aanleggende vennootschap en de verar
ming van verweerder voor · gevolg heeft 
gehad en dat er een oorzakelijk verband 
tussen beide bestaat " ; 

Dat het arrest eraan toevoegt dat " de 
eerste rechter te recht heeft beslist dat 
verweerder, op grond van de beginselen 
der vorderiDg de in rem t•rrso, gerechtigd 
is het bedrag dat hij betaald heeft van 
aanleg·ster te eisen " ; 

Overwegende dat het arrest aldus ver
wijst naar de beweegredenen van de 
beslissing van de eerste rechter, waarin 
onder meer verklaard wordt dat " de 
Naamloze Vennootschap Patria ontegen
sprekelijk een schuld had tegenover de 
Dienst van het sequester, daar zij ver
oordeeld was als burgerlijk verantwoor
delijk voor de boeten, schadevergoedin
gen, interesten en kosten waartoe haar 
aangestelden, bij arrest van het krijgshof 
dd. 2 december 1948 veroordeeld werden ; 
dat de Dienst van het sequester krach
tens dit arrest een rechtstreekse en hoofd
vordering tegen de N aamloze Vennoot
schap Patria bezat; dat ten gevolge van 
de door Van Opstraet gedane betaling 
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deze vordering niet meer bestaat en dat 
deze schuld uit het passief van de Naam
loze Vennootschap PatJ·ia verdwijnt " ; 

Overwegende dat deze beweegredenen, 
het bestaan van de verrijking van aan
legster, rechtsopvolgster van de Naam
loze Vennootschap Patria voldoende 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens feitelijke grondslag· mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 9? van de 
Grondvvet, doordat het bestreden arrest 
niet wettelijk gemotiveerd is daar het de 
verwerping niet rechtvaardigt van het 
verweermiddel dat door eiseres gesteun·d 
is op de aanvaarding door verweerder van 
het risico van het gebeurlijk onvermogen 
van sommige der aangestelden wiens 
schuld hij betaald heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart « dat men niet inziet waarom 
verweerder verplicht zou zijn een verhaal 
tegen de schuldenaars die onvermogend 
zijn in plaats van tegen de burgerlijk 
verantwoordelijke in te stellen " en " dat 
trouwens de mogelijkheid van een ver
haal tegen derden de inleiding der vorde
ring de in rem ve1·so niet verhindert ; 

Overwegende dat, waar het arrest 
aldus er op wijst dat de mogelijkheid 
van een verhaal teg·en onvermogende 
aangestelden tot geen gevolg leiden kan, 
het impliciet aanneemt dat de onvermo
gendheid van de aangestelden ter zake 
zonder uitwerking· is, en dienvolgens het 
in het middel bedoeld verweermiddel 
voldoende beantwoordt; 

Overwegende dat het middel in feite 
niet opgaat; 

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

25 maart 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Vandermersch. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 25 rnaart 1955 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL 
DAT DE SCHENDING INROEPT VAN HET 
AAN EEN BEPALING VAN EEN AKTE 
VERSCHULDIGD GELOOF. - NIET OVER
GELEGDE AKTE.- BEPALING IN DE BE
SLISSING OVERGENOMEN. - lVIIDDEL 

EN BESLISSING DIE 'NIET OP ANDERE 
BEPALINGEN VAN DE AKTE STEUNEN.-
0NTVANKELIJK MIDDEL. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VER
SCHULDIGD GELOOF. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - LASTENKOHIER VAN OPEN
BARE WERKEN. -- lNTERPRETATIE ON
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 

. VAN EEN BEPALING. - SCHENDING 
VAN HET AAN DE AKTE VERSCHULDIGD 
GELOOF. 

3° KOSTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
AANLEG IN VERBREKING. - VERZOEK
SCHRIFT WAARBIJ TOT VERWIJZING VAN 
VERWEERDERS IN DE KOSTEN VAN DE 
AANLEG IN VERBREKING GECONCLU
DEERD WERD. - EXPLOOT. VAN BETE
KENING WAARBIJ BOVENDIEN HUN VER
OORDELING TOT ANDERE KOSTEN 
WORDT GEVORDERD.- 0P ZULKDANIGE 
AANVRAAG WORDT DOOR HET HOF GEEN 
ACHT GEGEVEN. 

1° Ilet middel afgeleid uit de schending van 
het aan een niet bij de voorziening 
gevoegde akte versclmldigd geloof is niet
temin ontvankelijk, zo de bestreden be
slissing de bepaling ove1·neemt waa1·van 
het geloof zou geschonden zijn, en zo noch 
de beslissing, noch het middel de inteT
pretatie van die bepaling op andere 
bedingen van dezelfde akte steunen ( 1). 

2° Schendt het aan het lastenkohier van 
openbare werken verschuldigd geloof de 
beslissing die aan een bepaling van dat 
kohier een rnet de bewoordingen e1·van 
onverenigbare interpretatie geeft (2). 
(Burgerlijk Wetboek, artikelen 1319 
en 1320.) 

3° Zo in burgerlijke zaken het verzoekschrift 
tot ver brcking zich er toe bepe~·kt tot de 
verw~jzing van ·verweer·ders in de kosten 
van de aanleg in verbreking te conclu
dere1t, verleent het hof geen acht op de in 

(1) Verbr., 12 januari en 22 juni 1950 
(A1·r. Ve1'b1·., 1950, bl. 292 en 650; B<tll. 
en PASIC., 1950, I, 313 en 743, met de nota 1 
onder deze arresten). Zie ook verbr., 6 juli 1950 
(Ar·r. Ve1•br., 1950, hl. 707; Bttll. en PASIC., 
1950, I, 808); 8 februari 1951 (Arr. Verln:., 
1951, bl. 310; Bull. en PASIC., 1951, I, 370); 
2 mei 1952 (Ar1·. Vm·b1·., 1952, bl. 473; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 544); 19 februari 1953 
(AI'!'. Verb·r., 1953, bl. 425; Bull. eu Pasrc., 
1953, I, 473). 

(2) Verbr., 4 februari 1954 (Arr. Verbr., 
1954, bl. 391; Bull. en PASIC., 1954, I, 488). 
Zie ook verbr., 5 februari 1953 (Arr. Verbr., 
1953, bl. 384; B·!!ll, en PAsiC., 1953, I, 4-29, 
met de nota 2). 
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.het exploot van betekening va~~ het ver
zoekschrift omsch1·even vo1·denng strek
kende tot hun veroordeling tot andere 
.koslen, inzonderheid tot de kosten van 
het vemietigd arrest. (Wet van 25 fe
bruari 1925, art. 9.) 

(GEMEENTE MAL, T, .BANQUE 
COMMERCIALE DE LIEGE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 10 april 1954 ~·ewezen door 
het Hof van beroep te Lmk; 

Gelet op het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek betreffende het 
aan de alden· verschuldigd geloof, 1984, 
1987, 1988 en 1989 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
de schuld van eiseres ten bedrag·e van 
68.314,13 frank, minstens ten bedr~ge 
van 6 7, 000 frank, als bewezen aanz1et 
op grond van e~n ':erklaring van de 
buurtwegencommissans te Hasselt, om
dat het aanneemt dat deze laatste, 
opsteller van het lastenkohier der door de 
Naarnloze Vennootschap Viabella voor 
Tekening van eiseres verrichte werken, 
moet vermoed worden de bevoegdheid te 
1Iebben gehad om tot de voorlopige ont
vangst dier werken over te gaan, maar 
geen enkel motief inroept om vast te 
stellen dat voorrnelde buurtwegencom
missaris de bevoegdheid had om de schuld 
der gemeente en nog minder om het 
saldo dier schuld vast te stellen, zodat 
het niet enkel niet voldoende gemoti
-veerd is, maar tevens het beperke!ld 
karakter van de lastgeving verschuldigd 
alsook het geloof aan de bepaling~n van 
het lastenkohier die het inroept miSkend 
11eeft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster afgeleid hieruit 
dat 'aanlegster bij haar voorziening het 
Jastenkohier niet heeft gevoegd waarvan 
het rniddel de miskenning· inroept : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de bepaling van gemeld kohier, _waarop 
het is gesteund, zijnde het artlkel 12, 
-overneemt : 

Overwegende dat het middel aan het 
arrest de miskenning van geen andere 
bepaling van gemeld kohier verwijt ;_ 

Waaruit volgt dat de grond van met
ontvankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Over het middel : 

Overweg·ende dat, volgens het arrest, 
het artikel 12 van het lastenkohier be
paalt dat : " de aannemer, tot de voor
lopige opneming der werken, op hoog
stens de negen tiende van het bedrag 
der goedgekeurde inschrijving zal recht 
hebben ... ; dat het overige tiende na de 
voorlopige opneming zal _uitbetaald wo:
den en de betalingen bmnen de derhg 
dag~n na de aflevering der getuigschriften 
moeten geschieden " ; 

Dat het arrest vaststelt dat de buurt
wegen commissaris op 3 maart 1950 een 
getuigschrift aflev_erde meldende _uat de 
voorziene werken m het 1astenkoh1er vol
trokken waren, dat de voorlopige op
neming op 30 juli 1949 had plaats gehad 
en dat krachtens artikel 12 van het 
lastenk~hier de aannemer recht heeft 
op het voll~dig bedrag der uitgevoerde 
werken, hetzij 1.004.945 frank, waarop 
nog 68.314, 13 frank blijft te betalen, met 
verzoek aan aanlegster die som binnen 
de dertig dagen te betalen ; 

Overwegende dat het arrest daaru~t 
afleidt dat de aannemer reeds op 3 april 
1950 " een vaste en eisbare schuldvor
dering" van 68.314,13 frank tegen aan
legster bezat, welke bewezen was door 
behoorlijke geschriften, te weten : het 
lastenkohier en het getuigschrift van de 
buurtwegencommissaris ; 

Maar overwegende dat zo het arrest 
bij een niet bestreden motief aangenomen 
heeft dat, bij ontstent~nis van aan
duiding, in het lastenkoluer, van ~e per
soon die gelast is tot de voorlop1ge op
neming· van de werken over te gaan, het 
normaal voorkomt dat het de opsteller 
en ondertekenaar van dit kohier zou 
wezen en in onderhavig geval de buurt
wegencommissaris, het niet heeft kunne!l 
beslissen, zonder het aan bedoeld arb
kel12, enige grondslag· van het bestreden 
arrest, verschurdigd geloof te schend~n, 
dat de lastgeving om tot de voo:Iop.Ige 
opneming over te gaan, - verrichtmg 
waardoor de werken door de aannemer 
ter beschikking van de meester van het 
werk gesteld worden - zich uitstrekt tot 
het bepalen van de nog door de meester 
verschuldigd gebleven sommen ; 

Overwegende dat het middel, derhalve, 
gegrond is; 

Wat de kosten betreft : 
Overwegende dat aanlegster in haar 

verzoekschrift tot verwijzing van ver
weerders in de kosten geconcludeerd 
heeft, dit wil zeggen tot deze van de 
aanleg· in verbreking; 

Dat zij bovendien in het expl?ot van 
betekening van dit verzoekschrift hun 
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veroordeling " tot de kosten van het ver
nietigd arrest " vordert; 

Overwegende dat waar die laatste con
clusies niet, naar de zin van artikel 9 
van de wet van 25 februari 1925, in het 
verzoekschrift voorkomen en, dienvol
gens, niet door een advocaat bij het hof 
zijn ondertekend, zij niet ontvankelijk 
zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; verklaart de aldus uitge
sproken verbreking gemeen aan ver
weerder ; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing·; ver
oordeelt verweerster tot de kosten van 
de aanleg in verbreking; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

25 maart 1955. - 1 e kamer. - Voor
zittel·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Simont. 

2e KAMER. -'--- 28 maart 1955 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
MILITIE. - BESLISSING VAN DE HOGE 
MILITIEHAAD DIE WEGENS RET HEEDS 
GEWIJSDE EEN AANVHAAG TOT VRIJLA
TING NIET ONTVANKELIJK VERKLAART. 
- MIDDEL DAT GERICHT IS TEGEN DE 
BESLISSING DIE DE EERSTE AANVRAAG 
VERWOHPEN HEEFT. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Is zonder voo1·werp en derhalve niet ont
vankelijk het middel tot staving van een 
voorziening tegen. de beslissing van de 
hoge militie1·aad die wegens het reeds 
gewijsde een aanvraag tot vrijlating niet 
ontvankelijk verklaart, wanneer dat mid
del slechts de beslissing die de eerste 
aanvraag venoorpen heeft ctitiseert ( 1). 

(BOONE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 7 januari 1955 g·ewezen door 
de Hoge militieraacl; 

(1) Zie verbr., 18 mei 1953 (A·rr. Verb1·., 
1953, bl. 644; Bull. en PAsiC., 1953, I, 728) 
en 30 november 1953 (BuU. en PAsrc., 1954, 
I, 264). 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
het feit dat de bestreden beslissing ten 
onrechte de exceptio rei judicatae aange
nomen heeft dan wanneer de gronden 
van bedoelde beslissingen verschilhmd 
waren : 

Overwegende dat de wetsbepaling die 
zou geschonden geweest zijn niet aan
geduid worclt; 

Dat, derhalve, het middel niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van het artikel 12 van 
de wet van 15 juni 1951, aangevuld door 
artikel 1 van de wet van 12 maart 1954, 
doordat de bestreden heslissing het recht 
miskent dat aan de dienstplichtige voor
behouden worclt om, tot de dag van zijn 
oproeping bij zijn eenheid, de vrijlating 
te bekomen: 

Overwegende dat de hoge militieraad 
steunt op het feit dat de aanvraag het
zelfde voorwerpt heeft als een voor
afgaande aanvraag waarop hij uitspraak 
gedaan heeft en dat derhalve hij geen 
tweede maal over dezelfde zaak mag 
beslissen; 

Dat dienvolgens het middel, zonder 
voorwerp is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

28 maart 1955.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Va
lentin.- Gelijkluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 maart 1955 

1° VERKEER. - RANGORDE DER OPEN
BARE WEGEN. - AARDEWEG. - BE
GRIP. 

20 VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FE
BRUARI 1934, ARTIKEL 51, 1°. - AAR
DEWEG. - ALTIJD SECUNDAIRE WEG. 

3o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- MEMORIES VAN DE 
AANLEGGER. - TER GRIFFIE NEERGE
LEGD MEER DAN TWEE MAANDEN NA
DAT DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL 
GEBRACHT WERD. - NIET-ONTVANKE
LIJKE MEMORIES. 

1° Scheridt artikel 51, 1°, van de lVegcode 
van 1 februari 1934 niet het arrest dat, 
beslist dat de weg die nooit van een 
hard wegdek voo1·zien werd en op de 
am·de waarvan de aanwoners gebrekkig 
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en gedeeltelijk een laag assezi(tsel ge
strooid hebben een aa1·deweg is (1). 

2° De aardewegen worden altijd als secun
daire wegen beschouwd, zonder dat een 
onderscheid dient gemaakt onder meel' 
naar gelang zij binnen of buiten een 
bebouwde kom gelegen zijn (2). (Weg
code van 1 februari 1934c, art. 51, 1°.) 

3° Zijn niet ontvankelijk de memories tot 
staving van een voorziening in straf
zaken, die mee1· dan twee maa.nden nadat 
de zaak op de a.lgemene rol werd ge
bmcht ter griffie van het hof neergelegd 
werden (3). (Besluit van 15 maart 1815, 
art. 53; wet van 20 juni 1953, art. 6, 
par. 1.) 

(VLEUGELS EN CONSOOR'l'EN, 
T. ROBBERECH'l'S EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 195t. gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Wat betreft de door de burgerlijke 
partijen Naamloze Vennootschap De Ster 
en Naamloze Vennootschap Esso Stan
dard Raffmery ingestelde voorzieningen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van het artikel 55 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934c, gewij
zigd door het besluit van de Regent van 
16 october 194 7, doordat het hof van 
beroep zich onbevoegd heeft verklaard 
om over de eisen dezer partijen uitspraak 
te doen, uit oorzaak van de vrijspraak 
van Lodewijk Robberechts welke ge
steund is geweest op de beschouwing dat 
deze laatste geen inbreuk op dit artikel 55 
gepleegd heeft, naardien hij de yoorrang 
had op Willy Vleugels, die uit een secun
daire weg, zijnde een aardeweg, gereden 
kwam, dan wanneer die weg geen aarde
weg is maar een weg met verhard dek, 
vermits het een s"traat is met woonhuizen 
langs beide kanten, voetpaden en ver
lichting, die voor vier vijfde met assen 
bedekt als asseweg op het plan der politie 

(1) Raadpleeg, verbr., 12 juni 1950 (Arr. 
Verbr., 1950, bl. 625; Bull. en PAsro., 1950, 
I, 709); 29 september 1952 (Ar1·. V m·br., 1953, 
bl. 21; Bull. en PAsiO., 1953, I, 23); 22 maart 
1954 (A1-r. Verbr., 1954, bl. 504; Bull. en 
PASIC., 1954, I, 646). 

(2) Vergelijk Wegcode van 8 april 1954, 
art. 16, 2, c. 

(3) Verbr., 3 januari 1955- (Bull. en PASIC., 
1955, I, 432, met de note 2). 

VERBR., 1955. - 41 

vermeld is en normaal en regelmatig door 
auto's bereden wordt : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na erop gewezen te hebben dat de 
Wegcode de openbare wegen, naar aan
leiding van hun wegdek, in aardewegen 
en van een hard wegdek voorziene wegen 
verdeelt, vaststelt dat het wegvak van 
de straat, waaruit Willy Vleugels gereden 
kwam, " nooit van een dergelijk hard 
wegdek voorzien werd, doch dat de aan
woners gebrekkig op de aarde van deze 
weg asseziftsel gestrooid hebben, waarvan 
de laag de vier vijfden van de weg bedekt, 
terwijl het overige vijfde onbedekt van 
aarde blijft >> ; 

Dat hij, uit die feitelijke en overigens 
niet betwiste vaststelling, wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat die weg een aardeweg· 
is· 

'overwegende dat, naar luid van arti
kel 51 van het koninklijk besluit van 
1 februari 1934c, de aardewegen steeds 
als secundaire wegen beschouwd worden ; 
dat er geen onderscheid tussen die wegen 
wordt gemaakt naar g·elang van hun lig
ging binnen of buiten een bebouwde kom, 
hun omgeving of verlichting of het ver
keer dat erop geschiedt; 

Dat, derhalve, het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

II. Wat betreft de voorzieningen van 
Willy Vleugels en Jules Vleugels als 
rechtstreeks gedaagde partijen en van 
Jules Vleugels als burgerlijke partij : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van het artikel 55 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934c op het 
wegenverkeer (artikel 7 van het besluit 
van de Regent van 18 october 1946 
gewijzigd door het besluit van de Regent 
van 3 januari 19t.7) en van het artikel 52 
van hetzelfde koninklijk besluit (besluit 
van de Regent van 18 october 1946, 
art. 6), doordat het hof van beroep, om 
eerste aanlegger verantwoordelijk en 
tweede aanlegger burgerlijk verantwoor
delijk voor het bedoelde ongeval te ver
klaren en zich onbevoegd te verklaren 
om over de eis van tweede aanlegger 
uitspraak te doen, de straat waaruit 
eerste aanlegger gereden kwai:n " aarde
weg >> en dus " secundaire >> weg betitelt, 
dan wanneer artikel 52 van de Wegcode 
slechts de aardewegen als steeds secun
dair betitelt en dan wanneer een zoals in 
onderhavig geval in een bebouwde kom 
gelegen straat, die lang·s weerszijden van 
huizen en voetpaden evenals van ver
lichting voorzien is en die op een evenwij
dige breedte door een met kasseibekle
ding voorzien wegdek aan de overzijde 
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van het kruispunt verder doorloopt, 
zeker niet als aardeweg kan betiteld 
worden: · 

Overwegende dat het middel ten on-. 
rechte de schending van artikel 52 van 
de Wegcode inroept naardien dit artikel 
aan de rangschikking der aardewegen 
vreemd is; dat hetzelfde geldt voor de 
aanduiding van de artikelen 6 en 7 van 
het besluit van de Regent van '18 october 
'1946 ingetrokken door het besluit van 
de Regent van 16 october 194 7 ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
uit bet antwoord op het door de partijen 
Naamloze Vennootschap De Ster en 
N aamloze Vennootschap Esso Standard 
Raffinery aang·evoerd middel blijkt dat 
de rechter over de grond wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat bedoelde weg een 
aardeweg en dus ten overstaan van de 
door Lodewijk Robberechts gevolgde 
weg een secundaire weg was, dat het al 
of niet bestaan van een weg met verhard 
dek aan de overzijde van de kruising, 
zelfs in verlenging van de aardeweg·, niets 
aan deze toestand zou kunnen wijzigen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de aanvullende memories van 
aanleggers Willy Vleugels en Jules Vleu
gels, dd. 25 october 1954 en 14 fe
bruari 1955, die meer dan twee maanden 
nadat de zaak op de algemene rol werd 
gebracht ingediend werden, verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot 
de kosten. 

28 maart 1955. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Venlaggever, 
H. Huybrechts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Cornette, De
clercq (heiden van de balie te Antwerpen) 
en VanRyn. 

2e KAMER. - 28 maart 1955 

STRAF. -BEKENDMAKING EN AANPLAK
KING VAN DE BESLISSING. - VEROOR~ 
DELING WEGENS INBREUK OP ARTI
KEL 421 VAN HET STRAFWETBOEK E]'\[ 
WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 455 VAN 
HE'fZELFDE WETBOEK. - BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKENDMAKING EN DE 
AANPLAKKING VAN BEIDE VEROOHDE
LINGEN BEVOLEN WORDT. - ONWET
TELIJKHEID. 

De beslissing 'Wam·bij een betichte 'Wegens 

inbreuk op artikel 421 van het Straf
'Wetboek en 'Wegens inbreuk op artikel 455 
van hetzelfde 'Wetboek veroordeeld 'Wordt 
rnag de bekendrnaking en de aanplakking 
niet tot de veroordelingen betre fTende de 
inbreuk op artikel 421 uitbreiden (1). 
(Strafw., art. 457, 4e lid.) 

(LAMMENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 october 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel van ambtswege, 
afgeleid uit de schending van het arti
kel 457, alinea 4, van het Strafwetboek 
in zoverre aanplakking en opneming in 
de aangewezen dagbladen van de rechter
lijke beslissing bevolen werd hoewel deze 
veroordelingen wegens inbreuk op arti
kel 421 van het Strafwetboek bevat; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beslissing van de eerste rechter voor 
het geheel bevestigd heeft en bijgevolg 
ook deze waarbij bevolen werd "dat het 
vonnis aan het gemeentehuis te Hofstade 
zal aangeplakt worden en bij uittreksel 
eenmaal in de dagbladen Het Volle en 
Het Laatste Nieu'Ws zal opgenomen wor
den, dit alles op kosten van de veroor
deelde "; 

Overwegende dat het te dien einde 
ingeroepen artikel 457, alinea 4, van het 
Strafwetboek de aanplakking· en opne
ming in de aangeduide dagbladen slechts 
toelaat wanneer het om veroordelingen 
gaat die wegens door artikelen 454 tot 456 
van het Strafwetboek voorziene misdrij
ven uitgesproken worden; 

Dat bovenbedoelde sanctie bijgevolg 
ter zake slechts wettelijk g·erechtvaar-· 
digd voorkomt in zover zij de inbreuk 
op artikel 455 van het Strafwetboek, 
doch niet de inbreuk op artikel 421 van 
het Strafwetboek bedoelt; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest voor zoveel het de beslis
sing van de eerste rechter bevestigd heeft 
waar zij beveelt dat het vonnis zal 
aangeplakt worden en bij uittreksel in 
dagbladen zal opgenomen worden in 
zover dit bevel op betichting A betrek-

(1) NYPELS et SERVAIS, art. 457, nr. 1. 



~--------------

~----· 
------r 

I 
F --------- -

- 643 -'--

king heeft; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; Jaat de kosten ten laste 
van de Staat ; zegt dat er geen aanlei
ding bestaat tot verwijzing. 

28 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Rut
saert. - Gelijlcluidende conclusie, H. Paul 
J\!Iahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 maart 1955 

GEJ\!IEENTEREGLEMEN'l'. - CoDE 
VAN GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN 
VAN DE STAD ANTWERPEN. - TOE
GANG TOT DE DANSZALEN. - AAN DE 
EXPLOITANTEN EN HUN AANGESTELDEN 
OPGELEGDE VERPLICHTING. - BEGRIP 
VAN HET WOORD « AANGESTELDEN "· 

In artikel 291 van de Code van gemeente
lijke reglementen van de stad Antwe1'pen, 
dat aan de exploitanten van danszalen 
nlsmede aan hun aangestelden de ver
plichting oplegt onde-r mee1· de toegang 
te weigeren aan zekere minderjarigen en 
aan de personen welke blijkbaar in staat 
van dronkenschap verkeren, dienen onder 
het woord « aangestetden " verstaan de 
personen die doo1· de exploitanten, zelfs 
voor een korte duur en zonde1· enige band 
van ondergeschiktheid, in lmn plaats 
gesteld worden. 

(WELANDER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 3 november '195~ in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, 9, 97 van de 
Grondwet, 291 en 803 van de Code 
van gemeentelijke politiereglementen van 
Antwerpen van 11 april '1921, gewijzigd 
op 28 december 1932 en aangevuld op 
'10 juli 1950, doordat aanlegger veroor
deeld werd om, aangestelde zijnde van de 
exploitante van een inrichting· waar regel
rnatig gedanst wordt, verzuimd te heb
ben de toegang te weigeren aan personen 
van minder dan 18 jaar die niet van hun 
ouders of van andere verantwoordelijke 
personen verg·ezeld zijn dan wanneer aan
legger g·een aangestelde van de exploi-

tante van de inrichting was en het vonnis 
de voorwaarde van « aang·estelde van de 
exploitante » door de voorwaarde van 
« in de plaats gestelde " vervangt, wat 
niet hetzelfde is : 

Overwegende dat bedoeld reglernent, 
genornen « in het belang van de openbare 
veiligheid, orde en rust » aan de exploi
tanten van danszalen en van gelegen
heden waar regelmatig gedanst wordt, 
alsmede aan hun aangestelden, de ver
plichting oplegt de toegang van die zalen 
en gelegenheden te weigeren aan onge
huwde personen van minder dan 18 jaar 
die niet van hun ouders of andere verant
woordelijke personen vergezeld zijn; dat 
de auteurs van dit reglernent, alzo, gelet 
op de belangen die zij verlangden te vrij
waren, gewild hebben dat die toegang 
te allen tijde aan die jonge lieden blijve 
geweigerd en dus ook wanneer de exploi
tant een ander persoon, zelfs voor een 
korte duur en zonder enige band van 
ondergeschiktheid, in zijn plaats heeft 
gesteld, dat zij alzo aan het woord « aan
gestelde " zijn betekenis in de gewone . 
omgangstaal en niet in de juridische taal 
gegeven hebben ; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
bestreden vonnis, door te verklaren dat 
onder de bewoording « aangestelde van de 
exploitante » dient verstaan " de in de 
plaats gestelde » en dat aanlegger het te 
zijnen laste gelegde feit als aangestelde 
van de exploitante heeft gepleegd, geen 
der in het middel aangeduide bepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende, bovendien, dat de sub

stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkornstig 
de wet is; 

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

28 maart 1955. - 2e kamer. -
Voorzitter, H.· de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Huybrechts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 28 maart 1955 

ONTVOERING VAN KINDEREN. 
GERECHTELIJKE BESLISSING OVER DE 
BEWARING VAN HET KIND. - BESLIS
SING DIE NIET IN KRACH'!' VAN GEWIJS
DE GEGAAN IS DOCH UITVOERBAAR IS 
BIJ VOORRAAD. 
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De wet van 20 juli 1927, tot aanvulling van 
artikel 369bis van het StJ·afwetboek, 
vereist niet voo1' haa1' toepassing dat de 
gerechtelijke beslissing, die over de be
waring van het kind beslist, kTacht van 
gewijsde zou hebben; dat het volstaat 
dat die beslissing uitvoerbaa1· zij bij 
1!001'1'aad ('1). 

(LEGENDRE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 30 october '1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 369bis van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest de feiten 
der betichting bewezen verklaart, op 
grond van de motivering " dat een niet
tegenstaande elk verhaal uitvoerbaar ver
klaard arrest bij verstek aan al de nodige 
vereisten voldoet om als bestanddeel te 
kunnen dienen van een inbreuk op arti
kel '1- van de wet van 20 juli 1927 (arti
kel 369bis van het Strafwetboek) zelfs 
indien het geen kracht van gewijsde 
bekomen heeft », dan wanneer de be
tichting de wanuitvoering van een in 
kracht van gewijsde gegan~ beslissing 
voorzag (hetgeen met de overwegingen 
van het arrest strijdig is; schending van 
het artikel 97 van de Grondwet) en dan 
wanneer de inbreuk op artikel 369bis van 
het Strafwetboek de wanuitvoering van 
een in kracht van gewijsde gegane be
slissing over de bewaring van het kind 
veronderstelt : 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
tegen een bevelschrift van de in kort
geding zetelende voorzitter van de Recht
bank van eerste aanleg· te Dendermonde, 
het Hof van beroep te Gent, bij een op 
'1 juli 1953 tegen aanlegster wegens ver
zuim om te concluderen gewezen arrest, 
het minderjarig kind van aanlegster aan 
zijn vaderlijke grootmoeder heeft toe
vertrouwd ; dat dit bij voorraad niet
tegenstaande elk rechtsmiddel en zonder 
borgstelling uitvoerbaar verklaard arrest 
aan aanlegster op 8 augustus 1953 bete
kend werd; dat aanlegster op 26 augustus 
'1953 tegen dit arrest verzet heeft aan
getekend; 

(1) Verbr., 18 december 1950 (A?"I·. Ve1·br., 
1951, bl. 211; Bttll en PAsiC., 1951, I, 257). 
Zie ook verbr., 7 december 1925 (BuU. en 
PASIC., 1926, I, 101). 

Overwegende dat aanlegster op grand 
van artik,el 369bis van het Strafwetboek 
aangevuld door artikel 1 van de wet van 
20 juli 1927 vervolgd werd om, tussen 
10 en 17 augustus 1953, dit kiPQ. aan de 
bewaring van hen aan wie het werd toe
vertrouwd onttrokken te hebben, het aan 
hen die het recht hadden het op te eisen 
niet te hebben vertoond en het te hebben 
ontvoerd of doen ontvoeren ; 

Overwegende dat ter antwoord op de 
conclusies van aanlegster de bestreden 
beslissing verklaart dat voormelde wets
bepaling niet vergt dat de gerechtelijke 
beslissing, die over de bewaring van het 
kind beslist, kracht van gewijsde zou 
verworven hebben; dat het volstaat dat 
zij uitvoerbaar weze; 

Dat het vervolg·ens vaststelt dat het 
arrest van 1 juli 1953 wel op het ogenblik 
der feiten uitvoerbaar was en aan al de 
vereisten voldeed om als grondslag te 
kunnen dienen van de ten laste van aan
legster gelegde inbreuk ; 

Overwegende dat noch uit de tekst, 
noch uit de geest van voormelde wetsbe
paling blijkt dat deze, als grondslag voor 
haar toepassing, het bestaan van een in 
kracht van gewijsde getreden beslissing 
zou vereisen ; dat diegene, aan wie de 
rechter de bewaring van een kind heeft 
toevertrouwd, de daaruit volgende rech
ten blijft uitoefenen en dat die rechten 
d?or de wet beschermd blijven, zolang de 
mtvoerbare maatregel ~ al weze hij 
voorlopig - niet door een nieuwe beslis
sing vervangen wordt; 

Dat, dienvolgens, de bestreden beslis
sing bedoelde wetsbepaling· niet ge
schonden heeft ; 

Overwegende dat de ten laste van aan
legster gelegde betichting wel vermelde 
dat het arrest, waarop de vervolging 
steunt, kracht van gewijsde verworven 
had; dat het hof van beroep nochtans, 
vooraleer de feiten der telastlegging be
wezen te verklaren, door de hierboven 
aangehaalde beschouwingen, de juiste 
aard dezer beslissing gepaald heeft; dat 
het bestreden arrest dus geen tegenstrij
digheid inhoudt en wettelijk gemoti
veerd is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
terecht, overeenkomstig artikel 1 van 
de wet van 5 maart 1952,. de uitge
sproken geldboete van 26 frank met 
190 deciemen verhoogt; dat het, ten
gevolge van een materiele vergissing, het 
hedrag der alzo verhoogde geldboete als 
zijnde 525 frank aanduidt; dat, in werke-
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Jijkbeid, 520 in plaats van 525 dient 
gelezen; 

Overwegende, bovendien, dat de sub
stantiiile of op straf van nietigbeid voor
gescbreven recbtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

28 maart 1955. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. de Clippele, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Huybrecbts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal.- Pleiter, H. VanRyn. 

2e KAMER. - 28 maart 1955 

1° VERZET. - STRAFZAKEN. - TER
MIJN. - BETEKENING VAN DE BIJ 
VERSTEK GEWEZEN BESLISSING WELKE 
NIET SPREKENDE T.OT DE PERSOON VAN 
DE VEROORDEELDE GEDAAN WERD. -
KENNISNEMING VAN DE BETEKENING 
DOOR DE VEROORDEELDE. - SOEVE
REINE BEOORDELING IN FEITE DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 

2° VERZET. - STRAFZAKEN. - TER
MIJN. - BETEKENING VAN DE BIJ 
VERSTEK GEWEZEN BES.LISSING WELKE 
NIET SPREKENDE TOT DE PERSOON VAN 
DE VEROORDEELDE ·GEDAAN WERD. -
KENNIS WELKE DE BIJ VERS'l'EK VER
OORDEELDE ER VAN MOET GEHAD 
HEBBEN. 

:3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN.- MIDDELEN GERICH'!' 
TEGEN EEN BESLISSING WAARTEGEN 
GEEN VOORZIENING INGES'l'ELD WERD. 
- MIDDEL BIJ GEBREK AAN VOORWERP 
NIET ONTV ANKELIJK. 

1° Zo de betekening van een bij verstek 
gewezen beslissing niet sprekende tot de 
persoon van de veroordeelde gedaan werd, 
oordeelt de rechter over de grand soeve
rein in feite of, en op welke datum, de 
veroo1·deelde werkelijk van de betekening 
kennis heeft genomen (1). (Wetboek van 
strafvordering, artikel 187 gewijzigd 
bij de wet van 9 maart 1908, art. 1.) 

(1) en .(2) R. HAYOIT DE TERMICOURT, 

Etude sur !'opposition, ru·. 25 en de nota's. 
Adde : verbr., 2 maart 1936 (Bu.U. en PASIC., 
~936, I, 174). 

2° Artikel 187 van het 1Vetboek van straf
vordering gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 9 maart 1908 vereist slechts de 
kennis van de betekening van de bij 
verstek gewezen beslissing en niet de 
kennis van de bewoordingen van het 
exploot waarbij de betekening wordt vast
gesteld (2). Deze kennis moet echter wer
kelijk zijn. 

3° Zijn niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
voorwerp de middelen gericht tegen een 
beslissing waartegen de voorziening niet 
werd ingesteld (3). 

(KOSINSKY, '1'. DUPONT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, - op 10 november 19 54 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over bet_ derde middel, afgeleid uit de 
scbending van het artikel 187 van bet 
W etboek van strafvordering en van de 
rechten der verdediging, doordat bet 
hof van beroep het verzet van aanlegger 
tegen het arrest bij verstek van 28 april 
1954 als zijnde te laat ingesteld niet 
ontvankelijk verklaart, dan wanneer 
aanlegger aan zenuwstoornis leed toen 
de politie hem op 15 mei 1954 kennis 
gaf van de betekening van dit arrest, 
dat aanlegger een getuigscbrift betref
fende zijn ziekte voorgebracbt had en, 
in bijkomende orde, in zijn conclusies 
het hof van beroep er van verzocht een 
deskundig onderzoek nopens zijn geestes
toestand in mei en juli 1954 te bevelen; 
dan wanneer bet bof van beroep, door te 
verklaren dat een matEiriele daad - de 
aftekening van een ontvangstbewijs -
uitwijst dat aanlegger met kennis van 
zaken gehandeld heeft, de draagwijdte 
miskend heeft van artikel 187, 2e lid, 
van het Wetboek van strafvordering, 
dat een kennis van de betekening ver
onderstelt, dan wanneer dit hof, door te 
weigeren, in geval van twijfel met betrek
king tot de geestestoestand van aanleg
ger, een onderzoeksmaatregel te bevelen, 
bovendien de recbten van de verdediging 
gescbonden heeft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van bet bestreden arrest en de stukken 
waarop het bof acht vermag te slaan 
blijkt dat het arrest bij verstek van 
28 april '1954 op 11 me1 1954 aan de 

(3) VerbJ•,, 13 april1953 (Ar1·. Verbr., 1953, 
bl. 543 ; Bull. en PASIC., 1953, I, 608, met 

1 de nota 3, bl. 609). 
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woonplaats van aanleg·ger betekend we:rd 
en dat die betekening hem op 15 mei 1954 
eigenhandig besteld werd; dat aan
legger slechts op 12 en 13 juli 1954 tegen 
dit arrest verzet aantekende; 

Overwegencle clat aanlegger ter terecht
zitting van 20 october 1954 steunencle 
op een geneeskunclig getuigschrift, bij 
conclusies aanvoerde clat zijn geestestoe
stand hem niet toegelaten had kennis 
van voormelde betekening te nemen en 
daarom het hof van beroep verz9cht, 
in hoofdorde, het verzet ontvankelijk te 
verklaren en, in bijkomende orde, een 
geneesheer-psychiater te gelasten na te 
gaan of hij in mei en juni 1954 over 
voldoende geestesvermogens beschikte 
om voormelde betekening te kennen, en 
de inhoud ervan te begrijpen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing er op wijst " dat de gegevens der 
zaak, en namelijk de aftekening voor 
ontvangst die door betichte aan de be
naarstigende agent gegeven werd, uit
wijzen dat hij met kennis van zaken 
gehandeld heeft; aat de door betichte 
overgelegde aanwijzingen deze vaststel
ling· niet weerleggen ; dat de beoogde 
bijkomende onderzoeksmaatregel node
laos is '' : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, bij dH an twoord op de conclusies 
van aanlegger, souverein de waarde der 
voorgebrachte elementen en de nood
zakelijkheid van de aangevraagde onder
zoeksmaatregel tot vestiging van zijn 
overtuiging beoordeelt en de werkelijke 
kennis van het feit der betekening in 
hoofde van aanlegger, vaststelt; 

Dat hij, zodoende, noch de aange
duide wetsbepaling, noch de rechten der 
verdediging geschonden heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleid uit de schending· van het " ge
rechtelijk contract " en van de rechten 
der verdediging, doordat de rechter in 
hoger beroep de omschrijving van ze~ere 
ten laste van aanlegger gelegde fe1ten 
buiten dezes weten gewijzigd heeft : 

Overwegende dat die middelen gericht 
zijn tegen het arrest bij verstek van 
28 april 1954, waartegen geen voorzie
ning in verbreking ingesteld werd; dat 
zij derhalve, bij gebrek aan voorwerp, 
niet ontvankelijk zijn; 

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

28 maart 1955. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1', H. de Clippele, raadsheer 

waarnemend voorzitter . .:..._ Ve"l'slaggeve"l' 
H. Huybrechts. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. 

2" KAMER. - 29 maart 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE. - AKKOORD VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE OVER DE WIJZJ
GI)'!G. - GEWIJZIGDE AANGIFTE DIE 
DEZELFDE BEWIJSKRACHT ALS DE AAN
VANKELIJKE AANGIFTE HEEFT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - RECLAMATIE TEGEN 
EEN AANSLAG GESTEUND OP DE AAN
DUIDINGEN VAN DE AANGIFTE OF VAN 
DE MET HET AKKOORD VAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE GEWI.JZIGDE AANGIFTE. 
- BETWISTE AANDUIDINGEN. - BE
LASTINGSCHULDIGE ER TOE GEHOUDEN 
HET BEWIJS TE LEVEREN VAN EEN 
DWALING, VAN EEN DUBBELE BELAS
TING OF VAN DE OMSTANDIGHEDEN 
WELKE DE BEWIJSWAARDE VAN ZIJN 
AANGIFTE OF VAN ZIJN AKKOOHD ONT
ZENTJWDEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - GELEVEHD BEWIJS 
VAN EEN DWALING, VAN EEN DUBBELE 
BELASTING OF VAN DE OMSTANDIG
HEDEN WELKE DE BEWIJSWAARDE VAN 
ZIJN AANGIF'l'E OF VAN ZIJN AKKOORD 
ONTZENUWDEN.- SOEVEREINE BEOOH
DELING IN FEITE DOOR DE RECHTEI\ 
OVER DE GROND. 

'1 ° Het dooi' de belastingplichtige aanvam·d 
en voo!' akko01·d getekend be"l'icht van 
wijziging !weft dezelfde bewijskmcht als 
de aanvankelijke bij ai'tikel 53 van de 
samengeschakelde wetten bet"l'e ffende de 
inkornstenbelastingen bedoelde aan
gifte (1). 

2° De belastingschuldige vennag niet, bij 
wijze van uitoefening van zijn i'echt tot 
"l'eclamatie, de do01· hern vei'strekte aan
duidingen te betwisten, die in de aangif'te 
of' in de met zijn aklcooi'd gewijzigde 

(1) Zie de conclusie van de heer advocaat
generaal Ganshof van der :iV!eersch onder 
verbr., 10 april 1951 (Bull. en PAI:)IC., 1951, 
I, 532). Hetzelfde anest {.A!'!". Vm·br., 1951, 
bl. 451); Verbr., 26 juni 1951 (Ar1·. Verb1·., 
1951, bl. 638; Bull. en PAsiC., 1951, I, 734); 
21 october 1952 (Arr. Vm·br., 1953, bl. 77; 
Bull. en PAsiC., 1953, I, 83). 
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aangifte voorkomen, zonder het bewijs ' 
te leveren van een dwaling, van een 
dubbele belasting of van de omstandig
heden welke de bewijswaarde van zijn 
aangifte of van zijn akkoord ontze
nuwden (1). 

so De rechte1' over de grand beslist soeverein 
in feite dat de belastingschuldige het 
bewijs geleverd heeft van de dwaling, 
van de dubbele belasting of van de 
omstandigheden welke de bewijswaarde 
van zijn aangifte of van de met zijn 
akkoord gewijzigde aangifte ontzenuw
den. 

(LABEAU, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

·RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 110 van de 
Grondwet en 55 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, doordat de l:)estreden be
slissing geacht heeft dat de stukken welke 
ter ondertekening aan aanlegger zijn 
voorgelegd geweest ter gelegenheid van 
het hem door de met het onderzoek 
belaste ambtenaar der belastingen ge
bracht bezoek berichten van wijziging 
naar de zin van artikel 25 uitmaken en 
geldig grond hebben kunnen opleveren 
tot aanvullende aanslagen van de inkom
sten welke door de betrokken belasting
plichtige over de jaren 1945 en 1946 aan
gegeven en te zijnen laste reeds aangesla
gen werden, dan wanneer die stukken : 
1 a niet, zoals het de gewoonte is, met de 
post aan aanlegger zijn toegezonden ge
weest, en hij ze dus niet heeft kunnen 
onderzoeken vooraleer ze voor akkoord 
te tekenen ; 2° de verklaring niet be
helzen dat de aangegeven inkomsten 
onvoldoende of onjuist waren en in elk 
geval geen aanduiding bevatten welke 
het de controleur der belastingen moge
Jijk maakten de aanvankelijke aangifte 
.als onvoldoende te beschouwen; 3° aan 

(1) Verbr., 31 mei 1949 (Arr. Verb1·., 1949, 
bl. 364; Bull. en PAsrc., 1949, I, 407, met 
de conclusie van de.·heer advocaat-generaal 
Ganshof van der l\ieersch); 23 maart 1954 
(Arr. Verbr., 1954, bl. 508; Bu.ll. en PAsrc., 
1954, I, 654, met de nota 1); ~1· september 
1954, supra, bl. 23 (Bttll. en PASIC., 1955, 
I, 32). 

de belanghebbende het cijfer der belast
bare inkomsten niet kenbaar maken 
hetwelk de administratie zich voorstelde 
in de plaats van het bedrag der aan
gegeven inkomsten te sLellen, aldus door 
dat verzuim aanlegger in de onmogelijk
heid stellend zich rekenschap te geven 
van de draagwijdte van het document 
dat hem ter ondertekening voorgelegd 
was ; 4° niet het bijkomende beroeps
inkomen vermelden, maar het bedrag 
van een in het navolgend jaar aangegane 
lening en van de uitgaven voor het huis
houden welker echtheid aanlegger geen 
reden had te betwisten ; 5° aanlegger niet 
verzocht hebben binnen een termijn van 
twintig dagen schriftelijk zijn bemerkin
gen in verband met de voorgestelde be
weerde rechtzetting voor te brengen : 

· Overwegende, enerzijds, dat tegen de 
bestreden beslissing niet wordt opge
komen ter zake van schending van het 
aan de akten verschuldigd geloof en dat 
de in het middel ingeroepen stukken niet 
bij de stukken der rechtspleging zijn 
gevoegd geweest ; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
gers feitelijke beweringen geen staving 
in de bestreden beslissing vinden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 52 en 55 van de 
samengeschakelde wetten betreffende d.e 
inkomstenbelastingen, doordat de tegen 
aanlegg·er ingeroepen stukken melding· 
maken, hetzij van kapitalen, hetzij van 
uitgaven voor het huishouden welke niet 
in de plaats van' de aangegeven inkom
sten gesteld werden, maar eraan toege
voegd en belast werden zonder .dat er 
met de reeds ten kohiere gebrachte aan
slagen rekening gehouden werd ; het 
derde, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 25, 26 en 55 van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, doordat het aan
wenden van indicien in dit geval niet 
mocht plaats hebben n,aardien, enerzijds, 
de administratie zich ertoe beperkt heeft 
bij de aangegeven inkomsten door die 
inkomsten gedekte private uitgaven te 
voegen en ·naardien zij, anderzijds, als 
bedrijfsinkomsten beschouwd en aange
slagen heeft het kapitaal dat in de over
name van een handelszaak belegd werd 
en dat in de loop van de daaropvolgende 
jaren moest afgelost worden : 

Overwegende dat het door de schat
plichtige aanvaard en voor akkoord ge
tekend bericht van wijziging d,ezelfde 
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bewijskracht heeft als de in artikel 53 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen omschre
ven aanvankelijke aangifte ; 

Overwegende dat het vermoeden van 
juistheid, hetwelk de wet aan de aan
gifte van de schatplichtige hecht, het 
deze niet mogelijk maakt de door hem 
verstrekte aanduidingen te betwisten 
waarop de administratie de aanslag wet
telijk vermocht te gronden, zonder het 
bewijs te leveren van een dwaling, van 
dubbele belasting of van de omstandig
heden welke de bewijswaarde van zijn 
gewijzigde aangifte ontzenuwden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein in feite vaststelt dat 
bedoeld b~wijs voor geen van beide liti
gieuze uanslagen door aanlegger geleverd 
werd; 

Dat dienvolgens de middelen welke 
gegrond zijn op feitelijke beschouwingen 
welke in de bestreden beslissing geen 
steun vinden, niet kunnen aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging en van het artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest zich ertoe beperkt heeft 
aan verweerder akte te verlenen van de 
dwaling welke hij doet g·elden, zonder 
in zijn motieven de door de adminis
tratie niet tegengesproken argumentatie 
te beantwoorden waardoor hij aange
toond heeft welke omstandigheden die 
feitelijke en rechtsdwaling veroorzaakt 
hebben die het door hem gegeven akkoord 
ten a~mzien van de hem gevraagde 
inlichtingen volkomen nietig zou ge
maakt hebben; doordat het bestreden 
arrest evenmin het argument besproken 
heeft waarbij opgekomen werd tegen het 
samenvoegen van de aangegeven en be
laste inkomsten met de sommen waarop 
als bedrijfsinkomsten ten onrechte aan
vullende aanslagen werden gevestigd : 

Overwegende dat het middel niet ver
duidelijkt waarin de rechten der ver
dediging, alsmede artikel 55 van de 
samengeordende wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen zouden geschonden 
geweest zijn; 

Overwegende dat het middel in werke
lijkheid een beweerd verzuim aan ant
woord op de conclusies bedoelt, zonder 
inroeping van de schending van artikel 97 
van de Grondwet; dat de aanduiding 
van de geschonden wet op straf van 
nietigheid bij artikel 14 van de wet van 
6 septem.ber 1895 geeist wordt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

29 maart 1955. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. Giroul, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. C. 
Louveaux. - Gelijklttidcnde conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2° KAMER. - 29 maart 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - FEITELIJKE VERMOEDENS. -
SOEVEREINE BEOORDELING IN FEI'l'E 
VAN HUN BEWIJSWAARDE DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - 0NDERZOEK DOOR DE 
DIRECTEUR. - AANWENDING VAN GE
TUIGENISSEN. - LOUTER VERMOGEN. 

1° De rechte1· over de grond beoordeelt 
soeve1·ein in feite de bewijswaarde va1~ 
de tot raming van de belastbare grand
slag door de administratie inge~·oepen 
vermoedens (1). (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 55.) 

2° Wanneer de belastingschuldige een re
clamatie tegen het bedrag van zijn aan
slag !weft ingediend, staat het de admi
nistratie vrij getuigenissen aan te wen
den. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 61, 
par. 3, en 62.) 

(BERTRAND, 'f. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

I 
HET HOF;- Gelet op het bestreden 

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

Over het eerste middel, afg·eleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, 55 en inzonderheid 55, 
paragraaf 1, lid 4, van de bij koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en, voor 
zoveel als nodig, bij besluiten van 31 juli 
1943 en 15 januari 1948 samengeschakel
de wetten op de inkomstenbelastingen, 

(1) Verbr., 22 maart 1955, supra, bl. 619 
(Bu.ll. en PAsiC., 1955, I, 808). 



----1 r-----
---- -----r 

i 

-649-

1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat, ingeval uit tekenen of indicien een 
hogere gi;aad van gegoedheid dan uit de 
aangegeven inkomsten blijkt, de onjuist
heid van de door requestrant overgelegde 
boekhouding juist door dat feit aange
toond wordt, dan wanneer de schatplich
tige het bewijs mag leveren dat de nit
gaven welke tekenen of indicien van 
gegoedheid opleveren door middel van 
kapitalen, spaarpenningen, inkomsten uit 
roerende of grondeigendommen of niet 
belastbare inkomsten gedaan zijn ge
weest; en dan wanneer dienvolgens het 
bestaan van tekenen of indicien van een 
hogere graad van gegoedheid dan nit de 
aangegeven inkomsten blijkt, op zich zelf 
de onjuistheid van de handelsboekhou
ding van de schatplichtige niet kan aan
tonen en, integendeel, een regelmatige 
boekhouding tot bewijs strekt tenzij de 
valsheid ervan bewezen wordt en van 
aard is het in paragraaf 1 van artikel 55 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen omschre
ven tegenbewijs op te leveren : 

Overwegende dat nit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat aanlegger een 
aangifte in de belasting ingediend had 
welke inkomsten vermeldde die met de 
uit zijn boekhouding blijkende inkomsten 
overeenstemden ; 

Dat dienvolgens de vermoedens welke 
de ongenoegzaamheid der aangegeven 
inkotnsten bewezen, meteen de onjuist
heid der boekhouding aantoonden; 

Dat aanlegger dus bij wijze van een 
petitio principii aan zijn boekhouding de 
waarde bedoelde te geven van een bewijs
element waaruit de juistheid van die 
boekhouding bleek ; 

Dat eruit volgt dat het bestreden arrest 
wettelijk, aan de ene zijde, heeft knnnen 
beslissen dat vermoedens niet enkel de 
ongenoegzaamheid van de aangifte in de 
belasting, doch ook de onjuistheid van de 
boekhouding aan het Iicht brengen, en, 
aan de andere zijde, die boekhouding als 
element van tegenbewijs heeft knnnen 
afwijzen; . 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, 35, 55 en inzonder
heid 55, paragraaf 1, lid ~. van de bij 
besluiten van 31 juli 1943 en 15 jannari 
'19~8 samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 2 van de 
wet van 16 october 1945, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 

bestreden arrest, ofschoon het tegen
gestelde verklarend, de wettelijkheid aan
genomen heeft van een aanslag in de 
gewone belastingen welke, overeenkom
stig de bij de wet van 16 october 1945 
voorgeschreven wijze van bepaling· van 
de belastbare grondslag ten aanzien van 
de extra-belasting op de oorlogswinsten, 
bij vergelijking· met de vermoedelijke 
activa van de schatplichtige bij het begin 
en het einde van het belastbaar tijdperk 
gevestigd werd, dan wanneer de bij de 
wet van 16 october 1945 ingevoerde ver
moedens van strikte toepassing zijn en 
niet tot de gewone inkomstenbelastingen 
mogen uitgebreid worden, en dan wan
neer bovendien zekere bestanddelen van 
die balans del' activa niet nauwkenrig 
vastgesteld doch eenvoudig door de admi
nistratie geraamd zijn en dan wanneer 
andere bestanddelen, onder meer de uit
gaven voor het huishouden, niet in aan
merking kunnen komen omdat het niet 
bewezen is dat zij tekenen of indicien 
opleveren van een hogere graad van 
gegoedheid dan uit de aangegeven in
komsten blijkt, en doordat het bestreden 
arrest tegenstrijdige of dubbelzinnige 
gronden inhoudt : 

Overwegende dat, in strijd met de in 
het middel vervatte stelling, het bestre
den arrest niet op de in de wet van 
16 october 19~5 omschreven wettelijke 
vermoedens gesteund heeft, maar zijn 
beslissing gerechtvaardigd heeft door uit 
feitelijke vaststellingen afgeleide beschou
wingen, te weten de door aanlegger ver
richte g·eldbeleggingen, zijn normale huis
houdelijke uitgaven en het bedrag van 
zijn beschikbaar activa; 

Dat het arrest mitsdien, op gronden 
welke vrij van tegenstrijdigheid of dub
belzinnigheden zijn, toepassing gemaakt 
heeft, niet van de wet van 16 october 
1945, maar wei van artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten betref'fende de 
inkomstenbelastingen, hetwelk bepaalt 
dat het bewijs van de belastbare grond
slag mag geleverd worden door feitelijke 
vermoedens en door het wettelijk ver
moeden ju1'is tantum van de oorsprong 
der inkomsten hetwelk het invoert, met 
betrekking tot de uitgaven waaruit blijkt 
dat de schatplichtige op een ruimere voet 
geleefd heeft dan nit de aangegeven in
komsten blijkt ; 

Overwegende dat beoordeling van de 
bewijswaarde van die vermoedens aan de 
rechter over de grond behoort en buiten 
's hofs toezicht valt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
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Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55 en inzonderheid 55, para
graaf 1, lid 4, en 62 van de bij koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en, voor 
zoveel als nodig, bij besluiten van 31 juli 
1943 en 15 januari 1948 samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, doordat het bestreden arrest 
slechts, door een teg·enstrijdige en dubbel
zinnige grond het middel beantwoord 
heeft waarbij aanlegger tot onwettelijk
heid van de betwiste aanslag geconclu
deerd had om reden dat de adrninistratie 
zekere getuigen niet g·ehoord had, en 
doordat het arrest het beroep niet 
gegrond verklaard heeft, zonder uit
spraak te doen over het aanbod van 
bewijs door getuigen dat aanlegger bij 
conclusies gedaan had : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

ter antwoord op de door de administratie 
aangewende grief dat zij zekere getuigen 
niet gehoord heeft, mtdrukkehjk erop 
wijst dat het de administratie vrij staat 
getuigenissen aan te wenden; dat het 
door die beschouwing zonder dubbe]zin
nigheid naar de bepaling van artikel 62 
van de sameng·eschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen verwijst ; 

Dat de tweede door de rechter aan
g·ewende reden slechts subsidiair was; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de aangevraagde 

onderzoeksmaatregel er enkel toe strekte 
door de getuigen mondeling de inhoud 
van de door hen aan aanlegger afgPle
verde getuigschriften te doen bevestigen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
waar het om de opg·egeven redenen die 
getuigschriften als niet afdoende aanziet, 
juist daardoor de bewijswaarde van de 
aangevraagde getuigenverhoren bedoeld 
en het verwerpen van diE' getuigenver
horen gemotiveerd heeft; 

Dat beide onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55 en inzonderheid 55, para
graaf 1, lid 4, van de bij koninklijk be
sluit van 12 september 1936 en, voor 
zoveel als nodig, bij beslmten van 31 juli 
1943 en 15 januari 1948 samengescha
kelde wet ten betreffende de inkomsten
belastingen, doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat, wanneer de schatplich
tige bewezen heeft dat hij niet belast
bare speelwinsten behaald heeft, hetgeen 
het in artikel 55 van de sameng·eschakelde 

wetten op de inkomstenbelastingen om
schreven tegenbewijs uitmaakt, hij bo
vendien behoort te bewijzen dat hij die 
winsten tot met het einde van het belast
baar tijdperk behouden heeft, dan wan
neer dergelijk vereiste niet in de wet vast
gelegd is en de administratie integendeel 
dient te bewijzen dat de derwijze behaal
de winsten niet nadien behouden werden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de bewering waarop het middel rust niet 
bevat ; dat het zich ertoe beperkt te ver
klaren dat, ten bewijze van de oorsprong 
van aanleggers activa, het hypothetisch 
feit van het behalen van speelwinst op 
een bepaalde dag· niet afdoende is, dan 
wanneer aanlegger geregeld de speel
zalen bezocht; 
· Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 111 
van de Grondwet, 25, 35, 55 en inzonder
heid 55, paragraaf 1, lid 4, van de bij 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
en, voor zoveel als nodig·, bij besluiten 
van 31 juli 1943 en 15 januari 1948 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen, doordat het bostreden 
arrest beslist heeft dat, bij het beoordelen 
van de feiten welke volgens artikel 55 
van de samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelasting·en als · tegehbewijs 
aangrvoerd worden, het hof van beroep 
uit kracht van het beginsel van de jaar
lijksheid der belasting onbevoegd is om 
van v66r het onderwerpelijke dienstjaar 
afgedane verrichtingen kennis te nemen, 
dan wanneer het tegenbewijs dat ·arti
kel 55 van de samengeschakelcle wetten 
op de inkomstenbelastingen aan de schat
plichtige toelaat vrijelijk geleverd wordt 
en de schatplichtige normaal ertoe ge
bracht wordt, tot verantwoording van de 
uitgaven welke door hem schijnbaar bui
ten verhouding met zijn aangegeven in
komsten gedaan werden, verrichtingen te 
doen gelden welke in de loop van voor
g·aande dienstj aren gedaan werden of 
spaargelden die in de loop van die dienst
jaren vergaard werden : 

Overwegende dat de. gecritiseerde 
grond van het arrest enkel en op pas
sende wijze ten antwoord op de stelling 
strekt waarbij aanlegger bij conclusies 
staande hielcl dat, tot bewijs van zijn 
inkomsten volgens zijn activa, de 9 octo
ber 1944 als aanvangspunt behoorcte te 
worden genomen, wat de enige wijze was 
om zijn vermogenstoestand wecler samen 
te stellen, en de bekomen globale uitslag 
naar rata van elk der jaren 19!.4, 1945 
en 1946 behoorde verdeeld te worden ; 
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Overwegende dat aanlegger v66r de 
rechter over de grond geenszins te ken
nen heeft gegevPn dat z1jn op einde 1946 
ten belope van een bepaalde som vast
gestelde activa uit spaargelden zouden 
voortkomen welke hij in de loop van de 
voorgaande jaren zou vergaard hebben; 
dat hij zich ertoe beperkt heeft, om 
bewuste activa te vm!antwoordrn, bij het 
spel behaalde winsten te doen gelden ; 

Overwegende dat, voor zoveel aanleg
g·ers aanspraken onrechtstreeks tot doel 
hadden het bestaan van v66r het belast
baar jaar vergaarde spaargelden te doen 
gelden, de rechtrr over de grond in feite 
de bewijswaarde van alle gegevens der 
zaak die hem voorgelegd waren beoor
deeld heeft en dat hij, waar aanlegger 
geen schending van het aan de akten 
verschuldigd geloof inriep, souverein uit
spraak gedaan heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

29 maart 1955. - 2e kamer. - Voo1'
zitter en verslaggever, H. Gironl, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. F. Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1'S, HH. Delhez 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 29 maart 1955 

'1° SEQUESTER DER GOEDEREN 
VAN DE PERSONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN 'rEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LAS'l'E GE
LEGD: - BESLUITWET VAN 17 JA
NUARI 1945. - VOORWERP VAN RET 
SEQUESTER. 

~ SEQUESTER DER GOEDEREN 
VAN DE PERSONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILLGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LASTE GE
LEGD. - BESLUITWET VAN 17 JA
NUARI 1945. - DIENST VAN RET 
SEQUESTER DIE HET NIJVERREIDS-, 
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF VAN 
DE ONDER SEQUESTER GESTELDE PER
SOON VOORTZET. - HANDELEND VOOR 
REKENING VAN DE ONDER SEQUESTER 
GESTELDE PERSOON. 

3° JNKOMSTENBELASTINGEN. 

BEGRIP. - BELAS'l'INGSCHULDIGE. -
SEQUESTER BIJ DE BESLUITWET VAN 
17 JANUARI 1945 INGESTELD.- DIENST 
VAN RET SEQUESTER DIE HET NIJVER
HEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBE
DRIJF VAN DE ONDER SEQUESTER GE
STELDE PERSOON VOORTZET. - DOOR 
HEM BERAALDE INKOMSTEN. - AAN
SLAG '!'EN ZIJNEN LASTE TE VES'I'IGEN. 

1° De besluitwct van 17 januari 1945 
betre ffende het sequeste1' de1· goederen 
van de personen aan wie misdrijven 
tegen de uitwendige veiligheid van de 
Staat worden ten laste gelegd verleent 
aan de Dien~t van het sequeste1· de op
dracht de gesequestreerde 1·echten en 
belangen te be/wren, ten einde de rechten 
der schuldeisers en inzonde1'heid die van 
de Staat te v1·ijwaren ( 1). 

2° TVannee1· de Dienst van het sequester, 
bij toepassing van de bepalingen van 
de besluitwet van 17 januari 1945 betref
fende het sequester de1· goede1·en van de 
personen aan wie misdrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de Staat wer
den ten laste gelegd, het nijverheids-; 
handels- of landbouwbedrijf van de onder 
sequester gestelde pe1'soon voortzet, han
delt de Dienst lcrachtens een bij de wet 
verleende lastgeving voo1· 1'ekening van 
deze laatste. 

3° TVannee1· de 1·echten en belangen van 
een belastingplichtige, kmchtens de be
sluitwet van 17 januari 194.5 onder 
sequeste1· gesteld werden en de Dienst van 
het sequeste1· dezes nijve1'heids-, handels
of landbouwbedrijf alsmede datgene van 
een per soonlijlce vennootschap met be
pe1·lcte aansprakelijkheid waa1'van hij bij 
de ondersequesterstelling wedrend ven
noot was voortzet, is het die belasting
plichtige die de inkomsten door tussen
komst van de Dienst behaalt die voo1· zijn 
rekening handelt; de aldus behaalde in
komsten moeten in hoofde van de onder 
sequeste·r gestelde persoon aangeslagen 
wo1·den. (Besluitwet van 17 januari 
1945 ; samengeschakelde wet ten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 31, 
par. 1, en 35, par. 4.) 

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

(1) Zie verbr., 8 april en 10 juni 1048 
(Arr. Verbr., 1048, bl. 201 en 320; Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 233 en 370, met de conclusie 
van de heer procureur-generaal Raoul Hayoit 
de 'I'ermicomt, bl. 233 ). 

Door de wet van 20 maart 1954 werd de 
opdracht van de Dienst van het ·sequester 
uitgebreid. 
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(LESCALIER, 'f. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1 o, 31, para
graaf 1, 35, paragraaf t., van de bij 
besluit van 3'1 juli 1%3 samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 2 van het besluit van 
31 juli 1%3 tot samenschakeling· van de 
bepalingen betreffende de nationale crisis
belasting, 6, 8 en '10 van de besluitwet van 
17 januari '1%5 betreffende het sequester 
van zekere goederen, 6 en 8 van de be
sluitwet van 23 augustus '1%£, betreffende 
de sequestratie van vijandelijke goe
deren, doordat het bestreden arrest : 
a) zich tegengesproken heeft waar het 
bevindt dat gedurende het jaar 1%5 
aanlegger, alstoen opgesloten, noch zijn 
handel had kunnen drijven, noch het 
ambt van werkende vennoot in een per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid waarin hij een aandeel 
had, had kunnen waarnemen, naardien 
beide zaken door de dienst van het 
sequester, waren beheerd geweest, en 
door te beslissen dat aanlegger wiens 
goederen gesequestreerd waren geweest, 
voor het dienstjaar 1%6 terecht op de 
door hem niet behaalde winsten aange
slagen g·eweest is, en waar het die beslis
sing motiveert door de enige.beschouwing 
dat, zo aan de g·esequestreerde het beheer 
van zijn goederen ontnomen wordt, het 
toch in zijn patrimonium is dat de win
sten vallen welke gebeurlijk behaald 
worden in de loop van het beheer en de 
exploitatie van zijn handelsfonds door de 
dienst van het sequester, op last voor 
deze dienst hem rekenschap van de nit
slag van zijn beheer te geven; b) in elk 
geval ten onrechte beslist heeft dat voor 
het j aar 1%5, aanlegger, die wegens een 
maatregel van hogerhand geen beroep 
uitgeoefend had, diende beschouwd te 
worden als belastingplichtige van de be
lastingen op de bedrijfsinkomsten met 
betrekking tot winsten welke buiten zijn 
toedoen door de dienst van het sequester 
tot stand werden gebracht en door be
wuste dienst, werkelijke exploitant, ge!nd 
werden: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder in die opzichten gecri
tiseerd te worden : 1 o dat aanlegger 

tijdens het belast dienstjaar, de hoeda
nigheid van werkend vennoot in de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Marcel Lescalier-Hanne
cart » had ; 2° dat de goederen en rechten 
van die vennootschap, alsmede aanleg
g·ers persoonlijke rechten en goederen, 
enkel ten gevolge van de besluitwet van 
17 januari 1%5 onder sequester gesteld 
werden ; 3° dat de dienst van het seques
ter in zijn hoedanigheid van wettelijk 
lasthebber van aanlegger, die opgesloten 
was, gedurende het jaar 1%5 de exploi
tatie van aanleg·g·ers g·oederen en belangen 
waargenomen heeft ; 

Overwegende dat, de bij die exploitatie 
behaalde winsten in hoofde van aanlegger 
zijnde aang·eslagen geweest, deze betwist 
belastingplichtige te zijn van de aan
slagen welke te zijnen laste op grond 
van die winsten gevestigd werden ; 

Overweg·ende dat de opdracht van de 
dienst van het sequester onder meer is 
de gesequestreerde rechten en belangen 
te beheren ten einde de rechten der 
schuldeisers, en inzonderheid die van de 
Staat, te vrijwaren; 

Dat voormelde dienst mitsdien aanleg
gers wettelijke lasthebber was tot het 
drijven van zijn handel en het waar
nemen van zijn ambt van werkend ven
noot; 

Overwegende dat de belaste winsten 
de winsten zijn welke door die exploi
tatie bij tussenkomst van de dienst van 
het sequester behaald werden ; 

Overwegende dat de winsten van het 
bedrijf, krachtens artikel 25, paragraaf 1, 
1°, van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, be
lastbaar zijn en dat krachtens artikel 3'1, 
paragraaf 1, van dezelfde wetten, degene 
die bewuste winsten geniet de belasting· 
verschuldigd is, de vennoten in de per
sonenvennootschappen met beperkte aan
sprakelijkheid geacht zijnde de algeheel
heid der belastbare winsten te genieten 
en de werkende vennoten geacht zijnde 
persoonlijk in de bedrijfsbelasting belast
baar te zijn, naar luid van artikel 35, 
paragraaf t,, van de wetten samengescha
keld bij besluit van 31 juli 1%3 ; 

Dat daaruit volgt dat de belastbare 
winsten, namelijk die welke voor aanleg
gers rekening door de dienst van het 
sequester behaald werden, in hoofde varr 
aanlegger dienden te worden aangesla
gen; 

Dat derhalve het bestreden arrest zich 
niet tegenspreekt waar het bevindt dat 
aanlegger, tijdens het jaar 1%5 opge
sloten zijncle, noch persoonlijk zijn"handel 
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heeft kunnen drijven, noch zijn ambt 
van werkend vennoot heeft kunnen uit
oefenen en dat desondanks de winsten 
uit kracht van de wet in zijnen ·hoof de 
behoren aangeslagen te worden omdat hij 
door toedoen van een wettelijk lastheb
ber zijn zaak geexploiteerd heeft en om
dat de door de dienst voor zijn rekening 
behaalde winsten bE'lastbaar zijn in hoof
de van degene aan wie zij bij de belasting
wet toegekend worden of geacht worden 
toegekend te zijn; 

Dat het bestreden arrest aldus, verre 
van de ingeroepen wetsbepalingen te 
schenden; ze juist toegepast heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

29 maart 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. C. Lou
veaux. - Gelijkluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. C. de Mey (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

1e KAMER.- 31 maart 1955 

HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUROVEREENKOMST. - VRAAG OM 
HUURHERNIEUWING DOOR DE HUUR
DER. - BETEKENING DOOR DE VER
HUURDER VAN HET HOGER AANBOD VAN 
EEN DERDE. - HUURDER DIE EEN 
GELIJK AANBOD DOE'!' EN VERVOLGENS 
ERVAN AFZIET, MET VOORBEHOUD VAN 
ZIJN RECHT OP DE UITWINNINGSVER
GOEDING. - DoOR DE VERHUURDER 
AANVAARDE AFSTAND EN VOORBEHOUD. 
- AAN DE DERDE GEGEVEN VOORKEUR. 
- RECHT VAN DE HUURDER OP EEN 
UITWINNINGSVERGOEDING. 

De huurder van een aan de wet van 
30 april 1951 op de handelshu1£1'overeen
komsten onde1·worpen onroe1·end goed, 
die, na achtereenvolgens een ernstig aan
bod tot staving van zijn vmag om huur
hemieuwing gedaan te hebben, de bete
kening van een hager aanbod van een 
derde ontvangen te hebben en zelf een 
tweede aanbod, gelijk aan dat van de 
derde, gedaan te hebben, van dit aanbod 
afziet, met voorbehoud ·van zijn recht op 
de uitwinningsveJ·goeding, moet, in geval 
de verhuurder die af'stand en dat voor
behoud aanvaa1·t, beschouwd worden als 
geen geldig aanbod, gez.ijk aan dat van 

de derde, gedaan te hebben; wordt aan 
deze de voorli:eur gegeven, zo heeft de 
huurder recht op de uitwinningsve1'goe
ding zoals deze, volgens het v.eval, door 
het 4.0 of doo1· het 5° van arttkel 25 van 
gemelde wet vastgesteld is. (Afdeling 
van het Burgerlijk Wetboek houdende 
de regelen eigen aan de handelshuur
overeenkomsten, art. 14 en 23.) 

(RONVAL, T. LEQUEU.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden I 
vonnis, op· 1 april 1953 in hoger beroep 1 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant ; I 

Over het enig middel, afgeleid uit de I 
schending van de artikelen 23 en 25, j 
inzonderheid ~0 , van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescherming van het j 
handelsfonds, doordat het bestreden von-
nis, na feitelijk vastgesteld te hebben dat 
verweerder, die huurder was van een tot I 
handelsdoeleinden bestemd onroerend 1 
goed, op 23 juli 1951 onder aanbod van 
een huurprijs van ~0.000 frank om her- I 
nieuwing· van zijn huurcontract verzocht I 
had, dat aanlegger, zijn verhuurder, op j 
H september van hetzelfde jaar, de her
nieuwing mits die voorwaarden op grond 
van het aanbod van een derde met een j 
huurprijs van 60.000 frank geweigerd 
had, dat verweerder op 1 october 1951 
een aanbod gelijk aan dat van de derde j 
gedaan had, onder het enkel voorbehoud 
van de door de vrederechter te wijzen 
beslissing over de oprechtheid van het I 
aanbod van de hoger biedende derde, dat 1 
verweerder, bij een verschijning tot ver- j 
zoening op 19 october 1951, van dat 
nieuw aanbod afgezien en aan aanlegger 
toegestaan heeft naar goeddunken over j 
zijn onroerend goed te beschikken onder 
voorbehoud van het recht van verweerder . 
op een uitwinningsvergoeding, en dat bij- j 
gevolg aanlegger zijn onroerend goed aan 
voormelde derde verhuurd heeft, beslist 
heeft dat verweerder recht had op de in 1 
artikel 25, ~0 , bepaalde uitwinningsver- 1 
goeding, dan wanneer die vergoeding 
aileen verschuldigd is aan de huurder I 
die ten gevolge van het aanbod van een 1 
hoger biedende derde, overeenkomstig j 
artikel 23, afg·ewezen geweest is, dan 
wanneer artikel 23 aileen betrekking 
heeft op de onderstelling dat de huurderj 
weigert of verwaarloost een aanbod ge-
lijk aan dat van de derde te doen, dan 
wanneer, aangezien verweerder niet ge-j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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weigerd en niet verwaarloosd had zodanig 
aanbod te doen, de afstand van het aan
bod hetwelk hij regelmatig gedaan had 
niet met een weigering of een verzuim is 
gelijk te stellen, dan wanneer bovendien 
de afwijzing van verweerder enkel het 
gevolg· is geweest vail zijn eigen afzien 
van zijn aanbod, dan wanneer die afwij
zing mitsdien niet aan het aanbod van 
de derde, doch enkel aan zijn eigen daad 
te wijten is, dan wanneer de uitwinnings
vergoeding derhalve niet verschuldigd 
was : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerder, die huurd.er was van het tot 
handelsdoeleinden dienend onroerend 
goed gelegen op de hoek van de rue 
Grande en de rue Saint-Michel te Dinant 
hetwelk hij sedert 1 november '1942 in 
gebruik had, opzeg·ging van aanlegger, 
de eigenaar, kreeg doch op 23 juli 195'1 
aan dezelve, bij toepassing van artikel14 
van de wet van 30 april 1951, zijn wil 
betekende hernieuwing· van de op 8 sep
tember 1943 gesloten huur te vorderen 
en een huurprijs van 40.000 frank per jaar 
aan te bieden; dat aanlegger op 14 sep
tember 1951 hernieuwing van de huur 
mits die voorwaarden weigerde en in de 
wettelijke vormen aan verweerder het 
aanbod van een persoon Herman ge
naamd, hetwelk 60.000 frank per jaar 
bedroeg, kenbaar maakte; dat verweer
der, die verzocht was, naar het bij de 
wet voorgeschrevene, binnen dertig dagen 
op straffe van verval van het recht op 
huurhernieuwing een gelijk aanbod te 
doen, bij een brief van 1 october 1951 de 
oprechtheid van het aanbod van de hoger 
biedende derde betwistte en de verhuur
der tot verzoening v66r de vrederechte!• 
opriep, tegelijkertijd " voor zoveel als 
nodig, een aanbod gelijk aan dat van de 
derde doende, doch voorwaardelijk. en 
onder voorbehoud van de beslissing van 
de vrederechter over de oprechtheid van 
het aanbod van de heer Herman"; dat hij 
op 5 october 195'1 bij de verschijning tot 
verzoening in die houding volhardde ; 
dat verweerder, toen op 19 october 1951 
een nieuwe verschijning v66r dezelfde 
magistraat plaats had, verklaarde zijn 
aanbod, gelijk aan dat van de derde, 
in te trekken, en erin toestemde '' dat 
de eigenaar bij de verstrijking van de 
hunr naar goeddunken over zijn onroe
rend goed zou beschikken, een en ander 
onder voorbehoud van het recht van de 
huurder op de uitwinningsvergoeding '' ; 
dat op dezelfde terechtzitting, " de eige
naar· verklaarde met die verklaring in te 

stemmen en aan aanlegger akte gaf van 
het gemaakt voorbehoud en zelfs voor
behoud maakte in verband met de huur
herstellingen welke bij het verstrijken 
van de huur ten laste van de lmurder 
mochten komen "; 

Overwegende dat het aanbod gelijk 
aan dat van de derde, hetwelk door ver
weerder gedaan werd, als ongedaan moet 
heschouwd worden, vermits, naardien 
verweerder, hoewel zijn recht op de uit
winningsvergoeding voorbehoudende, er
van afgezien heeft, aanlegger die afstand 
en dat voorbehoud aanvaard heeft ; 

Dat, waar verweerder, tot toepassing 
van artikel 23 van de wet van 30 april 
1951, aangezien wordt als geen geldig 
aanbod gedaan hebbend, en de derde 
dienvolg·ens op hem de voorkeur krijgt, 
hij noodzakelijkerwijze ook tot toepas
sing van artikel 25 van dezelfde wet als 
zodanig moet gehouden worden; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Overwegende dat de stelling· van het 
middel dat " de afwijzing van verweer
der "enkel het gevolg van zijn eigen daad, 
de afstand, geweest is stuit t.egen de fei
telijke vaststelling van het bestreden 
vonnis dat het aanbod van de hoger 
biedende derde de verweerder voor de 
keus gesteld heeft " het goed te ont
ruimen of meer te betalen '' ; dat dit 
onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende dat de voorziening 
v66r 15 september 1953 hetekend werd; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten en tot een vergoeding van 150 fr. 
jegens verweerder. 

31 maart 1955.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1· en verslaggever, H. Fettweis, 
voorzitter. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Struye 
en Simont. 

1 e KAMJm. - 31 maart 1955 

1° MIJNEN, GROEVEN EN. GRAVE
RIJEN.- AAN EEN ONROEREND GOED 
VEROORZAAKTE SCHADE. - VERGOE· 
DING WEGENS HERSTELLINGSWERKEN, 
KOSTEN VAN TOEZICHT or DE WERKEN 
EN STOORNIS IN HET GEBRUIK. - VER· 
GOEDING VERSCHULDIGD, HOEWEL DE 
HENADEELDE HET ONROEREND GpED 
lN DE BESCHADJGDE 'l'OESTAND LAAT. 
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2° MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN.- AAN EEN ONROEREND GOED 
VEROORZAAKTE SCHADE. - VEROOR
DELING VAN. DE VERGUNNINGHOUDER 
VAN DE MIJN TOT HET BEDRAG VAN DE 
FACTUURTAXE. - VOORWAARDEN. 

'1 ° In geval een mijnbedrijf' aan een on
roerend goed schade veroorzaakt, is de 
vergunninghouder van de mijn de ve1·
goeding ve~·schuldigd die met het bedrag 
van de nodige herstellings·werken en van 
de kosten van toezicht op de werken, als
mede met het bedrag van de stoornis in 
het gebruik overeenstemt, hoewel de .bena
deelde het onroerend goed in de bescha
digde toestand laat. (Wetten samen
geordend bij koninklijk besluit van 
t5 september '1919, art. 58.) 

2° De vergunninghouder van de mijn, 
waarvcm het bedrijf aan een on1·oerend 
goed schade heeft veroo-rzaakt, is aan de 
benadeelde, behoudens het herstel van de 
schade en van de stoo1·nis in het gebruik, 
het bedrag van de factuurtaxe op de 
uitgevoerde werken en op het toezicht 
ervan, slechts verschuldigd wanneer de 
werken uitgevoerd zijn geweest en de 
benadeelde derhalve die taxe gekweten 
!weft (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CHARBONNA
GES DE LA GRANDE BACNURE, T. DE
LARGE.) 

ARREST. 

HET. HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1953 in laatste 
aanleg gewezen door de vrederechter 
van het eerste kanton Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 58 van de 
bij koninklijk besluit van 15 september 
1919 samengeordende wetten op de mij
nen, graverijen en groeven, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, eerste onderdeel, doordat het be
streden vonnis, zonder te betwisten dat 
de som welke verweerders als schadeloos
stelling wegens mijnschade vorderden, 
ten belope van 492 fr. 80 en 1.094 fr. 56, 
het bedrag van de taxes op facturen en 
van de toezichtskosten omvatte hetwelk 
verweerders enkel zouden hebben dienen 
uit te geven ingeval zij in de toekomst 
wederopbouwwerken op het litigieuze on
roerend goed mochten ondernemen, als
ook ten belope van 600 frank de vergoe· 

(1) Zie de nota 1 in Bull. en PASIC., 1955, 
I, 847. 

ding van de stoornissen in het g·ebruik 
welke zij eveneens enkel hadden dienen 
uit te geven ingeval zij in de toekomst 
zodanige werken ondernomen hadden, en 
nate hebben vastgesteld dat verweerders 
gerechtigd waren om de gelden welke hun 
zouden toeg·ekend worden naar gelang 
bet hun schikte te besteden, en bijgevolg 
zonder de wederopbouwwerken te onder
nemen, desniettemin die drie hedragen 
aan voormelde verweerders toegekend 
heeft, zonder de opeisbaarheid ervan 
van het bewijzen van de uitvoering van 
de werken en van het voorleggen van de 
facturen over die bedragen afhankelijk te 
stellen, dan wanneer degenen die mijn
schade ondergaan enkel recht hebben op 
vergoeding van het door hen geleden 
actueel en zeker nadeel en niet van een 
twijfelachtig en louter gebeurlijk nadeel; 
tweede onderdeel, althans doordat het 
bestreden vonnis, door aan voormelde 
verweerders vergoeding·en wegens taxes 
op factuur, kosten van toezicht op de 
herstellingswerken en stoornis in het 
gebruik gedurende de werken toe te ken
nen, en door vervolgens te beslissen dat 
die vergoedingen zelfs zouden opeisbaar 
wezen ingeval de overwogen werken niet 
uitg·evoerd werden en, bijgevolg, bij ont
stentenis van facturen wegens toezichts
kosten en stoornis in het gebruik, in een 
tegenstrijdigheid vervallen is welke met 
bet ontbreken van de bij artikel 97 van 
de Grondwet vereiste redenen gelijkstaat: 

Overwegende dat de hoofdvergoeding 
welke aan verweerders « wegens herstel
lingswerken " toegekend werd en welke 
de voorziening· niet critiseert, aan de 
getroffenen blijft verworven, om het even 
of zij beslissen hun onroerend goed in de 
door het bedrijf van aanleg·ster veroor
zaakte beschadigde toestand te laten ; 
dat deze reg-el insgelijks toepasselijk is 
op de « weg·ens kosten van toezicht op 
de werken en stoo'rnis in het gebruik " 
toegekende vergoedingen welke slechts 
bijkomend zijn en, verre van enkel het 
herstel van een louter gebeurlijk nadeel 
te zijn, zoals het micldel het verklaart, 
evenals de hoofdvergoeding tot doel heb
ben de getroffenen opniemv in de toestand 
te plaatsen waarin zij zich zouden bevon
den hebben ingeval hun onroerend goed 
niet door het bedrijf van aanlegster be
schadigd g·eweest ware ; 

Overwegende, daarentegen, dat de ver
goeding welke het beclrag van de « taxe 
op factuur " vertegenwoordigt niet het 
herstellen van een beschadiging van het 
onroerend goed of van een stoornis in 
het gebruik tot doel heeft, doch het her-
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stellen van het nadeel dat de kwijting 
van die taxe met zich brengt; dat het 
bestreclen vonnis, door te weigeren, de 
tenuitvoerlegging van die veroordeling 
zoals aamegster er om verzocht, van de 
werkelijke kwijting van eveng·emelde 
taxe door verweerders afhankelijk te 
stellen, de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, voor zoveel het aanlegster 
veroordeelt om aan verweerders de som 
van 492 fr. 80 wegens taxe op factuur 
te betalen en het over de kosten uit
spraak doet ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigd vonnis ; veroordeelt verweerders 
tot een derde der kosten, terwijl het 
overblijvende ten laste van aanlegster 
valt; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de vrederechter van het tweede 
kanton te Luilc 

31 maart 1955. - 1e kamer.- Voor
zitter en verslaggever, H. Fettweis, voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

1 e KAMER. - 31 maart 1955 

1° VERJARING (IN BURGERLIJKE 
ZAKEN). - SCHULDVORDERING TEN 
LASTE VAN DE STAAT. - BIJ .ARTI
KEL 34 VAN DE WET VAN 15 MEl 1846 
BEPAALDE VIJFJARIGE VERJARING. -
VERJARING BEHOUDENS AFWIJKENDE 
WETSBEPALING OP EJ.KE SCHULDVORDE
RING TEN LASTE VAN DE STAAT VAN 
TOEPASSING. 

2° VERJARING (IN BURGERLIJKE 
ZAKEN). - SCHULDVORDERING TEN 
LASTE VAN DE STAAT. - VIJFJARIGE 
VERJARING.- VoORWAAiiDEN VEREIST 
OPDAT ERVAN AFGEWEKEN WORDE. 

1° De bij atti!cel 34 van de wet van 15 mei 
184-6 op 's Lands comptabiliteit bepaalde 
vijfja-rige vetja1·ing is behoudens afwij
lcende wetsbepaling op ellce schuldvorde
ring ten laste van de Staat van toe
passing ( 1). 

(1) en (2) Sia LEs NoVELLES, Lois politiqttes 
et ad-ministrat-ives, d. III, vo Droit bttdgetaire, 
nrs. 4056, 4061 en 4062; raadpleeg ook DALL., 
Rep. ]Jrat., yo Tresor public, m·s. 378, 379, 

2° Opdat afgeweken wotdt van de toepas
sing van de vijfjm·ige ve~jaring ten 
opzichte van de schuldvorderingen ten 
laste van de Staat, zoals die verjaring 
bij aTtikel 34 van de wet van 15 mei 1846 
op 's Lands comptabiliteit bepaald woTdt, 
moet de schuldvoTdeTing binnen de bij 
m·tikel gestelde tennijn het voo1·wm·p gc
weest zijn hetzij van een rechtsgeding, 
hetzij van een tot de bevoegde bestuur
lijke oveTheid geTichte aanvraag, in voor
komend geval rnet verantwooTdingsstuk
ken (2). (Wet van 15 mei 1846, art. 35.) 

(BELGISCHE STAAT, T. PAULUS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, gewijzigd 
bij artikel 10 van de wet van 9 april1935 
en 1 van de wet van 14 december 1946, 
2, gewijzigd bij artikel 5 van de wet 
van 9 april 1935, 15, gewijzigd bij arti
kel 2 van de wet van 14 december 1946, 
26, 34 en 35 van de wet van 15 mei 1846 
op 's Lands comptabiliteit, 2, 4 en 8 
van het koninklijk besluit van 10 decem
ber 1868 houdende algemeen reglement 
op de comptabiliteit van de Staat, 2227, 
2262 en 2264 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 en 115 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest geweigerd heeft de be
weerde schuldvordering van verweerders 
ten dage van het aanbrengen van de eis 
in rechte verjaard te verklaren, ofschoon 
die schuldvordering niet vereffend, geor
donnanceerd en betaald geweest was 
binnen het tijdsverloop van vijf jaar 
vanaf 1 januari 1945, datum van de 
opening van het dienstjaar waartoe die 
schuldvordering volgens artikel 2 van de 
wet van 15 mei 1846 op 's Lands compta
biliteit behoort; zulks om de reden dat, 
naar de zin van die wetsbepaling, een 
schuldvordering ten bezware van de 
Staat slechts van een dienstjaar deel zou 
uitmaken indien zij in een voor de ver
moedelijke uitgaven van het jaar uitge
trokken krediet begrepen is en indien 
betaling van die schuldvordering in de 
begroting bepaald is en er door toe
gestaan wordt, en dat de vijfjarige ver-

382, 388 en 408; FuZIER-IlER~fAN, Repertoire, 
yo Comptabilitlf publique, nr. 98. - Contra : 
verbr., 24 m ei 1860 (Bull. en PASIC., 1860, 
I, 234). 
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jaring van artikel 34 van bovengemelde 
wet aileen zou gelden voor de schuld
vorderingen welke kunnen geordonnan
ceerd en betaald 'vorden en bijgevolg· 
voor de door de Staat erkende en in 
de begroting opgenomen schuldvorde
ringen, uit die onjuiste gronden afleidend 
dat, aangezien de Staat de bewuste 
schuldvordering steeds betwist had, beta
ling ervan niet in de begroting was 
kunnen bepaald worden en dat bijgevolg 
artikel 222? van het Burgerlijk Wetboek 
ten aanzien van die schuldvordering 
diende toegepast te worden, dan wanneer, 
enerzijds, voormeld artikel 34 wegens de 
algemeenheid van de termen waarin het 
-vervat is, aile al dan niet in de begroting 
opgenomen schuldvorderingen ten be
zware van de Staat bedoelt, en dan 
wanneer, anderzijds, naar luid van arti
lcel 2 van dezelfde wet, een schuldvorde
ring behoort tot het dienstjaar van het 
jaar tijdens hetwelk zij ontstaan is en 
de schuldeiser het recht verkregen heeft, 
afgezien van de erkenning en van de 
opneming van die schuldvordering in de 
begroting : 

Overwegende dat artikel 34 van de 
wet van 15 mei 1846, hetwelk van het 
gemeen recht afwijkt, bepaalt dat, on
verminderd de door de vroegere wetten 
uitgesproken of door kopen of overeen
komsten toegestane vervallenverklarin
gen, alle vorderingen die niet binnen een 
termijn van vijf jaar, te rekenen van 
de ingang· van het dienstjaar, mochten 
vereffend, geordonnanceerd en betaald 
zijn, verjaard of definitief ten voordele 
van de Staat vervallen zijn; 

Overweg·ende dat het die)lstjaar waar
aan de schuldvordering moet verbonden 
worden volgens de datum van de akte 
of van het feit waaruit de schuld van de 
Staat ontstaat bepaald wordt, dat immers 
op die datum het J•echt ten laste van de 
Staat door de schuldeiser verworven is ; 

Overwegende dat wegens de algemeen
heid van de termen van voormeld arti
kel 34, de vijfjarige verjaring, te rekenen 
vanaf de ingang van het dienstjaar, niet 
aileen geldt voor de schuldvorderingen 
welke erkend en op de uit de begroting 
uitgetrokken kredieten zouden aangere
kend geweest zijn maar ook, onder voor
behoud van afwijkende bepalingen, voor 
alle ten bezware van de Staat ontstane 
schuldvorderingen; 

Overwegende dat artikel 35 van de
zelfde wet, hetwelk de gevallen aanduidt 
waarin voormelde bepaling niet toepasse
lijk is, aan die uitlegg·ing niet in de weg 
staat; dat de vereffening van een schuld-
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vordering niet noodzakelijk aan de ordon
nancering en de betaling voorafgaat; 
dat de niet geordonnanceerde en niet 
betaalde vorderingen dus de betwiste en 
bijg·evolg niet vereffende vorderingen be
grijpen; 

Overwegende dat uit dat artikel blijkt 
dat de toepassing van de vijfjarige ver
jaring slechts kan afgeweken worden 
wanneer de schuldvordering op de Staat 
binnen de in artikel 34 gestelde termijn 
het voorwerp geweest is, hetzij van een 
rechtsgeding, hetzij van een tot de be
voegde bestuurlijke overheid· gerichte 
aanvraag, in voorkomend geval met ver
antwoordingsstukken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de door verweerders aange
voerde schuldvordering binnen boven
gemelde vijfjarige termijn geen aanlei
ding tot een rechtsgeding gegeven heeft ; 
dat het geen melding maakt van enige 
binnen hetzelfde tijdsverloop regelmatig 
tot de bestuurlijke overheid gerichte 
aanvraag; 

Overwegende dat de vaststellingen van 
het arrest het mitsdien niet mogelijk 
maken te onderscheiden of in dit geval 
de vereiste voorwaarden verenigd zijn 
opdat de vijfjarige verjaring niet toe
passelijk weze ; dat derhalve de gronden 
van het arrest het dispositief ervan niet 
wettelijk rechtvaardigen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van 
onderhavig 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 Brussel. 

31 maart 1955. - 1 e kamer. - Vo01'
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Vel'Slaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
'fermicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Delacroix en Simont. 

te KAMER.- 31 maart 1955 

AFSTAMMING. - BEWIJS VAN DE 
IDENTITEIT VAN EEN KIND MET HET 
KIND WAARVAN DE GEBOORTE DOOH 
EEN REGELMATIGE AKTE VAN DE BUR
GERLIJKE STAND VASTGESTELD IS. -
BEWIJS VAN EEN MATERIEEL FElT. -
BEWIJS DOOR ALLE RECHTSNIIDDEI,EN. 

Het bewijs van de identiteit van een kind 
met het kind waarvan de geboorte door 
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een regelmatige aJcte van de burgerlijlce 
stand vastgesteld zs, wo1·dt door het bewijs 
van . . een. ma.terieel feit op gelevMd; dat 
beWZJS 1.8 met aan de bepalingen van 
de artikelen 321 en 323 van het Burger
lijk Wetboek onde·rwo1·pen en mag doo1· 
alle rechtsmiddelen geleverd wo1·den (1). 

(CHANTRAINE, T. ZAGOZEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 j uni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, schending van 
de artikelen 3, 321, 1315 1319 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek,' van het aan de 
door ~anleggers v66r het .Hof van beroep 
te Lmk genomen conclusres verschuldigd 
geloof, van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest om 
te beslissen. dat het door aanlegger~ op
genomen kmd verweerders wettige zoon 
is en dat het hem moet teruggegeven 
worden, gesteund heeft op het overeen
stemmen van het " niet betwist bezit 
van staat, door het kind " met de ver
meldingen van een door verweerder over
gelegde akte van geboorte, zonder vast 
te stellen dat het bezit van staat zou 
?lijken1 hetzij uit de vereniging van de 
m artrkel 321 omschreven feiten, te 
w.eten : nomen, tractatus en fama, hetzij 
mt het bestaan van een of ander van die 
fe~ten, hetzij uit de vereniging van andere 
ferten die van aard zijn om het verband 
van afstamming tussen het kind en ver
weerder aan te tonen, en door integendeel 
uitdrukkelijk vast te stellen dat het kind 
sedert 1943 de naam van aanleggers en 
niet die van zijn beweerde vader, ver
weerder, gedragen had, en dat aanleggers 
het als hun kind hebben behandeld en 
i'_l zijn opvoeding en zijn onderhoud voor
zwn hebben, alsook door het bezit van 
staat .;;tf t~ leiden uit het enkel feit dat op 
het trJdstrp to en het kind in 1943 door 
aanleggers opgenomen en door hen naar 
Lontzen gebracht werd het in het melde
register van de stad Kohren (Duitsland) 
onder de naam Franz Sagoscen, geboren 
te W otschna op 1 mei 1942, ingeschreven 
was ; eerste onderdeel, dan wanneer het 
bestreden arrest gesteund heeft op het 
begrip " bezit van staat " hetwelk zoals 
uit de gezamenlijke stukken der ;ecllts
pleging en onder meer mt de conclusies 
der partijen blijkt, een begrip van het 

(I) Zie nota in Bull. en PASIO., 1955, I, 850. 

Belgisch recht is, artikel 321 van het 
Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk in ver
weerders conclusies zijnde ingeroepen 
gevy-eest, dan wanneer het arrest aldus 
artrkel 3 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden .J:teeft hetwelk bepaa!t dat 
het persoonhJk statuut van een buiten
lander door zijn nationale wet beheerst 
yvordt, dan wanneer althans het arrest 
m h.et. onzekere he eft gelaten of het zijn 
b~shssmg met betrekking tot de aan het 
k.md toebehorende hoedanigheid van wet
trge zoon van verweerder op het Belgisch 
of op het J oegoslavisch recht bedoelde te 
gronden, en dan wanneer het nagelaten 
heeft te laten. blijken dat laatstgenoemd 
rech.~ het ~ezrt van staat als wijze van 
bewiJslevermg aannam en, in bevesti
gend geval, op welke voorwaarden dan 
wanneer in het arrest mitsdien du'bbel
zinnigheid der gronden schuilt die het 
het hof van verbreking onmogelijk maakt 
na te gaan welk het rechtsstelsel is 
waar?p de bestreden beslissing berust, 
en dl8nvolgens de wettelijkheid ervan 
te toetsen; tweede onderdeel dan wan
neer het bewijs van het bezit van staat 
enkel uit het bestaan van tenminste een 
van de drie bestanddelen : nomen, trac
tatus en .fama. kan blijken, of, in elke 
onderstellmg, mt de vereniging van feiten 
welke het verband van afstamming en 
bloedverwantschap tussen een kind en 
een familie aantonen, dan wanneer de 
vermeldingen welke in 1943 in een regis
ter van een Saksisch dorp of een Saksische 
stad voorkomen niet van aard kunnen 
wezen om te bewijzen dat het kind te 
Lontzen, Belgie, tussen t 943 en 1953 
door de familie e~ de maatschappij al~ 
verweerders zoon rs erkend geweest en 
dan wanneer het arrest trouwens 'ver
~ijdt zulks te verklaren; dan wanneer, 
m ~lk geval, de vermeldingen van een 
register geen vereniging van feiten uit
maken waaruit een bezit van staat kan 
blijl~~n; dan wanneer eiser op wie de 
bewrJslast rustte, dus niet bewezen heeft 
dat het kind zijn zoon was ; dan wanneer 
het althans tegenstnjdig is verweerders 
recht op het bezit van staat door het kind 
te gronden en impliciet vast testellen dat 
hetzelve, hetwelk de naam van aanleg
gers geclragen heeft en door hen als lmn 
kin~ is opgevoed geweest, nimmer het 
bez1t van staat van zoon van evengemelde 
verweerder gehad l1eeft ; derde onderdeel 
dan .wanneer in de door aauleggers regel~ 
matrg g·enomen conclusies expressis verbis 
betwist werd dat het kind de zoon van 
verweerder was, en inzonderheid dat het 
een kind was dat de·naam Sagoschen had 
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,en te Wotschna geboren was; dan wan
neer het arrest, door zijn beslissing op 
het niet betwist bezit van staat, door een 
J oegoslavisch kind, Sag·oschen genaamd 
en geboren te Wotschna, te gronden, het 
aan bovengemelde conclusies verschul
digd geloof geschonden heeft : 

Overwegende, ten aanzien van het 
derde onderdeel, dat het arrest vaststelt 
dat de door aanlegg·ers opg·eworpen be
twisting tot voorwerp heeft « de identiteit 
van het kind n dat zij opgenomen hebben 
met het op 1 mei 1%2 in J oegoslavie 
volgens " de overg·eleg·de geboorteakte 
uit het huwelijk van ge!ntimeerde (ver
~weerder) met Purnat geboren kind »; 

Dat deze vaststelling met de conclusies 
der partijen overeenstemt en ~at het 
middel, voor zoveel het de schendmg van 
de artikelen 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek doei gelden, in feite niet 
opgaat; 

Overweg·ende dat het eerste en het 
tweede onderdeel van het middel onder
stellen dat het hof van beroep het dispo
sitief van zijn arrest gesteund heeft op de 
beschouwing· dat het door aanleggers op
genomen kind het bezit van staat van 
wettig kind van verweerder had ; 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
emp wijst dat het kind " het niet betwist 
bezit van staat van een Franz Sagoschen 
genaamd en geboren te W otschna op 
1 mei 19!.2 J oegoslavisch kind he eft », het 
daardoor evenwel geen bezit van staat 
-van wettig kind, en dienvolgens geen 
bezit van staat naar de zin van artike
len 320 en 321 van het Burgerlijk Wet
hoek bedoelt; dat het arrest zoals uit 
het tekstverband blijkt bedoelt te zeggen 
dat het door aanleg·g·ers opgenomen kind 
als een ,Toegoslavisch kind, Franz Sa
goschen genaamd en geboren te ~VI! otschna 
op 1 mei 1942, bekend, stond, en dat het 
arrest dat feit beschouwt als een ver
moeden hetwelk, gevoegd bij andere ver
moedens die het aangeeft, bewijst dat 
bewust . kind hetzelfde is als het kind 
waarop de ter behandeling overgelegde 
geboorteakte van toepassing is ; 

Dat mitsdien ·het middel, in zover het 
de schending van artikel 321 van het 
Eurgerlijk Wetboek doet g·elden, zonder 
-voorwerp is ; 

Overwegende, ten slotte, dat het. arrest 
geen enkele van de andere in het middel 
aangeduide wetsbepalingen miskent, waar 
het beslist dat de identiteit van een kind 
met het kind hetwelk, volg·ens een ter 
behandeling overgelegde geboorteakte, 
-van een gehuwde vrouw geboren is, 

door getuigenissen en vermoedens kan 
bewezen worden naardien het bewijs van 
die identiteit enkel het bewijs van een 
materieel feit uitmaakt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de VOOl'
ziening; veroordeelt aanlegg·ers tot de 
kosten. 

31 maart 1955.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. '-- Plei
ten, HH. Struye en Van Ryn. 

fC KAMER.- 1 april 1955 

1o MET RET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAXES. - VERWERPING 
VAN HET VERZET 'l'EGEN HET DWANG
BEVEL. - BEROEP. - VOORAFGAANDE 
CONSIGNA'l'IE VAN HET BEDRAG DER 
VERSCHULDIGDE SOMMEN. - ARTI
KEL 2022 VAN HE'l' WETBOEK BE'l'REF
FENDE DE ME'!' RET ZEGEL GELIJK
GES'l'ELDE TAXES .. - DRAAGWIJD'l'E 
VAN DIE BEPALING. 

2o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- MET HET ZEGEL GELIJKGES'l'ELDE 
TAXES.- VERWERPING VAN HE'l' VER
ZET 'l'EGEN HET DWANGBEVEL. 
GEBREK AAN CONSIGNATIE VAN DE 
VERSCHULDIGDE SOM. - NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

· 1o A1·tikel 2022 van het Wetboek betrer 
fende de rnet het zegel gelijkgestelde 
taxes, luidens hetwelk, " ingeval het ver
zet tegen het dwangbevel verwo1·pen werd, 
geen beroep tegen de rechterlijke beslis
sing geldtg kan aangetekend worden, 
alvorens het bedrag der verschuldigde 
.sommen geconsigneerd weTd » heeft een 
rniddel van niet ontvankelijkheid inge
steld met betrekking tot het recht zelf orn 
beroep in te stellen, en niet enkel een 
grond tot sc/wrsing van procesorde (1). 
rw~et van 13 augustus 194?, art. 98.) 

2o In zaken van met het zegel gelijkgestelde 
ta.xes, is de vooTziening die zonder voor
afgaande consignatie van de verschul-

(1) Zie de nota 1 in Bttll. en PAsrc., 1955, 
J, 851. 
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digde som t:ngesteld wordt tegen de rech
terl~jke beslissing waarbij het verzet tegen 
een dwangbevel · ·verworpen wordt niet 
ontvankelijk (1). (Artikel 202 2 van het 
Wetboek betreffende de met het zegel 
gelijkgestelde taxes, gewijzigd bij arti
kel 58 van de wet van 13 augustus 
1947.) 

(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP MEGA, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 

VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat ingevolge een dwang
bevel waarbij de administratie de beta
ling van rechten en boeten opvorderde, 
uit hoofde van ontoereikende toepassing 
van met het zegel gelijkgestelde taxes 
toegepast wegens leveringen gedaan aan 
verscheidene harer ]eden die niet uitslui
tend ldeinhandelaars waren, de vennoot
schap Mega er teg·en verzet gedaan heeft ; 
dat de eerste rechter bij vonnis van 
26 october 1951 het verzet g·egrond ver
klaarde en het dwangbevel vernietigde ; 
dat ingevolge het hogei· beroep van de 
Belgische Staat, het hof van beroep het 
verzet ongegrond verklaarde, behalve 
voor een klein gedeelte van de recla
matie; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door de Staat afgeleid uit arti
kel 202 2, alinea 3, van het '.Vetboek 
betreffende de met het zegel gelijkge
stelde taxes : 

Overwegencle dat' luidens deze wets
bepaling, ing·eval het verzel teg·en het 
dwangbevel verworpen werd, geen beroep 
tegen de rechterlijke beslissing geldig 
kan aangetekend worden, alvorens het 
bedrag der verschuldigde sommen gecon
signeerd werd ; 

Overwegende dat uit de voorberei
dende werkzaamheden van de wet van 
13 augustus '1947 blijkt dat voormelde 
wettekst, door artikel 58 dezer wet in de 
plaats van deze van artikel 53 van het 
koninklijk besluit van 28 februari 1935 
gesteld, tot cloel heeft in zaken van met 
het zegel gelij kgestelde taxes . een regel 
toe te passen die iclentiek is met deze 

(1) Zie de nota 1 in Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 852, over de algemene betekenis van bet 
woord << beroep >> in de zin van « recours )) 
en niet enkel oc appel "· 

van artikel 6 van de wet van 29 april1819' 
betreffende de invordering der gemeente
lijke belastingen ; dat, naar luid van deze 
laatste bepaling geen aanleiding bestaat 
tot instelling van hoger beroep of voor
ziening, door hem die verzet gedaan 
heeft, tenzij na consignatie van de gevor
derde sommen; dat dienvolgens de wet 
van 13 augustus 1947, zowel met betrek
king tot de voorzieningen in verbreking 
als met betrekking tot de andere beroe
pen niet een grond tot. schorsing van cle
procesorde doch een grond van niet
ontvankelijkheid invoert waardoor het. 
recht zelf om voorziening in te stellen 
wordt aangetr-st; 

Overwegende dat aanlegster niet be
wijst het door het arrest van het hof 
van beroep hepaald bedrag van rechten 
en boeten geconsigneerd te hebben; dat 
dienvolgens de grond van niet-ontvanke
lijkheid dient aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegstertot dekosten. 

1 apri11955.- 1 e kamer.- Voorzitte7'r 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VerslaggeveT, H. Neven.
Gelijkluidende conclusie, H. F. Dumon, 
ad vocaat-generaal.- Pleiters, H H. Struye 
en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 1 april 1955 

KINDERTOESLAGEN. - WET VAN 
10 JUNI 1937. - 0RGANIEK KONINK
LIJK BESLUI'l' VAN 22 DECEMBER 1938 
WAARBIJ AAN DE " COLLECTIVITEIT >> 

OPGELEGD WORDT IN DE PLAATS VAN 
BIJDRAGEPLICHTIGE DIE AAN HAAit 
BEDRIJVIGHEID DEELNEEMT DE BIJ
DRAGE TE BETALEN. - WETTELIJK
HEID gN DRAAGWIJDTE. 

De m·tilcelen 214 en 215 van het konin!rlijk 
besluit van 22 december 1938 bet1·e{fimde 
de kindettoeslagen van de we-rkgevers en 
van de niet loontrelckende a·rbeiders, wam· 
zij aan de " in de artikelen 23 en 25 van 
hetzelf'de besluit bedoelde collectiviteiten » 
de veTplichting opleggen in de vast
gestelde voorwaarden de bijd1·aqen te 
betalen welke doo1· de b~jdragejJlichtige 
die aan hun bedr~jvigheid deelneemt ver
sclwldigd zijn, leggen hun geen andere 
verplichting op dan deze van ?>11, de 
plaats van de bijd?"ageplichtigen die de 
werkelijke schuldenaa·rs zijn de bijdrage 
te betalen; die bepalingen vinden wette-
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lijke steun in m·tihel 9 van de wet van 
10 juni 1937 (1). 

(ONDERLINGE HULPKAS VAN DE STAAT 
VOOR KINDERTOESLAGEN, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP LA PRESERVATRICE.) 

-ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 april 195ft gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
uitspraak doende ingevolge de bij het 
verbrekend arrest van 7 juli 1%9 gelaste 
verwijzing; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen stukken blijkt dat de door 
aanlegster, Onderlinge H ulpkas van de 
Staat voor kindertoeslagen, ingestelde 
vordering ertoe strekt verweerster, 
Franse naamloze vennootschap die in 
BelgHi een zetel heeft, te l10ren veroor
delen tot betaling van de som van 

· 8.098 frank, welke de bijdragen over de 
dienstjaren 1%1 tot 19t.5 inbegrepen 
vertegenwoordigt welke zouden verschul
digd zijn wegens het feit dat de beheer
ders en commissarissen . van voormelde 
vennootschap onder toepassing vallen 
van de wet van 10 juni 1937, waarbij de 
kindertoeslagen tot de niet-loontrekken
den uitgebreid worden ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond die vordering afgewezen heeft en 
aanlegster veroordeeld heeft om aan ver
weerster de som van 3.500 frank terug 
te betalen, welke deze vroeger had 
gekweten; 

Overwegende dat de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, in haar vonnis 
van 18 mei 19t.8, om de eis toe te wijzen, 
gesteund had op de artikelen 185 en 220 
van het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1938, zoals zij bij het koninklijk 
besluit van 2 september '1939 gewijzigd 
waren geweest; 

Overwegende dat het arrest van ver
breking van 7 juli '19t.9 het vonnis ver
nietigde om, red en dat artikel 220 van het 
koninklijk besluit van 22 december '1938, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
2 september 1939, wegens de onwettelijk
heid van de ingeroepen bepalingen van 
artikel 220 niet vermocht toegepast te 
worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de ditmaal op artikel 215 van het konink
lijk besluit van 22 december 1938 ge
gronde eis verwerpt om reden dat ook 
dit artikel 215 onwettelijk zou wezen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 

schending vah dil artikelen 1, 2, 3, t,, 
5 en 9 van de wet van 10 juni 1937 tot 
uitbreiding van de kindertoeslagen tot 
de werkgevers en tot de niet-loontrek
kenden, 2H en 215 van het organiek 
besluit van 22 december 1938 voorzimt 
bij evengemelde wet, en voor zoveel als. 
nodig 1, 3, 11, 23, 25 en 185 van bewust 
koninklijk besluit, vervangen of gewij
zigd, wat de artikelen 1, 11, 23 en 185 
betreft, bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 2 september '1939, en 97 
en 107 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, om aan aanlegster haar 
hoofdvordering te ontzeggen en de tegen
vordering van verweerster toe te wijzen, 
beslist dat artikel 215 van het organiek 
koninklijk besluit van 22 december 1938 
onwettelijk is en niet mag toegepast 
worden, om reden " dat, aangezien dit 
artikel " in elk geval n aan de collectiviteit 
de verplichting oplegt de bijdragen van 
de bijdrageplichtige te betalen, het de 
collectiviteit zelf tot het betalen van de 
bijdrage verplicht; dat het hier niet..., 
zoals in artikel 2H, een soort borgstelling 
geldt (waarbij de collectiviteit verplicht 
wordt zelf in de plaats van de bijdrage
pJichtige te betalen, doch mits het recht 
te dezes laste terugbetaling te bekomen), 
maar wel een hoofdverbintenis welke 
rechtstreeks op de collectiviteit rust, 
waarbij deze eenvoudig toegelaten wordt 
terug in het bezit te treden van de stor
tingen welke zij verricht heeft ten be~ 
zware van de personen die aan de werk
zaamheid der collectiviteit deelnemen, dit 
wil zeggen waarbij haar een vordering 
v66r de Belgische rechtbanken ten laste 
van de in het buitenland verblijvende 
personen toeg·ekend wordt n en dat " bij
gevolg ... artikel 215, in strijd met de wil 
van de wetgever, aan de in de artikelen 23 
en 25 bedoelde collectiviteiten de hoeda
nigheid van bijdrageplichtige zou ver
lenen n, dan wanneer de woorden " in elk 
g·eval n in artikel 215 niet tot gevolg 
hebben de collectiviteit zelf " onder de 
wet te doen vallen n, maar enkel de 
onderlinge kas of sectie van de in arti
kel 2H omschreven formaliteiten en ter
mijnen te ontslaan, beide bepalingen er 
bovendien voor het overige identiek toe 
strekkend een stelsel van " burgerlijke 
verantwoordelijkheid n of " borgstelling " 
voor de betaling van de bijdragen door 
de bijdrageplichtigen in te richten door 
de collectiviteit waarvan zij leden zijn 
te verplichten die bijdragen voor te 

(1) Verge!. Verbr., 7 juli 1949 (.il??', Verbr., 
1949, blz. 463; Bull. en PAsro., 1949, I, 534). 

r-----
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schieten, welk stelsel strikt binnen de 
grenzen blijft van de bij de wet van 
10 juni 1937 aan de Koning verleende 
machtiging " de nodige maatregelen te 
bepalen om, onder billijke voorwaarden, 
het hij deze wet tot de werkgevers en 
niet-loontrekkenden uitgehreid stelsel 
voor kindertoeslagen te regelen " ; door
dat het bestreden vonnis, door te wei
geren onder het voorwendsel van een 
niet bestaande onwettelijkheid boven
gemeld artikel 215 toe te passen, de 
in het midctel aang·eduide wetsbepalingen 
gesc~onderi heeft : 

Overwegende dat artikel 9, lid 1, van 
de wet van 10 juni 1937, tot uitbreiding 
van de kindertoeslagen tot de werkgevers 
en de niet-loontrekkenden, bepaalt dat 
« Op voordracht van de in raad verga
derde ministers, de Koning de nodige 
maatregelen zal vaststellen om, onder 
billijke voorwaarden, het bij deze wet 
ingevoerd stelsel voor kindertoeslagen te 
regelen "; 

Overwegende dat hoofdstuk XI van 
het koninklijk besluit van 22 december 
1938 de personen en collectiviteiten be
paalt die ertoe gehouden zijn bijdragen 
voor anderen te betalen of die voor de 
betaling van de door anderen verschul
digde bijdragen " burgerlijk verantwoor
delijk " zijn ; 

Dat de bepalingen van dat hoofdstuk, 
hetwelk onder meer artikelen 214 en 215 
van het besluit inhoudt, ertoe strekken 
de toepassing van het bij de wet van 
10 juni 1937 ingevoerde stelsel te ver
zekeren; 

Dat artikel 214 beslist dat, wanneer 
een onder het besluit vallende persoon 
aan de bedrijvigheid van een der bij 
artikel 23 of bij artikel 25 bedoelde 
collectiviteiten deelneemt, met uitzonde
ring van de burgerlijke vennootschappen 
en de feitelijke verenigingen of deelge
nootschappen, deze collectiviteit voor de 
betaling van de bijdragen die vermelde 
persoon verschuldigd is " burg·erlijk ver
antwoordelijk is "; 

Dat de leden 2 en 3 van hetzelfde 
artikel 214 bepalen clat inclien de bij
drageplichtige zijn bedragen niet start, de · 
kas voor kindertoeslagen, na een termijn 
van dertig dagen, de collectiviteit ver
zoeld ze te betalen, onder voorbehoud 
van verhaal tegen die persoon; dat arti
kel 214 alzo aan de collectiviteit de ver
plichting oplegt in de plaats van de bij
drageplichtige te betalen; 

Dat artikel 215 enkel de in artikel 214 
vastgelegde regel aanpast aan het geval 
waarin de bijdrageplichtige, op normale 

wijze, uitsluitend of hoofdzakelijk in den 
vreemde verblijft ; dat het bepaalt dat 
in die gebeurlijkheid de collectiviteit " in 
elk geval " de bijdragen verschuldigd is, 
dit wil zeggen zonder dat het niet storten 
van de bijdragen door de bijdrageplich
tige behoeft te worden vastgesteld en 
zonder dat er dienvolg·ens grand is tot 
het betekenen van dat niet-storten, doch 
eraan toevoegt dat de collectiviteit die 
betaald heeft een vordering· heeft tegen 
de bijdrageplichtige; 

Overwegende dat het door verweerster 
ingeroepen feit dat wegens de omstandig
heden het instellen van de vordering 
moeilijk zal wezen, niet tot g·evolg heeft 
de door arLikelen 214 en 2'15 tot stand 
gebrachte rechtstoestand te wijzigen; 

Dat de collectiviteit zowel in artikel2'15 
als in artikei 214 voorkomt als enkel 
(( betalend voor anderen "· te weten voor 
de bijdrageplichtige, die de werkelijke en 
definitieve schuldenaar is ; 

Dat de wettelijkheid van artikel 215 · 
evenals deze van artikel 214 in voormeld 
artikel 9 van de wet van 10 juni 1937 
grondslag vindt ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van het vernietigd vonnis ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi, zetelende in 
hager beroep. 

1 april 1955. - ·1e kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Piret. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Van Ryn en Delacreix.' 

'1 e KAME H. - 1 april 1955 

1° ARBEIDSONGEVALLEN. - WEG 
NAAR EN VAN HE'f WERK. - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVALLEN. - Non
MAAL AF TE LEGGEN WEG. - BEGRIP. 

1° Als weg naar en van het werk dient, . 
in de wetgeving betreffende de vergoeding 
van de schade voortvloeiende uit m·beids
ongevallen, te worden verstaan de door 
de arbeider normaal af te leggen weg 
om zich van zijn verblijf' of van de plaats 
waar hij gaat eten, naar de plaats waar 
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hij zijn we1·k verricht te begeven, en om
gekeerd ( 1). 

2° De norrnale weg, overeenkomstig de 
betekenis van deze woorden in de wet
geving betreffende de vergoeding van de 
schade voortvloeiende uit ar beidsonge
vallen, is niet noodzakelijk de recht
streekse weg; doch de weg houdt op nor
maal te zijn wanneer de arbeidm· uit 
eigen beweging en zonde1· voldoende 
reden een ongewone omweg maalct of' 
w~nneer ee?l' on.derbreking van de weg 
met gewetttgd ts (2). (Besluitwet van 
13 december 1945.) 

(TRUYEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
LA PROVIDENCE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 december 1953 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 1 van het 
besluit van 24 december 1941 zoals het 
bij de artikelen 2 en 9 van de 'besluitwet 
van 13 ·december 1945 verklaard werd 
van de artikelen 1, 4, 9, 12, 14 van d~ 
wet van 24 december 1903 op de arbeids
ongevallen en van de wetten die ze gewij
zigd hebben, zoals zij bij het koninklijk 
besluit van 28 september 1931 samen
geordend werden, van het artikel 1 van 
de besluitwet van 9 juni 1945, van kracht 
gebleven ingevolge artikel 26, van de wet 
van 1 juni 1949, en van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis, - alhoewel het niet betwist dat het 
ongeval, waarvan de echtgenoot van 
eiseres het slachtoffer is geweest, zich 
had voorgedaan tussen Brussel, waar 
deze een door zijn werkg·ever ingericht 
gastmaal had bijgewoond, hetwelk als 
een handelsbijeenkomst dee! uitmakend 
van het verrichtingen-complex van het 
arbeidscontract dient te worden be
schouwd, en Berchem-Antwerpen alwaar 
het slachtoffer woonde, - nochtans ge
weigerd heeft aan zijn rechthebbende de 
wettelijke vergoedingen overeenkomstig 
de wet op de arbeidsong·evallen toe te 
kennen onder het voorwendsel dat het 

(1) en (2) Verbr., 19 october 1950 (Arr. 
Verb·r., 1951, blz. 66; Bu.ll. en PABIC., 1951, 
I, 83 ; telkens met de nota 2) ; 10 januari 1952 
(A1·1·. Vm·br., 1952, blz. 227; Bu.ll. en PAsiC., 
1952, I, 246); 26 november 1954 (Bt<ll. et 
PASIC., 1955, I, 273). 

slachtoffer, na dit gastmaal, zonder 
rechtvaardiging een lang oponthoud te 
Brussel heeft gedaan, zodat het ongeval 
niet als arbeidsongeval kan worden be
schouwd om de reden dat de normale 
weg naar de arbeid binnen een normale 
tijd hoeft te worden afgelegd, dan wan
neer het verweten oponthoud de duur 
van de terug·keer niet heeft beinvloed 
en derhalve het risico verbonden aan het 
afleg~·en. van de norm ale weg naar de 
arbmd met heeft verzwaard, en overigens. 
het bestreden vonnis, in hoofde van het 
slachtoffer geen fout weerhoudt die· 
vreemd aan het afleggen van de weg naar· 
de arbeid wezen zou : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van de rechter over de oTond 
wijlen Antoine Musing, echtgenoo"'t van' 
aanlegster, verblijvende te Berchem
Antwerpen, deelnam aan een te Brussel 
door zijn werkgever ingericht aastmaal . 
deelneming die het bestreden ~onnis ___: 
doo~ e~n aan het middel vreemd blijvende 
beshssmg - verklaart van het "verrich
tingencomplex van het arbeidscontract ,.· 
dee! nit te maken ; dat, na het gastmaal, 
welk ?m 23 uur 30 ten eincle liep, de 
genod1gden roncl half een van elkaar 
afscheid namen; dat Musing daarna met 
vrienden een herberg te Laken bezocht 
van waar hij rond 3 uur een collega naa~ 
het Noorclstation bracht; clat zijn spoor 
verloren bleef tot 6 uur 30, op welk uur 
hij bij een te Wolvertem op de autobaan 
Brussel - Antwerpen overgekomen ver
keersongeval gedood werd ; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 1 van de besluitwet van 13 decem
ber 1945, de bepalingen van de wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
van toepassing zijn op de ongevallen die 
zich op de weg naar en van het werk 
voordoen en dat als weg naar en van het 
werk dient verstaan de door de arbeider 
normale af te leggen weg om zich van 
zijn verblijf of van de plaats waar hi.f 
gaat eten naar de plaats waar hij zijn 
werk verricht te begeven, en omgekeerd ; 

Overweg·ende, weliswaar, dat de nor
male weg niet noodzakelijk de rechte 
weg is, doch dat de weg· niet meer nor
maal kan genoemd worden, wanneer de· 
arbeider uit eigen beweging en zonder 
voldoencle reden een ongewone omweg· 
maakt of wanneer een onderbreking van 
de weg niet gewettigd is ; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
uit het oponthoud van Musing in ene 
herberg en daarna op een onbekende 
plaats, waar hij tot 6 uur verbleef zonder 
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dat daarvan een · rechtvaardiging kon ' 
voorgebracht worden, wettelijk heeft 
kurinen afleiden dat Miising, op het ogen
blik van het ongeval, zich niet op de 
norm ale terugweg· naar huis bevond; 

Dat die beschouwing·en de rechter over 
de grond vrijstelden van de verplichting 
de aard en de gevolgen van het risico, 
waaraan het slachtoffer blootgesteld was, 
of van een geheurlijke fout van het 
slachtoffer na te gaan; 

Dat, dienvolgens, het vonnis, door te 
weigeren de door de wet op de arbeids
ongevallen voorziene vergoeding aan de 
rechthehbende 'van het slachtoffer toe 
te kennen, geen der in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
\vorden · 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

1 april1955.- 1 e kamer.- Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Huy
hrechts. - Gelijkluidende conclusie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HI-!. Van Leynseele en D elacroix. 

2e KAMER. - 4 april 1955 

1° VERKEER. -- HI:ERARCHIE VAN DE 
WEGEN. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1954, ARTIKEL 53.- RADIALE WEGEN. 
- WEGEN DIE SLECHTS BUI'l'EN DE 
BEBOUWDE KONIMEN HOOFDWEGEN 
ZIJN. 

2° VERKEER. - HLERARCIIIE VAN DE 
WEGEN. - 'VEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1954, ARTIKEL 51, 2°. - VONNIS DA'l' 
BESLIST DAT EEN OPENBARE WEG NIET 
VERDER DAN DE AANSLUITING LOOPT. 
- BESLISSING GESTEUND OP DE EN
KELE REDEN DAT EEN ANDERE WEG 
ER NIET DE VOORTZETTING VAN IS. -
DUBBELZINNIGE REDEN. 

1° Al·tikel53 van de TVegcode van 1 febi'ua
ri 1954 schrijft slechts buiten de be bouw
de komrnen aan de radiale wegen het 
karakter van hoofdwegen toe. 

(P. EN N!. DEVREUX, T. COLN!ANT.) 

ARREST. 

HET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 october 1954 in hoger 
heroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel; 

L Over de voorziening van Paula 
Devreux, als beklaagde : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enkel vaststelt dat, wijl de openhare 
partij niet in hoger heroep is gekomen, 
het beroepen vonnis waarbij aanlegster 
vrijgesproken wordt " op strafrechtelijk 
gebied definitief is "; 

Dat de voorziening tegen zodanige 
heslissing bij gebrek aan helang niet 
ontvankelijk is; 

II. Over de voorziening van Paula 
Devreux en Marie-Jeanne Devreux, als 
burgerlijke partijen : 

a) In zove:r de voorziening tegen het 
openbaar mi!1isterie gericht is : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing ten laste van aanlegsters jegens de 
openbare partij geen veroordelingen uit
gesproken heeft ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

b) In zover de voorziening tegen Jean
Frangois Colmant gericht is : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 51, 53, 54 en 55 van het 
koninklijk besluit van 'l februari 1934, 
doordat het bestreden vonnis het ver
werpen van de vordering van aanlegsters 
steunt op de volgende gronden : " dat 
uit het voor de rechtbank gedane onder
zoek en uit de door appellant overg·elegde 
photogTaphieen blijkt dat de rue de l'In
dustrie de voortzetting niet is van de rue 
Ferrer welke de beklaagde Paula Devreux 
kwam uitgereden; dat eruit volgt dat 
de beklaagde Colmant, die op een radiale 
weg· reed, verkeersvoorrang g·enoot ,, dan 
wanneer die gronden dubbelzinnig zijn 
en het hof niet in de mog·elijkheid stellen 
de wettelijkheid van de he.streden beslis
sing na te gaan ; dan wanneer inder
daad 'l 0 de vasts telling dat de rue de 
l'Industrie de voortzetting niet is van 
de rue Ferrer, welke de beklaagde Paula 
Devreux kwam uitgereden, niet noocl-

2° Laat aan het hof niet toe zijn controle 
uit te oefenen en is derhalve wegens 
gebrek aan mot·ieven onwettelijk het von
nis dat beslist dat een openbare weg niet 
verde!' dan de aansluiting loopt op grand 
van de enkele reden dat een andere 
openbare weg niet de voortzetting van 
de eerste is (1). (Wegcode van 1 februari 
1934, art. 51, 2°.) 

(1) Zie verbr., 17 mei 1954 (Ar·r. Verb1·., 
1954, biz. 598; Bttll. en PAsrc., 1954, I, 800) 
en 6 december 1954 (Bull. en PASIC., 1955, 

I I, 318). 
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zakelijkerwijze insluit dat de rue F~r.rer 
niet verder loopt dan haar aanslmtmg 
met de rue de Mons welke verweerder 
Colmant volgde ; 2° de omstandigheid 
dat de rue Ferrer niet verder dan haar 
aansluiting met de chaussee de Mons 
zou lopen niet van aard zou wezen te 
doen aannemen dat verweerder Colmant 
verkeersvoorrang genoot " omdat hij op 
een radiale weg reed » ; vermits a) de 
radiale wegen slechts buiten de bebouwde 
kommen hoofdwegen zijn (artikel 53 van 
de Wegcode) en het vonnis niet vaststelt 
dat het ongeval zich buiten een bebouwde 
kom zou voorgedaan hebben; b) de 
radiale wegen buiten de bebouwde kom
men als secundair aangezien worden in 
de bij artikel 51 van de Wegcode om
schreven gevallen terwijl het bestreden 
vonnis niet vaststelt dat de door de 
beklaagde Colmant gevolgde weg ook 
geen der openbare wegen is welke, na~r 
luid van de Wegcode, steeds als secundan' 
beschouwd worden : 

Overwegende dat het vonnis aan de 
ene zijde vaststelt dat verweerder. op een 
radiale weg reed ; dat, naar lm~ van 
artikel 53 van de Wegcode (beslmt van 
de Regent van 16 october 1947, artikel3), 
de radiale wegen slechts buiten de be
bouwde kommen als hoofdwegen met 
gelijke belangrijkheid beschouwd wor
den; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich anderzijds ertoe beperkt er op te 
wijzen dat de rue de l'Industrie niet de 
voortzetting is van de rue Ferrer welke 
Paula Devreux kwam uitgereden; 

Overwegende dat uit deze enkele vast
stelling niet noodzakelijk voortvloeit dat 
de rue Ferrer niet verder loopt dan haar 
aansluiting met de weg waarop verweer
der reed; 

Overwegende dat, wijl het niet vast
stelt en dat de radiale weg geheten open
bare weg welke door verweerder gevolgd 
werd buiten een bebouwde kom was 
gelegen, en dat de rue de l'Industrie niet 
de verkeersader is waarin het verkeer 
normaal doorloopt uit de rue Ferrer waar
uit aanlegster van rechts, ten opzichte 
van verweerder, kwam aangereden, het 
bestreden vonnis het hof niet in de moge
lijkheid stelt zijn toezicht over de wette
lijkheid van de hestreden beslissing· uit 
te oefenen en dienvolgens de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat het vonnis op de

zelfde gronden steunt om in principe ver-

weerders burgerlijke vordering teg·en 
eerste aanlegster toe te wijzen; 

Overwegende dat, vermits zij gegronu 
is op de gronden welker onwettelijkheid 
aanleiding geven moet tot verbreking van 
de beslissing gewezen over de door aan
legsters ingestelde burgerlijke vordering, 
de beslissing gewezen over verweerders 
burgerlijke vordering tegen eerste aan
legster bij wege van gevolg dient te 
worden verbroken ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
over de vorderingen der burgerlijke par
tijen tegen Jean Colmant en over ver
weerders burgerlijke vordering tegen 
eerste aanlegster uitspraak doet ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot twee derden 
van de kosten en laat het overblij vende 
derde ten laste van aanlegsters ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Brussel, zetelende in 
hoger beroep. 

~ april1955.- 2e kamer.- VoorzitteT, 
H." Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclnsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 april 1955 

1° VERKEER. - INHALEN. - RIJ- I 
BAAN IN DRIE RIJSTROKEN VERDEELD. I 
- WEGGEBRUIKER DIE EERST OP DE j 
MIDDELSTE STROOK WAS GAAN RIJDEN. 
- VONNIS DAT BESLIST DAT, GELET 
OP DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GE- j 
DING, DIT VROEGER RIJDEN AAN DIE 
WEGGEBRUIKER GEEN VOORRANG OM IN 
TE HAJJEN VERLEENT. - WETTELIJR-
HEID. I 

2°BINDENDE BEOORDELING DOOR I 
DE RECHTER OVER DE GROND. j 
- STRAFZAKEN. - DRAAGWIJD'l'E EN 
OPRECHTHEID VAN DE VERKLARING VAN 
DE GETUIGEN. - BINNEN WELKE PER- I 
KEN DE BEOORDELING BINDEND IS, I 

1 o De rechte!' over de g·ron. d beslist .wettelijkj 
dat, gelet op de omstandigheden van het 
geding, het vroeget rijden van een weg
gebruiker op de middenst!'ook van eenj 
rij baan met drie r~j stroken a an die weg
gebruiker geen voorrang om in te halen 
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verleende (1). (Wegcode van 1 februari i dat de beklaagde reeds aan het voor
'l93IJo, art. 35.) steken was toen het door aanlegger 

:2° De rechter 01!BI' de g1·ond beoordeelt 
souverein in feite de draagwijdte en de 
oprechtheid van de ve1·klaringen van de 
getuigen, indien de gegeven inte?'P1'etatie 
met de bewoO?·dingen er van verenigbaar 
is (2). 

(MEUNIER, T. SPREUTELS EN CALO'l'TE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 october 1954 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
:Schending van artikel 35 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934, doordat 
het bestreden vonnis verklaart dat aan
legger geen voorrang bij het voorsteken 
ontlenen kan aan het feit dat hij eerst 
op de middelste strook van een rijweg 
met drie rijstroken was gaan rijden, dan 
wanneer de weggebruiker, vooraleer een 
voorsteking aan te vangen, zich ervan 
moet vergewissen dat de weg zowel achter 
als v66r hem vrij is : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
nat ten deze " Meunier geen voorrang bij 
het voorsteken ontlenen kan aan het feit 
dat hij eerst op de middelste strook was 
gaan rijden "; 

Overwegende dat deze vaststelling geen 
schending van de ingeroepen reglements
hepaling' uitmaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid hier

uit dat het bestreden vonnis, om het 
beroepen vonnis te wijzigen, ten onrechte 
er aan de verklaring toeschrijft dat het 
feit dat de hurgerlijke partij eerst op de 
middelste strook van de rijweg reed, voor 
llaar verkeersvoorrang mede bracht : 

Overwegende dat het vonnis die ver
klaring niet aan het beroepen vonnis 
toeschrijft ; 

Dat het middel in feite niet opg·aat ; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

schending van het geloof dat aan de 
verklaring van de getuige Mailleux ver
schuldigd is, doordat het bestreden vonnie 
a.an die getuige de verklaring toeschrijft 

(1) Vergel. artikel 35 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1934 en artikel 21, 2, b, 
van bet koninklijk besluit van 8 april 1954. 

(2) Verbr., 15 maart 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 618). 

bestuurd voertuig aangereden kwam, 
aldus van die verklaring een uitlegging 
verstrekkencl welke met de inhoud ervan 
niet verenigbaar is : 

Overwegende dat uit het vonnis niet 
blijkt dat het aan de getuige Mailleux 
een andere verklaring toegeschreven 
heeft dan die welke hij afgelegd heeft, 
of dat het de bewoordingen van zijn 
verklaringen miskend heeft ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond onder dit voorbehoud souverein 
in feite de draagwijdte en de oprechtheid 
van de verklaringen der getuigen beoor
deelt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

4 april1955. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve'l'slaggever, 
H. Bareel. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 april 1955 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - BURGERLIJKE VORDERING IN
GESTELD DOOR EEN VERZEKERINGS
MAATSGHAPPIJ DIE BEWEERT IN DE RECH
TEN VAN ZIJN VERZEKERDE TE ZIJN 
GETREDEN. - DOOR DE BEKLAAGPE 
OP GROND VAN DE BEDINGEN VAN RET 
VERZEKERINGSGONTRAGT OPGEWORPEN 
BETWISTING.- BEVOEGDHEID VAN DE 
STRAFRECHTER. 

De st·rafi·echter, voor welke de beklaagde, 
tegen de burgerlijke vordering ingesteld 
door een verzekeringsrnaatschappij die 

· als in de rechten van zijn verzeke1·de 
getreden beweert te handelen, een op de 
bedingen van het verzelcM·ingscontmct 
gegronde betwisting opwerpt, 1~s bevoegd 
om die betwist·ing te beslechten (3). (Wet 
van 17 april 1878, art. 15.} 

(3) Zie verbr., 4 maart 1929 (Bull. en 
PAsrc., 1929, I, 117); 22 septembel' 1947 
(Arr. Ye~·b,·., Hl47, blz. 278; Bull. en Pasrc., 
19.47, I, 366, met de nota's 3 en 4). ' 
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(RUBBENS EN NORRE, 1'. VERZEKERINGS
MAATSCHAPPIJ « AIGLE DE PARIS " EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP USINE CO
TONNLERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 195!1 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

A. Over de voorziening van Joseph 
N orre, als burgerlijk veran twoordelijke 
gedagvaarde partij : 

Overwegende dat niet blijkt dat aan
legger zijn voorziening betekend heeft 
aan de partijen waartegen zij g·ericht is; 
dat. zij derhalve niet onvankelijk is (Wet
hoek van strafvordering, art. 418) ; 

B. Over de voorziening van Edgard 
Rubbens, beklaagde : 

Overwegende dat de voorziening tot 
de over de burgerlijke vorderingen van 
de verwerende partijen 1° de verzeke
ringsmaatschappij « Aigle de Paris " ; 
2° de naamloze vennootschap « Usine 
cotonniere" gewezen beslissing beperkt is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, over 
de ontvankeiijkheid van de burgerlijke 
vordering der naamloze vennootschap 
« Aigle de Paris " beslissende, na vast
gesteld te hebben, wat aanlegger niet 
betwistte, dat de burgerlijke partij wette
lijk in aile rechten en vorderingen van 
haar verzekerde teg·en de derde verant
woordelijken voor het ongeval getreden 
was, beslist dat zij aldus haar recht om 
v66r de strafrechter op te treden recht
vaardigt aangezien haar schuldvordering 
vaststaand, zeker en opeisbaar is, zonder 
de conclusien van aanlegger te beant
woorden waarbij deze deed gelden dat 
de te beslechten vraag was of, ten gevolge 
van het verzaken bij overeenkomst van 
het uitoefenen van die indeplaatsstelling, 
zoals voorzien in artikel 4 van de alge
mene voorwaarden van de verzekerings
overeenkomst, de burgerlijke partij hie 
et nunc ontvankelijk was om op te treden 
tegen aanlegg·er die op die verzaking 
aanspraak maakte : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
allereerst erop wijst dat de burgerlijke 
partij, " Aigle de Paris "• na het verzeke
ringscontract dat zij gesloten had uit
gevoerd te hebben en de herstelling van 
het bij het ongeval beschadigd voertuig, 
dat aan haar verzekerde toebehoorde, 
betaald te hebb!m, wettelijk in dezes 
rechten was getreden, en dat zij aldus 

haar recht om v66r de strafrechter op te 
treden rechtvaardigt, aangezien haar 
schuldvordering· vaststaand, zeker en 
opeisbaar is ; 

Overwegende dat, in strijd met het
geen aanleg·ger beweert, de bestreden he
slissing vervolgens het door hem ing·e
roepen middel hehandeld heeft, voor
houdend dat hij zich bevond onder de 
in het verzekeringscontract vermelde niet 
derde personen ten opzichte van wie 
eerste verweerster bij overeenkomst van 
de uitoefening van haar wettelijke inde
plaatsstelling in de rechten en vorde
ringen van haar verzekerde afgezien had ; 

Dat immers het arrest te dezen aanzien 
verwijst naar de gronden van het vonnis 
a quo hetwelk zijn onderzoek op dat punt 
beeindigd heeft met de vaststelling « dat 
niets in de gegevens, die in het dossier 
voorkomen, bewijst dat beklaagde en de 
partij welke voor de tegen hem uitge
sproken veroordelingen burgerlijk ver
antwoordelijk is « niet derden " zouden 
wezen naar de zin van het verzekerings
contract dat de maatschappij « Aigle de 
Paris " en de " Usine cotonniere " ver
bindt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de gTonden welke het ver
meldt met betrekking tot eerste verweer
ster ten opzichte van tweede verweerster 
gelden; 

Dat uit het voorgaande volgt dat het 
middel in feite niet opgaat; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 15 van de wet 
van 17 april 18? 8, de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken inhoudende, doordat het be
streden arrest verklaart dat aanlegger de 
voorschriften van dit artikel miskent 
waar hij beweert dat de strafrechter on
bevoegd was om de tussen partijen han
gende burgerlijke betwisting te beslech
ten, en dat de strafrechter zich in elk 
geval niet tot rechter van de grond der 
betwisting mocht opwerpen : 

Overwegende dat het W etboek van 
strafvordering uitdrukkelijk als vorde
ringen van burgerlijkrechtelijke aard 
welke v66r de strafrechter kunnen ge
bracht worden die vorderingen aanneemt 
welke de door het misdrijf benadeelde 
partij tegen de beklaagde en ·de burg·erlijk 
verantwoordelijke instelt; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 15 van de wet van '17 april 1878, 
behoudens de bij de wet bepaalde uit
zonder~ngen, de strafrechter beslist ove1· 
de vragen van burgerlijk recht die v66r 
hem bij tussengeschil naar aanleiding van 



-668 

de bij hem aanhangige misdrijven opge
worpen worden ; 

Dat uit die beschouwingen volgt dat 
de strafrechter, bij wie een door de 
beklaagde of de burgerlijk verantwoor
delijke als verweermiddel tegen de vorde
ring der burgerlijke partij opgeworpen 
burgerlijkrechtelijke betwisting aanhan
gig is, die betwisting kan en moet be
slechten, zelfs wat de grond betreft, be
halve ingeval zij voorkomt onder de uit
zonderingen die door de wet aan het in 
voormeld artikel 15 vastgelegd beginsel 
voorzien worden ; 

Overwegende dat in onderhavig geval 
generlei afwijking van dat beginsel toe
passelijk was ; 

Waaruit volg·t dat het bestreden arrest, 
verre van de in het middel aangeduide 
wetsbepaling g·eschonden te hebben, ze 
integendeel juist toegepast heeft; 

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

4 april1955. ~ 28 kamer. ~ Voo1·zittn, 
H. Fettweis, voorzitter. ~ Verslaggever, 
H. Moriame. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
.ad vocaat-generaal. 

2" KAMER. ~ 4 april 1955 

BEWIJS. ~ STRAFZAKEN. ~ DOUANEN 
EN ACCIJNZEN. ~ VERVOLGING WE GENS 
SLUIKINVOER. ~ BETWISTING VAN DIE 
BETICHTING DOOR DE BEKLAAGDE. ~ 
GEEN MATERIELE VASTSTELLING IN HE'I' 
PROCES-VERBAAL VAN DE BESTAND
DELEN VAN HET l'viiSDRIJF. ~ ARREST 
VAN VEROORDELING GESTEUND OP DE 
ENIGE REDEN DAT DE BEKLAAGDE HET 
BEWIJS NIET LEVERT DAT DE BIJ HEM 
GEVONDEN I<OOPWAAR VAN VREEMDE 
HERKOMST REGELMATIG IN BELGIE IN
GEVOERD WAS. ~ ONWETTELIJKE BE
SLISSING. 

Is onwettelijk het atrest dat de beklaagde 
wegens sluikinvoer van een b# hem 
gevonden koopwaar van vreemde het-. 
lcomst schuldig verklaart, op grand van 
de enige reden dat de beklaagde het 
bewijs niet leveTt van het 1·egelmatig bin
nenkomen van die koopwam· in Belgie, 
dan wanneer de beklaagde de betichting 
betwistte en uit het proces-vet baal van 
de agenten van de administmtie van de 
.douanen blijkt dat de deelneming van 
belclaagde aan de sluikinvoer niet inge-

volge hun materiifle vaststellingen be
wezen was, doch slechts dooT hen uit hun 
vaststellingen a{geleid was (1). 

{VAN EMRIK, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei '1954 gewezen door bet 
Hof van beroep te Luik; 

Over het tweede ·middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Gondwet, '•, 37, 38, 39 en 21.9 van de 
wet van 26 augustus 1822, 3 en 5 van de 
wet van 6 april 1843, 1 van de wet van 
30 juni 1931, 1 van de besluiten van de 
Regent van 15 december 1944 en 29 juni 
1946, en 5, lid 1, van de wet van 31 de
cember 194 7, doordat het bestreden 
arrest, om aanlegger aan sluikinvoer van 
een photographisch toestel van vreemde 
herkomst schuldig te verklaren, zicb be
perkt tot de overweging dat beklaagde 
het bewijs van het regelmatig inkomen 
in Belgie van bet bewust toestel van 
vreemde herkomst niet geleverd beeft, 
dan wanneer de telastlegging betwist 
werd en uit bet op 6 mei 1953 door de 
beambten van het bestuur van douanen 
en accijnzen opgemaakt proces-verbaal, 
waarop de vervolging rust, bet bewijs 
niet voortvloeit dat aanlegger hoe dan 
ook aan het feit van sluikinvoer zou 
deelgenomen hebben : 

Overwegende dat bet op 6 mei 1953 
door de beambten van bet bestuur van 
douanen en accijnzen qpgemaakt proces
verbaal allereerst vermeldt dat dezen 
vastgesteld hebben dat op 21 april 1952 
zich bij aanlegger te Luik een pboto
graphisch toestel van Duitse berkomst 
bevond, en dat de uitleg welke door 
aanlegger nopens de herkomst van het 
voorwerp verschaft werd, en welke zij 
vrijwillig onvolledig acbtten, hen " doen 
vermoeden beeft dat het op sluikse wijze 
uit Duitsland werd ingevoerd » ; dat het 
vervolgens melding maakt van de nega
tieve uitslag van bet onderzoek dat ver
balisanten in verband met de berkomst 
en de invoer van dat voorwerp gevoerd 
hebben ; dat het tenslotte luidt dat " uit 
de vorenstaande feiten, verklaringen en 

(1) Betreffende de bewijskracht van de 
processen-verbaal van bekeuring in zake 
douanen en accijnl>:en, zie onder meer verbr., 
3 mei en 21 junt 1954 (Arr. Verb1·., 1954, 
blz. 562 en 680; Bull. en PAsrc., 1954, I, 735 
en 904). 
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>'aststellingen blijkt dat de persoon J aak 
Van Emrik en onbekenden als daders, 
mededaders, medeplichtigen of op eniger
lei wijze bij de sluikse invoer betrok
kenen, tussen 26 april 1951 en 21 april 
1952, op een niet juist bepaalde datum, 
zonder aangifte aan het eerste inklarings
kantoor » het kwestieus photographisch 
toestel ingevoerd hebben hetwelk bij de 
invoer aan douanerechten en aan wette
lijke controlemaatregelen onderworpen 
was; 

Overwegende dat uit het geheel van 
het proces-verbaal blijkt dat aanleggers 
deelneming aan het invoeren van het 
photographisch toestel niet door de mate
riele vaststellingen door verbalisanten 
bewezen is, doch door hen eenvoudig 
afgeleid wordt uit het ontdekken, bij 
aanlegger, van het litigieuze voorwerp en 
uit het feit dat het regelmatig inkomen 
in Belgie van dat voorwerp niet is kunnen 
nagegaan worden ; 

Overwegende dat, zo, ter zake van 
inbreuken op de wetten op de douanen 
en accijnzen, het door de beambten van 
het bestuur regelmatig opgemaakt proces
"erbaal als bewijs geldt, totdat de vals
heid daarvan bewezen wordt, ten aan
zien van de door die beambten in de 
grenzen hunner bevoegdheden g·edane 
materiele vaststellingen, deze bewijs
kracht niet g·eldt voor de gevolgtrekkin
gen welke de verbalisanten uit die vast
stellingen afleiden ; 

Overwegende derhalve dat, wijl de 
telastlegging .betwist wordt en wijl in 
het proces-verbaal van 6 mei 1953 geen 
materiele vaststelling van de bestand
delen van het misdrijf in hoofde van de 
betichte is vervat, het arrest, om dat 
misdrijf bewezen te verklaren, zich niet 
mocht beperken tot de overweging dat 
de beklaagde het bewijs niet leverde van 
het regelmatig binnenkomen in Belgie 
van het litigieus toestel van vreemde 
herkomst; 

Dat het arrest, door zulks te doen in 
de omstandigheden der zaak, noch zijn 
beslissing regelmatig met redenen heeft 
omkleed, noch de uitgesproken veroor
delingen wettelijk gerechtvaardigd heeft ; 
dat het middel dus gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
>'erwijst de zaak naar het Hof van beroep 

_ te .Brussel; leg-t de kosten ten laste van 
de Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van financien. 

~ april1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slaggever; 
H. Moriame. - Gelijkl'uidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 april 1955 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
PUBLIEKE VORDERING. - vV ANBE
DRIJF.- VERHOOR VAN DE BEKLAAGDE 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER Bil'/NEN 
DE DRIE JAAR VANAF DE DATUM VAN 
HET MISDRIJF. - VERJARING GESTUIT. 

De verjaring van de uit een wanbedrijf 
ontstane publieke vo1·dering wordt gestuit 
door het verhoo1· van de beklaagde door de 
onderzoeksrechter bevat binnen de termijn 
van d1·ie j aar van de dag af wam·op het 
misdrijf gepleegd werd. (Wetboek van 
strafvordering, art. 22 en 26.) 

(SIMON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 195~ gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22 en 26 van de 
wet van 17 april 18 7 8, de voorafgaande 
titel inhoudende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, doordat het 
bestreden arrest een strafveroordeling 
wijst, dan wanneer de publieke vordering 
wegens verjaring vervallen was : 

Overwegende dat, naar luid van de 
beschikking van verwijzing van 12 fe
bruari 1953, de tegen aanlegger voor
gebrachte telastlegging was " te Aische
en-Refail, in 1950 en 1951, herhaal-;lelijk 
vreemdelingen geholpen te hebben om 
onregelmatig in Belgie te verblijven of 
zich aan de toepassing van de door de 
Minister van justitie ter voldoening aan 
de besluitwet van 28 september 1939 
genomen beschikkingen te onttrekken », 
welk feit in artikel ~ van evengemelde 
besluitwet omschreven is en met correc
tionele straffen bestraft wordt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger uit dien hoofde veroordeelt tot 
15 dagen gevangenisstraf en tot een geld
boete van 200 frank; 

Overwegende dat het verhoor van de 
beklaagde door de onderzoeksrechter, op 
22 december 1951, de verjaring van de 
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publieke vordering gestuit heeft ; dat 
deze vordering· dienvolgens niet verjaard 
was toen het bestreden arrest werd uit
gesproken; 

Dat het middel niet 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 redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

4o april1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slaggever, 
H. Moriame. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Rogers Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.~- 4 april 1955 

to VERZET.- STRAFZAKEN.- VERZET 
DAAGS NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
WETTELIJKE TERMIJN BETEKEND. -
AANLEGGER OP VERZET DIE NIET BE
WIJST DAT INGEVOLGE EEN GEVAL VAN 
OVERMACHT DE BETEKENING VAN HE'!' 
VERZET NIET TIJDIG ICON GESCHIEDEN. 
- NIET. ONTVANKELIJK VERZET. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
STRAFZAKEN. TERMIJN. 

EXPLOOT TOT VERZET. - VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN OP EEN ZONDAG OF 
ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG. -
GEEN VERLENGING. 

1° Ilet ve1·zet tegen een bij ve1·stek gewezen 
beslissing van ve1·oordeling in stmfzaken 
is niet ontvankelijk, wanneer het daags 
na het verstrijken van de wettel1jke ter
mijn werd betekend, indien aanlegger op 
verzet niet bewijst dat ingevolge een geval 
van ove·rmacht, de betekening niet tijdig 
kon geschieden (1). 

2° De te·rmijn tot betekening van een e.'rploot 
van verzet te gen een b~j verstek gewezen 
beslissing in stmfzaken, wm·dt niet tot 
de ee1'Stvolgende werlcdag verlengd wan
neer de laatste dag van de termijn een 
zondag of een andere wettelijke feest
dag is (2). (Wetboek van strafvorde
ring, art. 187; Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, art. 1033.) 

(1) Zie verbr., 9 april 1951 (A1"1'. Ve1·br., 
1951, biz. 444; B~l.ll. en PAsrc., Hl51, I, 525, 
met de nota 2). 

(2) Zie verbr., 12 november 1928 (Bu.ll. 

(ROGGE EN GOEMAERE, T. LOOCKX EN 
MAATSCHAPPIJ VOOR RET INTERCOMMU-
NAAL VERVOER TE BRUSSEI,.) . 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 24 juni 1954o en op 28 decem
ber 1954 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel ; 

A. Over de voorzieningen van Raphael 
Rogge en van de naamloze vennootschap 
Dossche : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken niet blijkt dat aan
leggers, onderscheidenlijk burgerlijke par
tij en burgerlijk verantwoordelijke partij, 
hun voorzieningen betekend hebben aan 
de partijen waartegen zij gericht zijn; 

Dat die voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn (artikel 418 van het 
vVethoek van strafvordering) ; 

B. Over de voorziening van Camiel 
Goemaere: 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 187 van het Wethoek van 
strafvordering, gewij zigd hij artikel 1 van 
de wet van 9 maart 1908, 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, gewijzigd bij artikel 4o6 van het 
koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936, doordat het bestreden arrest het 
verzet niet ontvankelijk' verklaart het
welk op 28 juni 1954 ten verzoeke van 
aanlegger betekend werd omdat het te 
laat ingesteld werd aang·ezien de beteke
ning plaats heeft gehad de elfde dag nadat 
aanlegger van de betekening van het 
vonnis kennis heeft gekregen en niette
genstaande de tiende dag op een zondag 
viel, om reden dat " het niet gebleken is 
dat het exploot waarbij het verzet bete
kend werd niet aan aile in de zaak 
staande partijen, overeenkomstig de ter 
zake toepasselijke wetsbepalingen, hinnen 
de bij de wet gestelde termijn zou kunnen 
betekend geweest zijn, en dat het aan
gevoerde geval van overmacht niet he
wezen is "• zonder de conclusies te beant
woorden waarin aanleg·ger deed. gelden 
" dat ten deze de optredende deurwaarder 
zich in de materiele onmogelijkheid be
vonden heeft het verzet op zondag, 

en PAsrc., 1929, I, 12); 25 april ]939 (Arr. 
Verb1·., 1939, bl. 146; Bnll. mi PAsiC., 1939; 
I, 211); 26 april 1954 (Arr. Vm·br., 1954, 
biz. 549; Bull. en PAsrc., 1954, I, 718), 
beweegredenen. 
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"27 juni 195ltc, aan de heer procureur
generaal te betekenen daar de burelen 
van het parket-generaal van het Hof 
van beroep te Brussel op zondag niet 
toegankelijk zijn, zelfs niet voor een deur
waarder die met het betekenen van een 
akte belast is ,, welk feit in het bestreden 
arrest niet ontkend wordt : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies aanvoerde dat de deurwaarder, die 
ermede belast was, aan de procureur
generaal bij het hof van beroep, het 
verzet te betekenen hetwelk de elfde 
dag ~de vorige dag een zondag zijnde ~ 
tegen het op 11 juni 19M bij verstek 
gewezen arrest aangetekend werd, geen 
toegang tot de burelen van het parket
generaal had kunnen krijgen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing erop wijst dat het niet gebleken is 
dat het exploot tot betekening van het 
verzet niet, overeenkomstig de ter zake 
toepasselijke wetsbepalingen, binnen de 
door de wet gestelde termijn zou kunnen 
betekend geweest zijn, en dat het « be
weerd " geval van overmacht niet be
wezen is; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat aanlegger noch bewezen, noch 
aangeboden heeft te bewijzen dat de 
deurwaarder, na tevergeefs de nodige 
stappen gedaan te hebben, zich feitelijk 
in de onmogelijkheid heeft bevonden zijn 
exploot op zondag, de laatste dag van 
de termijn, te betekenen; 

Overwegende dat het arrest door deze 
souvereine vaststelling aanleggers conclu
sies op passende wijze beantwoordt; 

Dat het middel in feite niet opgaat ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 187 van het Wetboek' van 
strafvordering, gewijzigd bij artikel1 van 
de wet van 9 maart 1908, 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, gewijzigd bij artikel ltc6 van het 
koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936, doordat het bestreden arrest het 
ten verzoeke van aanlegger in verbreking 
betekend verzet te laat ingesteld ver
klaart, ofschoon het de dag volgende op 
de normale eindsdag van de termijn 
betekend was geweest wegens het feit 
dat die dag op een zondag vie!, en zulks 
om de reden dat « artikel 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
niet op de bij de wetten van rechtspleging 
in strafzaken voorziene termijnen van 
toepassing is en inzonderheid niet op de 
termijn ·van verzet ,, dan wanneer « de 
wijze van berekening van de termijnen, 
zoals zij in artikel1033 van het Wetboek 

van burg·erlijke rechtsvordering bepaald 
wordt, voorzeker op de termijnen van 
rechtspleging in strafzaken toepasselijk 
is, voor zoveel die termijnen niet bij de 
wetten van rechtspleging in strafzaken 
geregeld zijn ,, en dan wanneer het be
streden arrest niet vaststelt dat de wetten 
van rechtspleging in strafzaken de bere
kening van de termijnen van verzet bij
zonder zouden regelen, met uitsluiting 
van de algemene regel krachtens welke 
aile termijnen verlengd worden wanneer 
de laatste dag er van op een feestdag 
valt : 

Overwegende dat, zo de wijze van 
berekening van de termijnen, zoals zij 
in artikel 1033 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering omschreven 
is, insgelijks in strafzaken dient te worden 
toegepast, die regel enkel te volgen is 
voor zoveel die termijnen niet bij de 
wetten van rechtspleging in die zaken 
bepaald zijn; 

Overwegende dat uit het vergelijken 
van de in strafzaken geldende bepalingen, 
en inzonderheid van artikel 187 van het 
Wetboek van strafvordering en artikel 2 
van de wet van 17 thermidor j aar VI, 
waarbij de strafzaken aan het verbod op 
een wettelijke feestdag een betekening 
te verrichten onttrokken worden, blijkt 
dat, behoudens de verlengingen van de 
bij de eerste van die wetsbepalingen 
gestelde termijn, de termijn van verzet 
verstrijkt op de tiende dag na de dag 
waarop de beklaagde kennis heeft gekre
gen van de betekening van de veroorde
ling· welke bij verstek te zijnen opzichte 
uitgesproken werd (wet van 9 maart 1908, 
art. 1; Wetboek van strafvordering, 
art. 18-7 en 208) ; 

Dat de in artikel 7 van de wet van 
22 juli 1927 verschenen uitzondering op 
deze regel enkel van toepassing is op 
de handelingen in strafzaken welke op 
een griffie moeten verricht worden, wat 
ten deze niet het geval is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantHHe 

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

Aangaande de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger geen mid

del inroept ; 
Om die redenen, verwerpt de voor~ 

ziening; veroordeelt aanleggers elk tot 
Mn derde van de kosten. 

t. april1955. ~ 2e kamer.- Voorzitter, 
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H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
. H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. della 
Faille d'Huysse. 

.2" KAMER. - 4 april 1955 

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
VERKEER VAN GOEDEREN IN DE TOL
KRING. - VERVOER ZONDER BESCHEI
DEN VAN BIGGEN AFKONISTIG VAN EEN 
i\IARKT IN BELGIE. - GEEN INBREUK 
OP ARTIKEL 25 VAN DE WET VAN 
6 AfRIL 18~3. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
VERKEER VAN GOEDEREN IN DE TOL
KRING. - 'VET VAN 6 APRIL 18~3, 
ARTIKEL 10. - VRIJSTELLING VAN 
BESCHEIDEN. - VRIJSTELLING DIE 
NIET BIJ DE WET VAN 20 DECEM
BER 1897 UITGESLOTEN IS. 

3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
TOLKRING.- VERVOLGING UIT HOOFDE 
VAN ONREGELiVIATIG BEZIT VAN GOE
DEREN IN DE TOLKRING.- VRIJSPRAAK 
OP GROND VAN DE ENIGE REDEN DAT 
DE OPSLAG MEER DAN 5.000 METER 
VAN DE GRENS AFGELEGEN IS.- DUB
BELZINNIGE REDEN. 

t. 0 VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. 
- STRAFZAKEN. - lNBREUK OP DE 
WE'l'TEN BETREFFENDE DE DOUANEN EN 
ACCIJNZEN. - MISDRIJF STRAFBAAR 
MET GEVANGENISSTRAF EN BOETE. -
ARREST VAN VRIJSPRAAK. - ONWET
TELIJKE BESLISSING. - VOORZIENING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FINAN
GlEN ALLEEN. - VERBREKING EN VER
WIJZING BEPERK'l' TOT DAT DEEL VAN 
HET DISPOSITIEF DAT OVER DE VOR
DERING VAN DE ADN!INISTRATIE BE
SLIST. 

1° Valt niet onde·r toepassing van de bepa
ling van artikel 25 van de wet van 
6 ap1·il 1843, waarbij het verkee1' van 
zonder geldige bescheiden in de tolk1·ing 
vervoerde goede1·en tot misdnjf gemaakt 
wordt, het vervoer in de tolkring van 
biggen aflwmstig van een markt in 
Belgie (1). (Wet van 6 april 18t.3, 
art. 10, f, en 25.) 

(1) Zie verbr., 23 december 1845 (Bull. 
en PASIC., 1846, I, 80). 

(2) Rep. prat. d1·. belge, v 0 Dottanes et 
accises, nrs. 135 en 136. 

2° De wet van 20 december 1897 betref
fende de beteugeling van de sluikhandel 
tn zake goederen wadrvan de in-, uit- en 
doorvoe·r verboden is sluit de toepassing 
niet uit van a1·tikel 10 van de wet van 
6 april 1843, dat het verkeer van zekere 
goederen,' zonder bescheiden, in de tol
kring toelaat. 

3° Vennits de tolkring zich tot een myria
mete·r van de uiterste landsgrens kan 
ttitstrekken, is het arrest niet regelmatig 
gemotivee1·d, welk de inbreuk van on
rechtmatig bezit van goederen in de tol
kring niet bewezen verklaart, om de enigrs 
reden dat de opslag meer dan 5.000 meter 
van de g1·ens afgelegen is (2). (Wet van 
26 augustus 1822, art. 177 en 178; 
wet van 7 juni 1832, art. 1 en 4.) 

4° vVanneer, in zaken van douanen en 
accijnzen, de administTatie van financiiin 
zich alleen heeft voorzien tegen een arrest 
dat de beschuldigde van een met gevan
genisstraf en boete sttafbam· misdrij r 
v1·~jspreekt, beveelt het Hof in geval van 
ver breking van dat arrest slechts de vel'
bTeking er van in zove1· het over de 
vorde1·ing van de administrat·ie uitspraak 
gedaan !weft (3). 

(BELGISCHE STAAT, T. MEYER 
EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei 195t. gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 10, littera f, van de wet 
van 6 april 1843, doordat het bestreden 
arrest verweerders vrijgesproken heeft 
van onrechtmatig vervoer _van biggen 
in de douane-zone, om reden dat zodanig 
vervoer van vee dat naar de markt 
gevoerd wordt of daarvan terugkeert 
zonder rechtvaardig-ende stukken geoor
loofd is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de biggen van de markt te 
Sankt-Vith kwamen; dat de rechter over 
de grond uit deze vaststelling heeft 
kunnen afleiden dat hun vervoer dien
volgens niet door bescheiden behoefde 

(3) Cf. vm1br., 18 november 1946 (Arr. 
V erbr., 1946, )Jlz. 384 en 392; Bull. en PAsrc., 
1946, I, 419 en 426) ; 6 october 1952 (Arr. 
Verb1·., 1953, blz. 29; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 31). 
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gedekt te z.ijn, naardien artikel 10, lit
tera f, van de wet van 6 april '184.3 het 
vervoeren in de douanezone van vee dat 
van de markt terugkeert toestaat zonder 
stukken; . 

Dat inderdaad niets toelaat de toepas
sing van die wetsbepaling· te beperken 
tot de dieren welke, op de markt niet 
verkocht g·eweest zijnde, naar het bedrijf 
waaruit zij afkomstig zijn terugkeren ; 
dat die beperking niet in de wet vast
gelegd is; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van 25 juni '1887, genomen ter uitvoering 
van artikel3 van de wet van 18 juni 1887, 
niet op de varkens toepasselijk is ; 

Overwegende dat, naardien het ver
voeren van big·gen in de douanezone ten 
deze geoorloofd was, alleen het invoeren 
of een pog·ing· tot bedrieglijke uitvoer 
ervan een wanbedrijf zou uitgemaakt 
hebben ; dat de rechter over de grand 
door een souvereine beoordeling van de 
hem voorgelegde bewijsgegevens beslist 
heeft dat de tegen verweerders voorge
brachte telastlegging van bedrieg'lijke 
invoer niet bewezen was; dat de voor
ziening niet teg·en die beslissing· opkomt; 

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

de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de conclusies niet beantwoordt, waarbij 
aanlegger staande hield dat, aangezien 
het in- en uitvoeren van varkens van een 
vergunning afhankelijk is, het vervoeren 
ervan in de douanezone z.onder stukken 
bij de wet van 20 december 1897 en 
artikel 25 van de wet van 6 april '18t.3 
verboden is : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er ondermeer op wijst dat de wet van 
20 december 1897 de toepassing van de 
in artikel 10 van de wet van 6 april '18t.3 
omschreven vrijstellingen niet uitsluit; 
dat het arrest door die overweging aan
leggers conclusies op passende wijze 
beantwoordt; 

Over het middel van ambtswege, af
geleid uit de schending van het artikel17 7 
van de wet van 26 augustus 1822 en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat 
verweerders bovendien weg·ens onwette
lijk houden van biggen in de douanezone 
vervolgd werden en van die telastlegging 
vrijgesproken werden, om de reden dat 
de gemeente Weith-Heppeil.bach, plaats 
waar de biggen ontdekt werden, buiten 
de strook van 5.000 meter vanaf de grens 
gelegen is : 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 1 van de wet van 7 juni '1832, 

VERBR., 1955. - 43 

'13 van de wet van 6 april18t.3, '17 7 en '178 
van de wet van 26 augustus 1822, de 
douanezone zich tot een myriameter van 
de uiterste landgrens kan uitstrekken; 
dat evenwel opslagen buiten een strook 
van 2.500 meter, in de bebouwde kommen 
van 2.000 zielen en meer, mogen aan
gelegd worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door verweerders vrij te spreken om de 
enkele reden dat de plaats waar de opslag· 
ontdekt werd meer dan 5.000 meter van 
de grens afgeleg·en is, het hof geen moge
lijkheid biedt zijn toezicht over de wette
lijkheid van het dispositief uit te oefenen ; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
telastlegging· van sluikinvoer, de bestre·
den beslissing gewezen geweest is over een 
rechtspleging waarin de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig· de wet is ; 

Om die redenen, en zonder dater gTond 
is tot het onderzoeken van het tweede 
middel der voorziening, verbreekt het 
bestreden arrest, doch enkel voor zoveel 
het, beslissende over de vordering van 
de administratie, verweerders van de 
telastlegging van onrechtmatig bezit van 
bepaalde goederen in de douanezone vrij
spreekt, aanlegger veroordeelt tot de 
kosten en de teruggave van de inbeslag
genomen biggen gelast; verwerpt de 
voorziening voor het overige; zegt dat 
melding van onderhavig· arrest zal ge
maa:kt worden op de kant van het g·edeel
telijk vernietigd arrest; veroordeelt ver
weerders tot een derde der kosten, terwijl 
het overige ten laste van aanlegger blijft ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

t,_ april1955. - 2 e kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. C. Louveaux. - Gelijkluidende con
clusi:e, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 5 april 1955 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - VoORWERP VAN DE 
RECLAMATIE.- RECHT VAN DE BELAS
'l'INGSCHULDIGE DAT VOORWERP TE 
BEPERKEN.- RECHT DAT STEEDS NOG 
NA HET INDIENEN VAN DE RECLAMATIE 
KAN UITGEOEFEND WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - UITWERKING VAN DE 
RECLAMATIE,- MACHT VAN DE DIREC-
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TEUR VAN DE BELASTINGEN AL Dl' 
ONREGELMATIGHEDEN VAN DE AANSLAG 
IN HET LICHT TE STELLEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAwiATIE. - BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN. - BE
SLISSING DIE DE BEZWAREN NIET l\IIOET 
BEANTWOORDEN DIE DOOR DE BELAS
TINGPLICHTIGE UIT DE RECLAMATIE 
VERWIJDERD WERDEN. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP.
PERKEN VAN HET GESCHIL DAT AAN 
HET HOF ONDERWORPEN IS. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. -
NIEUWE l\IIIDDELEN EN Al\IIBTSHALVE 
OPGEWORPEN l\IIIDDELEN. - MIDDELEN 
DIE SLECHTS KUNNEN AANGENOMEN 
OF OPGEWORPEN WORDEN BINNEN DE 
PERKEN VAN HET GESCHIL WAARVAN 
HET HOF VAN BEROEP KENNIS HEEFT. 

1° Het recht van de belastingschuldige een 
1·eclamatie tegen de te zijnen laste ge
vestigde aanslag in te dienen, sluit het 
1·echt in van meet af aan of naderhand 
het voo1·we1·p van die reclamatie enkel 
tot zekere bezwa1·en te beperken (1). 

2° De directeuT van de belastingen, die 
ingevolge de reclamatie niet en/eel kennis 
heeft van de betwistingen welke het voor
we?·p e1· van uitmaken, doch ook van de 
aanslag in al zijn bestanddelen heeft het 
1·echt zowel ten voordele als ten nadele 
·van de belastingschuldige al de onregel
matigheden van de aanslag in het licht 
te stellen ( 2). 

3° De di-recteur van de belastingen is er 
niet toe gehouden in z~jn beslissing oveT 
de reclamatie van de belastingschuldige 
de bezwaren te beantwoorden die, oor
spTonkelijk door hem aangevoe1·d, nader
hand door hem uit de 1·eclamatie ver
wijderd werden (3). 

4° lngevolge het betoep van de belasting
plichtige, neemt het hof van beroep slechts 
kennis van de aan de verplichte beslis
sing van de directeu1· van de belastingen 
onderwoTpen betwistingen of van hetgeen 
deze desgevallend van ambtswege beslist 
heeft (4). 

5° .Tndien het hof van beroep, zondet nadeel 

(1) (2) (3) Zie nota R. D. in Bull. en PASIC., 
1955, I, 875. 

(4) Ve1•br., 18 en 25 januari 1955, supra, 
blz. 391 en 411 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 519 
en 548). 

(5) Verbr., 16 februari 1954 (.d.1-r. Verbr., 

aan de belastingplichtige te berokkenen, 
wegens het kaTakter van openbare orde 
van de belasting, middelen kan aanne
men, en zelfs van ambtswege opwerpen, 
die voo1· de directeuT van de belastingen 
nid werden aangevoerd, is dit vermogen 
te dien opzichte beperkt door het voo1·werp 
van het geschil waaTvan het hof kennis 
heeft (5). 

(MARQUEBREUCQ, T. BELGISCHE STAAT 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 1953 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, 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 25, 27, 55 en 61 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van 31 juli 1943 ; doordat het bestreden 
arrest vaststelt en beslist " dat, in zijn 
beroep en in zijn door een nieuwe bij
zondere lasthebber, Mr. Straetmans, aan
gelegde conclusies, verzoeker niettegen
staande zijn stellige verzaking al de pun
ten van zijn vorige bezwaarschriften op
nieuw ter bespreking wil brengen ; dat, 
wanneer een belastingplichtige bij de 
directeur der directe belastingen afstand 
van zijn bezwaarschriften gedaan heeft 
en wanneer de beslissing van de directeur 
hem akte van die afstand heeft gegeven, 
en die afstand regelmatig en niet betwist 
is, het beroep dat de bezwaren herneemt 
die het voorwerp van die afstand hebben 
uitgemaakt als ongedaan dient be
schouwd te worden; dat er geen beroep 
kan bestaan aangaande bezwaarschriften 
die thans niet meer bestaan ; dat het deel 
van het beroep met betrekking tot het 
hernemen van de bezwaren waarvan uit
drukkelijk afstand werd gedaan niet ont
vankelijk is ; dan wanneer artikel 61 van 
gezegde samengeschakelde wetten de be
Iastingplichtige niet verplicht in zijn 
reclamatie al de middelen aan te duiden 
die hij voornemens is tegen de litigieuse 
aanslag aan te voeren ; dan wanneer 
gezegd artikel 61 de belastingplichtige 

1954, bl. 428; Bull. en PASIC., 1954, I, 540, 
met de nota's 2 en3); 18 mei 1954 (A1·r. V1rrbr., 
1954, blz. 609; Bull. en PAsrc., 1954, I, 811); 
vergel. verbr., 22 juni 1954 (Arr. Verbr., 1954, 
bl. 692; Bull. en PASIC., 1954, I, 919, met 
de nota 2). 
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niet verbiedt terug te komen op het 
akkoord dat hij zou g·egeven hebben, 
gesteld dat hij in onderhavig geval zijn 
akkoord omtrent zekere aanslaggronden 
zou geg·even hebben ; dan wanneer de 
directeur der belastingen, en na hem het 
hof van beroep, van de zaak kennis 
hebbend door het verhaal en de conclusies 
van verzoeker, desnoods zelfs van ambts
wege, de aanslag dienden te wijzigen in 
zover hij onjuistheden mocht bevatten : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

aan aanlegger het recht niet betwist, tot 
staving van de door zijn reclamatie aan 
de directeur van de belastingen onder
worpen g·eschillen, andere middelen te 
doen gelden dan die welke in deze recla
matie zijn aangeduid, doch beslist dat 
aanlegger v66r het hof van beroep geen 
nieuwe betwistingen kan opwerpen ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
zonder voorwerp is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

niet hierop gegrond is dat aanlegger zijn 
akkoord over zekere aanslaggronden zou 
gegeven hebben doch hierop dat aan
legger, door een stellige verzaking, de 
omvang van zijn reclamatie heeft be
perkt, door oorspronkelijk aangevoerde 
bezwaren daaruit te verwijderen; 

Dat dit onderdeel van het middel dat 
op een onjuiste interpretatie van het 
arrest steunt, feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit de door het 

bestreden arrest niet gecritiseerde vast
stellingen blijkt dat aanleggtJr, v66r de 
directeur van de belastingen, zonder 
dubbelzinnig·heid het voorwerp van zijn 
vorige reclamaties tot zeven bezwaren 
heeft beperkt en dat de directeur over 
die bezwaren uitspraak heeft gedaan en 
niet over andere punten van ambtswege 
beslist heeft ; 

Overwegende dat het recht voor de 
belastingplichtige tegen de te zijnen laste 
gevestigde aanslag een reclamatie in te 
dienen, het recht insluit van meet af 
aan of naderhand het voorwerp van die 
reclamatie slechts tot zekere bezwaren 
te beperken ; dat hij, zodoende er zich 
toe bepaalt de uitoefening te beperken 
van zijn facultatief recht betwistingen 
aan de beslissing van de directeur van de 
belastingen te onderwerpen en met rede
nen te omkleden; dat desniettemin deze, 
ingevolge de reclamatie niet enkel kennis 
hebbend van de betwistingen welke het 

voorwerp van die reclamatie uitmaken, 
doch ook van de aanslag in al zijn 
bestanddelen, zijn recht behoudt zowel 
ten voordele als ten nadele van de belas
tingplichtige al de onregelmatigheden van 
de aanslag in het licht te stellen ; dat hij 
echter niet gehouden is in zijn beslissing 
de bezwaren te beantwoorden die, oor
spronkelijk aangevoerd, door de belas
tingplichtige uit de reclamatie verwijderd 
werden; · 

Overwegende dat het hof van beroep 
zijn macht zou te hoven gaan door zich 
de kennisneming van de v66r dit hof 
opgeworpen punten toe te kennen zonder 
dat zij voorafgaandelijk aan de ver
plichte beslissing van de directeur onder
worpen werden of van ambtswege het 
voorwerp .van die beslissing uitgemaakt 
hebben; 

Overwegende dat, indien het hof van 
beroep, wegens het karakter van open-

. bare orde van de belasting, zonder nadeel 
aan de belastingplichtige te berokkenen 
middelen kan. aannemen, en zelfs van 
ambtsweg·e opwerpen, die v66r de direc
teur van de belastingen niet werden aan
gevoerd, zulks op de voorwaarde is dat 
die middelen de perken niet te buiten 
gaan van het geschil dat regelmatig aan 
het hof onderworpen wordt; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat het niet geldig van de door aanlegger 
bij conclusies voorgestelde bezwaren ken
nis had, om reden dat die bezwaren, in 
de laatste staat van de administratieve 
rechtspleging, aan de directeur van de 
belastingen niet onderworpen waren ge
weest en deze van ambtswege over die 
grieven geen uitspraak gedaan had ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

5 april1955.- 2" kamer.- Voo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1° KAMER. - 14 april 1955 

1° FABRIEKS- EN HANDELSMER
KEN.- VERKOOP VAN MET HET MERK 
VAN DE FABRICANT VOORZIENE WAREN. 
- ANDERMANS HANDELSimRK BE
DRIEGLIJK DOOR DE VERKOPER OP DE 
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VERPAKKING AANGEBRACHT. - AAN
BRENGING DOOR DE WET VAN 1 APRIL 
1879 VERBODEN. 

2o FABRIEKS- EN HANDELSMER
KEN. - BEDRIEGLIJK OPZET. - BE
GRIP. - GEBRUIK VAN ANDERJVIANS 
HANDELSJVIERK. GEBRUIK DAT 
SLECHTS GEDAAN WERD BIJ HET OVER
HANDIGEN VAN HET PRODUCT AAN WIE 
HET ZOEVEN KOCHT. - 0JVISTANDIG
HEID DIE HET BEDHIEGLIJK OPZET NIET 
UITSLUIT. 

1 o Is door de wet van 1 april 1879 ver
boden het bedrieglijk aanbrengen van 
andermans handelsmerk op de verpak
king van een product, al is het product 
van het merk van de fabricant vom·
zien (1). (Wet van 1 april 1879, art. 8, 
litt. B.) 

2o Het in artikel 8 van de wet van 1 april 
1879 voorzien bed1·ieglijk opzet, is in
zonderheid het oo gmerk zich een om·echt
matige winst te verschaffen (2) ; de om
standigheid dat de verkoper enkel geb1·uik 
maakte van een product van andermans 
handelsmerk b~j het ove1·handigen va~ 
de wam aan wie ze zoeven lcocht slu~t 
op zich zelf het bedrieglijlc opzet niet 
uit. 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « PALAIS 
DU BAS », T. BACHY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 1, 2, 3 
en 8 van de wet van 1 april 1879 betref
fende de fabrieks- en handelsmerken, 
zoals bovengemelde artikelen 2 en 3 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
nr. 89 van 29 januari '1935 gewijzigd 
werden, van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, zonder het recht van aanlegster 
op het uitsluitend gebruik van de liti~ 
gieuze merken, noch het materieel feit 
van het drukken van het merk op de 
papieren en de tot het verpakken der 
voorwerpen van verweersters koophandel 
bestemde zakjes en het metterclaad ge-

(1) Raadpl. Rep. p1'Cd. dr. belge, yo P1·o
prit!te indttstrielle, nr. 8; BRAUN, BrssoT et 
FAYAR'l', P1;ecis des marques de fabtique et de 
commerce, :Ill'. 186bis. 

bruiken, door verweerster, van die papie
ren en zakjes in haar koophandel te 
betwisten, desniettemin geweigerd heeft 
haar aan namaking en bedrieglijk g·ebruik 
van een nagemaakt merk schuldig te ver
klaren onder het voorwendsel dat de 
door haar te lwop aangeboden of te koop 
gestelde waren het zouden geweest zijn 
met hun oorspronkelijke merken en in 
hun oorspronkelijke verpakkingen, en dat 
het voorwerp slechts na het sluiten van 
de Iwop het eigendom van de ldant 
geworden is, dat het voorwerp zou ge
wikkeld zijn in een papier met de firma 
van aanleg·ster, in recht oordelend dat 
die hanclelwijze niet met het aanbrengen 
van een merk kan worden gelijkgesteld, 
omdat eenmaal dat de verkoop tot stand 
is gekomen zonder dat de waar bekleed 
was met of vergezeld ging· van het kwes
tieus kenteken, het gevaar voor verwar
ring welke tot kopen kan leiden zou 
geweken zijn en clat aldus het doel dat 
met het beschermen van het merk wordt 
nagestreefd, zou bereikt zijn geweest en 
dat de omstandigheden waarin het ge
kocht voorwerp naderhand aan de eige
naar ervan ter hand gesteld wordt ten 
aanzien van het merk onverschillig zou
den wezen, dan wanneer, enerzijds, de 
namaking door het onrechtmatig repro
duceren van een gedeponeerd merk vol: 
bracht wordt zodra een nadeel mogelijk is 
en afgezien van elk gebruik van het nage
maakt merk en, anderzijds, het bedrieg
lijk gebruiken van een nagemaakt merk 
niet beperkt is tot het enig feit van het 
gebruiken ervan ten einde de toestem
ming van de koper te verkrijgen en hem 
omtrent de identiteit en de herkomst van 
het te lwop gezette voorwerp te misleiden, 
en dan wanneer, in elk geval, de beslissing 
welke, in voormelde voorwaarden, in de 
aan verweerster verweten feiten niet het
zij een namaking van een merk, afgezien 
van elk feit van gebruik van het nage
maakt merk, hetzij het bedrieglijk ge
bruiken van een nagemaakt merk heeft 
willen zien, niet wettelijk met redenen 
omkleed is: 

Overwegende dat het middel tegen het 
bestreden arrest opkomt in zover daarbij 
uitspraak werd gedaan over de vordering 
van aanlegster in verband met de na
making door aanbrenging van een na
gemaakt merk ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 

(2) Rep. pmt. d1·. belge, yo Propriete indus
trielle, nr. 528 ; BRAUN et CAPITAINE, Les 
mcti'ques de fabrique et de commerce, m•, 182. 
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dat aanlegster het merk « Palais des 
Bas " regelmatig gedeponeerd en voor 
haar koophandel gebruikt heeft, en dat 
de verpakkingen waarin ge!ntimeerde 
(hier verweerster) de aankopen van haar 
klanten wikkelt van de vermelding 
« Palais des Bas " voorzien zijn; 

Dat het vervolgens beslist dat ver
\Veerster noch aanlegsters handelsmerk 
nagemaakt, noch dat merk bedrieglijk 
aangebracht heeft, om de tweevoudige 
reden dat de door haar verkochte waren 
" met hun oorspronkelijke merken en in 
hun oorspronkelijke verpakkingen te 
koop gesteld werden "• en dat verweer
ster, door ze slechts bij het overhandigen 
aan de kopers, dit wil zeggen na het 
sluiten van elke koop, in een van het 
merk van aanlegster voorzien papier te 
wikkelen, de kopers niet heeft kunnen 
misleiden; 

Doch overwegende, enerzijds, dat de 
wet van 1 april 1879 zowel de fabrieks
als de handelsmerken beschermt; dat 
verweerster wegens het feit dat de door 
haar verkochte waren van het merk van 
de fabricant voorzien zijn niet vermag 
het handelsmerk van aanlegster op de 
verpakking aan te brengen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het in 
artikel 8 van de wet van 1 april 1879 
voorziene bedrieglijk oogmerk inzonder
heid het opzet is zich een onrechtmatige 
winst te verschaffen ; dat de enkele om
standigheid dat verweerster enkel gebruik 
maakte van het handelsmerk van aanleg
ster bij het overhandigen van de waren 
aan de personen die ze zoeven gekocht 
hadden, het oogmerk niet uitsluit door 
die handeling een ongeoorloofde winst 
ten nadele van aanlegster te halen ; 

Dat de gronden van het arrest mitsdien 
het door het middel bestreden dispositief 
niet rechtvaardigen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het aan de 
rech\spleging·sakten verschuldigd geloof, 
docirdat het bestreden arrest zonder reden 
de conclusies verworpen heeft waarbij 
aanlegster aan verweerster aanwreef, door 
het gebruiken van de benaming « Palais 
du Bas "als firmakenteken en als handels
naam, het recht van aanlegster te kren
ken, uitsluitend gebruik te maken van de 
fabrieks- en handelsmerken welke haar 
eigendom zijn, en dienvolgens, gelet · op 
de bescherming welke wettelijk aan haar 
gedeponeerde merken verschuldigd is, 
vorderde dat aan verweerster zou ver
boden ·worden van bovengemelde berra-

rriing als fumakenteken en handelsnaam 
gebruik te maken : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de aanspraken onderzoekend welke aan
legster steunde op de krenking van haar 
rechten door de aanmatiging van haar 
handelsnaam en haar firmakenteken, die 
aanspraken interpreteert als enkel ge
grond zijnde « op de overeenkomstigheid 
welke er bestaat tussen de kwestieuze 
benamingen die partijen als handelsnaam 
en firmakenteken aangenomen hebben "; 

Overwegende dat de door aanlegster 
in hoger beroep regelmatig genomen con
clusies er onder meer toe strekten ge"inti
meerde schuldig aan namaking van een 
merk en oneerlijke mededinging te doen 
verklaren wegens krenking van de rechten 
die appellante (hier aanlegster) op haar 
merken, haar firmakenteken en haar 
handelsnaam bezit; 

Overwegende dienvolgens dat, buiten 
de in het arrest vermelde doeleinden, 
aanlegster ook de krenking, welke ver
weerster aan het merk door het gebruiken 
van de benaming « Palais du Bas , als 
firmakenteken of handelsnaam toebracht 
v66r de rechter over de grond inriep ; 

Overwegende dat het arrest dit deel 
van aanlegsters conclusies niet behan
delt; dat het bijgevolg het aan die con
clusies verschuldigd geloof miskent en 
niet zoalsbij artikel 97 van de Grondwet 
vereist wordt met redenen omkleed is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal g·emaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten, 
daarinbegTepen de kosten van de uitgifte 
van de bestreden beslissing; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

14 april '1955. - '1 e kamer. - Voor
zittel', H. Wouters, eerste voorzitter. -
Vel'slaggever, H. Daubresse. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
tel', H. Delacroix. 

1e KAMER.- 14 april 1955 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID VAN DE VR,EDERECHTER. 
- ARTIKEL 3 1° VAN DE WET VAN 
25 MAART 1876: GE~IJZIGD BIJ KONINK
LIJK BESLUIT VAN 13 HNUARI 1935, 
- KENNISNEMING DOOR DE VREDE
RECHTER VAN DE GESCHII,LEN MET 
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BETREKKING TOT NIET ALLE HUUR
OVEREENKOMSTEN, MAAR TER ZAKE VAN 
LANDPACHT EN HUISHUUR, VEEPACHT 
EN GARFPACHT. 

2° HUUR. - HUUROVEREENKOMST BE
TREFFENDE EEN LEISTEENGROEVE. -
BETWISTING NOPENS DERGELIJKE 
HUUROVEREENKOMST. - GEWONE BE
VOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER 
NIET UITGEBREID BIJ ARTIKEL 3, 1°, 
VAN DE WET VAN 25 MAART 1876, GE
WIJZIGD BIJ IWNINKLIJK BESLUIT VAN 
13 JANUARI 1935. 

1° Artikel 3, 1°, van de wet van 25 maa1·t 
1876, gewijzigd bij artilcel 2 van het 
lwninklijk besluit nr. 63 van 13 januari 
1935 en bij artikel 2 van de wet van 
20 maart 1.94-8, verleent aa11 de vrede-
1'echte1' de bevoegdheid om, buiten de bij 
artikel 2 van de eerste van die wetten 
gestelde perlcen, kennis te nemen van de 
geschillen te1· zake niet van alle hu7tr
ove1·eenkomsten, mam· ter zake van land
pacht en huishuur, veepacht en gm·f
pacht (1). 

2° Artikel 3, 1°, van de wet van 25 maart 
1876, gewijzigd bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit nr. 63 van 13 januari 
1935 en bii artikel 2 van de wet van 
20 nwart 1948, breidt de bij artikel 2 
van die wetten aan de vrederechter veT
leende bevoegdheid niet uit tot de hum·
ovel'eenkomsten die een leisteengl'oeve tot 
voorwe1'p hebben (2). 

(SOCIETE CONTINENTALE ET COLONIALE 
DE CONSTRUCTION, T. PIERRARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de twee 
bestreden beslissingen, gewezen de ene 
in hoger beroep door de rechtbank van 
eerste aanleg te Neufcha.teau op 5 juli 
1951, de andere door het Hof van beroep 
te Luik op 14 april 1954; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
onderworpen stukken van de rechtsple
ging blijkt dat de door aanlegster inge
stelde vordering ertoe strekt, in hoofd
orde, de verbreking van een bij notarHlle 
aide van 28 maart 1946 gesloten huur
overeenkomst betreffende een leisteen
groeve te doen uitspreken, en, subsidiair, 

(1) Zie de nota R . .E(. in Bull. en PasiO., 
1955, I, 882. 

(2) Zie de nota in Bull. en, PasiO., 1955, 
I, 883. 

I 

de in die overeenkomst bedongen huur
prijs te doen verlagen : 

Overwegende dat die vordering v661, 
de vrederechter te Neufchateau werd 
gebracht, welke rechter zich onbevoegd 
verklaarde om kennis ervan te nemen ; 
dat de Rechtbank van eerste aanleg te 
Neufchateau die beslissing bevestigde om 
de tweevoudige reden, aan de ene zijde, 
dat de waarde van het geschil 10.000 fr. 
te hoven ging, en, aan de andere zijde, 
dat de zaak niet in de hijzondere hevoegd
heid van de vrederechter viel, welke 
in artikel 3, 1°, van de wet van 25 maart 
1876, zoals het bij het koninklijk besluit 
nr. 63 van 13 januari 1935 gewijzigd 
werd, omschreven is ; 

Overwegende dat de Rechtbank van 
eerste aanleg te Neufchateau vervolgens 
uit kracht van artikel 473, lid 3, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
de zaak aan zich getrokken heeft en een 
deskundig onderzoek gelast heeft; 

Dat op tegen het in laatste aanleg 
gewezen dispositief ingesteld hoger be
roep het hof van heroep beslist heeft 
dat er geen termen waren om een des
kundig onderzoek te gelasten en over 
de grond uitspraak gedaan heeft; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 3, inzonder
heid 3-1°, 8, 9 en 17 van de wet van 
25 maart 1876, de eerste titel bevattende 
van het voorafgaand boek van het Wet
hoek van burgerlijke rechtvordering zoals 
voormelde artikelen 3 en 8 onderscheiden
lijk bij artikelen 2 van het koninklijk 
besluit nr. 63 van 13 januari 1935 en 2 
van de wet van 20 maart 1948 en bij 
artikel 1 van de wet van 15 maart 1932 
gewijzigd werden, van artikel 473, in
zonderheid 473, lid 3, van het vVetboek 
van hurgerlijke rechtsvordering, zoals het 
bij artikel 13 van de wet van 15 maart 
1932 gewijzigd werd, en van artikelen 8, 
25, 94 en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, bij bevestiging van 
de beslissing van de vrederechter bij wie 
de zaak aanvankelijk werd aangehracht, 
die rechter onbevoegd bevonden heeft 
om kennis te nemen van de eis in.verband 
met de huurovereenkomst over een lei
steengroeve welke 10.000 frank te hoven 
gaat, onder het voorwendsel dat arti
kel 3-1 o van de wet op de hevoegdheid 
aan de vrederechters, in eerste aanleg, 
hoe groot het bedrag van de vordering 
oak zijn mag, slechts de kennisneming 
zou opdragen van de geschillen ter zake 
van de enige soorten van huur welke 
uitdrukkelijk zijn opgegeven, te weten : 
landpacht en huishuur, veepacht en garf-
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pacht, wat letterlijk de huur van een lei
steengroeve niet zou kunnen begrijpen ; 
en doordat, naardien de rechtbank, ten 
gevolge van die eerste onwettelijke be
slissing, overeenkomstig artikel 4?3 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering de zaak aan zich g·etrokken heeft, 
het bestreden vonnis en het bestreden 
arrest achtereenvolgens in eerste en in 
laatste aanleg beslist hebben over de eis 
die aan de vrederechter toekomt en die 
in eerste aanleg to.t zijn bevoegdheid 
behoort : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 3-1° van de wet van 25 maart 1876, 
zoals het bij het koninklijk besluit nr. 63 
van 13 januari 1935 gewijzigd geweest is, 
de vrederechters kennis nemen " ... in 
eerste aanleg, hoe groot het bedrag van 
de vordering ook zijn mag, 1° van de 
geschillen ter zake van landpacht en 
huishuur, veepacht en garfpacht »; 

Overwegende dat de bevoegdheid van 
de kantonale magistraat een uitzonder
lijke bevoegdheid is en dat de teksten 
waardoor hem die bevoegdheid verleend 
wordt, beperkenderwijze dienen te wor
den toegepast ; 

Overwegende dat de bewoording·en van 
evenaangehaalde bepaling helder en 
nauwkeurig zijn; 

Dat de betekenis van de woorden 
« pacht » en « huishuur » aangegeven 
wordt in artikel 1711 van het Burgerlijk 
Wetboek, welke bepaling de enige was· 
die bij het inwerkingtreden van boven
gemeld koninklijk besluit een omschrij
ving van die termen bevatte; dat, vol
gens dat artikel, de verhuring van land
eigendommen pacht wordt genoemd, en 
huishuur de verhuring van huizen en 
van meubelen ; 

Overwegende dat er onder die omstan
digheden, ter bepaling van de draagwijdte 
der in het gewijzigd artikel 3-1 o van de 
wet van 25 maart 1876 vervatte opsom
ming, niet behoeft verwezen te worden 
naar de parlementaire voorbereiding van 
het besluit van 13 januari 1935, of naar 
de voorheen vigerende bepalingen betref
fende de bevoegdheid waarvan de wet
gever van 1935 zou zijn uitgegaan ; 

Dat de Rechtbank van eerste aanleg 
te N eufchateau dienvolgens terecht ge
acht heeft dat de huurovereenkomst over 
een leisteengroeve, welke bovendien even
min in de andere in voormeld artikel 3-1° 
aangeduide vormen van verhuring valt, 
niet als een pacht of als een huishuur 
kan beschouwd worden ; 

Dat zij, uitspraak doende in boger 
beroep ten opzichte van het kantonaal 

gerecht, door de beslissing te bevestigen 
waarbij dit gerecht zich onbevoegd ver
klaarde, geen van de in het middel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft 
en geldig· de vordering aan zich getrokken 
heeft; 

En overwegende dat de voorziening 
enkel tegen het arrest van het Hof van 
beroep te Luik is gericht voor het geval 
dat het vonnis van 5 juli 1951 mocht 
verbroken worden ; dat zij bijgevolg te 
dien aanzien haar voorwerp verliest ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

14 april 1955. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. De Bruyn en Simont. 

1° KAMER.- 14 april 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- ENIGE VOORZIENING BIJ EEN ENIGE 
AKTE DOOR VERSCHEIDENE AANLEG
GERS. - VOORZIENING GES'l'EUND OP 
DE SCHENDING VAN DEZELFDE WETS
BEPALINGEN. - BESTREDEN ARREST 
OP IDENTIEKE MOTIEVEN GEGROND. -
REGELMATIGE VOORZIENING. - lNGE
ROEPEN MIDDELEN W AARV AN IEDER 
NIET ALLE AANLEGGERS AANBELANGT. 
- 0MSTANDIGHEID DIE DE REGELMA
TIGHEID VAN DE VOORZIENING NIET 
UITSLUIT. 

2° AUTEURSRECHT. - KUNSTWERK. 
- VERBOD VAN REPRODUCTIE ZONDER 
TOELATING VAN DE AUTEUR. - VER
BOD DAT ZICH TOT .DE PHOTOGRAPHI
SCHE AFBEELDINGEN UI'l'STREKT. 

3° AUTEURSRECHT. - KUNSTWERK. 
- VERBOD VAN REPRODUCTIE ZONDER 
.TOELATING VAN DE AUTEUR.- VERBOD 
NIET ONDERWORPEN AAN · DE VOOR
WAARDE DAT DE REPRODUC'l'IE ZELF 
EEN KUNSTAANDOENING OPWEKT. 

4° AUTEURSRECHT.- REPRODUCTIE 
VAN EEN PLAATS WAAR EEN KUNST
WEEK STAAT.- REPRODUCTIE ZONDER 
TOELATING VAN DE AUTEUR VAN RET 
WERK. - VOORWAARDEN VEREIST OP
DAT ZE GEOORLOOFD WEZE. 

1° JVI ag geldig 'door een enige voorziening 
gevormd worden de door VB!'scheidene 
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aanleggers tegen hetzelfde arrest gerichte 
voorziening, wannee1' de voorziening de 
schending van dezelfde wetsbepalingen 
inroept en wanneer het bestreden arrest 
jegens elkeen van de aanleggers op iden
tieke middelen steunt; de omstandigheid 
dat iede1' van de in de voorziening inge-
1'oepen middelen alle aanlegge·rs niet 
aanbelangt slttit de regelmatigheid van 
de voorziening niet uit. 

2° Het verbod een kunstwerk te ·repTodtt
ce~·en zonder de toelating van de auteur 
is inzondeTheid van toepassing op de 
afbeelding bij rniddel van de photogm
phie (1). (Wet van 22 maart 1886, 
art. 1.) 

3° Het verbod een kttnstwerk te TepTodu
ceren zonder de toelating van de auteur 
is door de wet niet ondeTgeschilct aan de 
voorwar.u·de dat de repToductie zelf een 
kunstaandoening opwelct (2). 

t. 0 De reproductie van een plaats wam· een 
kunstwerk staat is niet aan de t>001'a{
gaande toelating van de auteur van het 
werk ondenvorpen, wannee1' dit slechts 
een element van een geheel uitrnaa.kt, 
wellc geheel de bescherming van de wet 
niet geniet en wannee1' het voorweTp dat 
de auteur van de afbeelding heeft willen 
reproduce1'en, het geheel is en niet het 
kunstwerlc zelf (3). 

(ASSOCIATION BELGO-Ai\fERICAINE 
EN CONSCRTEN, T. DESSART.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 april 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat hlijkens de vermel
dingen van het hestreden arrest, eerste 
aanlegster, " Association belgo-ameri
caine >>, het gedenkteken geheten " Me
morial du Mardasson " te Bastogne heeft 
doen optrekken ter herinnering aan de 
Amerikaanse soldaten welke tijdens het 
offensief in de Ardennen in 1944-1945 
gevallen zijn ; 

Dat de plans van het gedenkteken 
door tweede aanlegger, de architect 
Dedoyard, gemaakt zijn geweest, en. dat 

(1) Verbr., 4 december 1952 (Arr, Verb·r., 
1953, biz. 195; Bull. en PAsrc., 1953, I, 215, 
met de conclusie van de Heer Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. 

(2) Zie de nota. (2) in B~tll. en PAsrc., 1955, 
I, 884. 

de muurversieringen in de crypte het 
werk zijn van derde aanlegger Leger; 

Dat eerste aanlegster aan vierde aan
legster Marcelle Weiler, het uitsluitend 
recht verleende prentbriefkaarten met de 
afbeelding· van het gedenkteken uit te 
geven en die kaarten te verkopen; 

Overwegende dat de vier aanleggers 
verweerder verwijten het gedenkteken 
zonder machtiging gephotographeerd te 
hebben en prentbriefkaarten waarop het 
afgebeeld is te hebben uitgegeven en 
verkocht te hebben; 

Dat hun vordering door de rechter 
over de grond is afgewezen geweest ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen de voorzie
ning· aangevoerd : 

Overwegende dat verweerder staande 
houdt dat de voorziening van aanleggers 
in werkelijkheid vier voorzieningen be
heist welke onderscheidenlijk door elk 
hunner ingesteld werden, dat iedere aan
legger bij het verbreken van het bestre
den arrest een onderscheiden belang 
heeft, dat het niet mogelijk is te bepalen 
of de onderscheiden aanleggers hun grie
ven in verband met het bestreden arrest 
op beide in de enige voorziening voor
gebrachte middelen ofwel op slechts een 
ervan steunen ; 

Overwegende dat de onde.rscheiden 
vorderingen welke door aanleggers v66r 
de rechter over de grond ingesteld wer
den, samengevoegd zijn geweest omdat 
zij verknocht waren ; 

Dat de conclusies van aanleggers op 
de schending van dezelfde wetsbepalingen 
en op een geheel van tegen verweerder 
ingebrachte onrechtmatige feiten gegrond 
waren; 

Dat het arrest de eisen door identieke 
gronden en door een enig dispositief 
beantwoord heeft; 

Dat zowel de tekst der middelen als 
hun ontwikkeling het mogelijk maken te 
bepalen welke rechtsgrondslag de voor
ziening aan de stelling van elke van de 
aanleggende partijen toekent; 

Dat zo, weliswaar, het eerste middel 
aileen tweede aanlegger aanbelangt, ter
wijl het tweede middel derde aanlegger 
nlet aangaat, dat feit niet tot gevolg 

(3) 0ASTEELS, La propritfte artistique, Ill'S. 50 
en 73 ; Dmsnors, Le droit d'auteur, Ill'S. 325 
en 326; PouLLET, Traite de la pmprifite litte
rai?·e et a-rtist-ique, uitg. 1908, Ill'S. 98 en 578bis; 
LEs NovELLES, D·roits intellectuels, deel II, 
vo Droit d' autmw, m·. 310. 
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heeft de voorziening niet ontvankelijk 
te maken; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet gegrond is ; 

Over beide middelen samen, het eerste, 
afgeleid uit de schending van de arti
kelen '1, 3, 8, '19, 2'1 en 38 van de wet 
van 22 maart '1886 op het auteursrecht, 
2, 5, 6bis en He van de Internationale 
Conventie tot bescherming van letter
kundige en kunstwerken, gesloten te 
Rome op 2 juni '1928 en goedgekeurd 
bij de wet van '16 april1934c, doordat het 
bestreden arrest weigert het auteursrecht 
van een schilder (of van zijn rechtver
krijg·enden) te erkennen jegens de uit
gever of verkoper van prentbriefkaarten 
waarop photographisch muurschilderin
gen welke zijn werk zijn, afgeheeld staan, 
om de reden dat die kaarten " niet van 
aard zijn om een aandoening op te wek
ken die, zo niet gelijk aan, dan toch 
gelijkaardig is met de aandoening welke 
het origineel opwekt » en " geen aandoe
ning doen ontstaan die soortgelijk is met 
die welke de gephotographeerde versie
ringen moeten opwekken », doch " slechts 
eenvoudige voorstellingen van de plaats 
uitmaken », en beslist " dat het geoor
loofd mag zijn met onvolkomen middelen 
een schilderij in een dagblad af te beelden, 
zonder onder de bepalingen te vallen 
waarbij het recht van de auteurs be
schermd wordt », dan wanneer het 
auteursrecht van de schilder zich tot 
elke reproductie of afbeelding van zijn 
werk uitstrekt, welke ook de vorm en de 
kunstwaarde van de afbeelding, en de 
volmaaktheid van het reproductiemiddel 
mogen wezen, en zich onder meer tot 
de reproductie door middel van photo
graphie uitstrekt ; het tweede, afgeleid 
uit de schending· van dezelfde wetsbepa
lingen, doordat het bestreden arrest het 
auteursrecht van een architect (of van 
zijn rechtverkrijgenden) weig·ert te er
kennen jegens de uitgever of verkoper 
van prentbriefkaarten welke in photogra
phie het houwwerk voorstellen dat vol
gens zijn plans opgetrokken werd, om de 
reden dat die kaarten " niet van aard 
zijn om een aandoening op te wekken 
die, zo niet gelijk aan, dan toch gelijk
aardig is met de aandoening welke het 
origineel opwekt », dat, " wat de archi
tect aangaat, hij op grond van zijn belang 
als technicus en kunstenaar de anderen 
mag beletten zijn denkbeelden, zowel als 
plans of tekeningen van het geheel als 
in de vorm van bouwwerk » te reprodu
ceren of over te nemen, dat " de kwes
tieuze prentbriefkaarten, waaraan elk 

artistisch of technisch streven vreemd 
was, niet voor plans kunnen doorgaan » 
en " slechts eenvoudig·e voorstellingen van 
de plaats uitmaken », dan wanneer het 
recht van de auteur of de architect zich 
tot elke reproductie of afbeelding van 
zijn werk uitstrekt, welke ook de vorm of 
de kunstwaarde van de afbeelding mogen 
wezen, en onder meer tot de afbeelding 
van het bouwwerk door middel van de 
photographie : 

Overweg·ende dat artikel '1 van de wet 
van 22 maart '1886 op het auteursrecht 
bepaalt dat de auteur van een letter
kundig· werk of van een kunstwerk aileen 
het recht heeft hetzelfve opnieuw uit te 
geven of na te beelden of machtiging 
te verlenen om zulks te doen, op welke 
wijze of in welke gedaante het ook weze; 

Dat die termen van toepassing zijn 
op de afbeelding door middel van de 
photographie ; 

Dat zij niet vereisen, opdat de houder 
van het auteursrecht of de verkrijger 
van de daarmede verbonden -rechten ge
rechtigd zou zijn om tegen de derde die 
het werk gereproduceerd heeft op te 
treden, dat de reproductie een aandoe
ning verschaft die gelijk is aan of gelijk
aardig met de door het werk zelf ver
schafte aandoening ; 

Dat een photographische afbeelding 
van een kunstwerk, al weze zij dan nog 
gebrekkig en geen gemoedsbeweging door 
enige kunstwaarde verwekt, desniettemin 
haar karakter behoudt en, ondanks de 
gebrekkigheden van de bekomen uitslag, 
een schending van het recht van de 
kunstenaar of de verkrijger blijft; 

Overweg·ende dat de in het arrest aan
gewezen omstandigheid dat de door ver
weerder uitg·egeven prentbriefkaarten 
" eenvoudige voorstelling·en van de plaats 
uitmaken » en verkocht werden om de 
kopers in staat te stellen " het aandenken 
van de bezichtiging van een historische 
plaats te bewaren », niet insluit dat de 
afbeelding door bedoelde pren tbriefkaar
ten de kunstwerken van tweede en derde 
aanleggers niet tot onderwerp had, of 
dat die kunstwerken in de reproductie 
enkel zouden begrepen geweest zijn om
dat zij niet konden gescheiden worden 
van een voorwerp dat verweerder met 
goed recht kon afbeelden ; 

Dat de middelen gegrond zijn; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietig·de beslissing·; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
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verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

14 april 1955. - 1e kamer. ·_ Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeur en Delacroix. 

te KAMER.- 14 april 1955 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHIL BE-' 
HORENDE TOT DE BEVOEGDHEID VAN 
DE WERKRECHTERSRAAD. - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG VOOR HETZELFDE GESCHIL. -
ARTIKEL 8 VAN DE WET BETREFFENDE 
DE BEVOEGDHEID. TOEPASSINGS
VOORWAARDEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHIL BE
HORENDE TOT DE BEVOEGDHEID VAN 
DE WERKRECHTERSRAAD. - TUSSEN 
PARTIJEN V66R HET GESCHIL GESLOTEN 
OVEREENKOMST WAARBIJ AAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BE
VOEGDHEID WORDT OPGEDRAGEN. -
GESCHIL NIET v66R DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG, MAAR VOOR DE 
WERKRECHTERSRAAD INGELEID.- BE
VOEGDHEID VAN DEZE RAAD. 

1° Artikel 8 van de wet betreffende de 
bevoegdheid in burgerlijke zaken onttrekt 
slechts een aan de bevoegdheid van de 
werkrechtersraad behorend geding aan 
deze rechtsmacht, wannee1· het v66r de 
rechtbank van ee1·ste aanleg ingeleid is 
en de verwerende paTtij de ontlasting 
van de rechtbank niet verzoekt (1). (Wet 
van 15 maart 1932, art. 1.) 

2° Ondanks het beding van een overeen
komst, waarbij de partijen aan de Techt
bank van ee1·ste aanleg de bevoegdheid 
hebben opgedragen om alle betwistingen 
te beslechten d·ie tussen hen betreffende 
de uitvoering van de overeenlwmst zm~den 
ontstaan, mag de werkrechte1·sraad zich 
slechts onbevoegd veTklaren om van zulk
danige betwisting, die voor hem gebmcht 
is en wettelijk tot zijn bevoegdheid be
hoort, kennis te nemen, wanneeT het 

(1) Zie het verslag va.n de Commissie van 
J"ustitie van de Senaat, Pasinmnie, 1932, 
blz. 58, nr. 53. 

geding niet Teeds vooT de rechtbank van 
eerste aanleg hangend is. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SARMA, 
T. MAERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 maart 1954 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden; 

Over het eerste middel, afg·eleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 8 (arti
kel '1 van de wet van 15 maart 1932), 
15 van de wet van 25 maart 1876 betref
fende de bevoegdheid, 1, 2, 3, 4, 43, 44, 
45, 46 van de wet van 9 juli 1926 betref
fende de werkrechtersraden en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden beslis
sing verklaart dat de werkrechtersraad 
bevoegd is ol:n van de eis kennis te nemen, 
ondanks de dvereenkomst tussen partijen, 
vvaarin bij wijzig·ingsclausule bij het op 
iO september 1938 gesloten contract be
dongen werd dat « partijen uitdrukkelijk 
overeenkomen elke betwisting welke tus
sen hen in verband met toepassing, uit
voering of uitlegging van dit contract 
mocht rijzen, aan de bevoegdheid van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen 
te onderwerpen ,, en zulks om de reden 
dat de verzaking door de verwerende 
partij zich te beroepen op het recht be
recht te worden door het bijzonder 
rechtscolleg·e hetwelk door de wet tot het 
beslechten van zekere geschillen inge
steld werd, naar luid van lid 2 van arti
kel 8 van de wet betreffende de bevoegd
heid enkel kan plaats hebben (( wanneer 
het geschil voor de rechtbank van eerste 
aanleg wordt gebracht, dat aileen de 
uitbreiding van de toewijzingsrechts
macht welke op een zodoende uitgedrukte 
wilsuiting gegrond is door de wet geoor
loofd is ,, dan wanneer de rechtbank 
van eerste aanleg volheid van rechts
macht bezit en het gewoon rechtscollege 
is, terwijl de partijen kunnen afzien van 
de beperkingen welke aan die volheid 
van rechtsmacht ten behoeve van bij
zondere gerechten werden gesteld en 
de rechter gehouden is die verzakingen, 
hetzij uitdrukkelijke of stilzwijgende, in 
acht te nemen, op om het even welk 
tijdstip zij ook mogen plaats gehad 
hebben, naardien ten opzichte der over
eenkomsten in deze materie volledige 
vrijheid de regel is : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van de bestreden beslissing, het 
geschil tussen partijen krach tens arti-
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kelen 1 en 43 van de wet van 9 juli 192.6 
tot de bevoegdheid van de werkrechters
raad behoorde ; dat desondanks aanleg
ster, verweerster v66r de rechter over 
de grond, de bevoegdheid van dat gerecht 
afwees om de reden dat een van de 
clausules van het dienstcontract, hetwelk 
verweerder aanlegster verwijt onregel
matig verbroken te hebben, uitsluitend 
aan de Rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen bevoegdheid toekent voor « elke 
betwisting· die in verband met uitvoering 
en uitlegging van voormeld contract 
mocht rijzen », en dat artikel. 1 van de 
wet van 15 maart 1932 zodanige toe
wijzing van bevoegdheid toestaat; 

Overwegende dat zowel uit de parle
mentaire voorbereiding als uit de tekst 
van artikel 1 van voormelde wet blijkt 
dat de enige beperking, welke door die 
bepaling aan de vroegere bevoegdheid 
van de werkrechtersraad gesteld wordt, 
is aan de rechtbank van eerste aanleg 
niet toe te staan een v66r haar gebracht 
geschil, dat tot de bevoegdheid van de 
werkrechtersraad behoort, uit handen te 
geven ingeval de verweerder zulks niet 
verzoekt; 

Overwegende dat, waar zij vaststelt 
dat het geschil niet v66r de rechtbank 
van eerste aanleg doch v66r de werkc 
rechtersraad die krachtens artikelen 1 
en t.3 vim de wet van 9 juli 1926 was 
gebracht geweest, de bestreden sententie 
wettelijk beslist heeft dat artikel 1 van 
de wet van 15 maart 1932 ter zake geen 
toepassing kon vinden en de op die 
bepaling gesteunde exceptie van onbe
voegdheid wettelijk afgewezen heeft ; 

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

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1101, 1108, 1109, 1111, 
H12, 1113, 1123, 1124, 1134, 1156 tot 
ii6t., 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, 
doordat de bestreden sententie beslist 
dat het in de wijzigingsclausule van 
S mei 1951 vervat be ding van toewijzing 
van bevoegdheid ten deze geen toepas
sing kan vinden, omdat verweerder 
sedert 1 september 1936 in dienst was 
van aanlegster, dat de ondergeschiktheid 
wezenlijk tot het contract van dienst
-verhuring behoort en dat eruit volgt dat 
de naderhand tussen partijen totstand
gekomen overeenkomsten « door hem 
(verweerder) niet vrijelijk zijn kunnen 
besproken worden en dus in werkelijkheid 
toestemmingsclausules uitmaken », om 
eruit te besluiten « dat uit de voren
staande overwegingen blijkt dat de clau-

sules waarop appellante zich thans be
roept minstens onduidelijk, zo niet dub
belzinnig voorkomen en dat dienvolgens 
geen rekening ermede behoeft te worden 
gehouden >>, dan wanneer de onduidelijk
heid of de dubbelzinnigheid van een 
contractuele clausule naar de bewoor
dingen van dat contract dient beoordeeld 
te worden ; dan wanneer de bestreden 
sententie niet op enige onduidelijkheid 
of dubbelzinnigheid in het beding van 
toewijzing van bevoegdheid wijst, dan 
wanneer de overwegingen welke het von
nis met betrekking tot de band van 
ondergeschiktheid van verweerder en tot 
het karakter van toestemmingscontract 
van de clausule laat gelden in genen dele 
de Leweerde onduidelijkheid of dubbel
zinnigheid ervan betreffen ; dan wanneer 
ten slotte, ingeval een clausule als gesteld 
in onduidelijke of dubbelzinnige bewoor
dingen voorkomt, het de zaak van de 
rechter is ze te verklaren en hij zich 
niet ermede mag vergenoegen ze buiten 
beschouwing te laten ; tweede onderdeel, 
doordat de bestreden sententie, na ver
klaard te hebben dat de litigieuze over
eenkomsten toestemmingscontracten uit
maken en dat de rechter de te strikte of 
te overdreven strenge clausules van die 
contracten kan verzachten, beslist dat 
die kenmerken werden vertoond door het 
beding dat tot stand is gekomen toen 
de verbintenis reeds liep, hetwelk een 
opzeggingstermijn van slechts acht dagen 
voorziet en hetwelk men wil toepassen 
op een bediende die meer dan zestien jaar 
dienst heeft, en weigert de wijzigings
clausule van 8 mei 19 51 toe te passen 
waarbij aan de rechbank van eerste 
aanleg bevoegdheid wordt toeg·ekend, dan 
wanneer de overweging die enkel voor de 
gecritiseerde clausule van 10 september 
1938 geldt het niet toepassen van de 
bepaling van de wij zigingsclausule van 
8 mei 1951 niet kan rechtvaardigen, hoe
wei die clausule als een toestemmings
contract dient aangezien te worden, naar
dien de sententie niet zegt waarom de 
toewijzing van de bevoegdheid aan de 
rechtbank van eerste aanleg " te strikt 
of te overdreven streng '' zou wezen : 

Overwegende dat dit middel, zonder 
de principHile bevoegdheid van de werk
rechtersraad in dit g·eval te betwisten, 
zich ertoe beperkt de gronden te criti
seren welke de rechter over de grond 
ingeroepen heeft ter rechtvaardiging van 
het verwerpen, door hem, van de clausule 
waarbij de bevoegdheid aan de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen toe
gewezen wordt; 
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Overwegende dat die gronden over
tollig voorkomen, vermits het bestreden 
dispositief door de ten antwoord op het 
eerste middel aangehaalde overwegingen 
van de sententie gerechtvaardig·d is; 

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

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1134, 
1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1117 
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat de bestre
den sententie· beslist dat " het feit derge
lijke nieuwe voorwaarden aan een reeds 
in dienst zijnde kantoorbediende op te 
leggen een dwang· uitmaakt die van 
aard is om diens toestemming nietig te 
maken "' omdat " ter zake van verhuring 
van diensten, de aangestelde aileen over 
het inkomen van zijn arbeid beschikt om 
in zijn behoeften te voorzien, dat de 
gerechtvaardigde vrees welke hij kan 
hebben zijn plaats te verliezen ingeval 
hij de nieuwe eisen van zijn werkgever 
niet aanvaardt, beantwoordt aan de ver
eisten van artikel 1112 van het Burger
lijk Wetboek, opdat er een toestemmings
gebrek weze », dan wanneer het geweld 
dat het toestemmingsgebrek uitmaakt 
door de medecontractant of een derde 
moet gepleegd worden en niet kan be
staan in het persoonlijk belang dat de 
partij vindt in het contracteren of in 
de louter subjectieve vrees die zij gevoelt 
zich, indien zij het contract niet aangaat, 
in een minder gunstige toestand te be~ 
vinden; dan wanneer het g·eweld boven
dien in de dreiging van een onrechtvaar
dig kwaad rooet bestaan en, aangezien 
de verbreking van het dienstcontract een 
recht is voor de werkgever evenals voor 
de bediende, de vrees van die verbreking· 
niet de vrees van een onrechtvaardig· 
kwaad is : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het op het beding van toewijzing van 
bevoegdheid betrekking heeft, evenals 
het tweede middel en om dezelfde reden 
niet ontvankelijk is; 

Dat, in zover het middel artikel 4 van 
de op 10 september 1938 aangegane 
overeenkomst bedoelt, het slechts tegen 
een ten overvloede in de sententie gege
ven bewijsvoering opkomt en eveneens 
niet ontvankelijk is; 

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

H april 1955. - 1e kamer. - Voor
zittet, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Vetslaggevet, H. Demoulin. - Gelijlclui
dende conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Ter-

micourt, procureur-g·eneraal. - Pleiter, 
H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 18 april 1955 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERT DAT OP DE CONCLUSIES NIET 
WERD GEANTWOORD. - GEPAST ANT
WOORD. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG' MIST. 

Mist feitelijli;e grondslag het middel dat 
aanvoert dat op de conclusies niet werd 
geantwoo1·d, dan wanneer op deze een 
gepast antwoord in de bestreden beslis
sing werd gegeven. 

{VIVEY EN PERSOONLIJKE VENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« DE GROOTE EN CATRYSSE, T. BUURT
LIJNEN OOSTENDE EN COMMEINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 12 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Wat de beslissing betreft gewezen over 
de burgerlijke vorderingen ingesteld tegen 
aanlegger Vivey door de burgerlijke par
tijen " .Maatschappij tot exploitatie der 
buurtlijnen " en " Algemeen Syndicaat " : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, en 418 en 420 
van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest de hele verantwoordelijk
heid van het ongeval, dat zich op 25 fe
bruari 1952 voordeed ingevolge de aan
rijding van eisers au tovoertuig met de 
tram bestuurd door verweerder Com
meine, op eerste eiser heeft gelegd en 
eiseres burgerlijk verantwoordelijk heeft 
verklaard voor de gevolgen van dit on
geval, zonder eisers besluiten te beant
woorden waarin hij liet gelden dat de 
tramgeleider zijnerzij ds on voorzich tig
heden had begaan door zijne snelheid 
niet te regelen met inachtneming van de 
zware mist die er de dag van het ongeval 
heerste en dus de zichtbaarheid aanzien
lijk verminderde, en tevens door zijne 
aankomst niet door geluidsseinen aan te 
kondigen : 

Overwegende dat het hof van beroep 
in zijn arrest aanstipt dat het ongeval 
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alleen te wijten is aan de onvoorzichtig
heid van aanlegger Vivey ; dat door aldus 
deze onvoorzichtigheid als enige oorzaak 
van de onvrijwillig veroorzaakte slag·en 
of verwondingen te beschouwen, het hof 
van beroep op passende wijze geantwoord 
heeft op de conclusies van aanlegger 
Vivey, die zekere handelingen van ver
weerder Commeine, namelijk zijn over
dreven snelheid en het verzuim zijn 
aantocht met geluidssein aan te kondigen, 
als oorzaak van het ongeval opgegeven 
had· 

O~erwegende dat het hof van beroep 
verder de in het middel aang·ehaalde 
opwerpingen beantwoord heeft door er 
op te wijzen dat verweerder Commeine 
mocht veronderstellen dat alle wegge
bruikers hem de doorgang zouden vrij
gelaten hebben, des te meer daar hij op 
een verhoogde en voorbehouden berm 
reed· 
D~t het middel dienvolgens feitelijke 

grondslag mist ; 
Wat de beslissing betreft gewezen over 

de burgerlijke vordering door aanlegster 
Personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid «A. J. Degroote en H. 
Catrysse », burgerlijke partij, ingesteld 
tegen Commeine en de Maatschappij tot 
inrichting der buurtlijnen : 

Overwegende dat aanlegster geen mid
del inroept ; 

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

18 april 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, aclvocaat-generaal.- Plei
tM', H. Van Leynseele. 

2c KAMER. ~ 18 april 1955 

TRAMWEGE:N, AUTOBUSSEN EN 
AUTOCARS. - BEZOLDIGD VERVOER 
VAN PERSONEN. - VERVOLGING INGE
STELD UIT HOOFDE VAN, ZONDER MACH
TIGING, EEN BIJ ARTIKEL 56, h, VAN 
HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
20 SEPTEMBER 19,7 BEPAALDE AUTO
CARDIENST TE HEBBEN UITGEBAAT. -
VONNIS DAT DE BETICHTE VRIJSPREEKT 
EN DE RECHTBANK ONBEVOEGD VER
KLAART OM KENNIS TE NEMEN VAN DE 
EIS VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, OM 
DE REDEN DAT HET VERVOER NOCH 
EEN VERVOEII VAN PERSONEN wiE'l' TOE-

RISTISCH KARAKTER NOCH EEN AAN EEN 
MACHTIGING ONDERWORPEN BIJZONDE
RE AUTOBUSDIENS'f UITMAAKTE. 
VONNIS NIET WETTELIJK GERECHT
VAARDIGD. 

Is niet wettelijk gerechtvaw·digd het dis
positief van het vonnis dat, een vervol
ging beslechtende uit hoofde van, zonde1· 
machtiging, een bij artikel 56, h, van 
het besluit van de Re,gent van 20 septem
bel' 1947 bepaalde autocardienst te heb
ben uitgebaat, de betichte vrijspreekt en 
de rechtban/c onbevoegd verklaw·t om 
/cennis te nemen van de eis van de burgel·
lijke partij, om de enige 1·eden dat het 
verrichte vervoer noch een vervoer van 
personen met tom·istisch kamkter, noch 
een aan machtiging onderworpen bijzon
del'e autobusdienst uitmaakte, zonder na 
te gaan of dat vervoer niet een bij arti
/cel 56, h, van voormeld besluit van de 
Regent bepaalde autocardienst uitmaalr
te ( 1). (Besluitwet van 30 december 
1%6, art. '1, 2, 14, '19 en 30; besluit 
van de Regent van 20 september 1%7, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
15 januari 1953, art. 56, a en h.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER 
BELGISCHE SPOORWEGEN, 'f. JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis op 3 november 1954 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

I. Wat betreft de over de publieke 
vorclering gewezen beslissing : 

Overwegende clat de voorziening zon
der voorwerp is, daar aanlegster niet 
tot de kosten van de publieke vorclering 
veroordeeld wercl ; 

II. Wat betreft de over de burgerlijke 
vorclering gewezen beslissing : 

Over het miclclel, afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen '1, 2, 11, '14, 1? 
en 30 van de besluitwet van 30 december 
1%6 houdencle herziening en samenorcle
ning van de wetgeving· betreffende het 
bezoldigd vervoer van personen door 
middel van automobielen, 50, 56, bij
zonder alinea h, van het Regentbesluit 
van 20 september '1%?, houclende de 

(1) Betreffende het toepassingsveld van de 
besluitwet van 30 december 1946 en het 
beg'l·ip « bijzondere autobusdienst.en ,, zie 
verb1·., 28 september 1953 (A·rr. Ve;·br., 1954, 
blz. 40; Bull. en PAsrc., 1954, I, 51). · 
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algemene voorwaarden betreffende de 
openbare autobusdiensten, de bijzondere 
autobusdiensten en de autocardiensten, 
en voor zoveel a1s nodig, van arti
ke1en 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing, vast
stellende dat « het door beklaagde op 
ill februari 195~ gedane bezoldigd per
sonenvervoer naar het kinderwelzijn 
Diesterweg niet een toeristisch karakter 
vertoonde " en dat " beklaagde op 14 fe
bruari 195~ een bezoldigd vervoer van 
personen heeft ingericht zonder de daar
voor vereiste machtiging te bezitten "• 
nochtans de betichting niet weerhoudt 
en het eerste vonnis hervormt, om reden, 
dat het ten deze om een bijzonder auto
busdienst gaat naardien « vo1gens arti
kel 17 van de bes1uitwet van 30 decem
ber 19~6 als bijzondere autobusdiensten 
beschouwd worden de diensten tot ge
meenschappelijk vervoer van personen 
we1ke, hoewel zij de algemene kenmerken 
van de openbare autobusdiensten ver
tonen, uitsluitend voor bepaalde catego
rieen reizigers bestemd zijn en waarbij 
ingedeeld worden : de diensten ingericht 
ten behoeve van ondermeer de bezoekers 
van hospitalen of sanatoria, kinderen om 
ze naar openluchthuizen of kuuroorden te 
vervoeren en in het algemeen al de recht
streeks of onrechtstreeks bezoldigde dien
sten van dezelfde aard "• en om reden 
dat het bewijs niet wordt geleverd dat, 
buiten de op H februari 195~ uitgevoerde 
reis, de beklaagde er nog andere naar 
het sanatorium te Heide-Kalmthout zou 
hebben ondernorrien ; dat hieruit vo1gt 
dat een hoofdzakelijk bestanddeel ter 
zake ontbreekt opdat het ten laste van 
beldaagde gelegd feit onder de toepassing 
van de besluitwet van 30 december 19~6 
zou vallen, dat inderdaad opdat er van 
een bijzondere autobusdienst sprake zou 
kunnen zijn er een zekere periodiciteit 
van deze dienst of minstens een zekere 
herhaling van de ondernomen reizen zou 
moeten bestaan, dan wanneer, enerzijds, 
artikel 11 (verkeerdelijk in het bestreden 
vonnis als artikel 17 vermeld) van de 
besluitwet als bij zondere autobusdiensten 
beschouwt de diensten tot gemeenschap
pelijk vervoer van personen vvelke, hoe
wei zij de algemene kenmerken der open
bare autobusdiensten vertonen, uitslui
tend voor bepaalde categorieen van reizi
gers bestemd zijn, en daarbij de diensten 
indeelt die ten behoeve van kinderen 
worden ingericht om ze naar openlucht
huizen of kuuroorden te vervoeren, en 
in het algemeen al de rechtstreeks of 

onrechtstreeks bezoldigde diensten van 
dezelfde aard, - onverschillig op welke 
wijze de reizigers betalen of gegroepeerd 
worden, - die noch in de categorie van 
de openbare autobusdiensten noch in die 
van de autocardiensten te rangschikken 
zijn, en anderzijds betichte op grond van 
artikel 56, h, van voormeld Reg·ents
besluit vervolgd werd en door het eerste 
vonnis uitdrukke1ijk veroordeeld werd 
om een bijzondere rit ingericht te hebben, 
waarvoor de toelating van de Heer 
Minister van verkeerswezen vereist was, 
zodat, door de betichting niet te weer
houden en het eerste vonnis te hervor
men, die op de overtreding van voormeld 
artikel 56, h, gesteund waren om reden 
dat het kwestieus vervoer geen toeristisch 
karakter vertoonde (artikel 56, A) en 
derhalve als een bijzondere autobusdienst 
diende beschouwd te worden, zonder 
echter het hoofdzake1ijk kenmerk van de 
herhaling, en alzo verwaarlozend na te 
gaan of het kwestieus vervoer niet viel 
onder toepassing van artikel 56, h, dat 
niet door het gebrek aan toeristisch 
karakter uitgesloten word t en waarop 
vervo1ging en de eerste veroordeling 
gesteund waren, het bestreden vonnis de 
in het middel aangehaalde wetsbeschik
kingen geschonden heeft : 

Overwegende dat verweerder vervo1gd 
werd om, « te Kalmthout, op 14 februari 
195~, een bezo1digd personenvervoer over 
de weg met behulp van automobielen, 
vallende onder toepassing van arti
kel 56, h, van het. besluit van de Regent 
van 20 september 1947, verricht te heb
ben, zonder daarbij aan de door artike1 2 
van dit besluit opge1egde verplichtingen 
te voldoen "; 

Overwegende dat de besluitwet van 
30 december 1946 .het bezoldigd vervoer 
van personen door middel van automo
bielen in de vier volgende categorieen 
ingedee1d he eft : 1 o de openbare autobus
diensten ; 2° de bijzondere autobusdien
sten ; 3° de autocardiensten ; ~0 de taxi
of de huurautodiensten; 

Dat het besluit van de Regent van 
20 september 194 7, houdende de alge
mene voorwaarden betreffende de exploi
tatie van de eerste drie categorieen, als 
autocardiensten zekere diensten van toe
ristische aard beschouwt, doch ook andere 
diensten, waaronder die vermeld bij arti
kel 56, h, van het aan dit bes1uit gehecht 
reglement, zijnde de in bijzondere ge
vallen door de Minister van verkeers
wezen toe te Jaten ritten; 

Overweg·ende dat de eerste rechter 
verweerder had veroordeeld om, zonder 
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toelating, een onder de bepaling van dit 
artikel 56, h, vallende vervoer verricht 
te hebben; 

Overwegende dat het beetreden vonnis 
verweerder vrij~preekt en, ingevolge deze 
vrijspraak, zich onbevoegd verklaart om 
over de eis der burgerlijke partij uit
spraak te doen, om de reden dat voor
meld vervoer geen toeristisch karakter 
vertoonde en dat er, bij gebrek aan een 
zekere periodiciteit, geen sprake kon zijn 
van een bijzondere autobusdienst, zonder 
na te gaan of dit vervoer niet, zoals in de 
betichting vermeld stond, onder toe
passing viel van gezegd artikel 56, h, 
dat zekere diensten bedoelt die geen bij
zondere autobusdiensten, doch autocar
diensten zijn en die niet noodzakelijk 
een toeristisch karakter vertonen ; 

Dat, dierivolgens, de motieven van het 
vonnis het beschikkend gedeelte ervan 
niet rechtvaardigen en dat het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het 
over de burgerlijke vordering gewezen 
werd; beveelt dat melding van onder
havig· arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat ten laste van aanlegster 
de kosten van betekening van hare voor
ziening aan het openbaar ministerie ; 
veroordeelt verweerder tot de overige 
kosten ; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen, zetelende in hoger beroep. 

18 april 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. ·de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Huybrechts.- Gelijkluidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 april 1955 

1° BANKBREUK.- PUBLIEKE VORDE
RING ONAFHANKELIJK VAN DE FAIL
LIETVERKLARING. 

2° BANKBREUK. -ARREST VAN VER
OORDELING WAARBIJ DE STAAT VAN 
STAKING VAN BETALING UITSLUITEND 
GESTEUND IS OP HET GEZAG VAN 
HET RECHTERLIJK GEWIJSDE VOORT, 

(1) Verbr., 18 october 1938 (An·. Yerbr., 
1938, blz. 211; Bull. en PASIC., 1938, I, 320). 

(2) Zie verbr., 1 october 1880 (Bull. en 
PAsrc., 1880, I, 292, met de conclusie van 
het openbaar ministerie; cass. fr., 23 novem-

VLOEIEND UIT EEN ARREST DAT EEN 
VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING BE
VESTIGT. - NIET WETTELIJK GERECHT
VAARDIGD ARREST. 

1° De publieke vordering we gens bank
breuk is onafhanlcelijk van elke door de 
rechtbank van koophandel uitgesproken 
faillietverldaring ( 1). 

2° Is niet wettelijk gerechtvaardigd de 
beslissing die een betichte uit hoofde 
van bankbreulc vet·oot•deelt, waat' het 
de staat van staking van betaling uit
sluitend steunt op het gezag van het 
rechtet•lijk gewijsde voortvloeiend uit een 
arrest, dat een vonnis van de rechtbanlc 
van koophandel bevestigt, waarbij de 
betichte in staat van faillissement ver
klaard werd (2). 

(VAN HEMELRIJCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 2/lo december 195/lo gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel llo89 van het Strafwet
boek, doordat het hof van beroep dat 
aanlegger wegens eenvoudig·e bankbreuk 
veroordeelt, verzuimd heeft zelf de werke
lijke staat van faillissement van aanlegger 
nate gaan, zich ertoe beperkend, op dezes 
conclusies als zou hij niet in staat van 
staking van betaling verkeren te ant
woorden dat deze beschouwing ter zake 
niet dienend was, omdat hieromtrent 
definitief door arrest van 28 april 195/lo 
werd beslist : 

Overwegende dat de publieke vorde
ring wegens bankbreuk onafhankelijk is 
van elke in handelszaken uitgesproken 
faillietverklaring, dat het desbetreffend 
gewijsde in handelszaken zonder uitwer
king is op strafgebied, dat bijgevolg het 
hof van beroep niet gerechtigd was, ten 
aanzien van de ontkenning van aanlegger 
wat zijn staat van staking van betaling· 
betreft, zich ertoe te beperken naar het 
defmitief karakter van het arrest van 
faillietverklaring van 28 april 195t. te 
verwijzen; dat het hof van beroep er toe 
gehouden was zelf na te gaan of aan-

ber 1827 (DALLOZ, Rep,, V° Faillite et banque
route, nr. 1396, nota 3) ; GARRAUD, Droit 
penal franya·is, deel VI, nr. 2667; CHAUVEAU 

et HELIE, TMm·ie du Code penal, 1887, cleel V, 
nr. 2154. 
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legger werkelijk in staat van faillissement 
verkeerde; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door dit te verzuimen, artikel 489 van 
het Strafwetboek geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het aanlegger wegens 
betichtingen B, a en b, veroordeeld heeft; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigd arrest ; 
legt de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

lB april 1955. - 2 8 kamer. - VooT
zitter," H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve·r, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

28 KAMEn. - 19 april 1955 

1° OPENBAAR .MINISTERIE.- CoN
CLUSIE IN OPENBARE TERECHTZITTING. 
- TOEPASSING VAN HET BIJ ARTIKEL 96 
VAN DE GRONDWET BEPAALD PRINCIPE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN. - VOORZIENING WELKE DE 
WETSBEPALINGEN NIET AANDUIDT DIE 
ZOUDEN GESCHONDEN ZIJN. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

so VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN. - DOOR AANLEGGER NEER
GELEGDE MEMORIE TOT WEDERANT
WOORD. - .ME~'!ORTE WAAROP HE'f HOF 
SLECHTS ACH'l' SLAA'f INDIEN ZIJ EEN 
ANTWOORD Op EEN GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID OPLEVERT. 

1° Het is krachtens artikel 96 van de 
G1·ondwet dat de te1·echtzitting, waarop 
het openbaar ministerie gehobl'd wordt, 
openbaar dient te zijn (1). 

2° In zaken van rechtstreekse belastingen 
is niet ontvankelijk de voorziening die 
de wetsbepalingen niet aanduidt die zou
den geschonden zijn (2). (Wet van 6 sep
tember 1895, art. 14.) 

S0 ln zaken van 1'echtstreekse belastingen 

(.1) Raaclpl. verbr., 20 december 1888 (Bttll. 
en PAsrc., 1889, I, 74). 

(2) Verbr., 14 juli 1953 (A1'1'. Verbr., 1953, 
biz. 812; Bull. en PAsrc., 1953, I, 946). 

mag de aanlegge1·, in de vom· het hof 
van verb1·eking gevoerde procedure, 
slechts een ?n811W1'ie tot wedemntwoord 
neerleggen, wannee1· zij tot antwoord 
dient op een door verweerder opgewm·pen 
grand van niet-ontvanlcelijkheid ( S). 
(Wet van 6 september 1895, art. 14, 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 2S juli 195S.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " SCHEEPS
WERF VERGOUWEN "• T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 195S gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending· van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat, na te hebben vast
gesteld dat Amedee Vergauwen practisch 
de enige eigenaar van de aanleggende 
naamloze vennootschap " Scheepswerf 
A. Vergauwen en Zonen " was en dat hij 
geen persoonlijke bedrijvigheid heeft ge
had, het bestreden arrest daaruit afleidt 
dat de bedragen van 123.076 frank en 
667.86S frank, voorkomend op het kre
diet van de prive-rekening van A. V er
gauwen, in de boekhouding van die ven
nootschap noodzakelijk gelden moeten 
zijn die voortkomen van door aanlegster 
g·edurende de jaren 1940-19!,4 uitbetaalde 
aanvullende bezoldiging·en, welke aldus 
bij haar belastbare inkomsten dienen ge
voegd, dan wanneer de aangehaalde om
standigheden niet toelaten te besluiten 
dat gezegde bedragen niet sedert v66r 
1 januari 1940 tot het persoonlijk bezit 
van Amedee Vergauwen behoorden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de in het middel bedoelde 
bedragen voorkomen op de prive-reke
ning van de heer Amedee Vergauwen, 
zoals die uit de balansen van aanlegster 
respectievelijk op S1 december 19S1 en 
op S1 december 19!.2 blijkt ; 

Dat het middel dienvolgens feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 150 en 152 
van de wet van 18 juni 1869 betreffende 
de rechterlijke inrichting, doordat het 
bestreden arrest, dat uitgesproken werd 

I 

(3) Verbr., 8 februari 1955, supra, biz. 463 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 609); 1 maart 1955 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 720). 



--~-------~ 

i 
--- r 

I 
,_-__ 

-689 

in openbare terechtzitting van 9 juli 1953 
in aanwezigheid van de heren Hendrickx, 
raadsheer, waarnemend voorzitter, Ver
wilghen en Beeckmans de_ West-Meer
beeck, raadsheren en Cerckel, substituut 
procureur-generaal, anderzijds vermeldt 
dat het gewezen werd na eensluidend 
advies van de heer substituut procureur
generaal baron Vint;otte, dan wanneer 
aldus uit niets blijkt dat, op de openbare 
Lerechtzitting van 9 juli 1953 of op een 
voorgaande openbare terechtzitting, de 
heer substituut procureur-generaal baron 
Vint;otte aanwezig is geweest, zodat daar
uit dient te worden afgeleid dat hij zijn 
advies niet in openbare terechtzitting 
heeft gegeven : -

Overwegende dat geen van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen voor
schrijft dat het openbaar ministerie in 
openbare terechtzitting zal worden ge
hoord, maar dat die verplichting een 
gevolg is van de bij artikel 96 van de 
Grondwet gestelde regel; 

Overwegende dat, waar het middel 
aldus de wetsbepalingen niet aanduidt 
die zouden geschonden geweest zijn, het, 
derhalve, krachtens artikel H van de 
wet van 6 september 1895, niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van wederantwoord 
die aanlegster niet mocht neerleggen daar 
verweerder geen grond van niet-ontvan
kelijkheid had opgeworpen, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt aanlegster tot 
de kosten. 

19 april 1955. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raads heer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

26 KAMER. - 19 april 1955 

to INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN Al\!BTSWEGE. - NAVOR
DERING VAN RECHTEN OVER DE DIENST
JAREN 19H TOT '19t.5. - BUITENGE
WONE TERl\UJN KRACHTENS DE 
BESLUITWET VAN 17 DECEMBER '1942 
GESCHORS'l'. - WET'l'ELIJKHEID VAN 
DE TOEPASSING VAN DE BIJ ARTIKEL 57 
VAN DE SAl\lENGESCHAKELDE WETTEN 
BEPAALDE VERHOGINGEN. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. 

VERBR., 1955. ~ 44 

vVETGEVER IN DE WET NAAR EEN BEPA
LING VAN DE VIGERENDE WETGEVING 
VERWIJZEND. - VERWIJZING DIE DE 
BEPALING BEDOELT ZOALS ZIJ GEBEUR
LIJK AANGEVULD OF GEWIJZIGD WERD. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN DE 
WET VAN 16 OCTOBER 19t.5. - BUITEN
GEWONE TERl\liJN. - AANVULLENDE 
AANSLAG GEVESTIGD TIJDENS DE BUI
'l'ENGEWONE TERMIJN DIE KRACHTENS 
DE BESLUITWET VAN 17 DECEMBER '1942 
GESCHORST WAS. 

1° De aanslagen in de gewone inkornsten
belastingen, die bij navordering van 
rechten over de dienstjaren 194-1 tot 194-5 
v66r het verstr~jken van de bij artikel 7 4-
van de sarnengeschakelde wetten bepaalde 
en krachtens de besl·uitwet van 17 decern
ber 194-2 geschorste buitengewone ter
mijnen op het kohier gebracht werden, 
brengen de bij artikel 57 van de sam.en
geschakelde wetten bepaalde verhog1:ng 
mede (1). 

2° Wanneer de wetgever zonde-r voorbehoud 
naar een bepaling van de vigerende wet
geving verwijst, bedoelt hij noodzakelijk 
deze bepaling zoals ze gebeurlijk aan
gevuld of gewijzigd we1·d (2). 

3° Vermits cwtikel 1 van de besluitwet van 
17 december 1942 al de bij artikel 74-
de-r sarnengeschakelde wetten voo1·ziene 
verjaringen had geschorst tot de datum 
van het koninkl~ik besluit uitvaardigend 
dat het leger terug op vredesvoet zou 
worden gebmcht, hebben de opstellers 
va1i de wet van 16 october 1945 nood
zakelijk in artikel 7 de termijnen van 
artikel 74-, gelet op gezegde schorsing, 
beoogd (3). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. SAGAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 october 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, 1320 tot 1332 van het 
Burgerlijk Wetboek, 32, § 1, 35, § 1, 57 

(1) Zie verbr., 11 januari en 15 februari 
1955, supra, blz. 354 en 491 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 481 en 642). 

(2) en (3) Zie verbr., 30 november 1954, 
stt-pm, blz. 210 (Bnll. en PAsrc., 1955, I, 287). 
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en 74 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 12 september 
'1936 en voor zoveel nodig door de beslui
ten van 3 juni 1941, 31 juli 1943 en het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 2 en 6 van de wet van 17 juni 1938 
houdende wederinvoering van de natio
nale crisisbelasting en voor zoveel nodig· 2 
en 7 van de besluiten van 16 juni 1941, 
31 juli '1943, en het besluit van de Regent 
van 16 januari 1948 houdende samen
schakeling van de wettelijke beschikkin
gen, betreffende deze belasting·, en 7 van 
de wet van 16 october 1945, doordat het 
bestreden arrest de administratie niet 
gemachtigd verklaart om ter zake op 
de in 1'9~9 bij navordering van rechten 
over de dienstj aren 1941 tot 1944, ge
vestigde aanvullende aanslagen in de 
inkomstenbelastingen belastingsverho
gingen toe te passen om reden dat indien 
artikel 7 van de wet van 16 october 1945 
wel toelaat ondanks het verstrijken van 
de bij artikel 74 der samengeschakelde 
wetten bepaalde termijnen aanvullende 
aanslagen te vestigen, het nochtans be
paalt dat na het verstrijken van die 
termijnen geen verhogingen mogen toe
gepast worden; dat ter zake op het ogen
blik van de vestiging van bedoelde aan
slagen, gezeg·de termijnen verstreken 
waren, zodat aileen de g·ewone terminen 
kunnen beschouwd worden en niet de 
termijnen zoals zij door de besluitwet 
van 17 december 1942 of de wet van 
30 juli 194 7 geschorst of verlengd werden, 
dan wanneer bedoeld artikel 7 van de wet 
van 16 october 1945 door de administra tie 
niet werd toegepast en overigens niet 
toepasselijk was ; de verweerder in de 
gewone inkomstenbelastingen op het 
totaal bedrag van de tijdens de oorlogs
jaren behaalde inkomsten werd aange
slagen en de aanslagen geldig· nagevor
derd werden binnen de termijnen voor
zien bij artikel 74 van de samengescha
kelde wetten en verlengd krachtens de 
besluitwet van 17 december 1942 en de 
wet van 30 juli 194 7 ; terzake de door 
artikel 57 van de samengeschakelde be
lastingwetten gestelde voorwaarden ver
vuld waren - wat door het bestreden 
arrest niet wordt ontkend - en dien
volgens terecht belastingverhogingen 
werden toegepast : 

Overwegende dat artikel 7 van de wet 
van 16 october 1945 bepaalt dat, wanneer 
de aanvullende aanslagen na het ver
strijken van de bij artikel 74 van de 
samengeschakelde inkomstenbelasting
wetten vastgestelde termijnen worden 

gevestigd, er noch verhogingen noclt 
geldboeten dienen toegepast; 

Overwegende dat, wanneer de wet
gever zonder voorbehoud naar een bepa
ling van de vigerende wetgeving verwijst,. 
hij noodzakelijk deze bepaling bedoelt 
zoals zij gebeurlijk op deze datum aan
gevuld of gewijzigd zou geweest zijn ; 

Overwegende dat, vermits artikel ·1 
van de besluitwet van 17 december 1942 
al de bij voormeld artikel 7 4 voorziene 
verjaringen geschorst had tot de datum 
van het koninklijk besluit uitvaardigend 
dat het leger terug op vredesvoet zou 
worden gebracht, de opstellers van de 
wet van 16 october 1945, in artikel 7, 
de termijnen van artikel 74, met inacht
neming van gezegde schorsing, hebben 
beoogd; 

Dat het middel derhalve gegrond is;. 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, doch enkel in zover het beslist 
heeft dat geen verhogingen op de liti
gieuze belastingen mochten worden toe
gepast ; 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 aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luilc 

19 april '1955. - 2e kamer. - Voot·
zitte1', H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. De Bersaques. - Gelijkluidende con
clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-g·eneraal. -- Pleite-r, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER.- 19 april 1955 

'1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAiVIATIE. - TERliUJN. - AAN
VANGSPUNT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - ZAKEN VAN 
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - HOF 
VAN BEROEP DAT BESLIST HEEFT DAT 
DE RECLAJ\1ATIETERMIJN OP DE DATUM 
VAN HET AANSLAGBILJET EEN AANVANG 
NEEiVIT. - CONCLUSIES MET BE'l'REK
KING TOT HET BEWIJS VAN DE DATUM 
VAN DE 'l'OEZENDING VAN DE AANSLAG
BILJE'l'TEN. - HoF VAN BEROEP NIET 
GEHOUDEN DIE CONCLUSIES TE BlcANT
WOORDEN. 

1° N am·dien artikel 61, § 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen in uitdruklcelijke bewoor-
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d~ngen als aanvangspunt van de termijn, 
b~nnen welke de reclamaties op stra ffe 
van ve'l'val bij de directeur van de belas
tingen moeten ingediend worden, de 
datum van het aanslagbiljet bepaalt, 
gaat die termijn in van af de op het aan
slagbiljet vermelde datum, als zijnde die 
van de toezending aan de belasting
plichtige ( 1). 

2° Het hof van beroep, terecht beslist heb
bende dat de TeclamatieteTrnijn op de 
datum van het aanslagbiljet aanvang 
narn, hecft niet meer te ant·woorden op 
de conclusies die op het door de admi
nistratie tc leveren bewijs van de toe
zending van de aanslagbiljctten betrek
king hadden; die conclusies leveren in
derdaad slechts belang op in de ondeT
stelling dat de tennijn een aanvang zou 
nemen op een andeTe datum dan deze die 
als datum van toezending aan de belas
tingpl~chtige op het aanslagbiljet ve!'
meld ts. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KNOCKE BAL
NEAIRE, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HBT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1953 g·ewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 61, § 3, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 15 januari 19t.8, 60 en 69 
van dezelfde wetten, t.O van het konink
lijk besluit van 22 september 1937 gewij
zigd bij koninklijk besluit van 30 decem
her 1939 en hij de besluiten van 20 de
cember 1%0 en 10 fehruari 19t.1, t. van 
het in raad van de ministers beraadslaagd 
koninklijk hesluit van 28 augustus 1926 
en 11 van het koninklijk besluit nr. t. van 
22 augustus 193t., doordat het bestreden 
arrest beslist dat de minimum termijn 
van zes maanden voor het indienen van 
bezwaren niet vanaf de aangifte van de 
waarschuwing-uittreksels uit het kohier, 
maar vanaf de datum van deze laatste 
loopt; dergelijk stelsel is in strijd met 
de door de wetgever in artikel 61, § 3, 
van voormelde samengeordende wetten 
uitgedrukte wil vermits deze beschikking· 
een tweeledige termijn bepaalt : 31 maart 
van het tweede dienstjaar met minimum 

(1) Verbr., 15 maart 1955 (Bttll. en PAsiC., 
Hl55, I, 787). 

van zes maanden " vanaf de datum van 
het aanslagbiljet of van de kennisgeving 
van de aanslag " : 

Overwegende dat artikel 61, § 3, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen in uitdrukke
lijke hewoordingen als aanvangspunt van 
de termijn, binnen welke de hezwaar
schriften op straffe van verval hij de 
directeur der belastingen moeten inge
d~e.nd worden, de datum.van het aanslag
bilJel of van de kenmsgeving van de 
aanslag bepaalt ; 

Dat mitsdien de termijn ingaat met 
de op het aanslagbiljet vermelde datum 
als zijnde die van de toezending aan de 
belastingplichtige; 

Overweg·ende dat het middel dienvol
gens naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 141 en t.70 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, 113t., 1319, 
1322 en 1330 van het Burgerlijk Wet~ 
hoek, 60 en 69 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 15 januari 
1%8, t.O van het koninklijk besluit van 
22 september 1937 gewijzigd bij konink
lijk besluit van 30 december 1939 en bij 
de besluiten van 20 december 1%0 en 
10 februari 194o1, t. van het in de Minister
raad beraadslaagd koninklijk besluit van 
28 augustus 1926, 11 van het koninklijk 
besluit nr. t. van 22 augustus 193t., door
dat het bestreden arrest in gebreke blijft 
te antwoorden op het uitdrukkelijk door 
de rekwestrante in de v66r het hof van 
beroep genomen conclusies geformuleerd 
middel, dat gaat over het ontbreken van 
bewijs dat het beheer behoort in te hren
gen aangaande de verzending van de 
waarschuwinguittreksels uit het kohier ; 
dat _het arrest derwijze het aan de con
clusies verschuldigd geloof geschonden 
heeft; dat het tevens de artikelen 60 en 69 
van de samengeordende wetten, t.O van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937, t. van het koninklijk besluit van 
28 augustus 1926 en 11 van het koninklijk 
besluit nr. t. van 28 augustus 193t. ge
schonden heeft die het verzenden van de -
waarschuwing-uittreksels voorschrijven 
(koninklijk besluit van 22 september 
1937, artikel 60) en zulks onder aange
tekende omslag (koninklijk besluit van 
28 augustus 1926, artikel t., en van 
22 aug·ustus 1934,- artikel 11) : 

Overwegende dat het hof van beroep 
terecht beslist hebbende dat de besproke~ 
termijn op de datum van het aanslag·
biljet of van de kennisgeving van de aan-
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slag aanvang nam, niet meer te antwoor
den had op de conclusies die betrekking 
hadden op het op het bestuur rustend 
bewijs van de opzending van de waar
schuwinguittreksels, deze conclusies 
slechts belang opleverende in de onder
stelling dat de termijn aanvang zou 
nemen op een andere datum dan deze 
die als datum van de toezending aan de 
belastingplichtige vermeld werd, welke 
onderstelling door het hof van beroep 
verworpen werd ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
om dezelfde reden, na vaststelling· van 
de datum van het aanslagbiljet of van de 
kennisgeving van de aanslag en van deze 
van het verstrijken van de wettelijke 
termijn, er toe gerechtigd was de be
zwaarschriften als te laat ingediend te 
beschouwen zonder zich om de andere 
in het middel aangevoerde formaliteiten 
te bekommeren, die slechts op de opzen
ding van het waarschuwing-uittreksel 
betrekking hebben ; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

19 april 1955. - 2e kamer. - Voor
z#ter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Venlaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 21 april 1955 

1° HUUR. - HANDELSHUUROVEREEN
KOiVIST. - AANVRAAG TOT HERNIEU
WING VAN DE HUUROVEREENKOMST. -
ONVERDEELD ONROEREND GOED. -
WEIGERING VAN EEN ENKEL VAN DE 
VERHUURDERS IN ONVERDEELDHEID. -
WEIGERING DIE VOLDOENDE IS OM DE 
HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREEN
KOMST TE BELETTEN. 

2° HUUR. - HANDELSHUUHOVEREEN
KOMST. - VEELHEID VAN VERHUUR
DERS.- WEIGERING VAN EEN HUNNER 
GEGROND OP DE WIL ZIJN DOCHTER 
DAARIN 'l'E VESTIGEN, IN ZOVER HIJ 
VAN HET ONVERDEELD ONROEREND 
GOED EIGENAAR ZAL BLIJVEN. - 1\10-
DALITEIT NIET VAN DE WEIGERING, 
:MAAR VAN HET BESTAAN ZELF VAN HET 
RECHT OM TE WEIGEREN. - 0NROE
REND GOED BIJ VEILING TOEBEDEELD 
AAN DE VERIIUURDER DIE DE HER-

NIEUWING GEWEIGERD HEEFT. 
HET RECHT OM TE WEIGEREN WORDT 
BESTENDIGD. 

1° Zo de huurovereenkornst een onroerend 
goed dat in onve1·deeldheid aan verschei
dene verhu·urde1·s toebehoort tot voorwerp 
heeft, volstaat de wei.ge1·ing van een enkel 
hunne!' om de doot de h1turder van 
gevraagde hernieuwing van de huu!·over
eenkornst te beletten (1). (Afdeling van 
het Burgerlijk Wetboek houdende de 
regelen eigen aan de handelshuurover
eenkomsten, art. 1ll en '16.) 

2° Zo de huU!·de!' de hernieuwing aan
vraagt van een handelshuurovereenkomst 
met betrekking tot een 01woerend goed, 
dat in onverdeeldheid aan verscheidene 
verhuu·rders toebehoort, en zo een dezer 
de heTnieuwing 1veigert met als !'eden 
zijn wil op te geven nadethand daarin 
zijn doclder te vestigen, in zover hij van 
het onverdeeld on!'oetend goed eigenaaT 
zou blijven, is het niet de hemieuwing 
van de huuroveTeenkornst die aan die 
rnodaliteit ondenu01·pen is, rnam· het 
bestaan zelf van het Techt . orn die he!'
nieuwing te weigeTen; de veiling van het 
om·oeTend goed, welke ten gunste van 
die veThuuule!' uitloopt, bestendigt zijn 
recht orn te weigeTen (2). 

{FAFCHAMPS, T. SANTILMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 26 januari en op 6 april 
1954 in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg· te Verviers; 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van de rechter over de grond : 
1° aanlegger krach tens een verlengde 
huurovereenkomst een onroerend goed 
in gebruik had dat in hoofdzaak tot het 
drijven van kleinhandel bestemd was en 
in onverdeeldheid aan de consoorten 
Santilman, waaronder verweerder, toebe
hoorde ; 2° aanlegger van de medeeige
naars op 16 augustus 19 51 verlenging van 
zijn huur verzocht heeft; 3° verweerder 
aileen zich op 20 augustus 1951 tegen 
de hernieuwing verzet heeft, door blijk 
te geven van zijn wil, " in zover hij 
eigenaar van het onroerend g·oed zal 
blijven ,, het door zijn dochter te laten 
betrekken; 4° aanlegger, die zich niet 
v66r de rechter voorzien heeft, evenwel 

(1) en (2) Zie de nota's ondertekeml R. D. 
in Bu,ZZ. en PAsrc., 1955, I, 903. 
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bet gebruik van het verhuurde behouden 
beeft · 5° verweerder, ingevolge de veiling 
van 5 november 1952 enige eigenaar 
geworden zijnde van het onroerend goed, 
op 14 november 1952 opzegging tegen 
de 20e van dezelfde maand gedaan heeft, 
op grond dat hij zich op 20 augustus 1951 
g·eldig tegen de hernieuwing van de huur
overeenkomst verzet had ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
van 26 januari '195il, na aang·enomen 
te hebben dat verweerders verzet het 
hernieuwen van de huurovereenkomst 
verhinderd heeft, voormelde opzegging 
geldig verklaart, onder voorbehoud van 
de door aanlegger gevorderde uitwin
ning·svergoeding; dat het bestreden von
nis van 6 april '195il afwijzend op die 
vordering beschikt heeft ; 

I. In zover de voorziening teg·en het 
vonnis van 26 januari '195il gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15 en 16 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten, en artikel 57? bis, 
inzonderheid §§ 5 en 6, van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis 
ten onrechte beslist dat, wanneer een 
tot handelsdoeleinden verhuurd onroe
rend goed het onverdeeld eigendom van 
verscheidene personen is, de huurder die 
overeenkomstig de wet om hernieuwing 
van de huurovereenkomst verzocht heeft, 
die hernieuwing niet kan bekomen indien 
een der medeeigenaars ze weigert om een 
der in artikel 16 van de wet van 30 april 
1951 omschreven redenen, bijaldien de 
andere eigenaars ze ook niet geweigerd 
hebben, dan wanneer, vermits het recht 
van terugneming dat de weigering van 
hernieuwing door de verhuurder insluit, 
een daad is die het gebied van het voor
lopig beheer te buiten gaat, dat dit 
recht, ingeval de huur door meerdere 
onverdeelde eigenaars toegestaan werd, 
niet door een afzonderlijke medeeigenaar 
kan uitgeoefend worden, en dan wanneer 
de hernieuwing· uit kracht van de wet 
plaats heeft ingeval aile verhurende 
medeeigenaars niet een der in artikel 16 
omschreven redenen inroepen : 

Overwegende dat, zo de wet van 
30 april1951 aan de huurder een recht tot 
hernieuwing van de huurovereenkomst 
toekent, zij echter aan de verhuurder het 
daarmede verbonden recht toekent de 
hernieuwing te weigeren, mits in dat 
geval de bij artikel '16, IV, bepaalde 
vergoeding te betalen ; 

Dat daaruit voortvloeit dat de her
nieuwing niet is gelijk te stellen met een 

verlenging· welke enkel door uitwerking 
van de wet plaats heeft ; 

Overwegende dat artikel ill van de
zelfde wet dan ook bepaalt dat de huur
der die het recht op hernieuwing· verlangt 
uit te oefenen, zijn wil moet te kennen 
geven met opgave, op straffe van nietig
heid, van de voorwaarden waaronder hij 
bereid is " de nieuwe huurovereenkomst 
te sluiten " en dat, ingeval de verhuurder 
deze kennisg·eving· on bean t'voord laa t, 
hij " geacht wordt... in te stemmen n 

met de zodoende door de huurder voor
gestelde huurovereenkomst; 

Overwegende dat, zo de huurovereen
komst een onverdeeld onroerend goed 
tot voorwerp heeft, een heroep op dit 
wettelijk vermoeden slechts mogelijk is 
wanneer aile medeeigenaars het stilzwij
gen bewaren; dat elk hunner het aan
wenden van dat vermoeden vermag te 
beletten door gebruik te maken van het 
recht de hernieuwing te weig·eren; 

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

de schending van de artikelen 13 en 16 
van de wet van 30 april 1951 op de han
delshuurovereenkomsten, 1179 en 1183 
van het Bufgerlijk Wethoek, doordat de 
bestreden beslissing· ten onrechte de gel
digheid aangenomen heeft van de weige
ring van huurhernieuwing, waarvan door 
verweerder in verbreking aan aanlegger 
in verbreking kennis werd gegeven, of
schoon aan die weigering een voorwaarde 
verbonden was welke de rechter over de 
grand als ontbindende voorwaarcle aan
gecluicl heeft, te weten dat de weigering 
zou vervallen ingeval verweerder in ver
breking de hoeclanigheid van eigenaar van 
het verhuurde panel niet behielcl, clan 
wanneer naar de g·eest van de wet, de 
weigering van hernieuwing, clit wil zeggen 
het uitoefenen van het recht van terug
neming, louter op zich zelf moet bestaan, 
en dan wanneer de verbintenissen welke 
de uitoefening van dat recht ten laste 
van de verhuurder in het leven roept niet 
van een ontbindende of schorsende voor
waarde afhankelijk kunnen gesteld wor
den : 

Overwegende dat verweerder, toen hij 
zich op 20 augustus 1951 tegen de her
nieuwing van de huurovereenkomst ver
zet heeft, als reden de wil opgegeven 
heeft, in zover hij van het onverdeeld 
onroerend goed eigenaar zou blijven, na
derhand zijn dochter daarin te vestigen; 

Overwegende dat de aldus geformu
leerde modaliteit het hernieuwen van de 
huurovereenkomst niet aan een voor
waarde onderwierp, maar het bestaan 
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zelf betrof van het recht die hernieuwing
te weigeren ; 

Overweg-ende dat de veiling- welke ten 
gunste van verweerder plaats g-ehad heeft, 
zijn recht om te weig·eren bestendig-d 
heeft · 

Dat het middel naar recht faalt · 
II. In zover de voorziening- teg-en' het' 

vonnis van 6 april 1954 gericht is : 
Overwegende dat geen middel tegen 

dat vonnis wordt ingeroepen; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

21 april 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. '\Vouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Daubresse. - Strijdige 
conclusie over het tweede middel, H. R. 
Delange, advocaat-generaal. - Pleitets, 
HH. Ansiaux en Veldekens. 

1 e KAMER. - 22 april 1955 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING· 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT RET ARREST 
EEN OPGEHEVEN WETSBEPALING TOE
GEPAST HEEFT. - NIEUWE WETSBEPA
LING WAARBIJ DE RECHTER GEHOUDEN 
IS DEZELFDE BESLISSING TE YELLEN. 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° PENSIOENEN.- HERSTELPENSIOE
NEN. - BURGERLIJKE SLACHTOFFERS 
VAN DE OORLOG.- WET VAN 15 MAAR'!' 
1954. - TOEPASSING OP VROEGER IN
GEDIENDE EISEN. - VOORWAARDEN. 

1° Is niet onlvanlcelijk het middel hieruit 
afgeleid dat het bestreden an·est een op
geheven wetsbepaling toegepast heeft, in
dien krachtens de nieuwe wetsbepaling, 
welke de !'echtet had moeten toepassen, 
deze e1' toe gehouden was dezelfde beslis
sing te vellen ( 1). (lmpliciete oplossing.) 

:2° De bepalingen van de wet van 15 mam·t 
1954 betteffende de he1·stelpensioenen 
·vool' de bw·gerlijke slachtoffers van de 
oO'I·log 194.0-1945 die op de gegrondheid 
en de ornvang van het l'echt op schade
loosstelling betrekking hebben zijn vanaf 
l!et in werking treden van die wet van 
toepassing op de v·roeger ingediende aan
vragen tot schadeloosstelling die echte1· 
niet het voo1"We1'p van uitvoer baTe beslis-

(1) Verbr., 28 maart 1949 (A1·r. Verb?·., 
1949, biz. 199; Bull. en PAsrc., 1949, I, 226, 
met cle nota over 2°). 

singen zijn geweest. (Wet van 15 maart 
1954, art. 35, § 2.) 

(DIERCKX, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening het 
arrest enkel bestrijdt in zover het aan
legger zijn subsidiaire eis niet toegewezen 
heeft welke ertoe strekte ten bezware 
van de Staat een pensioen als burgerlijk 
oorlog-sslachtoffer te bekomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 1; 2, 6, 7, 
8, 10, 11, 18, 28 en 41 van de wet van 
15 maart 1954 betreffende de herstel
pensioenen voor de burgerlijke slacht
offers van de oorlog 1940-1945 en hun 
rechthebbenden, 1 van de wet op het 
aan de burgerlijke oorlogsslachtoffers te 
verlenen herstel sameng-eordend bij ko
ninklijk besluit van 19 augustus 1921, 
1 van de wet van 10 juni 1919 over het
zelfde voorwerp, 1 van het besluit van 
de secretarissen-generaal van 20 septem
ber 1940 betreffende de uit de oorlog van 
1940 voortvloeiende burgerlijke oorlogs
pensioenen, 1 van de besluitwet van 
19 september 1945, houdende overgangs
maatregelen betreffende vergoedingen en 
pensioenen voor de burgerlijke oorlogs
slachtoffers, en 1 van de wet van 1 april 
1948 houdende overgangsmaatregelen be
treffende vergoedingen aan burg-erlijke 
oorlogsslachtoffers 1940-1945, 3 en 4 van 
de besluitwet van 5 mei 19!,4 betreffende 
de besluiten genomen en de .andere be
stuursdaden tijdens de vijandelijke be
zetting verricht door de secretarissen
g·eneraal en door hen die dezer bevoegd
heden hebben uitgeoefend, en van arti
kel 97 van de Belgische Grondwet, door
dat het bestreden .arrest, na geweigerd 
te hebben, enerzijds, te erkennen dat 
aanlegger op 12 mei 1940 door de vijand 
gekwetst soldaat van het Belgisch Ieger, 
onder toepassing· viel van de wetten op 
de vergoedingspensioenen, samengevat 
bij besluit van de Regent van 5 october 
1948, onder het voorwendsel dat, toen 
aanlegger gekwetst werd, hij onregelma
tig- uit zijn eenheid afwezig was en dat 
bijg·evolg de schade niet «in de uitoefe
ning van de militaire plicht en door 
de dienst "• overkomen is, desniettemin, 
anderzijds, de subsidiaire eis van aan
legger niet ontvankelijk verklaard heeft, 
welke ertoe strekte een pensioen als 
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burgerlijk oorlogsinvalide te bekomen, 
onder het voorwendsel dat de hoedanig
heid van militair in actieve dienst waar
mede hij op 11 en 12 mei 1940 bekleed 
was, niet opgehouden heeft te bestaan 
door het feit dat hij, toen hij gekwetst 
werd, onregelmatig uit zijn eenheid af
wezig was, en dat artikel 1 van de wet 
van 10 juni 1919 uitdrukkelijk bepaalt 
dat het daarbij ingericht herstel enkel 
geldt voor de aan niet tot het leger 
behorende Belgen overkomen schade, 
dan wanneer de ingeroepen wet van 
10 juni 1919, welke tijdelijk toepasselijk 
gemaakt werd op het herstel van de door 
de burgerlijke oorlogsslachtoffers 1 9lt0-
191i5 ondergane lichamelijke schade ten 
dage van het bestreden arrest niet meer 
toepasselijk was, en dan wanneer de wet 
van 15 maart 1954 in de plaats van de 
vroegere wet was gekomen, waarbij ~e 
lichamelijke schade hersteld wordt die 
rechtstreeks aan de Belgen toegebracht 
werd door de op beperkende wijze in 
artikel 2 van die wet vermelde oorlogs
handelingen, met uitsluiting enkel van 
" de schaden in de voorwaarden bepaald 
bij het eerste artikel van de wetten op 
de vergoedingspensioenen samengeordend 
bij het besluit van de Regent van 5 octo
ber 1948, geleden door de in artikel 2 
van dezelfde wetten bedoelde personen "• 
wat volgens de eerste beslissing van 
het arrest het geval niet was voor de 
schade welker herstel aanlegger in ver
breking vorderde ; doordat het bestreden 
arrest mitsdien de werkelijk toepasselijke 
wet miskend heeft, zonder reden nagela
ten heeft die wet toe te passen en, der
halve, de verwerping van aanleggers sub
sidiaire eis niet wettelijk gemotiveerd 
heeft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder opgeworpen en 
hier~p gesteund dat het middel niet ont
vankelijk is omdat het hof van beroep, 
zelfs ingeval het de wet van 15 maart 
1954 toegepast had, dezelfde b.eslissing 
had dienen uit te spreken als die welke 
het gewezen heeft, naardien er slechts een 
onrechtstreeks verband van oorzakelijk
heid tussen het oorlogsfeit en de door 
aanlegger ondergane schade bestond : 

Overwegende dat uit geen enkele vast
stelling van het arrest blijkt dat het ver
band van oorzakelijkheid tussen het oor
logsfeit en de door aanlegger ond~rgane 
schade geen rechtstreeks verband Is ; 

Overwegende dat de grond van niet
ontvankelijkheid in feite niet opgaat; 

Over het middel : 
Overwegende dat de v66r de wet van 

'15 maart 1954 toepasselijke wetsbepa
lingen tijdelijk en bij wijze van over
gangsmaatregel op de burgerlijke oorlogs
slachtoffers 1940-'1945 de wetgeving toe
passelijk gemaakt hadden welke ten be
hoeve van de burgerlijke oorlogsslacht
offers 1914-'1918 ingevoerd was geweest ; 
dat de wet van 1 april 1948 nader he
paalt dat die vroegere wetgeving slechts. 
toepasselijk blijft tot met « de dag van 
het in werking treden van de wet hou
dende vaststelling van de rechten van de 
burgerlijke slachtoffers van de oorlog 
1940-1945 )) ; 

Overwegende dat de op 2 april '1954 
in het Staatsblad bekend gemaakte wet 
van 15 maart 1954 in de plaats van de 
vroegere wetgeving een definitief en vol
ledig geheel van wetsbepalingen stelt, 
hetwelk ten opzichte van het vroeger 
stelsel merkelijke verbeteringen behelst 
en onder meer het verband van oorzake
lijkheid tussen het oorlogsfeit en de on
dergane schade verruimt; dat luidens 
artikel 41 van die wet, zij op '1 januari 
1954 in werking treedt, en dat artikel 35,. 
§ 2, bepaalt dat « over aanvragen die 
v66r het in werking treden van deze 
wet werden ingediend en die niet het 
voorwerp van uitvoerbare beslissingen 
zijn geweest, uitspraak gedaan wordt 
overeenkomstig deze wet » ; 

Overwegende dat die artikelen tot 
gevolg gehad hebben, vanaf de inwerking- · 
treding van de wet van 15 maart 1954 
de bepaling·en van die wet met be trekking 
tot de gegrondheid en de omvang van 
het daarin omschreven recht op schade
loosstelling op de aanvraag van Dierckx 
toepasselijk te maken ; 

Overwegende dienvolgens dat het be
streden arrest, door op 5 Iilei 1954 over 
de aanvraag uitspraak te doen op grond 
aileen van de vroeg·ere wetgeving, zonder 
de bepalingen van de wet van 15 maart 
1954 in acht te nemen, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest voor zoveel het uitspraak heeft 
gedaan over de gegrondheid van de eis 
welke ertoe strekte van de Staat een 
pensioen als burgerlijk oorlogsslachtoffer 
te bekomen; veroordeelt verweerder tot 
de kosten van de aanleg in verbreking ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

22 april 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, H. Vandermersch, 
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raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleiters, HH. De Bruyn en Simont. 

1 e J{AMER. -- 22 april 1955 

1° HUUR. - LANDPACHT.- BEPALIN
GEN MET BETREKKING TO'l' DE DOOR DE 
VERHUURDER VERSCHULDIGDE VERGOE
DING WEGENS HE'l' UITVOEREN VAN 
NUTTIGE WERKEN EN GEBOUWEN. -
BEPALINGEN BETREl'l'ENDE DE HER
STELLINGEN TOT DEWELKE DE VER
HUURDER GEHOUDEN IS. - GEBIE
DENDE BEPALINGEN. - Al'STAND VAN
WEGE DE HUURDER NA HET EINDIGEN 
VAN DE PACHT. - GELDIGHEID. 

2° OVEREENKOMST. - UITWERIGNG. 
- VOORWAARDE VEREIST OPDAT DE 
OVEREENKOMST TEN VOORDELE VAN 
EEN DERDE EEN RECHT SCHEPT. 

3° HUUR.- LANDPACHT.- WET VAN 
7 JULI 1951, ARTIKELEN '10 EN 17. -
BEPALINGEN BETREl'l'ENDE LOPENDE 
01' VERLENGDE PACH'l'EN VAN TOEPAS
SING. 

1° De bepalingen van lid 7 van arti
kel 1778, § 1, 1°, van het Bu1·gerlijk 
Wetboek, met betrekking tot de door de 
verhuurder aan de huurder van een lan
delijk goed verschuldigde vergoeding 
wegens uitvoering van nuttige WM'ken 
of gebouwen en, in de mate 1vaa1·in 
artikel 1773 er naar venvijst, de bepa
lingen van artilcel 1720, lid 2, van 
hetzelfde wetboek zijn gebiedend; na het 
eindigen van de pacht echtM' kan de 
huw·de1· van de toepassing e1' van af
zien (1). (Wet van 7 juli '1951, art. '10 
en 17.) 

2° Het principe volgens hetwelk de over
eenkomsten van een derde geen schuld
eiser van de eruit ontstane verbintenissen 
malcen is niet toepasselijk indien in de 
overeenkomst een beding ten voordele 
van een derde vo01·komt (2). (Burgerlijk 
Wetboek, art. '1165.) 

3° De bepalingen van lid 7 van m·ti
kel 1778, § 1, 1°, van het Bw·ge1·lijlc 
Wetboek, zoals zij voortvloeien uit arti
kel 17 van de wet van 7 juli 1951., hou
dende wijziging van de wetgeving bet1·e(-

(1) Raadpl. verbr., 10 juni 1954 (A,.,.. 
Verb1·., 1954, blz. 646; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 857). 

fende de landpacht, en de bepalingen 
van a1·tikel 10 van die wet zijn van toe
passing op alle op het ogenblik van deze 
wet lopende of verlengde pachten. (Wet 
van 7 juli 1951, art. 20.) 

(VAN POTTELSBERGE DE LA POTTERIE, 
T. VAN ELSLANDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 mei 1954o in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg· te leper; 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat, sinds voor 1925, ver
weerders achtereenvolgens pachters van 
aanleggers rechtsvoorganger en van aan
legger zelf zijn geweest; dat zij gebouwen 
en werken op het gepachte goed hebben 
aangebracht; dat aanlegger dit goed op 
20 juni 1949 verkocht heeft en dat 
bedong·en werd dat : " in deze verkoop 
begrepen zijn aile gebouwen, ter uit
zondering van het verdiep op de tabak
hast en het wagenhuis ; behoren aan de 
huidige pachter : de afsluitingen, electri
sche leiding, drainering, waterleiding, 
badkamer en lavabo's; pachter Van 
Elslande kan geen vergoeding aan de 
huidige koper vragen voor verbeteringen, 
herstellingen en veranderingen "; dat, na 
he't verstrijken van de pacht, verweerders 
aanlegger tot betaling van een vergoe
ding wegens de v66r de verkoop door hen 
aangebrachte gebouwen en werken heb
ben gedagvaard ; 

Overwegende dat het vonnis· de schat
ting door deskundigen van gemelde ge
bouwen en werken beveelt, met inachtne
ming onder meer van de door de nieuwe 
eigenaar behouden werken ; 

Over het eei·ste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1720, 
alinea 2, 1778 van het Burgerlijk Wet
hoek, zoals het achtereenvolgens bij arti
kel 9 van de wet van 7 maart 1929 
en bij artikel 17 van de wet van 7 juli 
1951 gewijzigd werd, 20 van deze laatste 
wet, '1'134 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat een op artikelen 10 en 17 
van de wet van 7 juli 1951 gesteunde 
vordering van de uittredende pachter 
ontvankelijk is tegen eiser, dan wanneer 

(2) Verbr., 9 maart 1950 (An·. Verb,.., 1950, 
blz. 461; Bttll. en PASIC., 1950, I, 491); 
9 juli 1953 (A1·1·. Verb1·., 1953, biz. 792; 
Bu.ll. en PASIC., 1953, I, 911). 
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deze sedert 20 juni '19!!9 de hofstede had 
verkocht en dus toen de pacht van ver
weerders eindig-de geen verpachter meer 
was, en, zulks doet om reden dat de 
verkoop v66r de vankrachtwording- van 
bovenvermelde wet plaats had en dat 
er uit de bepaling-en van de verkoopakte 
bleek dat eiser tegenover zijn pachter ge
bonden bleef voor de in die hofstede uit
gevoerde nieuwe opbouwingen, herstel
lingen en veranderingen, dan wanneer, 
zowel de wet van ? maart '1929 als deze 
van? juli '195'1, die een g·ebiedend karak
ter hebben, enkel rechten aan de uit
tredende pachter toekennen tegenover 
degene die bij het einde van de pacht 
verpachter is, terwijl de bepalingen van 
de aide, waarbij een vorige verpachter 
zijn g-oed verkoopt aan degene die bij 
het einde van de pacht verpachter zal 
zijn, ten overstaan van de pachter Tes 
inter alios acta zijn : 

Overwegende', aan de ene zijde, dat, 
zo aiinea 7 van artikel1778, § 1, 1°, van 
het Burgerlijk Wetboek en alinea 2 van 
artikel 1720, zover artikel 10 van de 
wet van ? juli '1951 ernaar verwijst, 
gebiedende bepalingen zijn, zij echter 
tot bescherming van private belangen 
strekken, te weten deze van de pachter; 

Dat de pachter van de toepassing ervan 
zou kunnen afzien op voorwaarde dat 
die afstand niet v66r het eindigen van 
de pacht gedaan worde ; 

Overwegende dat, zo, naar luid van 
artikel1'165 van het Burgerlijk Wetboek, 
de overeenkomsten de derde niet tot 
voordeel strekken, dit wil zeggen van 
hem g-een schuldeiser van de eruit ont
stane verbintenissen maken, die wets
bepaling evenwei het door artikel '1121 
voorziene geval uitsluit; 

Overwegende dat het vonnis bij een 
niet nader bepaalde interpretatie beslist 
dat uit de aide van 20 juni 1%9 blijkt 
dat « wat betreft de vergoedingen toe
komende aan g·e!ntimeerden (hier ver
weerders) voor de nieuwe opbouwingen, 
herstellingen en verandering·en, appellant 
(hier aanlegger) tegenover de pachter 
gehouden blijft " ; 

Overwegende dat zelfs in de onder
stelling dat aanleggers stelsel juist weze 
- volgens hetwelk de pachtwet aan de 
pachter slechts een recht op vergoeding 
uit hoofde van gebouwen en werken toe
kent tegen de persoon die, bij het einde 
van de pacht, verpachter is,- het vonnis 
dan nog wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat verweerders vordering tegen aanleg
ger ontvankelijk is wegens het beding 
ten voordele van een derde, weze het 

beding ten voordele van verweerders, dat 
in de akte van verkoop voorkomt; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 10, 17 en 20 van de 
pachtwet van ? juli 1951, doordat het 
bestreden vonnis beslist dat de uittre
dende pachter de beschikkingen van voor
meld artikel 10 kan inroepen, wat de 
grote herstellingen betreft, en deze van 
artikel '1?, wat betreft de gebouwen die 
hij opg·ericht heeft, de werken en ver
beteringen die hij op het verpacht goed 
uitg·evoerd heeft, weze dit ook v66r de 
vankrachtwording van de wet van 7 juli 
'1951 dan wanneer eiser liet gelden dat 
deze herstellingen, gebouwen, werken en 
verbetering·en onder toepassing hetzij van 
het gemeen recht, hetzij van de wet van 
? maart '1929 vielen naar gelang van het 
tijdstip waarop zij waren uitgevoerd ge
weest, en zulks beslist op grond van 
artikel 20 van de wet van 7 juli 1951, 
dan wanneer dit artikel gMn terugwer
kende kracht heeft en slechts toepasse
lijk kan zijn op de grote herstellingen, 
de opbouwingen, verbeteringen en werken 
die na het invoeg·etreden van de ,yet 
opgericht of uitgevoerd worden ·. 

Overwegende niet aileen dat, naar luid 
van artikel 20 van de wet vari 7 juli 
195'1, de artikelen 10 en 17, waarop het 
vonnis gegrond is, op alle op het ogenblik 
van deze wet lopende of verlengde pach
ten van toepassing zijn, maar daL boven
dien, zoals in antwoord op het eerste 
middel gezegd wordt. die artikelen gehie
dende bepalingen zijn; 

Waaruit volgt dat het middel naar 
recht faalt; 

Wat betreft de door verweerders gevor
derde vergoeding· van 150 frank : 

Overwegende dat, daar de betekening 
van de voorziening· na de inwerkingtre
ding van artikel 5, § '1, van de wet van 
20 juni 1953 is geschied, die vergoeding 
niet kan worden toegekend ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening·; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten van de aanleg in verbreking ; ver
werpt verweerders vordering tot verg·oe
ding. 

22 april '1955. - te kamer. - Voo1'
zitter, H. Vandermersch, raadsheer ·waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijkluidende conclusie, 
H. H.aoul Hayoit de 'l'ermicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. \Tan 
Leynseele en Veldekens. 
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1 e KAMER. - 22 april 1955 

1° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID.- ARB EIDERS EN WERJ{GEVERS 
BEHOREND TOT EEN FAMILIEONDERNE
MING. - TIJDELIJJ{ NIET AAN DE 
BESLUJTWET VAN 28 DECEMBER 1944 
ONDERWORPEN. 

:2° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - BESLUITWET VAN 28 DE
CEMBER 1944, ARTIKEL 2, LID 2. -
FAMILIEONDERNEMING. - BEGRIP. 

3° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER-
HEID. - ONDERNEMING. - WERK
G,EVERS EN LOONTREKKENDEN DIE ALLE 
NAUW VERWANT EN DOOR EEN GEMEEN
SCHAP -VAN BELANGEN VERBONDEN 
ZIJN.- 0NDERNEMING DOOR DE RECH
TER OVER DE GROND BESCHOUWD ALS 
EEN FAMILIEONDERNEMING NAAR DE 
ZIN VAN DE BESLUITWET VAN 28 DE
CEMBER 19!,4. - WETTELIJI{E BESLJS
SING. 

:l 0 BiJ. ontstentenis van een koninklijk 
besluit wellc de besluitwet van 28 decem
ber :1944 betTeffende de rnaatschappe
lijke zeke1·heid van de aTbeideTs van toe
passing verklam·t op de arbeide1·s en 
werkgeveTs die bij een tussen leden van 
een farnilieonde1·nerning gesloten con
tract veTbonden zijn, is die besluitwet 
tijdelijk zondeT toepassing op die aTbei
ders en we1·lcgevers. {Besluitwet van 
28 december 1944, art. 2, lid 2.) 

2° Het wo01·d " farnilieondernerning , in 
artikel 2, lid 2, van de besluitwet van 
28 december :1944 bedoelt die onderne
ming waantan enlcel personen als werlc
geveTs en loontreklcenden deelnernen die, 
om Teden en van de nauwe bloed- of 
aanverwantschap, en van de gemeenschap 
van belangen veTbonden zijn door een 
contmct waaTvan het hoofdvoor·werp niet 
een aTbeidsprestatie tegen een bedongen 
bezoldiging is. 

3° Doo1· te beslissen dat een ondernerning 
waarin alle werkgevers en loont1'ekkenden 
door een gerneenschap van belangen ver
bonden zijn en bloed- of aanverwanten, 
ten veTste in de vierde graad zijn, een 
farnilieondernerning uitrnaakt 1wa1· de 
zin van artikel 2, lid 2, van de besluitwet 
van 28 september 194-4 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de arbei
ders, /weft de rechter ove1· de grond het 
begrip " farnilieonderneming , in bedoel
de wetsbepaling niet mislcend. 

(R. M. Z., T. PIERREUX.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 maart 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, inzonder 2, 
alinea 2, en 3 van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders, 
gewijzigd door de besluitwet van 6 sep
tember 1946, de wet van 27 maart 1951, 
het koninklijk besluit van 27 april 1951 
en de wet van 29 december 1952 betref
fende het ouderdomspensioen, 1 van het 
koninklijk besluit van 16 januari 1945 
betreffende de werking van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
27 april1951, 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis het beroepen 
vonnis bevestigd heeft, hetwelk aanlegger 
veroordeeld heeft om aan de verweerders 
een geldsom van 300.470 frank te betalen, 
voornoemde som het bedrag van de bij
dragen vertegenwoordigende met betrek
king tot de jaren 1945 tot 1951, om de 
reden dat de onderneming van de ver
weerders daadwerkelijk een familieonder
neming zou uitmaken en niet aan de wet
geving op de maatschappelijke zekerheid 
zou onderworpen zijn, dan wanneer de 
familieonderneming waarop in artikel 2, 
alinea 2, van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 gedoeld wordt die onderneming 
is waarin de leden van de familie alleen 
onder het gezag, hetzij van de vader of 
de moeder, hetzij van de voogd, tewerk
gesteld zijn en dat de onderneming van 
de verweerders niet aan deze begrips
bepaling beantwoordt, vermits erin per
sonen werkzaam zijn die zich gedeeltelijk 
onder het gezag van hun vader of moeder 
en gedeeltelijk onder het gezag van hun 
oom of tante bevinden : 

Overwegende dat het artikel 2 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders vermeldt in zijn eerste alinea 
dat, onder voorbehoud van de uitzonde
ringen die het bepaalt en die aan de zaak 
vreemd zijn, die besluitwet van toepas
sing is op alle door een contract van 
dienstverhuring verbonden werknemers 
en werkgevers ; dat het echter in zijn 
tweede alinea bepaalt dat het slechts op 
werknemers en werkgevers verbonden 
door een contract tussen werkgevers en 
arbeiders hehorend tot een familieonder
neming zal worden toegepast na bekend
making van koninklijke besluiten waarbij 
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gemotiveerde afwijkingen van sommige 
van de bepaling·en van de besluitwet 
wegens de bijzonderheden van de voor
noemde contracten zullen kunnen voor
:i.ien worden ; 

Overwegende dat vooralsnog g·een ko
ninklijk besluit de toepassing van be
doelde besluitwet van 28 december 194A 
tot de arbeiders en werkgevers behorend 
tot een familieonderneming heeft uit
g·ebreid; dat die besluitwet zelf het begrip 
familieonderneming niet omschrijft naar 
hetwelk zij verwijst ; 

Overwegende dat zowel de beslissing 
van de eerste rechter als het bestreden 
vonnis aangenomen hebben dat de onder
neming van verweerders een familie
onderneming is naar de zin van de 
tweede alinea van artikel 2 van de be
sluitwet van 28 december 194A en dat, 
bijgevolg, .de leden van deze onderneming· 
thans aan het bij die besluitwet in.gevoerd 
stelsel niet onderworpen zijn ; 

Overwegende dat het middel enkel 
gegrond is op de beweerde miskenning, 
door de rechter, van het begrip familie
onderneming in voormelde tweede alinea, 
hetwelk, naar het middel, slechts die 
ondernemingen aan de toepassing van de 
besluitwet zou onttrekken waarin uit
sluitend leden van de familie onder het 
gezag, hetzij van de vader of de moeder, 
hetzij van de voogd, tewerkgesteld wor
den; dat zulks niet het geval is voor de 
onderneming van verweerders, vermits 
de leden van de familie daarin gedeelte
lijk onder het gezag van hun vader of 
hun moeder, en gedeeltelijk onder het 
gezag van hun oom of hun tante arbei
den; 

Overwegende dat uit de door de be
sluitwet van 28 december 194A beheerste 
stof en uit het doel waarnaar zij streeft, 
volgens haar artikel 1, blijkt dat de 
tijdelijk aan de toepassing van de 
besluitwet onttrokken familieonderne
ming slechts de onderneming kan zijn 
waaraan de aard van een familieonder
neming ten aanzien van haar eigen econo
mische structuur toegekend wordt, dat 
zodus het woord « familieonderneming" 
die onderneming aanduidt waarih, om 
reden Em van de nauwe bloed- of aanver
wantschap en van de gemeenschap van 
belangen tussen de personen die hun 
bedrijvigheid in dienst ervan stellen, nor
maal dient vermoed te worden dat de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeen
komsten die hen aan de onderneming 
binden niet in de eigenlijke zin van het 
woord dienstcontracten uitmaken en niet 

als hoofdvoorwerp een arbeidsprestatie 
tegen een bedongen bezoldiging hebben ; 

Overwegende, nochtans, dat voormelde 
besluitwet de vereisten niet nader be
paalt opdat dergelijk vermoeden zou 
kunnen aangenomen worden ; 

Dat .de reden van deze ontstentenis 
te vinden is hierin dat, naar de mening 
van de auteurs van de besluitwet, de 
contracten « tussen werkgevers en arbei
ders behorend tot een familieonderne
ming" in een ·nabije toekomst, evenals 
de eigenlijke contracten van dienstverhu
ring, aan de bepalingen van de besluit
wet zouden onderworpen worden, onder 
het enkel voorbehoud van de afwijkingen 
welke de Koning aan zekere· van die 
bepalingen zou achten te moeten toe
brengen weg·ens de generische bijzonder
heden van de contracten in een familie
onderneming ; 

Dat hieruit blijkt dat de auteurs van 
de besluitwet bedoeld hebben niet zelf 
alle bestanddelen te bepalen welke een 
contract moet verenigen om een « con
tract tussen werkgevers en arbeiders be
horend tot een familieonderneming " uit 
te maken; 

Dat derhalve, in afwachting van het 
van kracht worden van een koninklijk 
besluit op dit stuk, de hierboven om
schreven algemene betekenis aan de term 
« familieonderneming "behoort te worden 
gegeven, dit is de betekenis van een 
onderneming waarin, enkel personen als 
werkg·evers en loontrekkenden deelne
men, die, om reden en van nauwe bloed
of aanverwantschap en van gemeenschap 
van belangen, verbonden zijn door een 
contract waarvan het hoofdvoorwerp niet 
een arbeidsprestatie tegen een bedongen 
bezoldiging· is ; 

Overwegende dat, in onderhavig geval, 
de rechter over de grond die g·emeenschap 
van belangen, en tevens ook een nauwe 
bloed- en aanverwantschap vastgesteld 
heeft vermits de werkgevers en arbeiders 
allen onder elkaar, bloed- of aanverwan
ten zijn, ten verste in de vierde graad; 

Overwegende dat de voorziening ten 
onrechte staande houdt dat de familie
onderneming slechts een onderneming 
kan zijn « waarin de leden van de familie 
enkel onder het gezag·, hetzij va:n de 
vader of de moeder, hetzij van de 
voogd " tewerkgesteld zijn; dat het deze 
beperkende uitlegging van artikel 2, 
alinea 2, van voormelde besluitwet steunt 
op artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 28 februari 1919 tot samenordening 
van de wetten op de vrouwen- en kinde-



- 700 

renarbeid, op artikel 1 van de wet van 
14 juni 1921 tot invoering van de acht
urendag, op artikel 1 van de besluitwet 
van 25 februari 194 7 betreffende het 
Loekennen aan de arbeiders van loon 
voor een zeke1~, aantal feestdagen per 
jaar, en op arLikel 2 van het koninklijk 
besluit van 9 maart 1951 tot samenorde
ning van de wetten en besluitwetten 
betreffende het jaarlijks verlof der loon
arbeiders; 

Overwegende dat geen dier bepalingen 
de uitdrukking " familieonderneming » 
bezigt en dus evenmin kan beschouwd 
worden als houdende een tot toepassing 
van om het even welke sociale wet gel
dende algemene omschrijving ; 

Dat trouvvens de ondernemingen, waar
in enkel familieleden arbeiden, verschil
lend omschreven zijn in artikel 1 van de 
wet van 15 juni 1896 op de werkplaats
verordening en in artikel 7 van de wetten 
betreffende de kindertoeslagen, samen
geordend bij de wet van 19 december 
1939 ; dat buitendien, zo in artikel 2 van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de arbei
ders de familieonderneming voor de toe
passing van die wet bepaald wordt, die 
wet evenwel niet vereist dat de familie
leden, bij onstentenis van voogdij, onder 
het gezag van de vader of van de moeder 
tewerkgesteld zijn; 

Overwegende dat er dus, zelfs in de 
sociale wetgeving, geen algemene om
schrijving van de familieonderneming 
bestaat; 

Overwegende, tenslotte, dat "!:; werk
gever welke, krachtens de L.:sluitwet van 
28 december 1944, gehouden is tot het 
uitkeren van stortingen aan de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
indien hij zijn verplichting niet nakomt, 
een strafrechtelijk misdrijf pleegt (arti
kel 12, § 2); dat de rechter, door de toe
passing van die besluitwet nit te breiden 
tot werkgevers die, volgens de tekst van 
aline a 2 van artikel 2, thans eraan niet 
onderworpen zijn, noodzakelijkerwijze 
ook, wat hem verboden is, aan een straf
bepaling· een uitgebreide toepassing zou 
geven; 

Dat het middel naar recht faalt; 

(1) Verbr., 23 april en 11 juni 1931 (Bull. 
en PAsrc., 1931, I, 141 en 188, met de nota 3 
onder het eerste arrest). 

(2) Verbr., 23 april en 11 juni 1931 in de 
voorgaande nota vermeld, met de conclusie 
van de :S:eer procureur-generaal Paul Leclercq 
v66r het eerste arrest; 27 juni 1932 (ibid., 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

22 april 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1', 
H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix 
en Veldekens. 

2e KAMER. - 25 april 1955 

1D VERBREKING. - BEVOEGDREID. 
- STRAFZAKEN. - Is EEN VONNIS EEN 
TUSSEN- OF EEN VOORBEREIDEND VON
NIS? - BEVOEGDREID VAN RET ROF. 

2D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- AARD VAN DE VONNIS
SEN. - TUSSEN- OF VOORBEREIDEND 
VONNIS. - BEGRIP. 

3D HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VOORBEREIDEND VONNIS.- HOGER 
BEROEP VOOR RET EINDVONNIS. -
HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK. 

1 D Het hof is bevoegd om te beoordelen of 
een vonnis alvorens Techt te doen, wam·
van de tekst regelmatig ove1·gelegd wordt, 
een tussen- of voorbereidend vonnis is ( 1). 

2D Om te onderscheiden of een vonnis 
alvorens 1'echt te doen, ten deze een vonnis 
dat een deskundig onderzoek beveelt, een 
tussen- of voorbereidend vonnis is dient 
onderzocht te w01·den of de Techter, bij 
het opstellen van zijn beslissing, al dan 
niet zij n rneni1~ g !weft do en blijken oveT 
de geg1·ondheid van de eis of oveT de 
oplossing welke dient gegeven aan de 
incidentele betwisting, die het voorwerp 
van het ondeTzoeksvonnis uitrnaakt (2). 
(Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, art. 452.) 

3D Is niet ontvankel~jk het tegen een voor
bereidend vonnis in st1'afzaken v66r het 
eindvonnis ingesteld hoge1· beToep (3). 
(W etboek van burgerlijke rechtsple
ging, art. !~51 en 452,) 

1932, I, 214) en 11 april 1935 (ibid., 1935, 
I, 220). 

(3) Verbr., H december 1953 (A1'1'. Verbr., 
1954, blz. 259; Bttll. en PAsrc., 1954, I, 306, 
met de nota 2). Zie ook verbr., 12 januari 1928 
(Bull. en PAsrc., 1928, I, 57). 
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{LODOMEZ, T. LAURENT EN CONSOORTEN; I 
P. V. B. A. SWEET HOME, T. LAURENT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 mei 195Eo in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

A. Over de voorziening van Lodomez, 
beklaagde en burgerlijke partij : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de 
tegen aanlegger ingestelde publieke vor
dering : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 172 van 
het Wetboek van strafvordering, 5 van 
de wet van 1 mei 18t.9, 31, Eo51 en Eo5Eo 
van het Wetboek van burg·erlijke rechts
vordering, 3 en to van de voorgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
strafzaken, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat het beroepen vonnis van de 
Politierechtbank te Luik dd. 12 maart 
195Eo een tussenvonnis is en, daar het 
diende te worden vernietigd, er aanleiding 
tot totzichtrekking bestaat, dan wanneer 
de politierechtbank er zich toe beperkt 
heeft een voorbereidend vonnis te wijzen 
met het doel omtrent een feitelijke toe
stand inlichtingen in te winnen en zonder 
dat haar beslissing op de eindbeslissing 
zou vooruitlopen, derwijze dat de hogere 
beroepen niet ontvankelijk dienden ver
klaard te worden : 

Overwegende dat aanlegger Lodomez 
en verweerder Laurent, ieder verant
woordelijk werden gesteld voor een ge
contraventionaliseerd wanbedrijf van on
vrijwillige letsels veroorzaakt door de 
eerste aan de tweede en door de tweede 
aan de eerste, alsook voor een inbreuk 
op artikel fo2 van de W egcode van 1 fe
bruari 193t., en bovendien respectieve
lijk, de eerste, voor een inbreuk op arti
kel 55, en de tweede, voor een inbreuk 
op artikel 5Eo van hetzelfde wetboek; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat beklaagden het niet eens zijn 
over het punt te weten of de in de Ma 
Campagne straat op 25 meter van het 
kruispunt geplaatste niet verlichte om
gekeerde driehoek op het ogenblik van de 
litigieuze feiten zichtbaar was, en na 
geoordeeld te hebben « dat er aanleiding 
bestaat deskundigen te gelasten om vast 
te stellen of een weggebruiker rijdende 
in de Ma Campagne straat in richting 
van de Fraichampsstraat met de voor
zichtigheid, met de door de omstandig-

heden op het ogenblik van het ongeval 
geboden verlichting en met de bij het 
naderen van een aansluiting vereiste aan
dacht gemakkelijk dit teken kon zien, 
gelet op de omringende verlichting en op 
de luchtvoorwaarden " de politierecht~ 
bank, bij het beroepen vonnis, een des
kundige heeft aangesteld met opdracht, 
« na ter griffie kennis genomen te hebben 
van het dossier en van de door partijen 
medegedeelde leidende feiten en na alle 
dienstige inlichtingen ingewonnen te heb
ben, zich ter plaatse te begeven, te zeggen 
of het teken werkelijk in abnormale om
standigheden geplaatst is en of het der
wijze aarigebracht is dat het normaal 
of niet normaal kan gezien worden door 
een voorzichtige en oplettende wegge
bruiker, die met een reglementaire ver
lichting rijdt, te zeggen of het op het 
ogenblik van de litigieuze feiten gemakke
lijk kon gezien worden, gelet op de om
ringende verlichting· en op de luchtvoor
waarden en verslag van dit alles in te 
dienen "; 

Overwegende dat het hof bevoegdheid 
heeft om te oordelen of een vonrtis al
vorens recht te doen, waarvan de tekst 
regelmatig overgelegd wordt, een tussen
of voorbereidend vonnis is; 

Overwegende dat, om te onderscheiden 
of een vonnis alvorens recht te doen een 
tussen- of voorbereidend vonnis is, dient 
onderzocht te worden of, de rechter, bij 
het opstellen van zijn beslissing, al dan 
niet zijn mening heeft doen blijken over 
de gegrondheid v'an de eis of over de 
oplossing welke dient gegeven aan de 
incidentele betwisting·, die het voorwerp 
van het onderzoeksvonnis uitmaakt ; 

Overwegende dat, door zich er toe te 
beperken een onderzoeksmaatregel te ge
lasten in verband met elke g·ebeurtenis, 
welke strekt tot de veropenbaring van 
gebeurlijke gunstige of ongunstige feiten 
voor de ene of de andere partij, en door 
die onderzoeksmaatregel te rechtvaardi
gen in de bewoordingen waarin het vonnis 
opgesteld was, de politierechtbank geen 
bepaalde· mening over de gegrondheid 
van de ver~olgingen heeft laten blijken; 

Overwegende dat, om er anders over 
te beslissen, het bestreden vonnis enkel 
aanvoert dat de eer&te rechter « inder
daad in dergelijke zin volgens de strek
king van de conclusies van de deskundige 
uitspraak zal doen " ; dat dergelijk ken
merk datgene niet is dat bij artikel Eo52 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering voorzien is ; 

Waaruit volgt dat het vonnis van de 

1 
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politierechtbank van 12 maart 1954, 
slechts voorbereidend is en dat tegen 
dit vonnis slechts na de eindbeslissing 
over de grond en terzelfdertijd met het 
beroep tegen die eindbeslissing hoger 
beroep kon ingesteld worden ; 

Dat het middel dus gegrond is; 

II. Voor zoveel de voorziening gericht 
is tegen de burgerlijke partij, naamloze 
vennootschap " Etablissements Toussaint 
Germay »: 

Overwegende dat de naamloze ven
nootschap " Etablissements Toussaint
Germay » geen burgerlijke vordering te
gen aanlegger heeft ingesteld en dat op 
dergelijke vordering geen enkele beslis
sing werd getroffen ; 

Dat de voorziening zonder voorwerp, 
en, dienvolgens, niet ontvankelijk is; 

III. Voor zoveel de voorziening ge
richt is tegen de beslissing over de tegen 
aanlegger door Laurent, Crets en de ver
zekeringsmaatschappij " La Prevoyance " 
ingestelde burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat de verbreking van 
de beslissing gewezen over de tegen aan
legger ingestelde publieke vordering ver
breking met zich brengt van de beslissing 
gewezen over de burg·erlijke vorderingen 
die het gevolg van de eerste is ; 

IV. V oor zoveel de voorziening· gerich t 
is tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering· van aanlegger tegen 
verweerder Laurent, beklaag·de : 

Overwegende dat, daar zij geveld werd 
door een rechtbank die wederrechtelijk 
kennis had van het hoger beroep tegen 
het beroepen vonnis, de bestreden beslis
sing ook dient vernietigd in zover zij over 
aanleggers burgerlijke vordering uit
spraak doet ; 

B. Over de voorziening van de per
sonenvennootschap "Sweet Home "• te
gen de beslissing gewezen over de burger
lijke vordering· van die aanlegster tegen 
verweerder Laurent, beklaagde : 

Qverwegende dat eiseres hetzelfde mid
del aanvoert als datgene dat, door aan
legger Lodomez opgeworpen, hiervoor 
onderzocht is geweest; 

Dat, om dezelfde beweegredenen, client 
beslist dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve voor zoveel het uit
spraak doet over de tegen Laurent en 
de " Etablissements Toussaint-Germay " 
ingestelde publieke vordering en over de 
burgerlijke vorderingen door aanleg·gers 
ingesteld teg·en " Etal:ilissements Tous-

saint-Germay » en door Crets tegen Lau
rent en " Etablissements Toussaint
Germay »; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Verviers, zetelende in hoger beroep; 
veroordeelt verweerders Laurent, Crets 
en verzekeringsmaatschappij " La Pre
voyance " tot de kosten betreffende de 
voorziening van Lodomez, daarin niet 
begTepen die betreffende de tegen " Eta
blissements Toussaint-Germay » gerichte 
voorziening, veroordeelt aanlegger tot 
die laatste kosten; veroordeelt verweer
der Laure'ht tot de kosten betreffende 
de voorziening van eiseres " Sweet 
Home"· 

25 april 1955. - 2e kamer. - Voor
zittet, H. Fettweis, voorzitter.- Verslag
geve!', H. Moriame.- Gelijkluidende con
clttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleite1', H. Van Leynseele. 

2° KAMER. - 25 april 1955 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- EESLISSINGEN WAARTEGEN VOOR
ZIENING MOGELIJK IS. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK. 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FE
BRUARI 1934, ARTIKEL 22. - VOET
PADEN OF VERHOOGDE BERMEN. 
VERBODEN VERKEER. - BEGRIP. 

1 a Is niet ontvankelijk de voo!'ziening ge
richt tegen een vonnis van de politie
rechtbank uitspraak doende over een in
breuk, die binnen de bevoegdheid van die 
rechtbank valt en dienvolgens in eerste 
aanleg gewezen we1·d (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 407 ; wet van 
4 augustus 1832, art. 15, '1 °.) 

2° De manoeuv!'e welke een weggebruikm· op 
de openbare weg uitvoert om een auto
voertuig uit een garage te haZen of het 
erin terug te plaatsen, is een ·ve!'keers
daad die van aa·rd is een inbreuk op 
artikel 22, 1, van de We geode van 
1 {ebrua1·i 1934- uit te maken indien 
bij deze rij beweging gebmik gemaakt 

(1) Verbr., 17 maart 1952 (Au. Verb>·., 
1952-, blz. 389; Bull. en PABIC., 1952, I, 444). 
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wordt van een ander voetpad of van een 
ander verhoogde berm dan diegene die 
tot het eigendom toegang verleent. (Weg
code van 1 februari 1934, art. 22, 1, 
en 58, 2°.) 

(DE BY, 'f. VANDENBROECK EN VAN DIST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestrede~ 
vonnissen gewezen, het eerste, op 19 me1 
1954 door de Politierechtbank te Brussel, 
het tweede, op 8 juli 1954 in hager 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel : 

A. Over de voorziening gericht tegen 
het op 19 mei 1954 door de Pol~tierecht
bank te Brussel gewezen vonms : 

Overwegende dat de voorziening in 
verbreking slechts ontvan~elijk. is in.di~n 
de beslissing waartegen ZIJ gencht IS m 
laatste aanleg gewezen is (wet van 
4 augustus 1832, artikel 15, 1°); dat de 
bestreden beslissing een vonnis is van 
de politierechtbank uitspraak doende 
over een inbreuk die binnen de bevoegd
heid van die rechtbank valt en, dien
volgens, in eerste aanleg gewezen is ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

B. Over de voorziening gericht tegen 
het vonnis op 8 juli 1954 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel : 

- Overwegende dat deze voorziening ont
vankelijk is in zover zij de veroordeling 
van aanlegger tot de kosten van de 
publieke vordering en de beslissing over 
de burgerlijke vordering van aanlegger 
tegen verweerders bedoelt ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 22, § 1, van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het vervoer en het verkeer, gewijzigd bij 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
17 januari 1936, doordat het bestreden 
vonnis beslist heeft dat de aan beklaagde 
verweten rijbewegingen onder toepassing 
van gezegd artikel 22 niet zouden kunnen 
vallen omdat zij eigenlijk gezegd niet tot 
het verkeer behoren, dan wanneer dit 
artikel beschikt dat de voetpaden uit
sluitend voorbehouden zijn voor het ver
keer van de voetgangers en van bepaalde 
beperkend aangehaalde voertuigen, waar
onder de vrachtwagen en autovoertuigen 
niet vermeld worden : 

Overwegende dat verweerder Vanden
broeck te verantwoorden had van een 
inbreuk op artikel 22, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 19.34 ~.e
wijzigd bij artikel 3 van het konmkhjk 
besluit van 17 januari 1936; dat hem 
feitelijk verweten was op het voetpad 
gereden te hebben dat aan de overkant 
van dit langsheen de garage gelegen is 
om een vrachtwagen uit de garage te 
halen en hem daarna weer · binnen te 
brengen; 

Overwegende dat de manoeuvre welke 
een weggebruiker op de openbare weg 
uitvoert om een vrachtwagen of een auto
voertuig uit een garage te halen of er in 
terug te brengen een verkeersdaad is naar 
de zin van de wet van 1 augustus 1899 en 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934 en, behalve bijzondere aangewezen 
reglementering, en ond:r voorbehoud va_n 
de exceptie welke artikel 58-2° van dit 
besluit met zich brengt, alsook de over
macht, van aard is een inbreuk op 
artikel 22, § 1, gewij zigd door artikel 3 
van het koninklijk besluit van 17 januari 
1936 uit te maken, indien bij deze rij
beweging van een voetpad of van een 
verhoogde berm gebruik gemaakt wordt; 

Dat, door er anders over te beslissen, 
het bestreden vonnis de in het middel 
aangeduide wetsbepaling geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ingesteld tegen het op 19 mei 1954 
door de Politierechtbank te Brussel ge
wezen vonnis ; verbreekt het vonnis op 
8 juli 1954 gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, doch enkel voor 
zoveel het over de burgerlijke vordering 
van aanlegger tegen beide verweerders en 
over de kosten van de publieke vordering 
uitspraak doet ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, zetelende in hager beroep; 
veroordeelt elkeen van de verweerders 
en de aanleggers respectievelijk tot een 
derde van de kosten. 

25 april 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slag
gever, H. Moriame. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Veldekens. 

t-----
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2e KAMER. ~ 25 april 1955 

LASTER EN EERROOF. ~ BESLIS
SING VAN VEROORDELING WEGENS EER
ROOF. ~ VASTSTELLING DAT DE BE
TICHTE TE GOEDEH TROTJW HEEFT KUN
NEN GELOVEN DAT DE AANGETJJGDE 
Flii'rEN WERKELIJK WAREN. ~ VAST
STELLING DAT DE BETICHTE NIETTEJVIIN 
KWAADWILLIG HEEFT GEHANDELD. 
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

Js niet met tegenstrijdigheid behept de 
beslissing die een betichte wegens eerroof 
ve1·oordeelt, doo1· vast te stellen dat, al 
heeft de betichte te goede1· trouw kunnen 
geloven dat de aangetijgde feiten werke
lijk wm·en, hij niettemin kwaadwillig 
/weft gehandeld door op beledigende wijze 
de gesprekken te herhalen welke hem 
des betre ff'ende ve·rstrekt geweest war en. 
(Strafwetboek, art. t,43.) 

(LECOMTE, T. VEHBJST.) 

AHHEST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november ·1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de publieke vordering 
gericht is : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 der Grond
wet en 443 van het Strafwetboek, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden arrest 
noch de toedracht van de aan aanlegger 
verweten uitlatingen, noch de omstandig
heden waarin zij gehouden werden be
paalt, tweede onderdeel, doordat het 
arrest, door er op te wijzen, enerzijds, dat 
aanlegger te g·oeder trouw gehandeld 
heeft, en, anderzijds, dat hij kwaadwillig 
gehandeld heeft, zijn beslissing op tegen
strijdige beweegredenen steunt, wat met 
een gebrek aan redenen gelijkstaat, derde 
onderdeel, doordat het arrest de conclu
sies niet beantwoordt waarbij aanlegger 
v66r het hof van beroep staande hield 
dat wegens de goede trouw van beklaagde 
het kwaadwillig opzet in onderhavig 
geval uitgesloten was : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, verre van de toe

dracht te betwisten van de gezegden 
welke hem verweten waren en van de 
omstandfgheden waarin zij plaats grepen, 
aanlegger uitdrukkelijk v66r het hof van 
beroep verklaarde, de feiten zelve niet 
te loochenen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest_ 
dienvolgens, wat de toeclracht der gezeg·: 
den aangaat, er zich heeft kunnen toe 
beperken vast te stellen dat de telast
legging van eerroof, bewezen was, zoals 
zij in de bewoordingen van de wet ten 
laste van aanlegger in de dagvaarding· 
was aangehaald ; 

Overwegende dat, wat de omstandig
heden betreft waarin de verweten gezeg
clens plaats grepen, het arrest nader 
bepaalt dat zij in een openbare plaats 
en in teg·enwoordigheid van verschillende 
personen gehouden werden ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen ·worden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest niet vast

stelt clat aanlegger te goeder trouw ge
handeld heeft maar enkel aanstipt dat 
aanlegger, te goeder trouw, op eigen 
risico, heeft kunnen geloven wat zekere 
personen gemeend hadden hem te moeten 
of te mogen zeggen en beslist dat aan
legger kwaadwillig gehandeld heeft door 
die gesprekken te herhalen in de omstan
digheden welke het arrest onderlijnt; 

Dat dit onderdeel van het middel op 
een onjuiste interpretatie van het he
streden arrest steunt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat aanlegg·er op heledigende wijze in 
een openbare plaats, in tegenwoordig
heid van een tiental personen en in een 
voor iedereen toegankelijke winkel in
lichtingen heeft herhaald welke hem door 
derden verstrekt werden, en daaruit af
leidt dat aanlegger met het voor de toe
passing van artikel 443 van het Straf
wetboek vereist bijzonder opzet gehan-
deld heeft ; · 

Overwegende dat het arrest aldus, al
thans impliciet, de in dit onderdeel van 
het middel aangevoerde conclusies beant
woord heeft ; 

Dat de tweede en derde onderdelen 
van het middel feitelijke grondslag 
missen; 

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

II. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de hurgerlijke vordering 
gericht is : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
bijzonder middel inroept; 

Om die iredenen, verwerpt de voorzie
ning; verobrdeelt aanlegger tot de kosten. 
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25 april '1955. - 2e kamer. - .Voor
zitter H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever: H. Bareel. - Gelijkluidende cone. 
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2e KMmR. - 25 april 1955 

to RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- FElT DAT TWEE MISDRIJVEN UIT
MAAKT WAARVAN DE VERVOLGING AAN 
DE ADMINISTRATIE VAN DOUANEN EN 
ACCIJNZEN TOEBEHOORT. - DADING 
VAN DE ADMINISTRA'l'IE MET BETREK
KING TOT EEN VAN DE MISDRIJVEN. -
NAVOLGENDE VERVOLGING UIT HOOFDE 
VAN HET ANDER MISDRIJF. - VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND DE ONTVANRELIJKHEID VAN DIE 
VORDERING NA TE GAAN. 

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
DADING VAN DE ADMINISTRATIE. -
VERHINDERT EEN NAVOLGENDE VER
VOLGING VANWEGE DE ADMINISTRATIE 
OP GROND VAN HETZELFDE FElT, AL 
WARE HET ZELFS ANDERS OMSCHREVEN. 
- UITZONDERING. 

3o SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- EENDAADSE SAMENLOOP. - EEN
HEID VAN HET FElT EN NIET VAN DE 
ELEMENTEN DIE DE l'IIISDRIJVEN UIT
MAKEN. 

t,o GEESTRIJKE DRANKEN.- VooR
HANDEN HEBBEN DAT EEN INBREUK 
OP ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 29 AU
GUSTUS 1919 OP HET REGIME VAN DE 
ALCOHOL UITMAAKT. - VOORHANDEN 
HEBBEN ZONDER DE BIJ ARTIKEL 12 
VAN DE WET VAN 12 DECEMBER 1912 
VEREISTE BESCHEIDEN. - MISDRIJVEN 
DIE UIT EEN EN HETZELFDE FElT KUN
NEN VOORTVLOEIEN. 

5oBINDENDEBEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 
- INBREUK OP ARTIKEL 2 VAN DE WET 
VAN 29 AUGUSTUS 1919 OP HET REGIME 
VAN DE ALCOHOL.- lNBREUK OP ARTI
KEL 12 VAN DE WET VAN 12 DECEM
BER 1912. - MlSDRIJVEN VOORT-

(1) en (2) Verbr., 26 januari 1953 (A1·r. 
Verbr., 1953, biz. 345; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 388, met de nota's 1 en 2). Zie ook Rep. prat. 
dr. belge, yo Douane.q et accises, m·s. 376 
en 377. 

(3) E,aadpl. verbr., 13 maart 1905 (Bull. 

VBRUR., 1955. - 45 

VLOEIEND UIT EEN EN HETZELFDE FElT 
01' {)IT AFZONDERLIJKE FElTEN. 
SOEVEREINE BEOORDELlNG DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND. 

1 o Wannee1· de administratie van de doua
nen en accijnzen een dading heeft aan
gegaan met betrelcking tot ien van de twee 
misdrijven die uit een en hetzelfde feit 
voortvloeien en nadien de publieke vm·
dering uit hoofde van het ande1· misdrijf 
instelt, is de rechte1· er toe gehouden na 
te gaan of die vordering nog ontvankelijk 
is ten aanz,ien van de grondbeginsels 
van het strafrecht; hij !weft de uitwer
king van een dading in bu1·gerlijke of 
adrninistratieve zaken niet op te zoe
ken (1). 

2o De door de adrninistratie van douanen 
en accijnzen 1·egelmatig aangegane da
ding verhindert een navolgende vervol
ging vanwege de adrninistmtie op grond 
van hetzelfde feit, hoewel de dading uit
drukkelijk slechts een van de misdrijven 
tot voorwerp had welke uit het feit voort
vloeien, tenzij het uit de dading gesloten 
misdrijf met een fiscale boete strafbaar 
gesteld is (2). (Strafwetboek, art. 65 
en 100, lid 2.) (Impliciete oplossing.) 

ao De toepassing van artikel 65 van het 
Stmfwetboek. dat _de eenheid v0!1' het feit 
vereist, vm·e~st met noodzakel~Jk dat de 
bestanddelen van de misdrijven identiek 
zijn (3). 

t.o Het voorhanden hebben van geestrijke 
dranken die niet door de bij artikel 12 
van de wet van 12 decernbM' 1912 vereiste 
bescheiden gedekt zijn, en het voorhan
den hebben van geestrijke dranlcen daar 
waar het door a1·tilcel 2 van de wet van 
29 augustus 1919 op het regime van de 
alcohol verboden is kunnen uit een en 
hetzelfde feit naar de zin van artilcel 65 
van het St1·afwetboelc voortvloeien (4). 

5o De rechte1· over de g1·ond beoordeelt soe
verein in feite of een inb1·euk op artikel 2 
van de wet van 29 augustus 1919 op het 
1·egime van de alcohol en een inbreuk 
op artilcel 12 van de wet van 12, decern.
ber 1912 uit een en hetzelfde fe~t of u~t 
afzonderlijlce rnisdrijven voortvloeien ( 5). 

en PASIC., 1905, I, 154); 25 februari 1924 
(ibid., 1924, I, 215). 

(4) en (5} Verbr., 26 januari 1953 (.Arr. 
Verbr., 1953, blz. 845; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 388, met de nota's 3 en 4). Zie ook verbr., 
25 februari 1924 (Bull. en PAsrc., 1924, I, 
.215). 

-. ·-l 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. PETER.} 

ARREST. 

HE'l' HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 december 1954 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het hof van beroep 
zijn beslissing niet wettelijk met redenen 
heeft omkleed doordat het het dispositief 
van de conclusies van aanlegger niet 
heeft beantwoord : 

Overweg·ende dat aanlegger bij conclu
sien staande hield 1° dat de dading, 
overeenkomst die zich voor partijen op
dringt en volgens haar inhoud dient uit
gevoerd, niet tot gevolg kan hebben de 
publieke vordering· te niet te doen die 
ontstaan is uit een inbreuk welke voor 
dading niet vatbaar is wegens de staat 
van herhaling van de overtreder; 2° dat 
artikel 65 van het Strafwetboek niet toe
passelijk is wanneer, zoals in onderhavig 
geval, Mn van de inbreuken uit de dading· 
gesloten werd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond er op wijst dat de staat van her
haling uit geen e:i:tkel stuk blijkt dat aan 
.P-et hof van beroep overgelegd werd ; 
dat de dading zoals zij door aanlegger 
aangevoerd wordt, door verweerder uit
gevoerd is geweest; dat, in onderhavig 
geval, deze laatste, slijter zijnde van ter 
plaatse te verbruiken dranken slechts een 
enkele daad gesteld heeft, door geestrijke 
dranken aan te kopen die door geen 
bescheiden gedekt zijn of ze in zijn bezit 
te houden ; dat, dienvolgens, krachtens 
het principe waarvan artikel 65 van het 
Strafwetboek toepassing maakt, de da
ding, welk voorbehoud zij ook zou kun
nen bevatten, de publieke vordering 
heeft doen vervallen ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
een gepast antwoord op aanleggers con
clusies inhoudt en dat het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 en 14, 
§ 1, van de wet van 29 augustus 1919 
en 2052 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat de rechter over de grond, die 
door de vervolgende partij uitsluitend 
belast was kennis te nemen van de in~ 
breuk op artikel 2 van de wet van 
29 augustus '19'19, geen kerinis mocht 
nemen, eenvoudig omdat partijen zulks 
wilden van de inbreuk op artikel 12 van 
de wet van 12 december 1912, ten op-

zichte waarvan deze een dading hadden 
gesloten en doordat het hof van beroep 
noch de draagwijdte noch de geldigheid 
van de dading onderzoekt : 

Overwegende dat, kennis hebbend van 
de tegen verweerder wegens inbreuk op 
de wet van 29 augustus 1919 op het 
regime van de alcohol ingestelde publieke 
vordering, het hof van beroep er zich toe 
beperkt · heeft, zoals het moest do en, te 
onderzoeken of die vordering nog kon 
uitgeoefend worden krachtens de ten deze 
toepasselijke grondbeginsels van het 
strafrecbt, welke van openbare orde zijn; 
dat het de uitwerking van een dading 
in burgerlijke of administratieve zaken 
niet hoefde op te zoeken ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de publieke vordering ten deze tengevolge 
van de tussengekomen dading vervallen 
was, wat de inbreuk aangaat op de wet 
van 12 december 1912, het hof van beroep 
impliciet de geldigheid van die dading 
aanneemt, en het voorbehoud betreffende 
de inbreuk op de wet van 29 augustus 
1919 voor niet bestaande boudt; dat het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 65 van bet 
Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest, ten deze er op wijst dat de inbreuk 
op de wet van ·13 december 1912 en de 
inbreuk op de wet van 29 augustus 1919 
uit een zelfde feit bestaan, dan wanneer 
er tussen beide inbreuken geen identiteit 
bestaat en dat men, ten deze, niet be
schouwen kan dat er een feit voorhanden 
is dat voor twee verschillende omschrij
vingen vatbaar is : 

Overwegende dat de toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek niet 
noodzakelijkerwi,jze twee misdrijven ver
onderstelt waarvan de bestanddelen iden
tiek zijn; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
bij een souvereine beoordeling der feite
lijke omstandigheden, beslist heeft dat 
in onderhavig geval de inbreuk op de 
wet van 29 augustus 1919 op het regime 
van de alcohol en de inbreuk op artikel12 
van de wet van 12 december 1912 waar
voor een. dading getroffen werd een zelfde 
strafbaar feit uitmaken ; 

Dat het middel niet kan aang·enomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 15 van de wet van 
29 augustus 1919, doordat bet hof van 
beroep verklaart dat de administratie een 
dading kan treffen in geval van een 
in staat van herhaling gepleegde inbreuk 

:·! ,,, 
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op gezegde wet wanneer er geen rechter
lijke beslissing bestaat, dan wanneer de 
wetgever bedoeld heeft alle dading te 
verbieden zelfs in geval van herhaling na 
een eerste door een dading uitgesloten 
inbreuk : 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de staat van herhaling uit 
geen enkel aan het hof van beroep voor
gelegd stuk blijkt, " dat er zelfs geenszins 
in het inlichtingsbulletijn sprake is van 
een dading wegens soortgelijke feiten '' ; 

Waaruit volgt dat het middel op een 
onjuiste interpretatie van het bestreden 
arrest steunt, en dienvolgens, feitelijke 
grondslag mist ; 

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

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

25 april 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslag
gever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleitet, H. Depresseux (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 25 april 1955 

GEESTRIJKE DRANKEN. ~ WET 
VAN 29 AUGUSTUS 1919, GEWIJZIGD BIJ 
DE BESLUITWE1' VAN 1t. NOVEMBER 
1939. - ANDERE MISDRIJVEN DAN 
DIE BEPAALD BIJ ARTIKEL 1t., § 5, 
2e LID. - VERMOGEN VOOR DE ADMI
NISTRATIE EEN DADING OVER DE « OP
GELOPEN STRAFFEN >> 'l'E TREFFEN. -
DRAAGWIJDTE VAN DAT VERMOGEN EN 
BETEKENIS VAN DIE W"OORDEN. 

In geval van inbreuk op m·tikel 14 van de 
wet van 29 augustus 1919 gewijzigd bij 
de bes.luitwet van 14 november 1939, 
behalve in geval van in breulc voorzieri 
door het tweede lid van § 5 en in geval 
van he1·haling, kan de administratie van 
financien, een dading tl·efl'en over de 
" opgelopen stmffen », dit is over de 
straffen die tengevolge van het plegen 
van het misdadig fe~t toepasselijk zijn, 
zelfs wanneer zij door de l'echtbanken 
nog niet uitgesp1·oken werden. (Wet van 
29 augustus 1919, gewijzigd bij de 
besluitwet van H november 1939, 
art. H en 15.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T, MARCHAL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 195t. gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding· van de artikelen 15 van de wet 
van 29 aug·ustus 1919, vervangen bij 
artikel r. van de besluitwet van H no
vember 1939, en 97 van .de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de administratie slechts een dading kan 
sluiten met betrekking tot de straffen 
die bij toepassing· van artikel H van 
gezegde wet werden opgelopen voor zo
veel de straffen reeds door de rechtbank 
uitgesproken werden : 

Overwegende dat verweerster vervolgd 
was om, slijtster zijnde van ter plaatse 
te verbruiken dranken, in haar inrichting 
geestrijke dranken voorhanden te hebben 
gehad, na reeds wegens inbreuk op arti
kel 2 van dezelfde wet door een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van 7 juli 
1950 veroordeeld geweest te zijn; 

Overwegende dat aanlegger v66r het 
hof van beroep staande hield dat de 
met beklaagde gesloten dading, aan
gaande een inbreuk op de wet van 12 de
cember 1912 die gepleegd werd op de
zelfde dag en plaats als de inbreuk voor 
welke vervolging·en ingesteld waren, niet 
tot gevolg kon hebben de uit deze laatste 
inbreuk ontstane publieke vordering te 
doen vervallen, daar verweerster ten op
zichte van deze inbreuk, in staat van 
herhaling· was en artikel 15 van de wet 
van 29 augustus 1919, vervangen door 
artikel r. van de besluitwet van H no
vember 1939, in dat geval aan de admi
nistratie het verbod oplegt omtrent de 
opgelopen straffen een dading te treffen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
dit middel afgewezen heeft om reden 
" dat wel uit de bewoordingen zelf van 
het nieuw artikel 15 van de wet van 
29 augustus 1919 blijkt dat de toelating 
of het verbod gegeven aan de Minister 
van financien een dading over de bij 
gezeg·d artikel voorziene straffen te treffen 
slechts toepasselijk is op straffen welke 
reeds door de rechtbanken uitgesproken 
werden ''; 

Overwegende dat, de wetgever door 
aan de administratie mits zeker voor
behoud toe te Iaten een dading te treffen 
over de bij toepassing van artikel 1r. van 
de wet van 29 augustus 1919 opgelopen 
straffen, niet heeft bedoeld dit recht te · 
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beperken tot het geval waarin de recht
banken reeds een straf uitgesproken heb
ben; dat deze, inderdaad " opgelopen » 
is zodra de overtreder tengevolge van 
het plegen van het feit strafbaar is ; 

Dat, in onderhavig g·eval, de gewoon
lijke zin van he.t woord " opgelopen » 
zich met des te meer Idem opdringt daar 
dezelfde wetsbepaling aan de Minister 
van financien het verbod oplegt een 
dading over de bij toepassing van 2e lid 
van § 5 van arlikel 14 « uitgesproken » 
straffen te treffen, aldus de onderschei
ding doende tussen de eenvoudige op
gelopen straffen en de reeds uitgesproken 
straffen · 
Waar~it volgt, dat door te beslissen 

zoals hij het deed, de rechter over de 
grond, de in het middel bedoelde wets
bepalingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat tot onderzoek van de 
andere middelen van de voorziening, ver
breekt het bestreden arrest; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten. 

25 april 1955. - 2e kamer. - Voot·
zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslag~ 
gever, H. C. Louveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Depresseux (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luilc.) 

2e KAMER. - 26 april 1955 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 

. - BELASTBARE GRONDSLAG. - VER
MEERDERING VAN DE IN HET BEDRIJF 
GESTOKEN ACTIVA VOORTVLOEIEND UIT 
HETZIJ VERWEZENLIJKTE, HETZIJ IN DE 
REKENINGEN OF INVENTARISSEN UIT
GEDRUKTE MEERWAARDEN. - VER
MEERDERING ALS BEDRI.JFSWINST BE
SCHOUWD, ONDER VOORBEHOUD VAN 
DE IN § 2bis VAN ARTIKEL 27 VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN BEPAAL
DE UITZONDERINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOM:STEN. 
- VERMEERDERING VAN DE IN HET 
BEDRIJF GESTOKEN ACTIVA, VOORT
VLOEIEND UIT MEERWAARDEN.- VRIJ
DOM ENKEL 'fEN AANZIEN VAN DE OP 
BEDRIJFSil\UriOBILIEN EN BEDRIJFSUIT
RUSTING VERWEZENLIJKTE M:EERWAAR
DEN. 

1° De vermeerdel'ingen van de in het 
bedrijf gestoken activa voortv~oeiend uit 
hetzij verwezenlijkte, hetzij in de reke
ningen of inventarissen van de belasting
schuldige uitgedTukte meerwaarden woT
den als winsten van de n~jverheids-, han
dels- of landbouwbedrijven beschouwd 
wellce ook de oorsprong en de am·d eTvan 
wezen, doch onder vooTbehoud van wat 
door § 2bis van artikel 27 van de samen
geschakelde wetten bepaald werd. (Sa
mengeschakelde wetten, art. 27, § 1.) 

2° Alleen de mee-rwaarden vet·wezenlijkt op 
bedrijfsimmobilien en bedTijfsuitTusting 
wo'l'den van de belasting op de bedrijfs
inlcomsten vrij gesteld, doch enlcel in de 
bij § 2bis, letter a, van m·tilcel 27 van de 
samengeschakelde wetten bepaalde mate, 
met uitsluiting van de op de ande'l'e delen 
van het vroeget· belegd kapitaal verwezen
lijlcte meerwam·den ( 1). 

(HONLEZ, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 maart 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1895 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet van 
16 juli 1926 betreffende de muntstabili
satie, 1 en 8 van het koninklijk besluit 

· van 25 october 1926 betreffende de munt
stabilisatie, 1, 25, § 1-1°, 27 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 2 van het besluit 
van 16 juni 19'>1 of van het besluit van 
de Regent van 16 januari 1948 betref
fende de nationale crisisbelasting, door
dat het bestreden arrest ten onrechte 
de conclusies van aanlegster afgewezen 
heeft welke ertoe strekten, tot het bere
kenen van de belastbare meerwaarde, 
voortspruitend uit de afstand, in 1944 
door aanlegster, van het door haar over
leden man geexploiteerd handelsfonds, 
het in 1920 in het bedrijf gestoken kapi
taal van 40.000 oude franken in nieuwe 
franken te doen ramen ten gevolge van 
de stabilisatie in 1926, welk kapitaal ter 
hepaling van de belastbare meerwaarde 
van de afstandsprijs diende te worden af
getrokken ; dan wanneer het vergelijken 

(1) Zie vei'bi·., 23 mei 1950 (:Ar1·. Verbr., 
1950, biz. 601; Bull. en PA;SIC., 1950, I, 678). 
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vart de oude en de nieuwe franken slechts 
gepast kan geschieden indien de ongelijk
heid in waarde hersteld wordt door de 
oude franken van een coefflciiint te voor
zien : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet gecritiseerd wordt in zover het aan
genomen heeft dat de meerwaarden die 
naar aanleiding van de afstand van de 
apotheek gebleken zijn in hoofde van 
aanlegster een bedrijfswinst uitmaken ; 
dat het middel het arrest verwijt de uit 
die meerwaarden voortvloeiende winst 
bepaald te hebben met inachtneming 
enkel van het nominaal bedrag van het 
kapitaal van 40.000 frank, hetwelk in 
1920 wegens installatiekosten en over
neming van klientele belegd werd, en 
de stelling van aanlegster afgewezen te 
hebben volgens welke het aldus belegd 
kapitaal behoorde te worden geraamd 
door het nominaal bedrag waarin dat 
kapitaal in '1920 was uitgedrukt te voor
zien van de herwaarderingscoefflcient, 
2;6 welke bij benadering met het waarde
verschil van de frank tussen 1920 en 1944 
overeenkomt; 

Overwegende dat volgens artikel 25, 
§ 1, van de sameng·eschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
bedrijfsbelasting de inkomsten treft die 
onder meer van de winsten van de nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijven 
voortkomen ; 

D at, volgens artikel 2 7, § 1, van de
zelfde wetten, als winsten van de even
gemelde bedrijven dienen te worden aan
gezien de vermeerderingen van de in het 
bedrijf gestoken activa voortvloeiend uit 
• hetzij verwezenlijkte, hetzij in de reke
ningen of inventarissen van de belasting
schuldige uitgedrukte meerwaarden, 
welke ook de oorsprong en de aard ervan 
wezen, doch onder voorbehoud van h.et 
in § 2 bis bepaalde " ; 

Dat die § 2 bis van artikel 27 enkel 
gedeeltelijk vrijdom verleent ten aanzien 
van de 6p bedrijfsimmobilien en -nit
rusting verwezenlijkte meerwaarden ; dat 
daarbij zodanige vrijdom niet voor de 
andere delen van het voorheen belegd 
kapitaal wordt toegestaan; 

Overwegende dat zonder dubbelzinnig
heid uit de bepalingen van de wet blijkt 
dat, onder voorbehoud van de daarin 
vastgelegde afwijkingen welke ten deze 
niet ter sprake komen, noch het belegd 
kapitaal, noch bijg·evolg voormelde ver
meerderingen, welke door de wet ten 
aanzien van de toepassing van de bedrijfs
helasting als winsten beschouwd worden, 

ten dage van de aanslag behoeven te 
worden geraamd; dat de bepaling van 
de winst naar het stelsel van de wetten 
op de inkomstenbelastingen de algeheel
heid van het belegd kapitaal slechts in 
de bij die wetten strikt bepaalde mate 
vrijwaart; 

Overwegende derhalve dat artikelen 1 
en 8 van het besluit van 25 october 1926 
betreffende de muntstabilisatie ter zake 
geen herwaardering, ten opzichte van een 
nieuwe waardeiienheid, van het in '1920 
belegd en in franken uitgedrukt kapitaal 
rechtvaardigen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

26 april 1955. - 2° kamer. - Vool'
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie, I-I. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-g·eneraal. -
Pleiters, I-IIL de Mey (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2e KA.MER. - 26 april 1955 

IN KOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - GEDEELTE VAN 
DE BELASTBARE INKO.MSTEN TOT LATE
RE WEDERAANLEGGING VAN DE STOCKS 
VRIJGESTELD-. - DOEL DOOR DE WET
GEYER BEOOGD NIET VERWEZENLIJKT. 
- VRIJSTELLING DIE GEEN REDEN VAN 
BESTAAN .MEER HEEFT. 

Ve1·mits de wet van 16 october 1945 een 
gedeelte van de belastbal'e inlwmsten 
vrijstelt om het latel' wederaanleggen van 
de stocks te verwezenlijken, en vel'mits 
dat wederaanleggen uiterlijk op 31 de
cernbel' 1947 moet geschieden, }weft de 
vrijstelling geen Teden van bestaan meer 
en dringt zich de aanslag in de extra
belasting onmiddellijk op ingeval ten 
gevolge van enigerlei omstandigheid, het 
dooT de wetgever gewilde doel niet ver
wezenlijkt is (1). (Wet van 16 october 
1%5, art. 6.) 

(1) Raadpl. verbr., .. 29 april 1953 (A1"1". 
Verbr., 1953, blz. 588; Bu,ll. eu PAsrc., 1953, 
I, 665); 9 februari 1954 (A-rr. Verbr., 1954, 
blz. 411; Bttll. en PASIC., 1954, I, 511). 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. MERCENIER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 october 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, en 6, § 3, lid 1, van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van 
een extra-belasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, win
sten en baten; doordat het bestreden 
arrest beslist dat artikel 6, § 3, van de 
wet van 16 october 1945 ten deze geen 
toepaSsi:iJ.g kan vinden, omdat het niet 
aanwenden, v66r 31 december 1947, van 
de provisie tot instandhouding van de 
stocks niet als vrijwillig voorkomt en 
aan overmacht te wijten is, dan wanneer 
voormelde wetsbepaling formeel en zon
der enig voorbehoud bepaalt dat de extra
belasting onmiddellijk op het integraal 
bedrag van de provisie tot instandhou
ding geheven wordt wanneer die provisie 
haar bestemming niet ten laatste op 
31 december 194 7 bekomen he eft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de provisie tot instandhou
ding der stocks, ten belope waarvan het 
bedrag der in de extra-belasting belast
bare winsten verminderd geweest is, op 
31 december 1947 haar bestemming niet 
bekomen had ; 

Dat het desondanks beslist dat er geen 
grond aanwezig is tot toepassing van § 3, 
lid 1, van artikel 6 van de wet van 
16 october 1945, welke onder meer be
paalt dat de extra-belasting onmiddellijk 
geheven wordt op het integraal bedrag 
van de provisie tot instandhouding van 
de stocks die haar bestemming niet be
komen heeft ; 

Dat het, om aldus te beslissen, steunt 
op de overweging dat het feit, de som 
welke bedoelde provisie vertegenwoordigt 
niet tot het wederaanleggen van de stocks 
gebruikt te hebben « niet als vrijwillig 
voorkomt en aan overmacht te wijten is, 
namelijk aan de tijdens de jaren 1945, 
1946 en 1947 vigerende reglementering » 
met betrekking tot de controle van de 
« aankopen van goud, door bemiddeling 
van de bedrijfsorganismen en van de 
Nationale Bank»; 

Overwegende dat de wet van 16 octo
ber 1945 in de bij artikel 6 omschreven 
voorwaarden vrijdom verleend heeft voor 
een deel van de belastbare winsten « ten 
einde, aldus de tekst, een Iateren weder-

aanleg... te vergemakkelijken », deze 
wederaanleg uiterlijk op 31 december 
194 7 beeindigd dienende te we zen ; 

Dat derhalve, ingeval, ten gevolge van: 
enigerlei omstandigheid, het door de wet
gever gewilde doel niet verwezenlijkt is, 
de bij de wet bepaalde vrijdom geen 
reden van bestaan meer heeft en het 
onmiddellijk heft' en van de extra-belas
ting, zoals voorgeschreven bij § 3 van 
artikel 6 geboden is ; 

Overwegende dat, waar het een uit
zonderingsmaatregel buiten de bij de wet 
vastgestelde voorwaarden handhaaft, en 
zijn beslissing steunt op een aan de wet 
vreemde overweging, hei bestreden arrest 
zowel het formeel voorschrift van de 
wettekst waarvan het beslist geen toe
passing te doen evenals de zekere wil 
van de wetgever miskend heeft ; 

Dat het middel dienvolgens gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het «de bijzondere 
aanslag op de niet gebruikte provisie tot 
instandhouding van de stocks vernie
tigt » ; 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 aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

26 april 1955. - 2e kamer. - Voot
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - ~Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 26 april 1955 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIALE 
TAXES. - BIJ DE TAXE-VERORDE
NING VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN 

.VAN 19 OCTOBER 1950 OMSCHREVEN 
TAXE OP DE VOERTUIGEN. ~ DIRECTE. 
PROVINCIALE TAXE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- FISCALE ZAKEN. - DIRECTE PRO-· 
VINCIALE TAXE.- VOORZIENING TEGEN 
HET BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DE-· 
PUTATIE VAN EEN PROVINCIALE RAAD. 
- 0NTVANKELIJKHEID VAN DE VOOR-· 
ZIENING NIET AAN HET AANVOEREN 
VAN EEN MIDDEL ONDERWORPEN. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDHEID .. 
- ZAKEN VAN PROVINCIALE TAXES.
VOORZIENING TEGEN EEN BESLUIT VAN 
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DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN 
PROVINCIALE RAAD. - A~IBTSHALVE 
OPGEWORPEN MIDDEL. 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIALE 
TAXES. - AANLEGGER DIE IN ZIJN 
VOORZIENING GEEN MIDDEL HEEJ<'T 
DOEN GELDEN. - GEEN MIDDEL DAT 
DE OPENBARE ORDE RAAKT VAN AMBTS
WEGE TE WEERHOUDEN. - VERWER
PING VAN DE VOORZIEN1NG. 

·1 ° De taxe op de voertuigen omsch'l'even 
bij artikel 5 van de taxe-verordening van 
de provincie Henegouwen van 19 october 
1950, goedgekeurd bij lwni11klijk besluit 
van 22 november 1950, is een directe 
provinciale taxe. 

2° De ontvankelijkheid van een voorziening 
tegen een besluit van de bestendige depu
tatie van een provinciale mad, betref"
fende een aanslag in een directe provin
ciale taxe is niet aan het aanvoeren van 
een middel door aanlegger onderwor
pen (1). (Wet van 22 januari 18t.9, 
art. ito; wet van 22 juni 1865, art. 1 
en 2.) 

3° Het hof van verbreking dat kennis 
neemt van een voorziening gericht tegen 
het besluit van de bestendige deputatie 
van een provinciale raad betre ffende een 
aanslag in een directe provinciale. taxe, 
werpt van ambtswege ieder middel op 
dat uit de schending van een wetsbepa
ling van openbare orde afgeleid is (2). 

t.o Wanneer de aanlegger geen middel 
heeft doen gelden in de voorziening 
welke hij tegen het besluit van de besten
dige deputatie van een provin~;;iale raad 
betre ffende een aanslag in een directe 
provinciale taxe ingesteld heeft en wan
neer generlei middel dat de openbare 
orde raakt ambtshalve te weerhouden is, 
verwerpt het hof van verbreking de voor
ziening. 

(FLAMEN'l', T. PROVINCIE HENEGOUWEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 18 december 1953 genomen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provinciale Raad van Henegouwen; 

Overwegende dat de taxe op de voer-

(1) Zie verbr., 8 mei 1951 (Arr. Verb·r., 
1951, blz. 523; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 615). 

(2) Zie verbr., 11 december 1951 (An·. 
Verbr., 1952, blz. 174; Bu.ll. en PABIC., 1952, 
I, 189). 

tuigen, omschreven in artikel 5 van de 
taxe-verordening van de provincie Hene
gouwen van 19 october 1950, een directe 
provinciale taxe is ; 

Overweg·ende dat artikel Ito van de wet 
van 22 januari 18t.9, waarvan de toe
passing ter zake bij artikelen 1 en 2 van 
de wet van 22 juni 1865 is voorgeschre
ven, niet bepaalt dat de eiser in verbre
king g·ehouden is enig middel tot staving 
van zijn voorziening te doen gelden ; 

Overwegende dat aanlegger geen mid
del doet geld en; 

Dat ongetwijfeld in deze materie van 
openbare orde, het hof van ambtswege 
ieder middel vermag op te werpen dat 
uit de schending van een wetsbepaling 
van openbare orde afgeleid is ; 

Doch overweg·ende dat, in onderhavig 
g·eval, zoals blijkt uit de vaststellingen 
van het arrest en uit de gegevens van 
de procedurestukken waarop het hof 
acht vermag te slaan, generlei middel 
dat de openbare orde raakt te weer
houden valt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

26 april '1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Ansiaux. 

2e KAMER. - 26 april 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN EEN ONJUIST BEVON
DEN AANGIFTE. - RAMING BIJ VER
iV!OEDENS VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - WETTELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 55, § 1, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN VAN EEN ONJUIST BE
VONDEN AANGIFTE. - WIJZIGING DIE 
NIET NOODZAKELIJK BEDROG INSLUIT 
IN HOOFDE VAN DE BELASTINGPLICH
TIGE DIE DE AANGIFTE ONDERTEKEND 
HEEJ<'T. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - VERGELIJKING MET DE NOR-
1'viALE WINSTEN .VAN SOORTGELIJKE BE
LASTINGPLICHTIGEN. - VERGELijKING 
INZONDERHEID MET DE INKOMSTEN 
VAN BELASTINGPLICHTIGEN WAARVAN 
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DE OMZETTEN VERSCHILLEND ZIJN VAN 
DE OMZET VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
WAARVAN DE INKOMSTEN MOETEN GE
RAAMD WORDEN. - WETTELIJKHEID. 

1° De administratie is m· niet toe gehouden 
het cij(e1· van de aangegeven inkomsten 
tot grondslag van de aanslag te nemen, 
wanneer zij dat cijfm· onjuist bevindt; 
zij ve1·mag het bedrag van de gewijzigde 
belastbare g1·ondslag door feitelijke ver
moedens te bewijzen (1). (Samengescha
kelde wetten, art. 32, 55 en 62.) 

2° Aangezien de onjuistheid van een aan
gifte in de inlcomstenbelastingen niet 
noodzakelijk bedrog insluit, is het bestaan 
van dit opzettel~jlc element tot toepassing 
van artikel 55, § 1, van de samengescha
kelde wetten niet vereist. 

3° De soortgelijke belastingplichtigen wier 
omzetten verschillend zijn van deze van 
de belastingplichtige met wier inkomsten 
zij vergeleken w01·den zijn niet uit de 
bij artikel 28 van de samengeschalcelde 
wetten bepaalde methode van ve1·gelijking 
uitgesloten tot het ramen van de in de 
bedrijfsbelasting belastbare winsten (2). 

(WEDUWE DE PUES, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat vrouw Marguerite 
Sibille, weduwe Louis De Pues, en Paul, 
Julien De Pues het geding verklaren te 
h.ervatten dat door de voorziening van 
hun echtgenoot en vader, wijlen Louis 
De Pues, overleden op 25 april 1954, bij 
het hof aangebracht werd; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 28 en 55 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1116 va,n 
het · Burgerlijk Wetboek en 9? van de 
Grondwet, 1° doordat het bestreden 
arrest, door aan te nemen dat de admi
nistratie aanleggers boekhouding enkel 
afgewezen heeft om reden dat het aan 
bewijskracht mangelde, zonder dat zulks 
het aanvoeren van een karakter van vals-

(1} Zie Verbr., 5 october 1954, twee arresten., 
supra, blz. 53 (Bull. en. PAsrc., 1955, I, 83 
en 84). 

(2} Raadpleeg, verbr., 4 januari 1955, supm, 
blz. 326 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 447). 

heid in zich sluit, de bepalingen van 
artikel 55, § 1, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen geschonden heeft, waarbij aan de 
administratie enkel toegestaan wordt een 
andere aanslagbasis dan het bedrag van 
de aangegeven inkomsten aan te nemen, 
op voorwaarde het bewijs van de onjuist
heid van die cijfers, dit wil zeggen van 
hun valsheid bij te brengen, en aldus 
artikel 1116, lid 2, van het Burgerlijk 
W etboek geschonden he eft, waar het 
aanneemt dat het bewijs van de wets
ontduiking die de administratie aanlegger 
verwijt in het voeren van zijn boekhou
ding te hebben begaan, door eenvoudige 
vermoedens is kunnen bewezen worden; 
2° doordat het bestreden arrest, door te 
onderstrepen dat " de vergelijking aileen 
het cijfer van de winstruimte van de 
vergeleken belastingplichtige tot voor
werp heeft gehad », ofschoon impliciet 
aannemend dat de omzet van even
bedoelde personen te enenmale vei'Schil
lend was, zoals aanlegger het betoogde, 
de bepalingen van artikel 28 , v.an de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen geschonden heeft, 
hetwelk een vergelijking eist met de 
inkomsten van soortgelijke belasting
plichtigen, waar het zegt dat dat het 
karakter van soortgelijke belastingplicll
tigen uit onderscheiden gegevens moet 
voortvloeien waaronder op de eerste rang 
de omzet voorkomt, die, meer dan enig 
ander gegeven, bet begrip " soortgelijk
heid » rechtvaardigt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 55, 

§ 1, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
administratie er niet toe gehouden is 
het cijfer van de aangegeven inkomsten 
tot grondslag van de aanslag aan te 
nemen wanneer zij dat cijfer onjuist 
bevindt, en dat in zulk geval de admi
:p.istratie het bedrag van de gewijzigde 
belastbare grondslag door vermoedens 
vermag te bewijzen; 

Overwegende dat, aangezien de on
juistbeid van een aangifte niet noodzake
lijk bedrog insluit, het bestaan van dit 
opzettelijk element tot toepassing van 
voormeld artikel 55, § 1, niet vereist is; 

Dat eruit volgt dat bet bestreden 
arrest geen van de aangevoerde wets
bepalingen geschonden heeft ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 28 van de 
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samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen g·een vergelijking 
eist welke tot inkomsten opgeleverd door 
gelijksoortige omzetten beperkt zou 
wezen ; dat het uitdrukkelijk de gebeur
lijkheid van verschillende omzetten aan
neemt, waar het bepaalt dat daarmede 
rekening moet gehouden worden om de 
belastbare grondslag· bij vergelijking vast 
te stellen ; dat mitsdien die bepaling 
diegenen wier omzetten verschillend zijn 
niet uit de soortgelijke belastingplichti
gen sluit; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door erop te wijzen dat de vergelijking 
enkel de winstruimte tot voorwerp heeft 
gehad, dit wil zeggim het percentage van 
de bekomen winsten in verhouding tot 
de omzet, bij het vergelijken van de 
ii1komsten met de gebeurlijkheid van 
verschillende omzetten rekening gehou
den heeft; dat eruit volgt dat het bestre
den arrest, verre van voormeld artikel 28 
te schenden, het juist toegepast heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Om die redenen, verleent akte aan 
vrouw Sibille, weduwe Louis De Pues 
en aan Paul, Julien De Pues van hun 
verldaring van gedinghervatting ; ver
werpt de voorziening; veroordeelt aan
leggers tot de kosten. 

26 april '1955. - 2e kamer. - Vool'
zitter en ve1·slaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

Op zelfde datum werd een gelijkluidend 
arrest, in zake van dezelfde partijen ge
wezen, op de voorziening ingesteld tegen 
een op 7 december 1953 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen arrest. 

1° KAMER. - 28 april 1955 

NATIONALITEIT. VRIJWILLIGE 
VERKRIJGING VAN DE FRANSE NATIO
NALITEIT. - DOOR DE RECHTER AF
GELEID UIT DE OMS'l'ANDIGHEID DAT 
AANLEGGER NIE'l' BEWIJST DA'l' HIJ ZE 
VAN RECH'l'SWEGE VERKREGEN HAD EN 
NIE'l' BE'l'WIST ZE BIJ NATURALISATIE 
REGELMATIG VERKREGEN 'l'E HEBBEN. 
- WETTELIJKE BESLISSING. 

Het an·est dat vaststelt, eensdeels dat aan
legger niet bewijst dat hij van rechts
wege de Franse nationaliteit verkregen 
had, en anderdeels dat hij noch de geldig
heid van het decreet waarbij hem op zijn 
verzoek die Franse na.tumlisatie werd 
verleend, noch de geldigheid van die 
natumlisatie betwist, beslist wettelijk dat 
aanlegger vrijwillig de Fmnse nationali
teit verkregen heeft. 

(HARTING, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat, blijkens de stukken 
der rechtspleging, de door Harting inge
stelde vordering ertoe strekt te doen 
erkennen dat die aanlegger de staat van 
Belg, betwist door de Belgische Staat, 
verweerder, behouden heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat aanlegger, op 29 november 
189t. te Parijs uit een Russische vader 
en een Belgische moeder geboren, en die 
de Belgische nationaliteit door een ver
klaring van nationaliteitskeuze op 10 au
gustus 1914 verkregen had, die nationa
liteit verloren heeft door het feit dat hij 
vrijwillig bij een te zijnen verzoeke ge
nomen decreet van de President van de 
Republiek van 11 november 1925 de 
Franse nationaliteit verkreg·en heeft ; 
dat het arrest, om aldus te beslissen, 
steunt op artikel 18, 1°, van de wet ten 
op de verwt>rving, het verlies en de her
krijging van de Belgische nationaliteit, 
samengeordend bij het koninklijk besluit 
van '14 december 1932, hetwelk onder 
meer de bepalingen van de wet van 
'15 mei 1922 overneemt; dat, naar luid 
van een uit de wet van 15 mei 1922 
overgenomen artikel, " de staat van Belg 
wordt verloren, 1 o door hem die uit eigen 
wil een vreemde nationaliteit verkrijgt n; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, van 
artikel 18 van de samengeordende wetten 
op de verwerving, het verlies en de her
krijging van de nationaliteit (wetten van 
15 mei 1922, 4 augustus 1926, 30 mei 1927 
en 15 october 1932, samengeordend bij 
koninklijk besluit van 14 december 1932) 
en van artikelen 102, 103, 10t., 105 en 108 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, zonder te betwisten dat, 
in strijd met de beweringen van de eerste 



~ 714-
\ 

rechter, doch overeenkomstig de stelliug 
van aanlegger in verbreking, dezes vader 
enkel te Elsene, in Belgie, een verblijf
plaats had, desniettemin het middel 
verworpen heeft dat aanlegger bij zijn 
in hoger beroep regelmatig genomen con
clusies daaruit afgeleid had ten bate van 
zijn eigen woonstneming (in ruime zin) in 
Frankrijk ten tijde van zijn meerder
jarigwording en van zijn verkrijging "van 
rechtswege " van de Franse nationaliteit 
met de daarmede gepaarde behouding 
van zijn Belgische nationaliteit, om de 
reden " dat het bewezen was dat hijzelf 
(aanlegger in verbreking) zich in de be
volkingsregisters van die gemeente (El' 
sene) had laten inschrijven en dat die in
schrijving tot op 27 januari 1920 gehand
haafd gebleven was "' dan wanneer naar
dien de rechters over de grond niet gezegd 
hebben dat de inschrijving in de bevol
kingsregisters van Elsene waarop zij 
steunden " ten tijde van de meerder
jarigwording " van aanlegger in verbre
king ~estond, dit is op 29 november 1915, 
wat mt geen enkele van de vaststellingen 
van het arrest blijkt, de bestreden beslis
sing. nit de vorenaangehaalde gron:d niet 
geldig heeft kunnen afleiden, zo niet 
uitdrukkelijk, dan toch impliciet, dat 
a.~nlegger geen ~an~praak kon maken op 
Z!JU '':'oonstnemmg· m Frankrijk " op dat 
hJdstip », noch op de gevolgen welke die 
woonstneming in verband met de ver
krijging van zijn Franse nationaliteit 
en het behouden van zijn Belgische na
tionaliteit met zich bracht wegens zijn 
":oonstneming in· Belgie, doordat, aange
z~en ~et deze wezenlijke verduidelijking 
met mhoudt, het bestreden arrest zijn 
beslissing niet ten genoege van recht met 
rt:1denen heeft omkleed en dienvolgens de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft : 

o::erwegende dat aanlegger, om te 
beWIJzen dat het decreet van 11 novem
ber 1925 hem de staat van Fransman 
niet had kunnen doen verkrijgen, v66r 
de rechter over de grond staande hield 
dat hij van rechtswege bij zijn meerder
jarigwording de Franse nationaliteit ver
kregen had doordat hij, uit een vreemde 
vader in Frankrijk geboren zijnde op 
dat tijdstip in dat land zijn woonplaats 
had; 

Overwege'nde dat het arrest vaststelt 
dat a.~nlegger ~et bewij~. niet . bijbrengt 
dat hiJ, toen hiJ de leeftiJd van 21 jaren 
bereikte, in Frankrijk een verblijfplaats 
of een woonplaats had; 

Overwegende dat deze vaststelling vol
staat tot rechtvaardiging van de ver-

w:~ping van de stelling welke aanlegger 
voor de rechter over de grond deed 
gelden; 

Overwegende dat het middel tegen ten 
o':'ervloede in het arrest gegeven beschou
wmgen opkomt en dat het derhalve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 113~, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 18 
van de . samengeord~nde wetten op de 
verwervmg~ het .ve:hes en de herkrijging 
van de nahonahteit (wetten van 15 mei 
1922, ~ augustus 1926, 30 mei 1927, 
en 15 october 1932, samengeordend bij 
koninklijk besluit van14 december 1932), 
97 van de Grondwet en van het aan de 
alden verschuldigd geloof, doordat het 
bestreden arrest, ofschoon vaststellend 
d.at a.a_nlegger in verbreking bij regelma
tig· voor het hof genomen conclusies deed 
gelden « dat het decreet hetwelk (ver
'Y.eerder in verbreking·) aanvoerde, name
liJk het decreet van de President van de 
Franse Republiek van 11 november 1925 
geenszins tot doel gehad had hem ee~ 
nationaliteit te verlenen, maar enkel ertoe 
gestrekt had, bij wege van een redmiddel 
elke betwisting nopens zijn nationaliteit 
te vermijden " en dat hij in voormelde 
conclusies " het karakter van redmiddel 
van het decreet wou aantonen door te 
onderlijnen dat hem naturalisatie ver
leend werd, dan wanneer hij niet kon doen 
blijken van een niet onderbroken ver
blijven gedurende de bij de wet vereiste 
t~rmijn » (naT?elijk tien jaar, bij toepas
smg van artikel 8, 5°, lid 2, van het 
Frans Burgerlijk Wetboek), nochtans het 
be.roepen vonnis bevestigd heeft, naar 
lm~ wa~r~an « aanlegger de Belgische 
natwnahte1t verloren heeft door zich de 
Franse nationaliteit bij bovengemeld de
creet te.~a~e~ toekennen », dit wil zeggen 
door Vl'lJWilhg een vreemde nationaliteit 
te verkrijgen (artikel 18, 1o, van de 
s.a~engeordende wetten op de nationa
hteit), en de door aanlegger in de boven
aang~duide conclusies voorgestelde op
werpmg afgewezen heeft om de reden dat 
" de dwaling welke het decreet kan aan
kleven in dat geval enkel aan een ver
vyarring· tussen de onderscheiden bepa
lmgen van de wet te wijten is en dat 
hij (aanlegger) niet stelt dat de dwaling· 
van aard zou zijn om de geldigheid van 
de door hem verzochte verlening van 
nationaliteit aan te tasten "; eerste on
derdeel, dan wanneer, aangezien aan
legger nimmer staande gehouden had dat 
hij, door mid del van het decreet de 
verlening van de Franse nationaiiteit 
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aangevraagd had W!:Jlke hij verklaarde 
reeds van rechtswege uit kracht van 
artikel 8, t. 0 , van het Frans Burgerlijk 
Wetboek (wet van 26 juni 1889) te be
:zitten, hij niet behoefde te stellen dat de 
dwaling welke dat decreet aankleefde, 
namelijk het ontbreken van een niet 
onderbroken tienjarig verblijf in Frank
rijk; « van aard zou wezen de geldigheid 
van die verlening aan te tasten "• dan 
wanneer de vorenaa:ngehaalde reden van 
de bestreden beslissing, waarom het door 
aanlegger uit de dwaling in het decreet 
afgeleid middel afgewezen werd, dien
volgens de juiste draagwijdte van de 
regelmatig aan de rechters over grond 
voorgelegde conclusies, en bijgevolg het 
aan die conclusies verschuldigd geloof 
miskent, of althans ongepast en derhaive 
onvoldoende is ; tweede onderdeel, dan 
wanneer, ingeval de rechters over de 
grond, in strijd met het door aanlegger 
gestelde, het Frans decreet van 11 no
vember 1925 tot een wijze van vrijwillige 
verkrijging van de Franse nationaliteit 
maakten in plaats van een eenvoudig 
redmiddel dat geen ander doel dan het 
« overwinnen van de juridische bewijs
moeilijkheden " had, zij die draagwijdte 
aan dat decreet slechts geldig konden 
toekennen mits na te gaan of, in feite, 
de voorwaarde van een tienjarig· verblijf, 
voorgeschreven bij artikel 8, 5°, lid 2, 
van het Frans Burgerlijk Wetboek, welke 
voorwaarde aanlegger bij conclusies ver
klaarde nimmer vervuld te zijn geweest, 
al dan niet bestaan had, dan wanneer 
de vorenaangehaalde grond van de be
streden beslissing waarbij de opwerping 
afgewezen wordt welke, door aanlegger 
uit het ontbreken van deze grondvoor
waarde afgeleid werd, door de enkele 
overweging dat het " in dat geval om een 
verwarring tussen de onderscheiden bepa
lingen van de wet zou gaan " dienvolgens 
onvoldoende is en de in het middel aan
geduide wetsbepalingen schendt : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat aanleg·ger in zijn 

conclusies verklaarde dat de door de 
President van de Republiek uitg·evaar
digde naturalisatiedecreten tot doel had
den uit de oorlog ontstane toestanden te 
regelen, zonder te stellen dat het decreet 
dat hem betrof een andere draagwijdte 
zou hebben; 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat aanleg·ger, aan de ene zijde, het 
bewijs niet bijbracht dat hij vroeger van 
rechtswege de Franse nationaliteit ver
kregen .had, en, aan de andere zij de, dat, 
ofschoon hij verklaarde dat het ten zijnen 

opzichte genomen decreet een redmiddel 
was, aanlegger noch de geldigheid van 
het decreet, noch de geldigheid van de 
daaruit voortspruitende na turalisa tie be
twistte, het bestreden arrest het aan de 
conclusies verschuldigd geloof niet ge-
schonden heeft ; · 

Dat het desgelijks uit de vaststellingen 
welke het inhoudt heeft kunnen afleiden 
dat aanlegger, ingevolge het te zijnen 
verzoeke genomen decreet, vrijwillig de 
Franse nationaliteit verkregen had ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aang·enomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 9? van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na als vaststaand bevonden te hebben 
dat aanlegger, op 29 november 189t. uit 
een Russische vader geboren, door natio
naliteitskeuze op 10 augustus 191t., bij 
toepassing van artikel 8 van de wet van 
8 juni 1909, de Belgische nationaliteit ver
kregen had, en aangenomen te hebben 
dat hij naderhand uit vrije wil bij decreet 
van de President van de Franse Repu
bliek nr. 538t. van 11 november 1925, 
bekendgemaakt door het Journal Officiel 
op 1? november 1925, de Franse nationa
liteit verkregen had, desondanks beslist 
dat « (de) bijzondere omstandigheden van 
het geval waarop hij (aanlegger) zich 
beroept ... genoegzaam aantonen dat ten 
deze de verzaking van de door keuze 
verkregen Belgische nationaliteit buiten 
beschouwing gesteld geweest is om reden 
van het feit dat de vreemde nationaliteit, 
waaraan voormelde verzaking onderwor
pen is, niet sedert de keuze was verkregen 
g·eweest maar dat de belanghebbende 
door zijn g·eboorte twee nationaliteiten 
bezat "• dan wanneer, vermits de" vreem
de nationaliteit waaraan de verzaking 
(van de door keuze verkregen Belgische 
nationaliteit) onderworpen is >> ten deze 
enkel de Franse nationaliteit kan zijn, 
het bestreden arrest, door te verklaren 
dat " de belanghebbende door zijn ge
boorte twee nationaliteiten bezat " aan
genomen heeft dat aanlegger bij zijn 
g·eboorte de tweevoudige staat van Frans
man en Belg had, in strijd met de geza
menlijke andere gronden van het arrest, 
volgens welke de verkrijging van de 
Belgische nationaliteit in 191t., op twin
tigjarige leeftijd, en de verkrijging van 
de Franse nationaliteit in 1925, op een 
en dertigjarig·e leeftijd, heeft plaats gehad 
en dat het bestreden arrest eveneens, 
waar het verklaart dat aanlegger de 
Franse nationaliteit " niet sedert de keuze 



- 716 

verkregen had, maar dat de belangheb
bende _door zijn geboorte twee nationa
Iiteiten had ,, de verkrijging van de 
Franse nationaliteit door aanlegger be
paald heeft op een tijdstip en volgens 
modaliteiten die geheel verschillend wa
ren van die welke het tevoren aange
nomen had, te weten de verkrijging ten 
dage van en ingevolge het naturalisatie
decreet van 1925, doordat het bestreden 
arrest, door het beroepen vonnis te beves
tigen, hetwelk voor recht gezegd had dat 
aanlegger de Belgische nationaliteit ver
loren had door zich bij bovengemeld 
decreet van 1925 de Franse nationaliteit 
te laten toekennen, om de vorenaange
haalde gronden welke elkander tegen
spreken en buitendien niet met dat dispo
sitief te verenigen zijn, de in het middel 
aangeduide wetsbepaling geschonden 
heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geenszins zegt dat aanlegger, alstoen 
appellant, door zijn geboorte twee natio
naliteiten bezat, doch verklaart dat hij, 
Belg door nationaliteitskeuze, door vrij
willige verkrijging, in 1.925, van de Franse 
nationaliteit, Fransman geworden was, 
dat de rechter over de grond, een argu
ment van aanlegger behandelend hetwelk 
gesteund was op een rechtsleer en een 
rechtspraak die, volgens hem, het ]evens
lange dubbele staatsonderdaanschap bij 
sommige personen aannamen, antwoordt 
dat in het geval waarvan gewag gemaakt 
werd, de betrokkene door zijn geboorte 
twee nationaliteiten bezat; 

Dat het hof van beroep hier dus niet 
de toestand van appellant onder ogen 
neemt, maar de toestand van de per
sonen welke in de door appellant be
schouwde toestand verkeren ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten, en, daar de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend geweest is, 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

28 april 1955. - te kamer. - Voor
z-ittet, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
Gelijkluidende conclusie, H. Rog·er J ans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal.- Pleite1'8, HH. VanRyn en Velde
kens. 

1 e KAMER. - 28 april 1955 

MAATSCHAPPELIJ KE ZE KERHEID. 
- DORSONDERNEMING. - LANDBOUW
ONDERNEMING. 0NDERNEMINGEN 
VAN VERSCHILLENDE AARD. 

Ten opzichte van de wetgeving betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de arbei
de1'S zijn de dors- en de landbouwonder
nemingen principieel ondernemingen 
van ve1·schillende am·d. (Beluitwet van 
28 december 1944, art. 2 ; besluiten 
van de Regent van 5 november 1946, 
art. 1 en 5, § 1, 27 juli "1946, art. 1, 
nrs. 26 en 38, en 15 mei 1949, art. 4.) 

(RIJKSDIENSIT VOOR MAATSCHAPPEI.IJl(E 
ZEKE;RHEID, T. DESMET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 2, inzonderheid 
lid 1, en van artikel 3 van de besluitwl)t 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
van de bepalingen nr. 26 en 38 van arti
kel 1 van het besluit van de Regent 
van 27 Juli 1946, waarbij de bevoegd
heid en het gebied van de verscheidene 
paritaire comite's, opgericht in uitvoering 
van de besluitwet van 9 juni 1945, be
paald worden, van de artikelen 1 en 5, 
§ 1, van het besluit van de Regent van 
5 november 1946, inzake toepassing op 
de werkgevers en werknemers van de 
landbouwondernemingen van de besluit~ 
wet dd. 28 december 1944, betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de arbei
ders, doordat het bestreden vonnis, hoe
wei vaststeUend dat verweerder een dors
onderneming exploiteert welke van zijn 
landbouwonderneming onderscheiden ·is, 
desniettemin beslist dat bedoelde dors
onderneming enkel vanaf 1 mei 1949, 
datum van inwerkingtreding van het 
besluit van de Regent van 15 mei 1949, 
onder toepassing van de besluitwet van 
28 december 1944 valt, om de reden dat 
het een Iandbouwbedrijf zou gelden welks 
arbeiders niet voortdurend tewerk ge
steld waren, en dan wanneer, zoals uit 
het vergelijken van de bepalingen 26 en 
38 van het besluit van de Regent van 
27 juli 1946 blijkt, een dorsonderneming· 
geen Iandbouwonderneming maar wei een 

' nijverheidsbedrijf uitmaakt : 
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Overwegende dat het bestreden vonnis 
aan aanlegger zijn eis ontzegt welke 
strekte tot veroordeling van verweerder 
om een saldo, groot 2£.,887 frank, te 
betalen wegens bijdragen voor de maat
schappelijke zekerheid van de in zijn 
landbouwonderneming « in de eigenlijke 
zin des woords " en in zijn dorsonderne
ming tewerkgestelde arbeiders ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn beslissing· hierop steunt dat de dors
onderneming niet, zoals de graanmolens, 
de suiker-, zuivelfabrieken of brouwe
rijen, de verwerking van een landbouw
product tot doel heeft, maar de afschei
ding van de graankorrels van het stro 
waarin zij zich ontwikkeld hebben, welke 
arbeid, evenals het oogsten van het 
graan, door de landbouwarbeider van de 
pachter verricht wordt, en waarvan het 
karakter, zowel ten aanzien van het 
oogsten als van het dorsen, door het 
gebruiken van machines niet veranderd 
wordt, en hierop dat de bij het dorsen 
tewerkgestelde arbeiders seizoenarbei
ders zijn, vermits uit de door verweerder 
verstrekte toelichtingen blijkt dat zij 
enkel van augustus tot in october en in 
januari en februari, naar gelang van de 
warmte, aan het werk zijn, alsook hierop 
dat de seizoenarbeiders van een land
bouwonderneming enkel aan de maat
schappelijke zekerheid onderworpen zijn 
vanaf 1 mei 1949, dag van inwerking
treding van het besluit van de Regent 
van 15 mei 1949, waarvan het artikel 4 
het artikel 2 van het besluit van de 
Regent van 5 november 1%6 afschaft ; 

Overweg·ende dat het bestreden vonnis 
uit die beschouwingen aflleidt dat de som 
van 180.889 frank, vermeld in de alge
mene rekeningopgave betreffende de 
arbeiders van de dorsonderneming niet 
verschuldigd is en dat verweerder hogere 
hedragen dan de door hem verschuldigde 
hetaald heeft ; 

Overwegende dat, hoewel het juist is 
dat het dorsen, door de arbeider, van het 
in de onderneming van zijn werkgever 
geoogst graan geen ander karakter ver
krijgt zo het door middel van machines 
geschiedt, daaruit evenwel niet volgt dat 
de onderneming waarin vanaf augustus 
tot in october en in januari en februari 
machines gebruikt en arbeiders tewerk
gesteld worden, om andermans oogsten 
te dorsen, een landbouwonderneming is 
naar de zin van artikel 1 van het besluit 
van de Regent van 5 november 1%6, 
waarbij de maatschappelijke zekerheid 
toepasselijk wordt gesteld op de werk
gevers en werknemers die door een 

arbeids- of bediendencontract verbonden 
zijn en tot de landbouwondernemingen, 
en niet tot een nijverheidsbedrijf be
horen; 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 27 juli 1946, waarbij de 
bevoegdheid en het gebied bepaald wor
den van de verscheidene paritaire comi
te's, opgericht in uitvoering van de be
sluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling 
van het statuut van de paritaire comite's, 
in zijn artikel1, nr. 26, in een comite van 
de dorsondernemingen, en, onder nr. 38, 
in een comite voor de landbouwonder
neming·en voorziet, aldus erop wijzend 
dat, in de gedachtengang van de wet
gever, de dors- en de landbouwonder
nemingen principieel ondernemingen van 
verschillende aard zijn; 

Overwegende dat, waar het als alge
mene regel stelt dat een dorsonderneming 
altijd een landbouwonderneming is, naar 
de zin van het besluit van de Regent 
van 5 november 1 9£.6, ofschoon het ove
rigens zelf het onderscheid maakt tussen 
verweerders landbouwonderneming in de 
eigenlijke zin van het woord, en zijn dors
onderneming·, het bestreden vonnis beide 
in het middel aangeduide artikelen 2 
van de besluitwet van 28 december 19£.4 
en 1 van het besluit van de Regent van 
5 november 1946 geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi, zetelende in 
hoger beroep. 

28 april 1955. --'- 1 e kamer. - Voo1·
zitter en verslaggeve1·, H. Fettweis, voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en Ansiaux. 

2• KAMER. - 2 mei 1955 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GEEN BETWIS'fiNG 
OMTRENT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTSMACHT DIE KENNIS VAN DE 
ZAAK NEEMT. - BEVOEGDHEID BLIJ
KENDE UIT DE ELEMENTEN VAN DE 
RECHTSPLEGINri. - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER OM ZIJN BE
VOEGDHEID TE RECHTVAARDIGEN. 
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2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - MJSDRIJF BEHORENDE 
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIE
RECHTBANK DAT MET EEN MISDRIJF 
BEHORENDE TOT DE BEVOEGDHEID VAN 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VER
KNOCHT IS. - VRIJSPRAAK WEGENS 
HET TWEEDE MISDRIJF. - VOORTBLIJ
VENDE BEVOEGDHEID WEGENS HET 
ANDERE MISDRIJF. 

1° Bij gebrek aan conclus'ies van de par
tijen nopens dat punt, is de stra{1·echte1· 
niet verplicht zijn bevoegdheid te recht
vaardigen, wanneef deze uit de eleuumten 
van de fechtspleg'ing blijkt (1). 

2° De cofrectionele rechtbank die bevoegd 
is om kennis te nemen van een misd1·ij{ 
beho1·ende tot de bevoegdheid van de 
politierechtbank wegens zijn verknocht
heid met een misdrijf behorende tot ham· 
e-igen bevoegdheid blijft bevoegd om het 
eerste te be1·echten, wanneer zij uit hoofde 
van het tweede vrijsp1·eekt (2). 

(PILLAERT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1954 (3) gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 138, 30 
(gewijzigd door artikel 19 van de besluit
wet van 14 november 1939), 182, 226 
en 227 van het Wetboek van strafvorde
ring, 3 en 10 van de besluitwet dd. 14 no
vember 1939 en 97 van de Grondwet, 
in zoverre het bestreden arrest de beoor
deling en de beteugeling inhoudt van een 
misdrijf dat tot de bevoegdheid van de 
politierechter behoort zonder dat vast
gesteld wordt dat de correctionele rechter 
ingevolge een of andere bevoegdheids
uitbreiding bevoegd was : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie voor de Correctionele Rechtbank 
te Brugge : 1° aanlegger he eft gedaagd 
wegens overtreding van artikelen 1 en 3 
van de besluitwet van '14 november 1939, 
4t en 42 van de W egcode van 1 februari 
1934 alsook 2° Cellier, wegens overtreding 
van artikel 47 van gezegde Wegcode en 

(1) Zie verbr., 19 _april 1948 (.Arr. Verb1·., 
1948, blz. 223; Bull. en PAsrc., 1948, I, 263, 
met de nota). 

(2) Verb1·., 27 a}Jril1953 (A1·r. Vm·br., 1953, 
blz. 578; B~tll. en PAsrc., 1953, I, 651, met 

3° de naamloze vennootschap Etablisse
ments Vanderborght, als burgerlijke ver
antwoordelijke partij over Cellier; 

Overwegende dat de naamloze ven
nootschap Etablissements Vanderborght 
voor dezelfde rechtbank 1° Rene Nei
rynck rechtstreeks heeft gedaagd : uit 
hoofde van overtreding van de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek 
en 85 en 87 van de Wegcode; en 
2° Vereecke, als burgerlijk verantwoorde
lijke partij over Neirynck; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank op 1 februari 1951 heeft vast
gesteld dat al deze feiten verknocht 
waren en zich derhalve bevoegd heeft 
verklaard om erover te beslissen; 

Dat een arrest van het Hof van beroep 
te Gent dd. 23 april 1951 dit vonnis 
heeft hevestigd en dat een voorziening 
tegen dat arrest op 20 juli 1951 door 
het hof van verbreking verworpen werd 
zodat deze beslissing kracht van gewijsde 
heeft gekregen ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
conclusies die de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank betwistten het 
Hof van beroep te Brussel niet verplicht 
was deze bevoegdheid te rechtvaardigen 
wanneer, zoals ter zake, het hof van 
verbreking in de stukken van rechts
pleging de nodige inlichtingen kan vinden 
om dienaangaande zijn toezicht uit te 
oefenen; 

Overwegende, immers, dat uit de voor
gaande beschouwing blijkt dat de correc- . 
tionele rechtbank bevoegd was om kennis 
te nemen van de betichtingen die zowel 
ten laste van aanlegger als van zijn mede
verdachten Cellier en N eirynck gelegd 
werdeh; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brugge op 5 februari 1953 
N eirynck van het hem ten laste gelegde 
wanbedrijf vrijgesproken heeft; 

Overwegende dat aanlegger beweert 
dat, ten gevolge van deze vrijspraak, 
de correctionele rechtbank niet meer 
bevoegd was om over de andere inbreu
ken uit te spreken daar zij aile tot de 
bevoegdheid van de politierechtbank be
hoorden en slechts wegens hunne ver
knochtheid met gezegd wanbedrijf voor 

de nota, blz. 652); 17 januari 1955, supra, 
blz. 378 (Bull. en PASIC., 1955, I, 506). 

(3) De zaak wru·d naar het B;of van bel'Oep 
te Brussel verwezen bij arrest van het :S:of 
van 8 februari 1954 (A1·r. Verbr., 1954, 
bl. 410; B~tll. en PASIC., 1954, I, 511). 
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de correctionele rechtbank aanhangig 
konden gemaakt worden ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, bevoegd wegens een ver
knocht wanbedrijf, bevoegd blijft wan
neer zij de verdachte uit hoofde van dit 
wanbedrijf vrijspreekt; 

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

de scliending . van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 3 en 10 van de besluitwet 
dd. 14 november 1939, alsook uit de 
schending van de rechten van de ver
dediging, in zoverre het bestreden arrest 
de beweerde staat van dronkenschap van 
eiser in verbreking steunt op de vast
stellingen van rijkswachter Bonnarens, 
de verklaringen van getuigen Marcel 
Pattijn, Jules en Marcel Verhaegen, en 
op de bevindingen van het scheikundig 
onderzoek van bloed en urine, hoewel 
het aanneemt dat dokter Mazureel niet 
bevestigde dat belanghebbende in dron
kenschap verkeerde en verklaart dat 
zulks de overtuiging van het hof niet 
ontzenuwt daar er dient aangenomen te 
worden dat ofwel dokter Mazureel zich 
vergiste ofwel eiser in verbreking alsdan 
in mindere mate bedronken was, en deze 
weerleg·g·ing van de geneeskundige bevin
dingen en besluiten van de heer dokter 
Mazureel tegenstrijdig is, en dan wanneer 
het bestreden arrest niet antwoordt op 
de conclusies waarbij eiser in verbreking 
betoogd heeft waarom voormelde vast
stellingen, verklaringen en scheikundige 
bevindingen hetzij twijfelachtig· en dus 
niet bewijskrachtig hetzij tegenstrijdig 
waren : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein de bewijskracht van de 
getuigenissen en van de deskundige on
derzoeken beoordeelt; 

Dat het bestreden arrest, gelet op de 
menigvuldige getuigenisseri, alsmede op 
het deskundig onderzoek, welke de dron
kenschap van aanlegger staafden, heeft 
kunnen verklaren, zonder dat zijn mo
tieven tegenstrijdig zijn, dat ofwel dokter 
Mazureel zich had vergist ofwel dat 
wanneer hij aanlegger had onderzocht 
dezes staat van dronkenschap reeds ver
minderd was ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet verplicht was al de argumenten, 
welke aanlegger tot staving van zijn 
verweermiddelen inriep, te beantwoor
den; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 mei 1955.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersa
ques. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. 

2c KAMER.- 2 mei 1955 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
VORDERING VAN RET OPENBAAR MINIS
'fERIE TER TERECHTZI'f'l'ING VAN DE 
RECH'l'SMACHT VAN WIJZEN. - DAAD 
WAARBIJ DE VERJARING GES'l'Ul'l' 
WORDT. 

De vordering van het openbaar ministe1·ie 
ter terechtzitting van de rechtsmacht van 
wijzen is een daad van vervolging waa!'
bij de verj aring gestuit wordt mits die 
daad tijdig wordt gesteld (1). (Wet van 
17 april 1878, art. 26.) 

(VAN DER HAEGEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 december 1954o in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afg·eleid uit 
de schending van het artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878, doordat het 
bestreden vonnis beslist heeft dat de 
verjaring door de vordering van het 
openbaar ministerie, op de terechtzitting 
van 25 november 195t., gestuit werd, dan 
wanneer zulke vordering geen stuiting 
medebrengt : 

Overweg·ende dat de vordering van het 
openbaar ministerie ter terechtzitting van 
de rechtsmacht van wijzen een daad van 
vervolging· is, die door artikelen 183, 190 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring voorzien en geregeld wordt; 

Dat deze daad, welke gesteld werd 
binnen de termijn van Mm jaar, te reke
nen van de dag waarop de ten laste van 
aanlegger gelegde inbreuken op arti-

(1) Zie nota 1 onder vel'br., 11 april 1946 
(Bt~ll. en PAsrc., 1946, I, 147). 



- '720 

kel 2 b-is van de wet van 1 augustus 1899 
en op de \Vegcode gepleegd werden, 
luidens artikelen 26 en 28 van de wet 
van 17 april 1878 en 7 van de wet van 
1 augustus 1899 de verjaring van de 
publieke vordering heeft gestuit ; 

Dat het middel derhalve naar recht 
fuill; . 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 42 van de 
Wegcode van 1 februari 1934, doordat 
het bestreden vonnis beweert dat aan
legger het bewijs niet heeft geleverd dat 
de aanrijding aan zijn onbehendigheid 
te wijten was en niet aan het verzuim 
zijn snelheid derwijze te regelen dat hij 
voor zich een voldoende ruimte behield 
om zijn voertuig voor een hindernis tot 
stilstand te kunnen brengen, dan wanneer 
dit bewijs niet diende geleverd, daar zulks 
van zelf uit het dossier bleek : 

Overwegende dat aanlegger in zijn 
conclusies voor de correctionele recht
bank aangevoerd had dat " de bestuur
der van een voertuig· die een manamvre 
uitvoert om uit een rij auto's te geraken, 
niet noodzakelijkerwijze een inbreuk op 
artikel 42 van de vVegcode pleegt » omdat 
" een in die voorwaarde gebeurde aan
rijding het gevolg kan zijn van een 
onbehendigheid in het besturen van zijn 
voertuig, onbehendigheid die vreemd is 
aan het meester blijven van zijn snelheid 
en aan het regelen ervan » ; 

Overwegende dat waar aanlegger be
weerde dat artikel 42 van de Wegcode 
niet toepasselijk was, omdat de aanrijding 
·ook het gevolg kon zijn van een onbe
hendigheid van zijnentwege, aanlegger 
het bewijs van deze exceptie diende te 
leveren, dat hij nagelaten heeft zulks te 
doen, vermits hij deze onbehendigheid 
enkel als een onderstelling inriep ; 

Dat de rechtbank dus, terecht, bij 
gemis aan bewijs, deze oorzaak van de 
aanrijding niet heeft weerhouden, en 
daarenboven souverein vastgesteld heeft 
dat uit de bestanddelen van de zaak 
blijkt dat de ten laste van aanlegger 
gelegde feiten wei onder toepassing van 
artikel 42 van de Wegcode vallen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afg·eleid uit 
de schending van het artikel 3 van de 
wet van 1 augustus 1924 (2 bis van de 
wet van 1 augustus 1899), doordat het 
bestreden vonnis aanlegger heeft veroor
deeld omdat hij, wetende dat zijn rijtuig 
schade had berokkend, de vlucht heeft 
genomen, dan wanneer aanlegger zulks 
niet wist : 

Overwegende dat het middel enkel 
steunt op feitelijke overwegingen en dus 
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 voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 mei 1955. -- 2e kamer. - Voorzitte1·, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve~·, H. De Bersa
ques. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1955 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
ARREST WAARBIJ DE SCHORSING INGE
TROKKEN WORDT EN DE STRAF VAN 
VERVAL VAN HET RECHT OM EEN RIJ
'l'UIG TE VOEREN BIJ DE DOOR DE 
EERSTE RECHTER U.ITGESPROKEN STRAF
FEN GEVOEGD WORD'l'. - BESLISSING 
STEUNEND OP DE ONTOEREIKENDHEID 
VAN DE TOEGEPASTE BETEUGELING. -
ARREST REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEED. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE VOR
DERING. - \TOORZIENING VAN DE BE
'fiCH'l'E. - J\IIIDDEL DAT ZICH ER TOE 
BEPERK'l' KRITIEK UIT TE BRENGEN 
OVER DE BIJ HET ARREST GEDANE VER
DELING ONDER DE BURGERLIJKE PAR
TIJEN VAN DE VERGOEDING TOT DE
WELKE DE BETICH'l'E VEROORDEELD IS. 
- J\IIIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. -
NIET ON'l'VANKELIJK. 

1 o Het anest waarbij de door de ee1·ste 
l'echtm· verleende schorsing ingetroklcen 
wm·dt en de straf van verval van het 
!'echt om een rijtuig te voeren bij de door 
die rechter uitgesprokcn straffen gevoegd 
w01·dt, is een 1·egelmatig met 1·edenen 
omklede beslissing wanneer het gegrond 
is op de overweging dat, 1·ekening ge
houden met de ernst van de zaak en de 
door beklaagde bed1·even zwa-re fouten 
de doo·r de eerste rechte1· uitgesp1·oken 
straffen als ontoereikend voorkornen. 

2o Is n·iet ontvankelijk, bij gernis aan 
belang, het door de beklaagde, aanlegge1· 
in verbreking, ingeroepen middel dat er 
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zich toe beperkt kritiek uit te brengen 
over de bij het arrest gedane verdeling 
onder de bu1·gerlijke partijen van het 
bedrag van de schadevm·goeding tot de
welke h~j verom·deeld is. 

(DENEEF, '!'. CEUNINCK EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1954 g·ewezen 
door het Hof van beroep te Gent; 

I. Nopens de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, van de rechten van de verde
diging, en van de artikelen 9 van de wet 
dd. 31 mei '1888 en 2 van de samenge
schakelde wetten dd. 1 augustus '1899, 
1 augustus 1924 en 16 december 1935, 
doordat het bestreden arrest de voor
waardelijke door de eerste rechter be
volen schorsing van de hoofdgevangenis
straffen intrekt en verder een rijverbod 
voor een termijn van vijf jaren uitspreekt, 
en zulke beschikkingen ontegensprekelijk 
de toestand van eiser in verbreking ver
zwaren, en dus slechts verrechtvaardigd 
zijn indien zijne fouten zulks vereisen, 
dan wanneer het bestreden arrest in de 
overwegingen op strafrechtelijk gebied 
nopens de te treffen sancties verklaart 
dat « de door de eerste rechter uitgespro
ken straffen als ontoereikend voorkomen 
en dienen verhoog·d in de maat zoals 
hierna zal worden bepaald " en dus impli
ciet doch zeer duidelijk te kennen geeft 
dat de ernst van de zaak en de zware 
fouten van eiser in verbreking enkel een 
verhoging van straiTen wettigeu, en dan 
wanneer in plaats van zulks in het be
schikkend deel van het bestreden arrest 
te doen het hof van beroep naast de ver
wachte verhoging· van straffen nog een 
bijvoegelijke straf (het rijverbod) uit
spreekt en verzwarende uitvoeringsmaat
regelen beslist : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vermeldt dat « rekening gehouden met 
de ernst van de zaak en de door beklaagde 
bedreven zware fouten, de door de eerste 
rechter uitgesproken straffen als ontoe
reikend voorkomen en dienen verhoogd 
in de maat zoals hierna zal worden 
bepaald >>; 

Overwegende dat uit deze bewoordin
gen klaar blijkt dat de rechter over de 
grond geoordeeld heeft dat, gelet op de 

YJiJRBR., 1955. ·- 46 

zwaarwichtigheid van de door aanlegger 
gepleegde fouten, streng·ere sancties dan 
deze door de eerste rechter uitgesproken 
dienden te worden toegepast ; 

Dat zulke strengere sancties namelijk 
de afschaffing van de door de eerste 
rechter toegestane schorsing van de ten
uitvoerlegging van de uitgesproken straf
fen alsmede het tijdelijk verval van het 
recht om een rijtuig te voeren begrijpen ; 

Dat de aangehaalde tegenstrijdigheid 
tussen de motieven en het beschikkend 
gedeelte dus niet bestaat; 

Dat het middel niet kan aangenoJt!en 
worden; 

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

IL Nopens de beslissing over de bur
gerlijke vorderingen : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, van het artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de rechts
regel dat de rechter niet meer mag toe
kennen dan wat gevorderd werd, door
dat het bestreden arrest de aan de 
burgerlijke partijen M. Ceuninck en 
A. Van Boven toekomende vergoedingen 
raamt en bepaalt op grond van de over
weging dat de door deze slachtoffers in 
de kliniek gebruikte eetmalen de totale 
vergoeding niet verminderen omdat zij 
gecompenseerd worden met door de huis
genoten van deze slachtoffers gedane 
onkosten van bezoek en met het verlies 
aan tijd en geld dat daardoor veroor
zaakt w~rd, dan wanneer, enerzijds, geen 
vergoedmg voor die schade (namelijk de 
onkosten van bezoek, en het daardoor 
veroorzaakt verlies aan tijd en geld) 
gevorderd werd en, anderzijds, die com
pensatie voor gevolg heeft dat onrecht
streeks maar niettemin daadwerkelijk een 
vergoeding toegekend wordt die niet 
gevraagd was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen andere vergoeding· aan Ceuninck 
en Van Boven heeft toegekend dan deze 
die door verweerders gevorderd werd ; 

Overwegende, immers, dat deze ver
goeding namelijk het bedrag van de 
kosten der in de kliniek verbruikte eet
malen begreep en dat het arrest, om de 
redenen welke het vermeldt, beslist dat 
het bedrag van de kliniekkosten niet 
dient afgetrokken te worden ; 

pat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Over het derde middel (met betrekking 
tot de burgerlijke partijen M. Schuer
mans, weduwe Hanskens en Madeleine 
Hanskens), afgeleid uit de schending van 
het artikel 97 van de Grondwet en van 
het artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat eiser in verbreking besloot 
tot de noodzakelijkheid voor deze burger
lijke partijen, namelijk Madeleine Schuer
mans en hare dochter Mejuffer Madeleine 
Hanskens om de door hen globaal ge
vraagde vergoedingen te splitsen en door
dat het bestreden arrest die splitsing 
en verdeling naar gelang van de gerech
tigheden van de bedoelde burgerlijke 
partijen in de nalatenschap van wijlen 
Marcel Hanskens voor al de vergoedings
posten andere dan de posten van zede
lijke schade uitspreekt en beveelt, dan 
wanneer Mejuffer Madeleine Hanskens 
en Mevrouw Madeleine Schuermans, res
pectievelijk dochter en echtgenote van 
de de cujus, enkel een persoonlijk recht 
op vergoeding en niet een recht als erf
genaam of als rechthebhende doen gelden 
wanneer zij aanspraak maken op sommen 
die de vergoeding moeten uitmaken van 
het verlies van dit deel van de inkomsten 
van het slachtoffer dat zij zouden genoten 
hebben indien het had voortgeleefd : 

Overwegende dat aanlegger het be
streden arrest enkel critiseert in zover 
het de vergoeding, groot 363.276 fr. 80, 
wegens verlies van het deel van de 
bedrijfsinkomsten · van het slachtoffer 
Marcel Hanskens, welke de burgerlijke 
partijen zouden genoten hebben indien 
gezegd slachtoffer in leven ware gebleven, 
onder deze burgerlijke partijen, naar 
gelang van hunne rechten in de nalaten
schap van Marcel Hanskens verdeeld 
heeft; 

Overweg·ende dat aanlegg·er niet be
weert dat het bedrag van deze vergoeding 
overdreven zou zijn, doch enkel dat de 
verdeling ervan onder de burgerlijke par
tijen wederrechtelijk uitgesproken werd; 

Overwegende dat vermits deze wijze 
van verdeling zonder invloed op het 
beloop van de schuld van aanlegger blijft, 
het middel, bij gemis aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat aanlegger, met be
trekking tot de vorderingen van de bur
gerlijke partij De Vulder, g·een bijzondere 
middelen inroept; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger. tot de 
kosten. 

2 mei 1955. - 2e kamer. - Vam·zitter, 

H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersa
ques. - Gelijkluidende canclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn .. 

2e KAMER. - 2 mei 1955 

1° VERBREKING. - UITGES'l'REKT
HEID.- STRAFZAKEN.- ARREST VER
BROKEN OAf RED EN VAN DE ONREGELMA-· 
TIGE SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE WELK HET GEWEZEN HEEFT. 
- DE VERBREKING STREK'l' ZICH NIET' 
UIT TOT DE VOORAFGAANDE RECHTS-· 
PLEGING. 

2° VERKEER. - ONBEWEZEN VER
KLAARDE INBREUK OP ARTIKEL 6 VAN 
DE vVEGCODE VAN 1 FEBRUARI 193ft. 
- VEROORDELING WEGENS VLUCHT
MISDRIJF. - GEEN TEGENSTRIJDIGE 
BESLISSINGEN. 

1° De verbreking van een arrest we gens 
de onregelmatige samenstelling 1Jan het 
haf van beraep welk het gewezen heeft, 
b1·engt de vernietiging niet mede van drt 
door het apenbam' ministerie gevm'derde 
dagvam'ding tot onderzaek en tat beslis
sing door dat hof(1). 

2° De vrijspmak van een betichte haofi)ens 
de inbreul£ op m·tikel 6 van de Wegcade 
van 1 f'ebnwri 1934 en z~jn veraardelin(J 
wegens vluchtmisdrijf zijn niet onveT
enigbaar. 

(FORE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden. 
arrest, op 12 november 195~ gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4'18 en ~20 van het Strafwet
boek en 57, 1°, a en b, van het koninklijk 
besluit dd. 1 februari '1934, doordat 
het bestreden arrest in feite vaststelt 
dat de aanrijding zich uiterst rechts van_ 
de baan, juist naast het rijwielpad, heeft 
voorgedaan toeri. het slachtoffer zijn ver-

(1) Zie verbr., 13 october 1947 (Au. Verb1·., 
1947, blz. 318; Bull. en PAsiC., 1947, I, 411);. 
19 api'il 1948 (An·. Verb1·., 1948; blz. 220;. 
Bull. en PASIC., 1948, I, 259); 25 april 1949 
(A1·r. Verbr., 1949, blz. 271; Bull, en PASIC., 
1949, I, 306). 
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1icht motorrijwiel in beweging zette, en 
niettemin aanlegger verantwoordelijk 
stelt, dan wanneer de voormelde feite
lijke vaststellingen precies in hoofde van 
het slachtoffer de overtreding uitmaken 
welke door eiser in zijn conclusies aan
gehaald werd, en dan wanneer een derge
lijke motivering van het bestreden arrest 
zich zelf tegenspreekt en vernietigt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
-vaststelt dat de « aanrijding zich op de 
uiterste rechter zijde van de baan heeft 
voorgedaan op het ogenblik dat het 
slachtoffer zijn verlicht motorrijwiel in 
beweging zette " ; 

Ovm•wegende dat uit het !outer feit 
dat het slachtoffer weer aanzette niet 
voortvloeit dat l1et de doorgang niet voor 
aanlegger zou hebben vrijgelaten ; 

Dat de aangehaalde tegenstrijdigheid 
dus niet bestaat, vermits het bestreden 
arrest geenszins de overtreding van arti
kel 5?, 1°, a, van de Wegcode in hoofde 
van het slachtoffer vastgesteld heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede mid del, afgeleid ui t 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 2bis en ? van de samen
geordende wetten van 1 augustus 1899, 
1 augustus 1924 en 16 december 1935, 
en 28 van de wet dd. 1? april 18?8, 
doordat het bestreden arrest verklaard 
heeft dat wat feit(en) B en (D) betreft 
de ver.jaring. door de dagvaarding van 
19 mei 1953 om voor het Hof van beroep 
te Gent te verschijnen onderbroken werd 
en aldus aanneemt dat die dagvaarding 
een daad van onderzoek of van vervol
ging zou uitmaken die een onderbrekend 
uitwerksel heeft, dan wanneer het door 
het Hof van beroep te Gent op 12 juni 
1953 uitgesproken arrest door het arrest 
van het hof van cassatie van 8 februari 
1954 verbroken werd, hetg·een betekent 
dat de procedure moet hernomen worden 
op het ogenblik dat het openbaar minis
terie tegen het. beroepen vonnis namelijk 
op de 11 e december 1952 beroep aan
tekende, en dat de proceduuracten die 
ertoe strekten de zaak voor het Hof van 
beroep te Gent te brengen, het onderzoek 
terzake niet hebben kunnen bevorderen 
en de vervolgingen niet konden benaar
s tigen, zodat de bedoelde dag·vaarding 
geen nuttige of geldige daad van onder
zoek of van vervolging kon zijn en dan 
ook de verjaring niet heeft kunnen onder.
hreken: 

Overwegende dat het door het hof van 
cassatie op 8 februari 1954 gewezen 
arrest het arrest van het Hof van beroep 

te Gent dd. 12 juni 1953 enkel heeft 
verbroken, om reden dat dit rechts
college niet regelmatig samengesteld was, 
doch de rechtspleging die de behandeling 
van de zaak voor dit hof voorafging 
niet heeft vernietigd, zodat de dagvaar
ding van 19 mei 1953 als een geldige daad 
van vervolging dient beschouwd, die de 
verjaring regelmatig gestuit heeft; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2bis van de samengeordende 
wetten van 1 augustus 1899, 1 augustus 
1924 en 16 december 1935, en 6 van het 
koninklijk besluit dd. 1 februari 1934, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat eiser " de vlucht nam om niet bij 
het nodige onderzoek aanwezig te zijn " 
en dienvolgens het feit B van de betich
tingen ten zijnen laste weerhoudt, dan 
wanneer reeds defmitief vaststaat en 
g·evonnist werd dat eiser zich niet schuldig 
heeft gemaakt aan de door artikel 6 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1934 voorziene overtreding en dat hij 
niet ter plaats moest blijven wachten 
om dat onderzoek te Iaten uitvoeren : 

Overwegende dat aanlegger veroor
deeld werd om, bij inbreuk op artikel 2 bis 
van de wet van 1 augustus 1899," wetend 
dat zijn rijtuig een ong·eval veroorzaakt 
had, de vlucht te hebben genomen om 
niet bij de nodige bevindingen aanwezig 
te zijn "; 

Dat hij vrijgesproken werd van de 
bij artikel 6 van de Wegcode voorziene 
betichting C van "niet te hebben stil" 
gestaan gedurende de tijd die nodig is 
tot vervulling van de politie- of toe
zichtsmaatregelen, die, krachtens dit 
reglement, aan de overheid zijn opge
legd "; 

Overwegende dat. zulke beslissing niet 
tegenstrijdig is, daar de bestanddelen van 
beide inbreuken niet dezelfde zijn; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat aanlegger de vlucht nam " zonder 
zijn identiteit te laten kennen "; 

Dat het middel niet 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 redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegg·er tot de 
kosten. 

2 mei 1955. - 2e kamer. - Voorzittm·, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vcrslaggever, H. De Ber-
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saques. Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaa t-generaal. 

2e KAMER.- 2 mei 1955 

BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECI-ITER OVER DE GROND. 
- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VOR
DERING. - GEEN OORZAKELIJK VER
BAND TUSSEN HET i\USDRIJF EN DE 
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ GELE
DEN SCHADE. 

Is soeverein de beooTdeling in feite, doo·r 
de 1'echte1' over de grand, dat er geen 
oorzakelijlc verband bestaat tussen het ten 
laste van betichte bewezen verklaard rnis
dr1jf en de door de burgerlijke partij 
geledene schade (1). 

(VAN LOOY, 'f. DE SCHUTTER EN NUYTS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat het hof de straf
rechterlijk veroordeelde Nuyts burgerlijk 
niet veroordeeld heeft om evenals de 
veroordeelde De Schutter de schadever
goeding aan de burgerlijke partij te 
betalen, zoals door deze laatste gevraagd 
werd: 

Overwegende dat de rechier over de 
grond souverein heeft geoordeeld dat er 
geen oorzakelijkheidsverband bestond 
tussen de ten laste van verweerder Nuyts 
gelegde misdrijven en de door aanleggers 
geledene schade ; 

Dat het middel, dienvolgens, niet kan 
:;~angenomen worden ; 

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

2 mei 1955. - 2e kamer. - Vom·zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersa-

(1) Vaste rechtspraak. Zie onder meer 
Verbr., 20 december 1954 en 17 januari 1955 
(Bull. en PASIC., 1955, I, 390 en 498). 

ques. - Gelijkluidende conclusie, H. Re
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1955 

REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - MILITIE. - HOGER 
BEROEP DOOR DE DIENSTPLICHTIGE 
'rEGEN EE;N BESLISSING VAN DE MILI
'l'IERAAD. I - BEVES'l'IGING VAN DE 
BESLISSINb DOOR DE HOGE MILITIE
RAAD. - GEEN ANTWOORD OP RET 
IN DE AKTE VAN BEROEP EN IN DE 
MEMORIE VAN DE DIENSTPLICHTIGE 
VOORGESTELD MIDDEL. - NIET GEMO
'l'IVEERDE BESLISSING. 

Is niet gemotivee·rd de beslissing van de 
Hoge .1\lfilitiemad wellce, op het hoge1· 
beroep van de dienstplichtige, de beslis
sing van de militiemad bevestigt, zonder 
te antwoorden op het door de dienst
plichtige in zijn akte van beroep en in 
een tot staving van het beroep overgelegde 
memorie voorgesteld middel (2). 

(JANAR'f.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 21 januari 1955 gewezen 
door de Hoge Militieraad; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat de beslissing van de 
Hoge Militieraad het in de conclusies 
door de aanlegger voor deze raad opge
worpen middel afgeleid uit de toepassing 
van artikel 1033, 3°, van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging inzake het 
indieneil van de aanvragen bij de militie
raden, niet beantwoord heeft, dan wan
neer het vaststaat en het door de aanleg
ger in verbreking voldoende vastgesteld 
wordt dat hij zich op 1 februari 1954 
bij de Militiedienst van Kortrijk aan
geboden heeft om er zijn van 31 januari 
1954 gedagtekende aanvraag neer te 
leggen : 

Overwegende dat de Hoge J\!Iilitieraad 
beslist heeft dat de door aanlegger inge
diende aanvraag om uitstel niet untvan-

(2) Verbr., 12 januari 1953 (A1"'1". Verbr., 
1953, blz. 291; Bull. en PAsrc., 1953, 1, 323). 
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kelijk was om de reden dat zij niet op 
het gemeentebestuur van de militiewoon
plaats toegekomen was in de loop van 
de maand januari van het jaar, v66r dat 
waarnaar de lichting van de aanvrager 
genoemd is; 

Dat, uit de elementen van de rechts
pleging blijkt dat tot bestrijden van dit 
verwijt dat de aanvraag te laat ingediend 
was, aanlegger, in zijn akte van beroep 
en in een voor de Hoge Militieraad over
gelegde memorie, de toepassing van arti
kel 1033, 3°, van het Wetboek van bur
gerlijke vordering ingeroepen heeft ; 

Dat de Hoge Militieraad dit middel 
niet beantwoord heeft en dat, derhalve, 
zijn beslissing niet overeenkomstig het 
voorschrift van de wet gemotiveerd is ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om de andere middelen 
te onderzoeken, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal · gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing·; 
verwijst de zaak naar de Hoge Militie
raad anders samengesteld. 

2 mei 1955.- 2e kamer.- Voo!'Zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Ve1·slaggever, H. Valentin. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 2 mei 1955 

JvliLITIE. - UITSTEL EN VRIJSTELLING 
VAN DIENST OP MORELE GROND. -
BUITENGEWOON UITSTEL.- AANVRAAG 
GESTEUND OP DE ARTIKELEN 10 § 2, 1°, 
11, § 1, EN 17, § 2, VAN DE DIENST
PLICHTWET. - VASTSTELLING DOOR DE 
'HOGE MILITIERAAD DAT DE VADER 
VAN DE DIENSTPLICHTIGE NIET ALS 
VERLOREN VOOR RET GEZIN KON BE
SCHOUWD WORDEN. - VERWERPING 
VAN DE AANVRAAG. - vVETTELIJK
HEID. 

Door vast te stellen dat uit een deskundig 
verslag van de aangestelde geneesheer 
blijkt dat de vade!' van de dienstplichtige 
niet als verlm·en voor het gezin kan 
beschouwd worden, omkleedt de Hoge 
1Vfilit-ieraad regelmatig met redenen de 
verwerping van een op de artikelen 10, 
§ 2, 1°, 11, § 1, en 17, § 2, van de wet 
van 15 juiLi 1951 gesteu.nde aanvraag 
om buitengewoon uitstel. 

(LEKIME.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 j anuari 1955 gewezen 
door de Hoge Militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10 en 11 van 
de wet van 15 juni 1951, en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden beslis
sing de aanvraag om buitengewoon uit
stel van aanlegger afwijst om reden dat 
niet kan aangenomen worden dat aan
leggers vader als verloren voor het gezin 
client beschouwd te worden, dan wanneer 
deze motivering niet toelaat te onder
scheiden of aanlegger de onmisbare steun 
van zijn ouders is, zodat de bestreden 
beslissing niet ten genoege van recht 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat aanlegger zijn aan
vraag om buitengewoon uitstel heeft ge
steund op de verergering van de ziekte 
van zijn vader, welke aldus, luidens arti
kel17, § 1, van de wet van 15 juni 1951 
als verloren voor het gezin diende be
schouwd te worden, zodat aanlegger arti
kel 11, § 1, van gezegde wet vermocht 
in te roepen; . 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing er op wijst dat uit het deskundig ver
slag van de aangestelde g·eneesheer blijkt 
dat " de vader van appelant niet als 
verloren voor het gezin kan beschouwd 
worden"; 

Dat, door aldus de afwezigheid van de 
bij artikel 17, § 1, van de wet gestelde 
voorwaarde vast te stellen, de bestreden 
beslissing ten genoege van rechte gemo
tiveerd is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

2 mei 1955.- 2e kamer.- VoorzitteT, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersa
ques. - Gelijkluidende conclusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caat-generaal. 

2" KAMER.- 2 mei 1955 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONT
STAAN). - ONGEOORLOOFDE DAAD. 
- TE HERSTELLEN SCHADE.- BEG RIP. 
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- BEROVING VAN EEN VOORDEEL, DA'f 
ZEKER IS, DOCH UI'f WELWILLENDHEID 
IS TOEGESTAAN. - BEROVIN.G DIE EEN 
TE HERSTELLEN SCHADE KAN UIT
iVIAKEN. 

Artikel 1382 van het BurgM·lijk Wetboek 
verplicht de dader van een ongeoorloofde 
handeling e1· toe de gehele door zijn fout 
veroorzaakte schade te vergoeden, welke 
zeker is, en niet uit de beroving van een 
onrechtrnatig vo01·deel voortsp1·uit; die 
schade kan bestaan in de beroving van 
een uit welwillendheid toegestaan voor
deel, wellc de eise1· tot herstel echter op 
bestendige wijze genoot ( 1). 

{VAN DE WALLE, T. VANDENBUSSCHE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 20 october 195t, gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over hel enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van 
de wet van 18 april1878 houdende voor
afgaande titel van het W etboek .van 
strafvordering, 205, 206 en 207 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest aanlegger ten onrechte veroor
deeld heeft tot de herstelling van het 
nadeel dat aan de burgerlijke partijen, 
lmidige verweersters, veroorzaakt werd 
door het feit dat, tengevolge van het 
overlijden van hun broeder die met hen 
een enkel huishouden uitmaakte, zij 
voortaan zouden beroofd zijn van het 
materieel voordeel welk voor hen in de 
tussenkomst van hun broeder in de kosten 
van hun persoonlijk onderhoud bestond, 
dan wanneer er slechts aanleiding bestaat 
tot vergoeding·, op grond namelijk van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
vVetboek in zover de schade, waarvan 
de herstelling vervolgd wordt, in de 
krenking van een recht bestaat, wat nood
zakelijk de toepassing van die zelfde 
bepalingen uitsluit, in geval, zoals ten 
deze, het ongeoorloofd feit, welk, naar 
beweerd wordt, de aansprakelijkheid 
heeft doen ontstaan, enkel tot uitwerksel 
heeft gehad de aanvrager tot vergoeding 
van een materieel voordeel te beroven 
dat hem slechts goedwillig en buiten alle 

(1) Zie verbr., 16 januari 1939 (Bull. en 
PASIO., 1939, I, 25); 28 october 1942 (A1·1·. 
Verbr., 1942, blz. 129, met nota; Bull. en 
PAsiO., 1942, I, 261); 26 september 1949 

wettelijke en conven tionele verbintenis 
vanwege diegene die hem het voordeel 
bezorgde verleend was : 

Overwegende dat het artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek degene, die door 
zijn schuld een schade veroorzaakt heeft, 
ertoe verplicht, deze te vergoeden ; 

Overwegende dat indien het eerste 
vereiste van deze wetsbepaling namelijk 
de schuld, een ongeoorloofde daad onder-. 
stelt, het tweede vereiste, de schade, 
daarentegen, een louter feitelijk gegeven 
is, bestaande uit een vermogensvermin
dering of de beroving van een voordeel ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
schade voortspruitende voor verweersters 
uit de omstandigheid dat het slachtoffer, 
hun broeder, in hun onderhoud voorzag, 
dat deze schade geenszins in hoofde van 
het slachtoffer het bestaan onderstelt 
van een wettelijke of bedongene ver
plichting tot onderhoud jegens de bena
deelden; 

Dat het artikel1382 van het Burgerlijk 
Wetboek de dader van een ongeoorloofde 
handeling ertoe verplicht de gehele door 
deze handeling veroorzaakte schade te 
vergoeden, welke zeker is, en niet uit de 
beroving van een onrechtmatig voordeel 
voortspruit; 

Overwegende dat het hof van beroep 
het voorhanden zijn van een dergelijke 
schade heeft vastgesteld, door erop te 
wijzen dat de ongeoorloofde handeling, 
namelijk de onvrijwillige doding, bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg, van 
de broeder van verweersters voor hun de 
beroving van een voordeel hetwelk niet 
onrechtmatig was, namelijk het voorzien 
door het slachtoffer in hun onderhoud, 
voor gevolg heeft gehad, en dat dit 
onderhoud een voldoende bestendigheid 
vertoonde, om de schade als zeker te 
doen beschouwen ; 

Overwegende dat verweersters er recht 
op hadden niet door aanlegger beroofd 
te worden van het voordeel hetwelk het 
slachtoffer hun verschafte, zonder er 
wettelijk toe verplicht te kunnen worden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2 mei 1955.- 2e kamer. ~ Voorzitte1", 
H. de Clippelef raadsheer waarnemend 

(A1~·. Verb1·., 1950, blz. 19; B~tll. en PASIC., 
1950, I, 19); nota 3 onder verbr., 15 apri11940 
(A1-r. Vm·br., 194-0, blz. 55; nota 2 in B~tll. 
en PASIC., 1940, I, 122). 
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voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eers te ad vocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
Veldekens. 

2e KAMER. - 2 mei 1955 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - 0FFICIER VAN GE
RECRTELIJKE POLITIE UIT ROOFDE VAN 
EEN WANBEDRIJF VOOR DE CORRECTIO
NELE RECRTBANK GEDAGV AARD. -
MISDRIJF LUIDENS DE DAGVAARDING 
VOORKOMEND ALS IN DE UITOEFENING 
VAN RET AMBT GEPLEEGD. - 0NBE
VOEGDREID VAN DE CORRECTIONELE 
RECRTBANK. 

De correctionele !'echtbanl£ is onbevoegd om 
kennis te nemen van een tegen een poli
tiecommissaris ingestelde vervol ging, 
wanneer luidens de inleidende dagvaar
ding het misdrij f door de betichte ter 
gelegenheid van een vooronderzoek tel' 

opsporing van misdl'ijven en inzameling 
van de bewijzen e!'van gepleegd werd (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 8, 
9, 479 en 483.) 

(BAETENS EN CLAESSENS, 'I'. CRABBE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 3 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 483 en 479 
van het Wetboek van strafvordering, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat het hof van beroep inzake de ten 
laste van politiecommissaris Crabbe ge
legde misdrijven, gezien dezes hoedanig
heid van officier van gerechtelijke politie, 
onbevoegd was, dan wanneer de aan
geklaagde inbreuken op artikelen 443 en 
volgende alsook 151 van het Strafwet
boek, gegrond op het lichamelijk onder
zoek hetwelk door verweerder in strijd 
met artikel 25 van de wet van 20 april 
1874 bevolen werd en de openbare ver
achting van het kind van aanleggers voor 
gevolg had, niet in . hoedanigheid van 
officier van gerechtelijke politie konden 
gepleegd zijn, daar verweerder niet be-

(1) Vergelijk verbr., 7 februari 1955, supra, 
biz. 458 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 604). 

voegd was om dergelijk onderzoek te 
bevelen: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing hierop terecht g·eantwoord heeft dat 
een handeling niet omdat zij wederrech
telijk is noodzakelijk buiten de uitoefe
ning van het ambt van officier van ge
rechtelijke politie valt; 

Overwegende dat luidens de dagvaar
ding de besproken handeling, g·eschiedde 
ter geleg·enheid van een door verweerder· 
gedaan vooronderzoek ter opsporing van 
gebeurlijke misdrijven en inzameling van 
de bewijzen ervan; dat het hof van 
beroep dienvolg·ens gerechtigd was ze te 
beschouwen als zijnde door verweerder 
in de uitoefening van zijn ambt van 
ofiicier van gerechtelijke politie gepleegd 
en tot de onbevoegdheid van de correc
tionele rechtbank te besluiten; 

Dat het middel bijgevolg niet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

2 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter,. 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. -- Pleiter, H. Van Leynseele .. 

2e KAMER. - 2 mei 1955 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - MIDDELEN ENKEL. 
BETREKKING REBBEND OP DE VOOR DE 
EERSTE RECHTER GEVOLGDE RECRTS
PLEGING. ~ VREEMD AAN DE BEVOEGD
HEID EN NIE'l' V66R DE BEROEPSRECH
TER INGEROEPEN. - NIET ONTVANKE
LI.TIC 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - CORRECTIONELE 
ZAKEN.- MIDDEL TEGEN EEN TUSSEN
ARREST GERICRT. - VOORZIENING AL
LEEN TEGEN RET EINDARRES'l' INGE
STELD.- NIET ON'l'VANKELIJK MID DEL. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - NIET GOEDGEKEURDJ<; 
TOEVOEGINGEN EN SCHRAPPINGEN. 
VREEMD AAN RET VERVULLEN VAN DE 
SUBSTAN'l'IELE RECHTSVORMEN. 
GEEN NIETIGHEID. 

4° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
AR.RESTEN.- STRAFZAKEN.- BE
SLISSING VAN VEROORDELING. - GEEN 
AANDUIDING VAN DE WE'l'SBEPALING 
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DIE DE STRAF VASTSTELT. - NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

5° EET- EN KOOPWAREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN).
VERKOOP VAN VEE EN VAN VLEES. -
MINISTERIELE BESLUI'l'EN VAN 27 OCTO
BER EN 22 NOVEMBER '1950. - HER
I<OMSTBEWIJZEN.- WANNEER ZE MOE
TEN GEVRAAGD EN AFGELEVERD WOR
DEN. 

6° VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
-- PUBLIEKE VORDERING. - OVER
TREDING. - VERJARING NOODZAKE
LIJK NA VERLOOP VAN EEN JAAR INGE
TREDEN, BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN 
REDEN TOT SCHORSING. 

7° VERWIJZING NA VERBREKING. 
-- 8TRAFZAJ(EN. - VERBREJ(ING WE
t;ENS VERVAL VAN DE PUBLIEJ(E VOR
UERING. - VERBREIGNG ZONDER VER-
1-VIJZING. 

l o Kan niet voo1· de eerste maal voor· het 
Hof' voorgesteld wo1'Clen een rniddel dat 
·vreernd is aan de bevoegdheid en dat 
alleen de voor de eerste rechter gevolgde 
rechtspleging betref't (1). (Wet van 
29 april '1806, art. 2.) 

2° Is n·iet ontvankelijk, tot staving van een 
in strafzaken tegen een eindan·est inge
stelde voorziening, een rniddel dat tegen 
een tussenarrest gericht is (2). 

3° Niet goedgekew·de toevoegingen of 
schrappingen, m·eemd aan het ve1·vullen 
van substantiele of op stmf van nietig
heid voorgeschreven 1'echtsvorrnen, maken 
het vonnis wam·in ze voo1·kornen niet 
ongeldig (3). 

t,o Is naar recht niet met 1·edenen ornkleed 
het vonnis van veroo1·deling dat e1· zich 
toe beperlct de wetsbepaling aan te duiden 
die de bestanddelen van het misdrijf 
vermeldt en deze verzuirnt aan te duiden 
die de straf' vaststelt (t.). (Grondwet, 
art. 97 .) 

5° De herkomstbewijzen bepaald bij de 
ministeriele besluiten van 27 october en 
22 november 1950, welke zekere fo·rma
liteiten bij de verkoop van vee of' van 
vlees voo1·sch1'ijven, moeten terzelf'dertijd 
als de ww·en waarop zij bet1·elcking 
hebben gevmagd en afgeleve1·d worden. 

(1) Verbr., 15 januari 1951 (An·. Verb1·., 
HJ51, biz. 255; Bull. en PAsrc., 1951, I, 303, 
mot de nota 2). 

(2) Verb1·., 11 februari 1952 (A1·r. Ve1·br., 
1%2, biz. 293; Bull. en PAsrc., 1952, I, 336, 
met de nota 3 ). 

(3) Verbr., 22 maart 1954 (A1·r. Verbr., 

6° De u-it een overt-reding ontstane publieke 
vordering verjaart noodzakelijk, bij ge
brek aan een oorzaak tot scho1·sing, wan
nee!' een jam sedert de datum van het 
f'eit verlopen is (5). (Wet van 17 april 
1878, art. 21, 23 en 26.) 

7° Wordt de beslissing over de publieke 
vordering wegens verval dezer vordering 
verbroken, dan bestaat er geen aanleiding 
tot verwijzing (6). 

(NEUS EN WALGRAEVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 25 november 195!, gewezen 
door, het Hof van beroep te Gent; 

Nopens de voorziening van Maurice 
Neus: 

Over het eerste middei, afgeieid uit 
de schending van de rechten van ver
dediging, doordat, eerste onderdeei, aan
legger, met betrekking tot de teiastleg
gingen A, B en C, enerzijds voor de 
correctioneie rechtbank, bij mondelinge 
door zijn raadsman genomen conciusies 
waarvan hem door de rechtbank akte 
gegeven werd, vorderde dat een verder 
onderzoek zou ingesteid worden en dat 
namelijk twee getuigen ter zitting onder 
eed zouden verhoord worden, en ander
zijds voor de rechter in hoger beroep 
bij monde van zijn raadsman vroeg hem 
aide te verienen dat hij een bijkomend 
onderzoek eiste, dan wanneer de eerste 
rechter die vraag onbeantwoord heeft 
geiaten en de rechter in hoger beroep 
zonder enige motivering geweigerd heeft 
op het verzoek in te gaan : 

Overwegende dat de grief, in zover 
zij tegen de in eerste aanleg gevolgde 
rechtspieging gericht is, vreemd is aan de 
bevoegdheid en voor het hof van beroep 
niet ingeroepen werd ; dat het middel 
op dit punt derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het middei, in zover 
het de rechtspleging voor het hof van 
beroep bedoelt, niet het bestreden arrest 
critiseert doch wei het tussenarrest van 

1954, biz. 504; Bu.ll. en PASIO., 1954, I, 644, 
met de nota). 

( 4) Verbr., 7 februari 1955 (B~tll. en PASIC., 
1955, I, 589). 

(5) Verbr., 21 maart 1949 (Arr. Verbr., 
1949, biz. 187; Bull. en PASIO., 1949, I, 213). 

(6) Verbr., 31 januari 1955, supra, biz. 427 
(Bull. en PAsiC., 11955, I, 567). 
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zelfde datum waarbij de vraag om her
opening van de debatten verworpen werd 
en waarteg·en geen voorziening ingesteld 
werd; dat het derhalve op dit punt 
ev:eneens niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat eerste onderdeel, 
1° met be trekking tot de telastleggingen 
A, B en C, de nietigheid van het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank van 
Dendermonde, voortspruitende uit het 
niet vermelden van het aantal geschrapte 
woorden en regels in het vonnis en in het 
zittingsblad, door het arrest overgenomen 
wordt; tweede onderdeel, 2° met betrek
king tot de telastleggingen A, B en C, 
de wetsbepalingen die voor de aan aan
legger verweten inbreuk strafbepalingen 
opleggen niet vermeld zijn en namelijk 
artikel 28 van de wet van 5 september 
1952, artikel 3 van het ministerieel 
besluit van 27 october 1950 en de hoofd
stukken II en III van de besluitwet van 
22 januari 19!<5: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter in hoger 

beroep alhoewel op eigen gronden steu
nend niettemin het beroepen vonnis ge
deeltelijk bevestigt en de er in aange
haalde wetsbepalingen, ter uitzondering 
van artikel 9 van de wet van 31 mei 1888 
gewijzigd door de wet van 1!. november 
194 7, op uitdrukkelijke wijze overneemt; 

Overwegende dat de niet goedgekeurde 
schrappingen, die volgens het eensluidend 
afschrift in het beroepen vonnis voor
komen alleen rechtsvormen betreffen die 
noch substantieel zijn, noch op straf van 
nietigheid voorgeschreven zijn en der
halve geen aanleiding· tot nietigheid 
kunnen geven ; 

Over het tweede onderdeel 
Overweg·ende dat de inbreuk, voor

werp van de telastlegging A, voorzien 
wordt door de artikelen 2 en 8 van de 
wet van 5 september 1952 die de bestand
delen ervan opgeven en door artikel 28 
van dezelfde wet die de op gezegde 
inbreuk toepasselijk gestelde straffen 
bepaalt; 

Overwegende dat noch het bestreden 
arrest, noch het vonnis waarnaar het 
arrest verwijst, voormeld artikel 28 aan
halen; dat de veroordeling wegens de 
telastlegging A derhalve niet naar recht 
gemotiveerd is en de ingeroepen wettekts 
geschonden werd; 

Overwegende dat de inbreuken, voor
~werp van de telastleggingen B en C voor
zien worden door de artikelen 1 en 2 

van het ministerieel besluit van 27 octo
ber 1950 gewijzigd door artikel 1 van 
het ministerieel besluit van 22 novem
ber '1950 die de bestanddelen ervan op
geven en door artikel 9 van de besluitwet 
van 22 januari 19!<5 die de op gezegde 
inbreuken toepasselijk gestelde straffen 
bepaalt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij verwijzing naar het beroepen vonnis 
de artikelen 8, 9 en 10 van de besluitwet 
van 22 januari 1%5, gewijzigd en aan
gevuld door de besluitwetten van 7 mei 
19t.5, 14 en '18 mei 1946, 7 en 29 juni 1946 
en de wet van H februari '1948, aanhaalt; 
dat het middel op dit punt derhalve 
feitelijke grondslag mist : 

Overwegende dat ten g·evolge van de 
hierna uit te spreken verbreking van de 
beslissing· in zover zij over de telastleg
ging A uitspraak doet er geen aanleiding 
bestaat om het tweede en het derde 
onderdeel van het eerste middel, het 
tweede middel en het derde onderdeel 
van het derde middel, welke allen de
zelfde telastlegging A betreffen, te onder
zoeken; 

Over het vierde middel, met be trekking 
tot de telastleggingen B en C, afgeleid uit 
de schending van artikel 1 van het minis
terieel besluit van 2 7 october 1950 gewij
zigd door artikel 1 van het ministerieel 
besluit van 22 november 1950, doordat 
het bestreden arrest aanlegger wegens 
overtreding op gezeg·d artikel veroordeelt 
hoewel op 22 september 1953 door aan
legger een herkomstbewijs afgeleverd 
werd, nadat hij het zelf bij Van .Der 
Slijcken gevraagd had en door dat bewust 
artikel niet bepaalt dat het bedoeld her
komstbewijs op de dag zelf van de ver
koop of van de levering moet gevraagd 
en afgeleverd worden : 

Overwegende dat artikel '1 van het 
ministerieel besluit van 27 october 1950, 
gewijzigd door artikel 1 van het ministe
rieel besluit van 22 november 1950 voor
schrijft dat elk handelaar in levende of 
geslachte slachtdieren en slachtvee, toe
bereid en bewerkt vlees, alsmede in spek
slagerij-waren een herkomstbewijs der 
aangekochte waar, overeenstemmende 
met het reglementair model, van zijn 
leverancier moet eisen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door de inbreuken op gezegd ministerieel 
besluit ten dag·e van de verko\-)p of van 
de levering van de waren als voltrokken 
te aanzien het tijdstip, waarop de her
komstbewijzen moeten geeist en afgele
verd worden, uiterlijk bepaalt op het 
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'Ogenblik waarop de waren geleverd 
worden; 

Overwegende dat het arrest door aldus 
te beslissen dat die herkomstbewijzen 
terzelfdertijd als de koopwaren, waarop 
zij betrekking hebben, dienen geeist en 
afgeleverd te worden in het door gezegde 
reglementering beoogde doel voorziet en 
een juiste toepassing van de ingeroepen 
>Vetteksten maakt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Nopens de voorziening van Albert 
Walgraeve: 

Over het eerste middel van ambtswege 
Dpgeworpen met betrekking tot de telast
legging A, en afgeleid uit de schending 
van het artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest tweede aan
legger veroordeelt zonder de wetsbepa
ling aan te halen waardoor de inbreuk 
strafbaar gesteld wordt : 

Overwegende dat de inbreuk, voor
werp van de telastlegging A voorzien 
wordt door de artikelen 2 en 8 van de 
wet van 5 september 1952 die de bestand
delen ervan opgeven en door artikel 28 
van dezelfde wet die de op gezegde 
inbreuk toepasselijk gemaakte straffen 
bepaalt; 

Overwegende dat noch het bestreden 
arrest, noch het vonnis waarnaar het 
arrest verwijst, bedoeld artikel 28 aan
halen ; dat de veroordeling wegens de 
telastlegging A derhalve niet naar recht 
gemotiveerd is en dat de ingeroepen wet
tekst geschonden werd ; 

Over het tweede middel van ambts
wege opgeworpen met betrekking tot de 
telastlegging D, en afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 36 en 39 van het 
koninklijk besluit van 9 maart 1953 : 

Overwegende dat aanlegger veroor
deeld werd tot een gevangenisstraf van 
een maand en een geldboete van 100 frank 
maal 20 of een maand vervangende ge
vangenisstraf om " te Gent op 21 en 
22 september 1953 ongekeurd of bedorven 
of ontbonden vleesvet of afval bewaard 
te hebben in magazijnen, winkels, opslag
plaatsen of enige andere voor de verkoop, 
het in voorraad houden of bereiden van 
voor verkoop of levering bestemde voe
dingswaren gebruikte plaatsen evenals in 
de lokalen, welke anders dan langs de 
openbare weg met de voormelde in ver
binding staan » ; 

Overwegende dat deze door artikel 36 
van het koninklijk besluit dd. 9 maart 
1953 voorziene feiten, luidens artikel 39 
van hetzelfde besluit strafbaar gesteld 
worden met politiestraffen, zijnde een 

geldboete vani tot 25 frank of een gevan
genisstraf van 1 tot 7 dagen of een enkele 
van deze straffen ; 

Overwegende dat de uitgesproken 
straffen, dienvolgens, onwettig zijn en 
het arrest de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat naardien de feiten 
op 21 en 22 september 1953 gepleegd 
werden, de uit de inbreuk ontstane open
bare vordering, bij ontstentenis van een 
reden van schorsing van de verjaring 
van de openbare vordering, op 25 no
vember 1954 verjaard was; 

En overwegende voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
werden en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het arrest 
in zover het eerste en tweede aanleggers 
wegens de telastlegging A en tweede aan
legger wegens de telastlegging D veroor
deeld heeft ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal g·edaan worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; zegt dat er geen aanleiding 
bestaat tot verwijzing in verband met 
de telastlegging D; verwijst de alzo be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel ; veroordeelt eerste en tweede 
aanleggers elk tot een derde van de 
kosten; laat het overige derde .ten laste 
van de Staat. 

2 mei 1955. - 2e kamer. - Voo1·zitter, 
H. de Clippele, raadsheer wa3,rnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 3 mei 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERKOOP VAN 
DE PRODUCTEN VAN EEN BOOMGAARD. 
-- VOORWAARDE TOT TOEPASSING VAN 
DE BEDRIJFSBELAS'fiNG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - FEITELIJKE VERMOEDBNS. -
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER OVER DE GROND VAN DE 
BEWIJSKRACHT IN FEITE VAN DIE VER
MOEDENS EN VAN DE BESTANDDELEN 
VAN HET TEGENBEWIJS. 

1° Beslist wettelijk dat de opbrengst van 
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de verkoop van de vruchten van een 
boomgaard een aan de bed1·ij(sbelasting 
onderhevige inkomst is het arrest dat 
vaststelt dat de belastingplichtige ove1· 
een sproeimachine beschikt, een bezol
digde personeel bezigt, scheikundige 
meststoffen gebruikt om mee!' en betere 
vruchten voort te brengen en inrichtingen 
tot bewaring van zijn f'ruitopbrengst 
bezit·(1). 

2 ° De !'echter over de grond beo01·deelt 
soeverein, in f'eite, de bewijskracht van 
de door de administratie ingeroepen 
f'eitelijke vermoedens tot raming van de 
belast bare grondslag alsmede van de 
bestanddelen van het door de belasting
plichtige geleverd tegenbewijs (2). 

{LANGENAKEN, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1954c gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9?, 10?, 
110, 112 en 113 van de Grondwet, 1315 
tot 1332, 58 ftc en 1 ?09 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 4, § 1, 5, § 1, 5, § 2, 13, § 1, 
25, § 1, 2?, § 1, 40, 55 en 56 van de samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, 2 en 6 van de wetten 
op de nationale crisisbelasting, 19, arti
kelen 2, § 1, en 3, 11 en 1? van de wet 
van 16 october 1945, doordat het bestre
den arrest verklaart dat de inkomsten 
van aanlegger niet enkel het gevolg zijn 
van de vruchtbaarheid van de grond 
doch vooral van een regelmatig aange
paste arbeid, zodat deze inkomsten aan 
de bedrijfsbelasting onderworpen zijn, 
dan wanneer het bestreden arrest om 
zulks te beslissen op geen bewijskrachtige 
stukken steunt, en het aan de akten ver
schuldigd geloof schendt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat « uit de inlichtingen van 
de bundel blijkt dat hij (aanlegger) over 
een sproeimachine beschikte, een bezol
digd personeel bezigde, scheikundige 
meststoffen gebruikte om meer en beter 
fruit vaort te brengen en inrichtingen tot 
bewaring· van zijn fruitopbrengst bezit " ; 

(1) Verbr., 31 mei 1949 (Arr. Verbr., 1949, 
blz. 364); 12 januari 1954 (Arr. Verbr., 1954, 
blz. 327; Bull. en PASIC., 1954, I, 400); 
22 februari 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 682). 

(2) Verbr., 29 maart 1955 (Bttll. en PAsrc., 
1955, I, 840). 

Dat het arrest uit deze feiten vermocht 
af te leiden dat aanlegger onder toepas
sing van de bedrijfsbelasting viel ; 

Overwegende dat het niet vaststaat 
dat aanlegger al de stukken van de 
bundel heeft overg·elegd, zodat het hof 
in de onmogelijkheid verkeert na te gaan 
of de vaststellingen van het bestreden 
arrest door deze stukken gestaafd 
worden 

Dat het middel dus niet kan aange
nomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 131? tot 1332 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 2?, 32, 53 en 55 van 
de samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen, 2 en 6 van de wetten 
op de crisisbelasting, doordat het bestre
den arrest, enerzijds, verklaart dat inzake 
gewone belastingen « zijn (aanleggers) be
lastbare inkomsten op grond van tekenen 
of indicien, overeenkomstig artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten, bepaald 
werden " en anderzijds, « dat de winsten 
regelmatig bepaald werden door middel 
van de prijs van de gekende verkopen 
en de normale winsten van de boom
gaarden die in de streek, gedurende de 
oorlogsperiode, met gepaste arbeid uit
gebaat waren "• zodat niet kan uitge
maakt worden of toepassing van arti
kel 55 of van artikel 28 werd gemaakt 
zodat deze beweegredenen tegenstrijdig· 
zijn of ten minste onvoldoende om aan 
het hof toe te laten zijn controle uit 
te oefenen : 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
geen strijdigheid inhoudt waar het vast
stelt dat de administratie zowel op arti
kel 28 als op artikel 55 van de samen
geschakelde wetten gesteund heeft om 
de litigieuze aanslagen te vestigen ; dat, 
bij gebrek aan conclusies, het · hof van 
beroep niet g·ehouden was nader te 
bepalen in welke mate op elke van deze 
wetsbepalingen beroep werd gedaan ; 

Dat het middel, bijgevolg, niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9?, 10?, 
110, 113 van de Grondwet, 131? tot 1323, 
1332 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 
2?, 32, 55, § 1, alinea 3, van de samen
geschakelde wetten, 19, 2, § '1, 2, § 3, 
3, § 2, ftc en 5 van de wet van 16 octo
ber 1945, doordat aanlegger in zijn con
clusies beweerd had dat het bewijs van 
het bezit van zijn liggend geld - onge
veer 62.000 frank - op 1 januari 1940 
in het verschil tussen zijn uitgaven van 
1 januari 1940 tot 31 december 19H 
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- 535.977 frank - en zijn inkomsten 
en activa gedurende hetzelfde tijdperk 
- 473.992 frank - te vinden was, dan 
wanneer het bestreden arrest dat middel 
onbeantwoord heeft gelaten : 

Overwegende dat uit de overgelegde 
stukken niet blijkt dat aanlegger voor
meld middel in zijn conclusies voor het 
hof van beroep zou hebben ingeroepen, 
dat hij trouwens, in gezegde conclusies 
voorhield dat zijn liggend geld op 1 janua
ri 1940 niet 62.000 fr. doch wei 200.000 fr. 
beliep; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1332 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 27, 32, 55 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 2 en 6 van de wet op 
de crisisbelasting, 2, 3, 4, 5 en '19 van de 
wet van 16 october '1945, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat " het bezit 
aan pasmunt naar de verklaringen van 
verzoeker zelf nopens zijn totaal bezit 
aan geld bepaald werd "• dan wanneer 
geen enkel dergelijke verklaring· van aan
legger in de bundel te vinden is, en clan 
wanneer de loutere bewering van de admi
nistratie, op wie de last van het bewijs 
van de activa van aanlegger op 9 october 
1944 rust, zulk bewijs niet uitmaakt : 

Overwegende dat het niet vaststaat 
·dat aanlegger al de stukken van de bundel 
heeft overgelegd, zodat het hof in de 
onrnogelijkheid verkeert na te gaan of de 
betwiste verklaring van aanlegger in deze 
bundel te vinden is; dat het bestreden 
arrest soeverein vaststelt dat de admi
nistratie het haar door de wet opgelegd 
bewijs geleverd heeft; dat aanlegger niet 
nader bepaalt onder welk opzicht het 
arrest onvolcloende is gernotiveerd; 

Dat het rniddel niet kan aangenornen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1332 van het Burger
lijk Wetboek, 32, 55 van de sameng·e
Schakelde wetten, 2 en 6 van de, wetten 
op de nationale crisisbelasting, 19,2 en 3, 
van de wet van 16 october 1945, cloordat 
het bestreden arrest aan aanlegger het 
tegenbewijs heeft opgelegd van de be
roepsinkomsten welke hij gedurende het 
laatste kwartaal van het j aar 1944 zou 
hebben ontvangen, dan wanneer hij be
weerde tijdens deze periode geen bedrij
vigheid te hebben gehad en er dus geen 
vermoeclen bestond dat hij alsclan enig 
profijt zou hebben behaald, daar al de 

vruchten reeds op 9 october 1944 ver
kocht waren : 

Overwegende dat, vermits de admi
nistratie, luidens de artikelen 55, § 1, 
en 56 van de samengeschakelde wetten 
en 19 van de wet van 16 october 1945, 
de raming van de grondslag van de liti
gieuze belastingen bij middel van ver
moedens mocht verrichten, het hof van 
beroep soeverein de bewijskracht van 
deze vermoedens alsmecle van de tegen
bewijzen van aanlegger beoordeelcl heeft; 

Dat van het ogenblik af dat het bestre
den arrest aangenomen had dat verweer
der aldus het bewijs had gelevercl dat 
aanlegger gedurende het laatste kwartaal 
van 1944 winsten had behaald, aanlegger 
het tegenbewijs ervan diende bij te bren
gen, of het juist bedrag zijner inkomsten 
moest bewijzen, wat de van ambtswege 
gevestigde aanslag betreft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van wederantwoord 
van aanlegger die niet vermocht neder
gelegd te worden daar verweerder geen 
grond van niet-ontvankelijkheid had in
geroepen, verwerpt de voorziening ; ver
oordeelt aanlegger tot de kosten. 

3 mei 1955.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1', H. De Ber
saques. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e I\AMER.- 3 mei 1955 

BELGISCH CONGO.- RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. RECLAMATIE. 
ACHTEREENVOLGENDE AANSLAGEN 
WELKE VERSCHILLIGE INKOMSTEN VAN 
HETZELFDE JAAR TREFFEN. - TER
l\UJN. - NEEMT AANVANG VOOR IEDER 
VAN DIE AANSLAGEN VAN AF DE ONT
VANGST VAN DE WAARSCHUWING-UIT
TREI\SEL VAN DE ROL WELKE GEZEGDE 
AANSLAG BETREFT. 

W anneer de inkornsten van een fiscaal 
dienstjam·, in Belgisch Congo, aanlei
ding hebben gegeven tot vestiging van 
een eerste aanslag en naderhand tot een 
aanvullende aanslag !'ustende op een 
onderscheiden materie, neemt de termijn 
tot reclarnatie, voo1· eeniede1· van die 
aanslagen, aanvang van a( de ontvangst 
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van de waarschuwing-uittreksel van de 
rol. (Decreet van 12 augustus 1937, 
art. 33.) 

(DE KOLONIE BELGISCH CONGO, T. SOCilhE 
D'ENTREPRISES DE TRAVAUX DE BETON 
AU KATANGA « TRABEKA >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Elizabethstad; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28 van de 
Grondwet, 3 en 33 van het decreet van 
12 augustus 1937, zoals blijkt uit artikel1 
van de wetgevende ordonnantie nr. 359/ 
FIN van 1 december 1944, 10-2° van de 
wetgevende ordonnantie van 24 maart 
"1941, nr. 143/FIN, doordat het bestreden 
arrest het beroep ontvankelijk verklaard 
heeft dat op 2 september 1949 door 
verweerster bij de gouverneur-generaal 
van Eelgisch-Congo ingediend werd tegen 
de aanslagen in de inkomstenbelasting 
en de bijzondere oorlogsbelasting, ten 
kohiere gebracht onder artikel 2197 van 
dienstjaar 1947, bij navordering van 
rechten van dienstjaar 1946, dan wanneer 
dat ,beroep na verstrijking van de bij 
artikel33 van het decreet van 12 augustus 
1937 g·estelde termijnen was ingesteld 
geweest, naardien kennis van voormelde 
aanslagen aan aanlegster was gegeven 
geweest bij aanslagbiljet van 31 decem
ber 1947 : 

Overwegende dat achtereenvolgens 
aanslagen zijn gevestigd g·eweest op de 
inkomsten van verweerster voor het 
boekjaar 1945, eerst onder artikel 2197 
van dienstj aar 194 7, navordering van 
rechten van 1946, welke bij aanslagbiljet 
van 31 december 194 7 aan verweerster ter 
kennis werden gebracht, en vervolgens 
onder artikel 2795 van dienstjaar 1948, 
navordering van rechten over 1946, welke 
bij aanslagbiljet van 30 november 1948 
aan verweerster ter kennis werden ge
bracht; 

Overwegende dat verweerster, die na
gelaten had van de gedurende het boek
jaar 1945 behaalde winsten een som van 
7.071.717 frank, welke zij in de loop van 
1945 als belastingen had gekweten, af te 
trekken, dat bedrag in de lasten van het 
boekjaar 1946 begrepen had; 

Overwegende dat de administratie op 
11 april en 28 juli 1949 verweerster ervan 
in kennis stelde dat, naardien die belas
tingen in de loop van het jaar 1945 
waren gekweten geweest, zij niet meer 

van de inkomsten van het jaar 1946 
mochten afgetrokken worden; 

Overwegende dat verweerster bij haar 
op 2 september 1949 bij de gouverneur
generaal van Congo ingediende reclama
tie verzocht dat de som van 7 .071. 717 fr. 
zou afgetrokken worden van de inkom
sten waarop de aanslagen van het boek
jaar 1945 gevestigd werden; 

Overwegende dat de secretaris-generaal 
van de Kolonie op 17 november 1950 
enkel outlasting verleende voor de in
komsten waarop de onder artikel 2795 
van dienstjaar 1948 ingekohierde belas
tingen waren gevestigd geweest, en be
sliste dat de tegen de eerste aanslagen 
ingediende reclamatie te laat ingediend 
was geweest en derhalve niet ontvanke
lijk was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het tegen die beslissing ingesteld heroep 
inwilligt, omdat verweerster ten aanzien 
van de onder artikel 219 7 van dienstj aar 
1946 ten kohiere gehrach te aanslagen 
zonder grief zou zijn geweest zolang de 
administratie haar niet in kennis ervan 
had gesteld dat de helastingen welke zij 
in de loop van het jaar 1945 gekweten 
had van de inkomsten van het boekjaar 
1945 en niet van die van het boekj aar 
1946 dienden te worden afgetrokken ; 

Dat het dienvolgens beslist dat de 
termijn tot het indienen van een recla
matie niet vanaf het aanslagbiljet, doch 
slechts vanaf bovenvermelde mededeling 
van de administratie ingegaan was ; 

Overwegende echter dat uit de vast
stellingen zelf van het arrest blijkt dat, 
in strijd met wat het arrest verklaart, 
verweerster niet zonder grieven was voor
dat die mededeling haar gedaan werd ; 

Dat immers de aanslagen in verband 
met de inkomsten van het boekjaar 1945 
gevestigd werden op grond van een aan
gifte van verweerster waarin deze de bij 
de wet toegestane aftrekkingen niet ge
daan had; dat bovendien, verweerster 
in staat was binnen de termijnen gesteld 
bij artikel 33 van het decreet van 
12 augustus 1937 haar verkeerde aan
gifte te verbeteren of een reclamatie in 
te dienen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
insgelijks beslist dat de aanslagen met 
be trekking tot de boekj aren '1945 en '1946 
onsplitsbare elementl:)n vertonen, zodat 
de reclamatie welke regelmatig tegen de 
aanslagen met betrekking tot het boejaar 
1946 ingediend werd insgelijks tegen de 
aanslagen met betrekldng tot boekjaar 
1945 geldt; 

Maar overwegende dat uit de vaststel-



-734-

lingen van de rechter over de grond 
blijkt dat beide aanslagen op een onder
scheiden belastbare materie, zijnde de 
inkomsten van twee verschillende boek
jaren, rusten en dat zij niet, om reden 
van de weerslag welke de ene op de 
andere zou kunnen hebben, een geheel 
van heffing uitmaken ; 

Overwegende, tenslotte, dat het arrest 
overweegt dat beide aanslagen, welke de 
inkomsten van hetzelfde boekjaar 19~5 
ten doel hebben, slechts een enkele aan
slag uitmaken, daar de eerste slechts een 
voorlopig karakter vertoont, dan wanneer 
het bedrag van de verschuldigde- belas
tingen alleen door de tweede definitief 
vastgesteld wordt, zodat de termijn ge
steld tot het indienen van een reclamatie 
tegen elk van die aanslagen enkel vanaf 
het aanslagbiljet betreffende de laatste 
ervan inging ; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
strijdig is met de tekst van artikel 33 
van het decreet van 12 augustus 1937, 
hetwelk bepaalt dat « de klachten op 
straf van verval moe ten ingediend worden 
v66r 31 october van het jaar volgend 
op dit waarop de bijdrag·e betrekking 
heeft, zonder nochtans dat de termijn 
minder bedragen mag dan zes maand 
vanaf de datum van de ontvangst van de 
waarschuwing, uittreksel van de rol », 
zonder onderscheid te maken naar gelang 
een aanvullende aanslag al dan niet op 
die aanslag· is gevolgd ; 

Dat het arrest mitsdien de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het be
streden arrest ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Leopoldstad. 

3 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnernend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saques. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Lens en Demeur. 

2e KAMER. - 3 mei 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN AANGIFTE. - KENNIS
GEVING AAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE. 
- DOEL. - VORM VAN DIE KENNIS
GEVING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE. - BE
LASTINGPLICHTIGE WELKE ZIJN AK
IWORD NOPENS DIE WIJZIGING LAAT 
KENNEN. - NAKOMING VAN DE 'l'ER
MI.JN VAN TWIN'l'IG DAGEN VOORZIEN 
DOOR AR'l'IKEL 55 VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN ZONDER VOOR
WERP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE. - AKKOORD VAN DE 
BELAS'l'INGPLICHTIGE. - ZELFDE GE
VOLGEN AAN DE ALDUS GEWIJZIGDE 
AANGIFTE ALS AAN DE OORSPRONKE
LIJKE AANGIF'l'E TOEGEKEND. 

1° De kennisgeving aan de belastingplich
tige van de wijziging, welke de admi
nistratie voornemens is aan zijn aan
gifte te b1·engen, /weft tot doel de belas
tingplichtige in staat te stellen te gepaste 
tijde zij·1~ opmerkingen over te leggen; 
die kennisgeving is aan geen bijzondere 
vorm onderworpen (1). (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten 
belastingen, art. 55, § 1.) 

2° Do01· zijn akkoo1·d op de door de adrni
nistratie voorgestelde wijzigingen te 
geven, vult de belastingplichtige vrij
willig zijn oo1'spronkelijke aangifte aan 
en de naleving van de doo1· artilccl 55 
van de samengeschakelde wetten voor
ziene termijn van twintig dagen om de 
administratie toe te laten de aanslag op 
een ve1·schillige grondslag te vestigen 
verliest de1·halve zijn 1·echtvaardiging. 

3° Door zijn akkoord te laten kennen op 
de door de administratie aan de doo1· 
artikel53 van de samengeschalcelde wetten 
voorziene aangifte aangebrachte wijzi
ging, stelt de belastingplichtige in de 
plaats van de oorspronkelijlce aangifte 
een nieuwe aangifte waaman dezelfde 
uitwcrking verbonden is (2). 

(VAN ESSCHE, T, BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 195~ gewezen door 

. het Hof van beroep te Brussel; 
Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 

(1) Verbr., 9 maart 1936 (Bull. en PAsrc., 
1936, I, 171). 

(2) Verbr., 29 maart 1955 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 839). 
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·Grondwet, 55 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, 6 van het besluit van de Regent 
.van 16 januari 1948, houdende samen
schakeling van de wetten betreffende de 
nationale crisisbijdrage, albook 1319, 1320 
·en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat, eers.te onderdeel, het bestreden 
arrest beslist dat artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten geenszins ver
eist 'dat het bericht van wijziging aan 
belanghebbende overgemaakt worde, dan 
wanneer dit artikel bepaalt dat " het 
bestuur aan de belanghebbende het cijfer 
doet kennen dat het voornemens is in 
de plaats van dat van de aangifte te 
stellen " en " de belastingplichtige meteen 
uitgenodigd wordt om, zo nodig, binnen 
een tijdsverloop van twintig dagen, zijn 
opmerkingen schriftelijk in te dienen " ; 
tweede onderdeel, het bestreden arrest 
beslist .dat " de redenen van verbetering 
op het door aanlegger ondertekend be
richt vermeld staan " en " het voldoende 
is inderdaad dat de aangifte aan de 
ambtenaar van het Beheer onvoldoende 
voorkomt om aanleiding tot verbetering 
te geven "• dan wanneer aanlegger in zijn 
conclusies opgeworpen had dat " bij 
gebrek aan melding van de redenen tot 
verbetering van de aangifte deze nietig 
is " en " dat die formaliteit van substan
tiiile aard is "• dat trouwens artikel 55 
voorziet dat het Beheer de redenen moet 
vermelden welke, naar zijn mening, de 
verbetering wettigen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de bepalingen van 

artikel 55 er toe strekken de belang
hebbende omtrent de door de adminis
tratie aan zijn aangifte voorgenomen 
wijzigingen in te Iichten en hem in de 
gelegenheid te stellen te gepaste tijde zijn 
opmerkingen over te leggen zonder even
wei de vorm van zulkdanig bericht noch 
de vorm van de mededeling ervan aan 
te wijzen; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat de wetsbepa" 
lingen in dit verband niet nageleefd 
werden; dat het inderdaad vaststelt dat 
de administratie, ingevolge artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten, aan aan
legger het cijfer Iiet kennen dat hij voor
nemens was in de plaats van dit van de 
aangifte te stellen ; dat het arrest zulks 
afleidt uit de omstandigheid dat aanleg
ger, na een onderhoud met de controleur, 
zijn handtekening en de datum van 
16 november 1948 op het bericht van 
wijziging van aangifte plaatste ; 

Overwegende dat, wanneer de schat-

plichtige zijn akkoord gegeven heeft 
omtrent de in het bericht voorgestelde 
wijzigingen, hij zijn oorspronkelijke aan
gifte vrijwillig aangevuld heeft en dat, 
derhalve, de naleving van de door arti
kel 55 van de samengeschakelde wetten 
voorziene termijn van twintig dagen, om 
de administratie toe te laten een aanslag 
te vestigen op een andere grondslag dan 
diegene die aangegeven werd, zijn recht
vaardiging verloren heeft ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del derhalve niet kan aangenomen wor
den; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger in zijn 

conclusies v66r het hof van beroep Iiet 
gelden " dat dergelijk bericht van wijzi
ging van aangifte, bij gebrek aan melding 
van de tot verbetering van de aangifte in
geroepen redenen, nietig is ; dat het niet 
aan de wil van de wetgever beantwoordt; 
dat die formaliteit van substantiele aard 
is »; 

Overwegende dat het arrest, door te 
verklaren dat " de redenen van verbete
ring op het door aanlegger ondertekend 
vermeld staan "• een passend antwoord 
op de conclusien van aanlegger verstrekt 
heeft; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 110 van 
de Grondwet, 55 van de samengescha
kelde wetten, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest ten onrechte beschouwt 
dat aanlegger zijn akkoord over een som 
van 333.270 frank bedrijfsinkomen gege
ven heeft, door zijn handtekening en de 
datum van 16 november 1948 op een 
bericht van wijziging van aangifte dd. 
16 november 1948 te plaatsen, dan wan
neer de belastingwetten van openbare 
orde zijn en geenzins tot een akkoord 
over te betalen belastingen aanleiding 
kunnen geven : 

Overwegende dat wanneer een belas
tingplichtige zijn akkoord betuigt met 
de wijzigingen die door de administratie 
aan de door artikel 53 van de samenge
schakelde wetten opgelegde aangifte aan
gebracht werden, hij een nieuwe aangifte, 
waaraan dezelfde uitwerking verbonden 
is, in de plaats van de oorspronkelijke 
stelt ; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

3 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
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I-I. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Delahaye. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleitets, HH. Lou
neville en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 3 mei 1955 

1° LASTGEVING. - VERKLARING MET 
DE TERMEN VAN DE OVEREENKOMST 
VERENIGBAAR. SOEVEREINE VER
KLARING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. 

2° LASTGEVING. IN ALGEMENE 
TERMEN OPGESTELD. - KAN NIETTE
MIN, GELE'l'· OP DE WIL VAN DE PAR
TIJEN, MEER UITGEBREIDE GEVOLGEN 
HEBBEN DAN DEZE DIE DOOR ARTI
KEL 1988 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK BEPAALD WORDEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - AAN
SLAG IN HET UITVOERBAAR VERKLAARD 
KOHlER INGEBRACH'f. - TI'l'EL DIE 
TOELAAT DE BETALING 'l'E EISEN EN 
TOT DE INVORDERING OVER TE GAAN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE.- AFSTAND ERVAN DOOR 
DE BELASTINGPLICHTIGE. - VERMO
GEN. - TERMIJNEN. - GEVOLGEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- BELASTINGPLICH'l'IGE DIE VAN ZIJN 
RECLAMATIE AFSTAND HEEFT GEDAAN. 
- NIET GERECHTIGD DE ONWETTELJJK
HEID VAN DE AANSLAG VOOR HET HOF 
VAN BEROEP IN TE ROEPEN. 

1° Is soeve1·ein de verlclaring wellce de 
rechter over de g1·ond aan een lastgeving 
geeft, wanneer zij met de termen van 
de alcte die de lastgeving vaststelt, ver
enigbaar is (1). 

2° Een lastgeving, alhoewel in algemene 
te1·men opgesteld, lean niettemin, gelet op 
de wil der partijen, aan de lasthebber 
meer uitgebreide machten ve1'lenen dan 
deze wellce in m·tilcel1988 van het Bu1·ger
lijlc Wetboelc bepaald worden (2). 

3° De in het u.itvoerbaar verlclaard lcohier 
opgenomen aanslag is de titel wellce aan 

(1) Verbr., 14 januari 1954 (A1'1'. Verbr., 
1954, blz. 329 ; Bull. en PAsiC., 1954, I, 402), 

(2) Cf. DE PAGE, d. V, nr. 396; CoLIN 
en CAPITANT, 10• dr., b. II, nr. 1355; PLANIOL. 
. en RIPERT, 2• dr., b. XI, nrs. 1463 en 1464. 

de administratie toelaat de betaling van 
de belasting te eisen en tot de invordering 
ervan over te gaan ( 3). 

4° De belastingplichtige mag, zelfs buiten 
de doo1· artilcel 61, § 3, van de samen
geschalcelde wetten betre ffende inkomsten
belastingen voo1·ziene te1'mijn, afstand 
doen van een tegen de aanslag inge
diende i'eclamatie. 

In geval van afstand van de reclamatie i~r 
de directeur vrij gesteld van de verplich
ting over de in de 1·eclamatie ingeroepen 
grieven te beslissen ( 4} 

5° De belastingplichtige die afstand van 
zijn reclamatie heeft gedaan is zonde1· 
recht om voo1· het hof van be1'0ep de 
onwettelijkheid van de aanslag in te 
-roepen. 

(NULENS-LIBERT, 'I'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart '1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afg·eleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, '13'17 tot 1332, '1372, 1375, 
1779, 1984, '1985, 1989, 1997 en 1998 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat, 
eerste onderdeel, het bestreden arrest 
niet antwoordt op de conclusies, waarin 
opgeworpen werd dat het door Van Lan
genaken en wijlen. Leonard N ulens afge
sloten contract niet een lastgeving maar 
een contract van huur van diensten uit
maakt, tweede onderdeel, het bestreden 
arrest de feiten niet uiteenzet, waaruit 
af te leiden valt dat het om een lastgeving 
g·aat, zodat de controle van het hof van 
verbreking onmogelijk is gemaakt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, vermits de beslissing 

uitdrukkelijk vaststelt dat de overeen
komst een lastgeving uitmaakt, zij op 
impliciete maar ondubbelzinnige wijze 
het bestaan van een huur van diensten 
uitsluit; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

(3) Cf. verbt·., 9 novembm• 1954 (Arr. 
Verbr., 1955, blz. 151; Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 207). 

(4) Verbr., 5 april 1955 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 874) . 
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uit de bewoordingen van het door Nulens 
ondertekende stuk, waarbij hij uitdruk
kelijk « verklaart met deze volmacht te 
geven aan de expert ,J. J. Van Lange
naken om zich wettelijk bezig te houden 
met hunne bezwaarschriften voor de 
jaren 19!12, 1943, 1944 ''• afleidt dat dit 
geschrift een lastgeving uitmaakt ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel mag aangenOmen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1332, 1988, alinea 1, 
1989, 1997 en 1998 van het Burgerlijk 
Wetboek, 402 en 403 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, doordat, 
eerste onderdeel, het bestreden arrest de 
in de conclusies en het verhaal opge
worpen wetteksten niet tegenkomt, waar
in gezegd wordt dat het om een in al
gemene bewoordingen gestelde volmacht 
gaat, zodat aileen daden van beheer 
kunnen bedoeld zijn, dan wanneer de 
afstand van de bezwaren een daad van 
beschikking uitmaakt, welke de lastgever 
dus niet binden kan ; tweede onderdeel, 
het bestreden arrest van oordeel is " dat 
het aan de belastingplichtige behoorde 
de lastgeving te bepalen, indien hij ze 
wilde beperken n, terwijl de artikelen 1988 
en 1989 van het Burgerlijk Wetboek 
juist de interpretatieregel inhouden, naar 
dewelke een volmacht op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd; derde on
derdeel, het bestreden arrest, enerzijds, 
verklaart" dat zulke lastgeving aile daden 
omhelst die de onderschreven bezwaar
schriften betreffen, namelijk : bespre
kingen te ondernemen met het bebeer 
en binnen de perken van die bezwaar
schriften aile nuttige beslissingen te on
dertekenen ''• en anderzijds, " dat de ver
klaringen, die op 20 december 1949 door 
gevolmachtig·de ondertekend werden, dit 
begrip niet te buiten gaan n, dan wanneer 
men juist de perken van de bezwaar
schriften moet te buiten gaan om te 
verzaken en dat de verzaking bovendien 
geen nut heeft, zodat er tegenstrijdigheid 
in de motieven bestaat, hetgeen op een 
gebrek aan motivering neerkomt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond soeverein de draagwijdte van de 
lastgeving beoordeelt ; 

Dat de verklaring die hij in het onder
havig geval ervan geeft met de termen 
van de volmacht verenigbaar is; 

Overwegende dat hij uit de aard van 
de betwisting welke tot de litig·ieuze last
geving aanleiding ~f, heeft kunnen af
leiden dat zij de nodige macht verleende 

VER!lR., 1955. - 47 

om afstand van de door de helasting
plichtige ingediende bezwaren te doen; 

Dat hij aldus op impliciete maar on
dubbelzinnige wijze heeft beslist dat het 
niet enkel om een in algemene bewoor
dingen uitgedrukte lastgeving ging, maar 
dat het contract een meer uitgebreide 
macht, dan deze voorzien hij artikel1988 
van het Burgerlijk Wetboek, aan de last
hebber had verleend, zodat deze wets
bepaling ten deze niet toepasselijk is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, ver•mits de rechter 

over de grond oordeelde dat, gelet op 
het voorwerp en op de bewoordingen 
van de lastgeving, zij de macht begreep 
om afstand van de bezwaren te doen, 
hij wettelijk heeft kunnen beslissen dat 
het aan de lastgever hehoorde de nodige 
beperkingen eraan te brengen ten einde 
dit normaal gevolg van dergelijk mandaat 
uit te sluiten ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit het verband van j 

het arrest blijkt dat de woorden « binnen 
de perken van de hezwaarschriften " 
dienen begrepen in de zin " betreffende j 
de bezwaarschriften n ; 

Dat de afstand wei nut opleverde, 
vermits hij een einde aan de hetwisting j 
stelde; 

Dat de beweerde tegenstrijdigheid dus 
niet bestaat; j 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit j 
de schending van de artikelen 97, 110, 
112 en 113 van de Grondwet, 1317 tot 
1332 van het Burgerlijk Wetboek, 32, j 
35, 55, 61 tot 67 van de bij besluit van 
31 juli 1%3 samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen, 7 van de wetten j 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
samengeschakeld bij besluit van 31 juli 
1943, doorda t het bestreden arrest de j 
verzaking aan de bezwaren buiten de 
bezwaartermijn van artikel 61, § 3, van 
gezegde wetten aanvaardt, dan wanneer j 
artikel 65 van die wetten voorschrijft 
dat bet bezwaar door een beslissing van 
de directeur moet worden beslecht en j 
wanneer het fiscaal recht, hetwelk van 
opimbare orde is, zich er tegen verzet 
dat de belastingen zouden geheven wor- j 
den op een ander bedrag dan dit van de 
werkelijke winsten, zoals omschreven bij 
de wet, zodat de afstand van het bezwaar j 
geen middel kan zijn om van de regel 
af te wijken : . 

Overwegende dat noch artikel 61, § 3, j 
noch artikel 65 van de samengeschakelde I 
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wetten betreffende de ink oms tenbelas
tingen, de belasting·plichtige verbieden 
buiten de bij de eerste van deze bepa
lingen voorziene termijn van zijn be
zwaarschriften afstand te doen ; 

Overwegende dat de in het uitvoerbaar 
verklaard kohier opgenomen aanslag de 
titel van de schuldvordering uitmaakt 
welke aan de· administratie toelaat de 
betaling van de belasting te eisen als
mede tot de invordering ervan over te 
gaan; 

Dat een beslissing· van de directeur 
van de rechtstreekse helastingen niet 
hovendien door de wet vereist wordt; 

Overwegende dat het door de wet aan 
de belastingplichtige verleend vermogen 
om een bezwaarschrift tegen de te zijnen 
laste gevestigde aanslag bij de directeur 
van de rechtstreekse belastingen in te 
dienen, in zich het recht voor de belas
tingplichtige insluit, naderhand afstand 
van zijn reclamatie te doen; 

Overwegende dat wanneer de belas
lingplichtige afstand gedaan heeft, de 
directeur van de belastingen vrijgesteld 
wordt van de verplichting over de oor
spronkelijk in de reclamatie ingeroepen 
grieven uitspraak te doen ; 

Overwegende, overigens, dat wanneer 
de belastingplichtige geen reclamatie in
gediend heeft, ofwel ervan afstand ge
daan heeft, hij zonder recht is om v66r 
het hof van beroep de onwettelijkheid 
of de onregelmatigheid van de aanslag 
in te roepen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanlegsters tot de 
kosten. 

3 mei '1955.- 2e kamer. - Voo?'Zitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -- Verslaggeve1·, H. De Ber
saques. Gelijkluidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaaL- Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAlYIER. - 3 mei 1955 

OOHLOG. - OPENBARE AMBTEN. 
TERUGBETALING VAN WED DEN' TEN 
GEVOLGE VAN EEN NIETIG VERKLAARDE 
OF MET TERUGWERKENDE KRACHT IN
GETROKKEN OF GEWIJZIGDE BENOE
~UNG ONTVANGEN. - BESLUIT VAN DE 
HEGENT VAN 23 AUGUSTUS 1947. -
HECHTSPLEGING TOT INVORDERING 
VOORZJEN DOOR ARTIKEL 11 VAN DAT 

BESLUI'l'. - NIET-TOEPASSELIJKHEID 
VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN BE
TREFFENDE DE RECLAJviATIES EN VER
HALEN INZAKE RECHTSTREEKSE BELAS
TINGEN. 

Door te bepalen dat, bij gebrelce van m·ij
willige betaling det' netto- bedragen welke 
bij wijze van wedde door zekere tit·ula
rissen van ope,nbm·e functies, wier be
noeming nietig verklaai·d, inget?'okken 
of gewijzigd werd, ontvangen werden, die 
sommen zoals inzake 1·echtstreekse belas
tingen door de ontvanget; van de registra
tie en domeinen ingev01·derd worden, 
heeft m·tilcel 11 van het besluit van de 
Regent van 23 augustus 1947 op die 
zaken de procedu1·e tot invorde1·ing van 
de rechtst1·eekse belastingen toepasselijk 
gemaakt doch niet diegene welke de vesti
ging van de aanslagen, de reclamaties 
en de vm·halen inzake rechtstreekse belas
tingen betre ffen. 

{VAN LAERE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei '1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig· middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 11 van het besluit 
van de Hegent van 23 augustus 1947 
waarbij bepaald wordt dat de terugstor
tiugen welke ingevolge artikel 7 van de 

.besluitwet van 8 mei '1944 dienden te 
worden gedaan, bij gebrek aan vrijwillige 
betaling· zoals inzake rechtstreekse belas
tingen opgevorderd worden, en van 
titel III, § 3, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, doordat het hof van beroep bij het 
bestreden arrest zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van het 
beroep en deze beslissing steunt op de 
beweegreden dat" de Regent in artikel11 
van zijn besluit dd. 23 augustus 1947 
uitsluitend de betaling, de terugstortin
gen en invordering beoogt en noch de 
procedure van vestiging van de aanslagen 
noch de ermede verband houdende be
zwaarschriften en verhalen heeft kunnen 
bedoelen >>, en dat dienvolgens « nit deze 
wetsbeschikkingen (artikel . 7 van de 
besluitwet van 8 mei 1944) dient te 
worden afgeleid dat het bedrag van de 
schuldvordering administratief wordt 
vastgelegd en dan ook, wat de vestiging 
ervan betreft, slechts voor een verhaal 
bij de Haad van State vatbaar is », dan 
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wanneer voormeld artikel 11 bepaalt dat 
bij gebreke van vrijwillige betaling -de 
terugstorting zoals inzake rechtstreekse 
belastingen ingevorderd wordt ; dat de 
wetgever niet voorzien heeft hoe het 
beroep tegen de vestiging of invordering 
moet ingesteld worden en, nit de vergelij
king met de teksten van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, blijkt dat het beroep en het 
bezwaarschrift zoals inzake directe belas
tingen zullen ingediend worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1° dat aanlegger, in de bij 
artikelen 66 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen en 7 van de wet van 6 september 1895 
voorziene vorm, beroep ingesteld heeft 
tegen een beslissing van de directeur 
van de registratie en domeinen; 2° dat 
deze beslissing getroffen werd ingevolge 
een bezwaarschrift inzake terugvorde
ring, bij toepassing van artikel 7 van de 
besluitwet van 8 mei 1944, van een wedde 
die aan aanlegger uitbetaald werd inge
volge zijn benoeming tot burgemeester 
gedurende de bezetting, benoeming die 
nietig verklaard werd of met terugwer
kende kracht ingetrokken of gewijzigd 
werd; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
het hof van beroep onbevoeg·d is ; 

Overwegende dat artikel 11 van het 
besluit van de Regent van 23 augustus 
194 7 genom en in uitvoering van artikel 7 
van de besluitwet van 8 mei 1944 bepaalt 
dat, bij gebreke van vrijwillige betaling 
van de netto-bedragen, die ontvangen 
werd, hetzij bij wijze van wedde of accres 
van wedde, hetzij bij wijze van vergoe
ding of accres vail vergoeding... zoals 
namelijk bedoeld door artikel 2 van het
zelfde besluit, de " terugstortingen zoals 
inzake rechtstreekse belasting·en, door de 
ontvanger van de registratie en domeinen 
op uitvoerbaarverklaring van de direc
teur van de registratie en domeinen 
zullen ingevoerd worden " ; 

Overwegende dat dit artikel 11 enkel 
de rechtspleging betreffende de invorde
ring van de directe belastingen bedoelt 
en op bovenvermelde schuldvorderingen 
toepasselijk maakt, doch niet de rechts
pleging betreffende de vestiging van de 
aanslagen in de diri1cte belastingen ; 

Overwegende dienvolgens dat het hof 
van beroep zich terecht onbevoegd ver
klaard heeft om, op grond van de bepa
lingen van de artikelen 66 en 67 van de 
sameng·eschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, en van de wet van 
6 september 1895, kennis te nemen van 

een beroel? ingesteld tegen een beslissing 
van ~e d1recteur van de registratie en 
domemen, welke ten onrechte bij toepas
sing van de artikelen 61 en volgende der 
voormelde samengeschakelde wetten uit
spraak heeft gedaan over een tegen de 
invordering van de hierboven bedoelde 
schuldvorderingen ingediend bezwaar
schrift; dat het hof van beroep derhalve 
zijn beslissing rechtvaardigt door de be
weegreden dat " waar artikel 11 van het 
besluit van 23 augustus 1947 uitsluitend 
de betaling, de terugstortingen en de 
invordering beoogt, {het) noch de proce
dure van vestiging van de aanslagen noch 
de er mede verband houdende bezwaar
schriften en verhalen bedoelen kon " ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
waar het middel het gedeelte van de 
motivering van het bestreden arrest met 
betrekking tot de bevoegdheid van de 
Raad van State critiseert, het een over
bodig motief bedoelt en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

3 mei 1955.- 2e kamer. - Voo!'zitte1· 
en Ve!'slaggever, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

Pleite·r, H. Van Leynseele. 

1e KAMER.- 5 mei 1955 

1° OPENBARE ORDE.- DIENST VAN 
RET SEQUESTER. - !NS'l'ELLING TOT 
VRIJWARING VAN RET OPENBAAR BE
LANG. - WETTELIJKE REGELEN BE
TREFFENDE RET BEHEER EN DE MACH
TEN VAN DIE INSTELLING.- REGELEN 
WELKE AI,LE NIET NOODZAKELIJK DE 
OPENBARE ORDE AANBELANGEN. 

2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN DE PERSONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LASTE GE
LEGD.- AKTEN VAN DE DIENST VAN 
HE'l' SEQUESTER ONDERWORPEN AAN DE 
MACHTIGING VAN DE RECHTBANK VAN 
EERS'fE AANLEG. --'- GEMIS AAN MACH- I 
TIGING. - AKTE MET EEN BETREKKE-1 
LIJKE NIETIGHEID BEHEPT. I 

3° VERBINTENIS. - VOORWAARDE-j 
LIJKE VERBINTENIS. - VOORWAARDEJ 
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WELKE VOOR VERVULD WORDT GEHOU· 
DEN Ol'IIDAT DE SCHULDENAAR DE VER· 
WEZENLIJKING ERVAN HEEF1' VERHIN· 
DERD. - SCHULD VAN DE SCHULDE· 
NAAR VEREIST. 

I,o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VAN LOUTER RECHT. -'- BEGRIP. 

1 o Uit de omstandigheid dat de die11st van 
het sequester ingesteld is geweest om het 
openbam· belang te vrijwaren· volgt niet 
dat elke wettelijlce regel, betre ffende zijn 
beheer en z~jn machten, ten opzi~hte van 
de goederen 1VCW1'van de bewak~ng hem 
wm·dt toevertrouwd, noodzakelijlc de open
bare or de aanbelangt ( 1). 

2o Inzake sequester de!; goederen van de 
personen aan wie misdrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de Staat ten 
laste worden gelegd, maakt het gem is aan 
machtiging van de !'echtbank van ee1·ste 
aanleg, voorzien doo1· artikel 1 van de 
besluitwet van 10 janum·i 194-6 en 8 
vun de besluitwet vcm 23 augustus 1944-, 
geen oorzaak van volstTekte nietigheid 
van de akte uit; de nietigheid mag enkel 
door de gesequestreerde en door zijn 
schttldeisers, particulieren of open bare 
machten, ingeroepen wm·den (2). 

so Opdat de voorwaarde, onder dewellce een 
verbintenis werd aangegaan, voo1· ver
vuld wm·de gehouden omdat de schtdde
ncta1' zelf de vervulling ervan verhinderd 
heeft, moet het feit van de schuldenam· 
een fo,ut uitmalcen (3). 

4o Is geen middel van louter recht het 
middel wellce een feitelijke vaststelling 
onderstelt, wellce de bestreden beslissing 
niet vervat ( 4). 

(PILLAERT, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de goederen, 
rechten en belangen van de vennootschap 
« Steenbakkerij De Neef freres" bij toe-

(1) Zie nota 1 (Bt~ll. en PASIC., 1955, 
I, 067). 

(2) Zie nota 2 (Bttll. en PAsiC., 1955, 
I, 067). 

(3) DE PAGE, b. I, nr. 163; PLANIOL en 
RIPEUT, b. VII, nr. 1036. 

passing van de besluitwet van 17 januari 
1945 onder sequester gesteld werden ; 

Dat, krachtens de wet van 17 october 
1945 tot in voering van een belasting op 
het kapitaal, gezegde vennootschap, om 
deze belasting te betalen, 180 kapitaals
aandelen en 100 oprichtersaandelen heeft 
geschapen; 

Dat de heer Pillaert, hier aanlegger, 
aan de Staat aanbood deze effecten te 
kopen en dat de Staat ze hem op 9 mei 
1949 verkocht onder de opschorsende 
voorwaarde dat de vennootschap van 
haar door de wet voorbehouden voor
keursrecht geen gebruik zou maken, recht 
dat binnen veertig dagen, vanaf de aan 
de vennootschap gedane betekening van 
de aldus gesloten verkoop, diende uit
geoefend; 

Dat, deze betekening op 14 mei 1949 
gedaan zijnde geweest, de dienst van het 
sequester op 16 juni 1949 aan de dienst 
van de belasting op het kapitaal liet 
weten, dat de door hem vertegenwoor
digde vennootschap haar voorkeursrecht 
uitoefende ; 

Overwegende dat Pillaert, aan wie de 
dienst van de nelasting op het kapitaal 
verklaard had dat de verkoop van 9 mei 
1949, ten gevolge van het uitoefenen door 
de vennootschap van haar voorkeurs
recht, geen uitwerking kon hebben, 
staande houdt dat dit recht niet op 
geldige wijze uitgeoefend werd en dat 
de litigieuze verkoop dienvolgens uit
werking moet hebben ; 

Dat het bestreden arrest deze bewering 
afwijst; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 6, § 1, 
2 en 4 van de wet van 17 october 1945 
tot invoering van een belasting op het 
kapitaal, 1, 11, 12 van het besluit van 
de Regent dd. 28 november 1945 betref
fende de uitvoering van die wet, 1, 2, 6, 
8 van de besluitwet van 1? januari 1945 
betreffende het sequester van de goe
deren van de personen aan wie wan
bedrijven tegen uitwendige veilig·heid van 
de Staat worden ten laste gelegd, 8 en 9 
van de besluitwet van 23 augustus 1944 
betreffende het sequester van de vijande
lijke goederen, 6, 1108, 1119, 1123, 1124, 
1131, 1133, 1168, 1177, 1304, 1338 en 
1998 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat, hoewel erkennend dat, door zijn aard 

I 

(4) Zie nota onde1• verbr., 29 october 1931 
(Bull. en PAsiC., 1931, I, 271, kol. 2) en de 
conclusie van het openbaar ministerie voor 
verbr., 24 september 1053 (ibid., 1054, I, 36). 
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en belang-rijkheid, de afkoop van de liti
g-ieuze effecten door de vennootschap 
De Neef, op grond van artikel12 van het 
besluit van de Regent dd. 28 novem
ber 1945, een daad van beschikking uit
maakte welke de machten overschrijdt 
die de dienst van het sequester buiten 
rechterlijke machtiging- kan uitoefenen, 
het bestreden arrest niettemin aange
nomen heeft dat de aldus zonder de 
vereiste machtiging gestelde daad uit
werking moest krijgen en het ontbreken 
van de voorwaarde met zich moest 
brengen (niet-afkoop door de vennoot
schap) onder welke voorwaarde die zelfde 
effecten door de Staat aan aanlegger 
verkocht werden, en dit om reden dat, 
daar het om het bij de besluitwet van 
'17 januari 1%5 ingevoerd sequester ging, 
de nietigheid in onderhavig geval louter 
betrekkelijk is naardien zij uitgevaardigd 
werd om aileen private belangen, die van 
de gesequestreerde, te beschermen, dan 
wanneer de nietigheid waarvan sprake, 
integendeel, tot de openbare orde behoort 
en dat de beperking van de machten 
van de dienst van het sequester in elk 
geval tot doel heeft, niet enkel de belan
gen van de gesequestreerde, doch ook, 
tenzij nog meer, die van de Belgische 
gemeenschap, vermoedelijke schuldenares 
van de gesequestreerde, te beschermen : 

Overwegende dat zo; bij het oprichten 
van de dienst van het sequester, en bij 
de maatregelen getroffen ten einde de 
goederen, rechten en belangen van de 
door de besluitwet van 17 januari 1945 
aangeduide personen onder sequester te 
stellen, bedoeld werd de belange7;1 van de 
Staat te vrijwaren, daaruit geenszins 
volgt dat al de regels betreffende het 
beheer en de machten van de dienst ten 
opzichte van de goederen, rechten en 
belangen waarvan de bewaking, de be
waring en het beheer hem bij. die besluit
wet werden toevertrouwd, noodzakelij
kerwijze van openbare orde zouden zijn; 

Overwegende dat artikel 6 van voor
melde besluitwet, gewijzigd bij artikel 1 
van de besluitwet van 10 januari 1946, 
in zover het verwijst naar de bepaling 
van artikel 8 van de besluitwet van 
23 augustus 1944, naar luid waarvan de 
machtiging van de rechtbank van eerste 
aanleg voor zekere daden van de dienst 
vereist wordt, enkel tot doel heeft de 
belangen van de persoon wiens vermogen 
onder sequester is gesteld, alsook van 
zijn schuldeisers, openbare machten of 
particuliere personen, te beschermen ; 

Dat die bepaling, het geval bedoelend 
waarin de machtiging niet aangevraagd 

of verkregen zou worden, geen oorzaak 
van nietigheid stelt, waarop iedereen zich 
zou kunnen beroepen ; 

Dat, vermits aanlegger geen schuldeiser 
is van de persoon wiens vermogen onder 
sequester gesteld is, hij gezegde nietigheid 
dus niet kan aanvoeren, noch, indien de 
daad niet vernietigd is, hem voor wette
lijk onbestaand kan houden ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, eerste onder

dee!, afgeleid nit de schending van de 
in het eerste middel aangeduide wets
bepalingen, doordat, hoewel de afkoop 
van de effecten rriet nietigheid behept 
was, daar hij niet van wege de te dien 
einde bevoegde personen of overheden 
het voorwerp is geweest van een bevesti
ging of bekrachtiging v66r de vervaltijd 
van veertig dagen waarop aanlegger, bij 
gebrek aan geldige afkoop door de ven
nootschap, eigenaar was geworden, het 
bestreden arrest niettemin beslist heeft 
dat aanleggers recht niet tot stand kon 
gekomen zijn, dan wanneer de bevestiging 
of de hetzij uitdrukkelijke, hetzij stilzwij
gende bekrachtiging van een nietige daad 
ten opzichte van derden, inzonderheid 
van personen die bij gezegde daad geen 
partijen waren, geen uitwerking kan heb
ben wanneer zij niet geschiedt voordat 
deze partijen een uit de nietigheid voort
vloeiend recht zouden verkregen hebben ; 
tweede onderdeel, afgeleid uit de schen
ding van dezelfde wetsbepalingen en 
bovendien, van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, althans, het bestreden 
arrest, aldus aan de. rechter opgelegde 
verplichting zijn beslissing op gepaste 
wijze met redenen te omkleden te kort 
komend, niet vaststelt dat er binnen de 
vaste termijn van veertig dagen geldige 
bevestiging of bekrachtiging van de nie
tige daad zou plaats gehad hebben : 

Overwegende dat, aangaande het eerste 
onderdeel, aanlegger, naardien hij geen 
hoedanigheid bezit om de beweerde oor
zaak van nietigheid in te roepen welke de 
afkoop door de dienst van het sequester 
van de door de vennootschap " Steen
bakkerij De Neef Freres "geschapen aan
delen zou aantasten, ook niet bevoegd is 
om het gebrek aan bevestiging of aan . 
bekrachtiging binnen de bij de wet van 
'17 october 1945 ten gunste van de uit
gevende vennootschap gestelde termijn 
van veertig dagen aan te voeren ; · 

Overwegende, wat het tweede onder
dee! aangaat, dat het bestreden arrest 
de bekrachtiging of de bevestiging van 
de afkoop binnen de termijn van veertig 
dagen niet behoefde vast te stellen, ver-
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mits, naar het door het arrest aangeno
men stelsel, deze vaststelling niet on
ontbeerlijk was om het afwijzen van aan
leggers beweringen te rechtvaardigen ; 

Dat de twee onderdelen van het 
middel naar recht falen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de in het eerste middel 
aangeduide wetsbepalingen en boven
dien van artikel 117 8 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
aangenomen heeft dat de Belgische Staat, 
verkoper van de effecten aan aanlegger, 
van zijn verplichtingen bevrijd was om 
reden dat de voorwaarde waarvan de ver
koop afhing, zijnde de niet-afkoop van de 
effecten door de vennootschap, ont
brak; dan wanneer, enerzijds, de voor
waarde slechts ontbroken heeft omdat 
de Staat, zonder daartoe gedwongen te 
zijn, een met nietigheid aangetaste over
dracht als geldig had aangezien en aan
genomen had, namelijk te zijnen opzichte, 
tot die overdracht over te gaan welke 
hij moest weigeren en a fortiori gerech
tigd was te weigeren, dat de Staat aldus 
zelf de vervulling van de voorwaarde 
voorkomen had - en dat, anclerzijds, 
de voorwaarde naar recht voor vervuld 
wordt gehouden wanneer de schuldenaar 
er van de vervulling verhinderd heeft : 

Overwegende dat het midclel, dat niet 
van openbare orde is, noch van louter 
recht vermits de aanneming ervan de 
vaststelling van een fout in hoofde van 
eerste verweerder onderstelt, niet v66r 
de rechter over de grond voorgesteld 
werd, en tlat het geen antwoord ver
strekt op de beweegredenen welke deze 
uit eigen beweging zou aangevoerd 
hebben; 

Dat het niet ontvankelijk is ; 
Om die redenen, verwerpt de- voor

ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

5 mei 1955.- te kamer. - Voorzitte·r, 
H. Sohier, raadsheer vvaarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleiters, HH. Demeur, Van Leynseele, 
Simont en Van Ryn. 

te KAMER;- 5 mei 1955 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPE
LIJKE ZEKERHEID. - VORDERING VAN 

BIJDRAGEN. - VORDERING ENKEL GE 
STEUND OP RET FElT DAT EEN DIENS'l'
BODE-HUISBEWAARDER TEN DIENSTE 
VAN EEN GEMEENSCHAP IS.- RECHTEH 
WELKE VASTSTELT DAT DE ARBEIDEn 
ZIJN DIENSTEN ENKEL TEN VOORDELF. 
VAN EEN WEL BEPAALDE PERSOON 
PRESTEERT. - RECHTER NIET GEHOU
DEN NA TE GAAN OF BIJDRAGEN, TEN 
DEZE TITEL, VERSCHULDIGD ZIJN. 

Wanneer de betaling van bijdmgen doo1· 
de Rijlcsdienst voo1' maatschappelijke 
zekerheid .g,erechtelijk gevol'derd wordt,' 
om de emge 1·eden dat een dienstbode
huisbewaa!'der ten dienste is van de 
gemeenschap van de bewone1·s van een 
gebouw, hoeft de !'echter, die vaststelt 
dat de m·beider niet ten dienste van die 
gemeenschap is doch enkel zijn diensten 
aan een wel bepaalde persoon presteert, 
niet ambtshalve na te gaan of' bijdmgen, 
ten deze titel, ve1·schuldigd zijn. 

(R. M. Z., T. D'HAENENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1952 in hoger beroep 
gewezen door de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 van de 
besluitwet van 28 december '1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid van 
de arbeiders, 12 van dezelfde besluitwet 
gewijzigd bij artikel 2 van de besluitwet 
van 6 september '1946; 8 en 9 van het 
besluit van de Regent dd. 16 januari 1945 
gewijzig·d bij artikel 1 van het besluit 
van de Regent dd. 7 september 1946 
en 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing, het beroepen vonnis 
bevestigende, aanleggers vordering niet 
gegrond heeft verklaard en ze hem ont
zegd -heeft, om de enkele reden dat hij 
in gebreke bleef het bestaan te bewijzen 
van een bediendencontract of van een 
contract van dienstverhuring tussen de 
genaamde Wijns en de gemeenschap van 
de bewoners van het aan verweerster toe
behorend onroerend goed, dan wanneer, 
anderzijds, op soevereine wijze het be
staan vaststellend van een bedienden
contract tussen Wijns en verweerster, de 
rechter over de grond moest beslissen dat 
deze bediende aan het stelsel van de maat
schappelijke zekerheid onderworpen was 
tenzij hij ook feitelijk vaststelde - wat 
hij niet doet- dat dit bediendencontract 
in onderhavig geval het karakter had 
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-van " een dienstbodencontract » naar de 
zin -van artikel 2, tweede lid, van de 
besluitwet van 28 december 194A, dit 
wil zeggen een contract dat " de dienst 
van het huis en van het gezin » tot voor
werp had; dat, voor het overige, de aan
gehaalde reden, daar zij niet afdoende is, 
het dispositief niet kan rechtvaardigen; 
dat de in het middel aangeduide wets
bepalingen aldus geschonden zijn ge
weest : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
beslist heeft dat genaamde Wijns een 
dienstbode-huisbewaarder is die uitslui
tend in dienst is van verweerster die 
gedeeltelijk het haar toebehorend onroe
rend goed bewoont, eil dat de door aan
legger gevorderde bijdragen dienvolgens 
niet verschuldigd zijn; 

Overwegende dat, hoger beroep aan
getekend hebbend tegen dit vonnis, aan
legger, zowel bij zijn eerste conclusies 
in hoger beroep als bij zijn bijkomende 
conclusies, niet betwistte en zelfs aannam 
dat geen bijdragen verschuldigd waren 
indien Wijns, " in de persoonlijke en 
private dienst van verweerster was »; 
dat hij zijn hoger beroep enkel steunde 
hierop dat Wijns " in dienst van de 
gemeenschap van de bewoners van het 
onroerend goed was » of " meer in dienst 
van het geheel van de huurders dan in 
de persoonlijke dienst van verweerster 
was " en dat er aanleiding toe bestond 
om hem in het kader " te rangschikken 
van degenen die in dienst van een ge
meenschap zijn » ; 

Overwegende dat, door die bewering 
af te wijzen het bestreden vonnis gans 
de v66r de rechtbank gebrachte betwis
ting berecht heeft; dat de rechter in 
hoger beroep van ambtswege niet behoef
de te onderzoeken of geen bijdragen ver
schuldigd waren uit hoofde van persoon
lijke en private door 'i.Yijns aan verweer
ster gepresteerde diensten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten en, vermits de voorziening v66r 
15 september 1953 betekend werd, tot 
een vergoeding van 150 frank jegens 
-verweerster. 

5 mei 1955.- 1e kamer.- Voo·rzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Huybrechts. 
- Geli}kluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Delacroix en Si
mont. 

2e KAMER.- 9 mei 1955 

BEDROG OMTRENT DE AARD VAN 
DE VERKOCHTE ZAAK. - BESLIS
SING VAN VEROORDELING WELKE ON
ZEKER LAA'r OF DE AANKOPER GEMAK
KELIJK RET BEDROG KON ONTDEKKEN. 
- BESLISSING DIE NIE'l' WETTELIJK 
GERECHTVAARDIGD IS. 

Is niet wettelijk gerechtvaardigd de beslis
sing w~lke de verdachte uit hoofde van 
bedro g orntrent de aard van de verkochte 
zaak veroordeelt, wanneer zij onzeker laat 
of de a(wezigheid van de hoedanigheden 
die de verdachte aan de zaak toeschreef 
al dan niet gernalckeli}k door de aankope1· 
kon ontdekt wo1·den ( 1). 

(JOUANT, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS NADER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1954 gewezen 
door het I-I of van beroep te Luik; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing gericht zijn : 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de :;;chending van de artikelen 498 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat er bedrog omtrent de hoeda
nigheden van het verkocht motorvoertuig 
gepleeg·d werd, dan wanneer het in het 
onzeker laat of de hoedanigheden welke 
door de verkopers aan het voertuig wer
den toegeschreven, en welker ontbreken 
volg·ens de rechter de aard van het voer
tuig zou veranderen, al dan niet bij het 
sluiten van het contract door de koper 
gemakkelijk vermochten te worden na
g·egaan : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na erop gewezen te hebben dat aanleggers 
wetens hun koper bedrogen hebben om
trent de hoedanigheden van een op 4 april 
1950 door hen gekochte en op 3 decem
ber 1951 aan verweerster wederverkochte 
personenautomobiel Chevrolet, onder
zoekt of hun handelingen onder toepas-

(1) Vergel. verbr., 8 jnni 1926 (BuU. en 
PASIC., 1927, I, 10); 7 juli 1930 (ibid., 1930, 
I, 290) ; 17 octobm• en 5 december 1949 
(Arr. Verbr., 1950, blz. 77; Bttll. en PASIC., 
1950, I, 216); 22 december 1952 (Arr. Verbr., 
1953, blz. 251; Bull. en PAsiC., 1953, l, 280). 
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sing van artikel t.98 van het Strafwetboek 
vallen; 

Dat het arrest in dit opzicht' beslist 
dat, in de omstandigheden van de zaak, 
de door aanleggers aan het voertuig toe
geschreven hoedanigheden voor de koper 
wezenlijk belang boden en dat ten gevolge 
van het ontbreken van die hoedanigheden 
de aard van het verkocht voorwerp is 
gewijzigd geweest; dat, hoewel het ver
klaart dat de verwerende vennootschap 
geen kennis van die staat van het voer
tuig heeft gehad, het in het onzekere laat 
of het ontbreken van de opgegeven hoe
danigheden al dan niet door de koper 
bij het sluiten van het contract gemak
kelijk kqn ontdekt worden; dat het 
immers, enerzijds, vaststelt dat de kilo
meterteller slechts 8.800 kilometer aan
duidde, doch anderzijds er op wijst dat 
het tegen iedere waarschijnlijkheid in
druist dat een koopma!l in automobielen 
in twintig maanden niet meer dan die 
afstand zou afgelegd hebben, en dat de 
sleet op de ba:nden op een merkelijk 
hogere kilometerafstand wees ; dat het, 
nopens het ongeval dat de wagen onder
gaan heeft, zich ertoe · beperkt vast te 
stellen dat de herstellingen onder meer 
het schilderwerk aan het koetswerk, 
3.t.52 frank hebben bedragen ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
niet kan afgeleid worden dat de koper 
zich bij de aankoop g·een rekenschap van 
het ontbreken van de aan het verkocht 
voorwerp toegeschreven hoedanigheden 
zou kunnen geven hebben, en derhalve, 
dat het in artikel 498 van het Strafwet
boek omschreven misdrijf bewezen is ; 

Overwegende dat uit de parlementaire 
voorbereiding van het Strafwetboek 
blij)d dat de wetgever, door het bedrog 
omtrent de aard van de verkochte zaak 
strafbaar te stellen niet bedoeld heeft 
zodoende al wat met de eerlijkheid strij
dig is te bestraffen; dat het doel van 
artikel t.98 van het Strafwetboek er in 
bestaat te beletten dat de schelmerij 
" de waakzame voorzichtigheid van de 
koper » zou misleiden; dat de wet niet 
tot doel heeft de koper van aile nalatig
heid of van lichtzinnigheid te vrijwaren 
ingeval het volstaat om te kijken om 
niet door het bedrog misleid te worden ; 
dat daaruit volgt dat, waar het bestreden 
arrest het punt onzeker laat of het ont
breken van de aan de verkochte auto
mobiel Chevrolet toegeschreven hoeda
nigheden in de omstandigheden van de 
zaak al dan niet gemakkelijk door de 
koper kon ontdekt worden, het uit die 
vaststellingen niet wettelijk heeft kunnen 

aileiden dat aanleggers het in artikel 498 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf g·epleegd hadden ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de vordering van de burger
lijke partij gewezen beslissing : 

Overwegende dat de verbreking van 
de over de publieke vordering gewezen 
beslissing de vernietiging met zich brengt 
van de over de vordering der burgerlijke 
partij gewezen beslissing ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den ·arrest ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kost!m · 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

9 mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zittel', H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Giroul. - Gelijklu·idende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele 
en Piette. 

26 KAMER.- 9 mei 1955 

ARRESTEN EN VONNISSEN.- Con
HECTIONELE EN POLI'fiEZAKEN. - GE
TUIGEN DOOR HET OPENBAAR MINISTE
RIE TEH ZI'fTING OPGEROEPEN. - GEEN 
AANVHAAG VAN EEN VAN DE PARTIJEN 
STREKKENDE TOT DAT YEHHOOR. -
RECHTER OVER DE GROND NIET GE
HOUDEN VAST TE STELLEN DAT DE 
GETUIGEN AL DAN NIET VERSCHENEN 
ZIJN, NOCH EEN GEMOTIVEERDE BE
SLISSING OMTHENT HUN YERHOOR TE 
WIJZEN. 

W anneer in con·ect,ionele of politiezaken 
getuigen door het openbaa1· ministerie 
ter zitting opgeroepen zijn geweest, rnam· 
dat geen van de pattijen gevtaagd /weft 
dat zij zouden onderho01·d w01·den, is 
de rechter over de gtond niet verplicht 
vast te stellen of die getuigen al dan niet 
verschenen zijn, noch een gemotiveerd~t 
beslissing betreffende hun verhoor te 
w~jzen. 

(MARCHAL, T. BLIJWEERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1954 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening van Julieit 
Marchal: 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen · 97 van de 
Grondwet, 153, 154, '155, '175, 189, 211, 
408 en 413 van het Wetboek van straf
vordering, doordat met betrekking tot 
de getuigen Frangois Demey, Leopold 
Musch, Jozef Beeckmans, welke op 15 de
cember 1954 door de heer procureur
generaal gedagvaard werden om op de 
terechtzitting van 20 december 1954 te 
verschijnen, het proces-verbaal van die 
terechtzitting niet vermeldt of zij ver
schenen zijn en, ingeval zij verschenen 
zijn, waarom zij niet zijn gehoord ge
weest, zodat het hof van verbreking niet 
kan onderscheiden waarom, ingeval zij 
verschenen zijn, het hof van beroep hen 
niet gehoord heeft, het arrest in dit 
opzicht.niet met redenen omkleed zijnde : 

Overwegende dat het feit, dat getuigen 
door het openbaar ministerie waren ge
dagvaard geweest om ter terechtzitting 
van het hof van beroep te verschijnen, 
niet noodzakelijk hun verhoor insluit, 
hetwelk facultatief is en krachtens arti
kelen 190 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering tot de discretionnaire 
rnacht van de rechters behoort; dat waar 
in dit opzicht geen conclusies werden 
genomen, het hof van beroep, ingeval het 
het verhoren van de getuigen nutteloos 
achtte, noch behoefde de gTonden tot die 
beslissing op te geven, noch melding van 
de beslissing te maken, noch het ver
schijnen of niet verschijnen van de ge
tuigen vast te stellen; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de wet van ·1 augustus 
1899 op de politie van het vervoer, aan
gevuld bij artikel 2 van de wet van 
'1 augustus 1924, doordat noch het be
streden arrest, noch het daarbij beves
tigde vonni:; van 27 september 1954 van 
de correctionele rechtbank te BrusseL, 
uitspraak doende in correctionete zaken, 
onder de wetsbepalingen welke zij toe
passen melding rnaken van artikel 2 van 
de wet van '1 augustus 1899 op de politie 
van het vervoer, gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van 1 augustus 1924, ofschoon 
zij bij wijze van strafmaatregel beslissen 
det de beklaagde gedurende een maand 
vervallen is van het recht te sturen, dan 
wanneer elk vonnis in strafzaken, om 
ten genoege van recht met redenen om
kleed te zijn, de wetsbepaling moet ver
melden waarbij een feit als misdrijf wordt 
aangemerkt en eveneens degene die de 
straf bepaalt, en dan wanneer de verval
lenverklaring van het recht te sturen 

ten deze een bijkomende straf uitmaakt 
welke niet van de hoofdstraf onder
scheiden is : 

Overwegende dat bij het bestreden 
arrest de vervitllenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen, uitge
sproken g·eweest is niet wegens de in 
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
omschreven inbreuk en derhitlve bij toe
passing van artikel 2, littera a, van de 
wet van 1 augustus '1924, tot wijziging 
van artikel 2 van de wet van 1 augustus 
'1899, d~ch .~el tot bestraffing van het 
vluchtmisdriJf, omschreven in en straf
baar gesteld bij artikel 3 van de wet van 
1 augustus 1924, hetwelk artikel 2 bis van 
de wet van '1 augustus 1899 geworden is 
welke bepitlingen in het be5treden arrest 
bij verwijzing naar het beroepen vonnis 
o:pgeg~v_en worden, om het gecritiseerd 
d1spos1hef naar recht te motiveren; 

Dat het middel, hetwelk op een beslis· 
sing steunt welke het bestreden arrest 
niet inhoudt, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiiile of op straf van nietigheid 
voorg·eschreven rechtsvormen nageleefd 
werden en dat de beslissing overeenkom
tig de wet is ; 

II. Over de voorziening· van Joseph 
Blijweert : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging niet blijkt dat de voor
ziening van aanlegger, burgerlijk verant
woordelijke partij, betekend geweest is 
aan het openbaar ministerie waartegen 
zij gericht is ; 
. Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk 
lS; 

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

9 mei 1955.- 2e kamer.- Vo01·zitte1' 
H. Fettweis, voorzitter. - Versluggever: 
H. Giroul. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, . advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 9 mei 1955 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE.- Sou
'l'ENEUR. - BEGRIP. 

Is soutenwr, nuur de z·in van artikel 380bis 
vctn het Stra(wetboek, diegene welke een 
deel vun de opbrengst van het onzedelijk 
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bedrijf van een publieke m·ouw ontvangt 
en op ham· kosten leeft (1). 

(PRE GEL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november '195~ gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over de twee middelen samen, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 380bis, 
3°, van het Strafwetboek (wet van 
21 augustus 1948, artikel 2, 1) en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest aanlegger veroordeelt om soute~ 
neur geweest te zijn, op grond van de 
enkele vaststelling dat hij met een pu
blieke vrouw echtelijk samengeleefd 
heeft, dat hij erkent gezien te hebben 
dat personen zich met die vrouw in een 
kamer begaven en bekent geld, opgele
verd door haar prostitue, van haar gekre
gen te hebben, dan wanneer er voor de 
inbreuk op artikel 380bis, 3°, van het 
Strafwetboek vereist wordt dat de prosti
tutie geexploiteerd wordt, wat aanlegger 
in zijn conclusies uitdrukkelijk deed gel
den, en het arrest verzuimt te dien aan-
zien te beantwoorden : · 

Overwegende dat uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 21 augustus 
1948 blijkt dat de in artikel 2, I, van die 
wet gegeven omschrijving van de soute
neur enkel tot doel strekt " de werk
zaamheid van de souteneur te doen uit
komen vergeleken bij de andere koppe
laars over het algemeen, en inzonderheid 
bij de houders van huizen van ontucht 
of prostitutie, vermits dezen eigenlijk 
niet ten koste van het door hen geexploi
teerde personeel leven, maar hun winst 
uit hun inrichting halen "; 

Dat mitsdien, waar het luidt dat de 
soutt'meur degene is die, geheel of ten 
delen op de kosten leeft van een persoon 
"wier prostitutie hij exploiteert " het 
artikel 380bis, 3°, van het Strafwetboek 
niet bedoeld heeft van de souteneur een 
bepaling te verstrekken welke van de 
gebruikelijke betekenis van die term af
wijkt, maar enkel te onderstrepen wat 
de handelingen van de souteneur ver
geleken met die van de andere koppelaars 
kenmerkt; 

Overwegende dat in de gangbare bete
kenis, diegene een souteneur is die zich 

(1) Zie nota 1 in B•tll; en PAsiO., 1955, 
I, 978 en verbr., 12 februari 1940 (A1·r. Verb1·., 
1940, blz. 17). 

een deel van de opbrengst van het onze
delijk bedrijf van een publieke vrouw 
verschaft en op haar kosten leeft ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger van november 
1952 tot october 1953 met de publieke 
vrouw B ... echtelijk samengeleefd heeft, 
dat hij een tien- of vijftienmaal gezien 
heeft dat B ... zich met klanten in een 
kamer begaf en geld van haar gekregen 
heeft dat van haar prostitutie voort
kwam, dat aanlegger niet werkte en dat 
de ondersteuning welke hij trok diende, 
naar hij zegt, tot het bekostigen van zijn 
geneeskundige verzorging; 

Dat het uit die vaststellingen afleidt 
dat het bewezen is dat aanlegger geheel 
of ten dele geleefd heeft op de kosten 
van B ... wier prostitutie hij exploiteerde; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
aldus op gepaste wijze aanleggers conclu
sies beantwoord heeft en dat het, ander
zijds, de veroordeling uit hoofde van 
inbreuk op artikel 380bis, 3°, van het 
Strafwetboek wettelijk heeft kunnen 
rechtvaardigen; dat de middelen niet 
kunnen aangenomen worden; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

9 mei 1955. - ze kamer. - Voorzitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-g-eneraal. 

2° KAMER. - 9 mei 1955 

1° VERKEER. - HIERARCHIE VAN DE 
WEGEN. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
193~. - 0PENBARE WEG WELKE AL 
DAN NIET VERDER DAN DE AANSLUI
TING LOOPT. - UITZICHT VAN DE 
WEGEN. - ONVOLDOENDE CRITERIUM. 

2° VERKEER. - HIERARCHIE VAN DE 
WEGEN. - WE(XCODE VAN 'i FEBRUARI 
193~. - 0PENEARE WEG WELKE VER
DER DAN DE AANSLUITING J~OOPT. -
BE GRIP. 

3° VERKEER. - HIERARCHIE VAN DE 
WEGEN. - WEGCODE VAN 'i FEBRUARI 
193~. - PRIVATE WEG. - KAN DE 
VOORTZETTING VAN EEN OPENBARE WEG 
NIET UITMAKEN .. 
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1° Voor de toepassing van artikel 51, 2o, 
van de Wegcode van 1 februari 1934., 
vormen het ,uitzicht van de wegen, rij
w,egen en TtJ banen geen voldoende crite
num ~an het karakte1· van weg welke al 
dan met verder dan de aansluiting loopt. 

2° Voor de toepassing van de bepalingen 
'l!an de Wegcode van 1 februari 1934 
'!S een openbare weg de voortzetting aan 
gene zijde van de aansluiting van een 
_aan deze zijde gelegen openbare weg, 
w~nneer hij hoofdzakelijk als normale 
1~ttweg van het verkee1· op laatstbedoelde 
weg dient (1). (Wegcode van 1 fe
bruari 1934, art. 51, 2o.) 

3° Voor de toepassing van artilcel 5i, 2o, 
van de Wegcode van 1 februari 1934 
lean een private weg niet de voortzetting 
van een openbare weg ve-rder dan de a.an
sluiti'ng uitmaken. 

(DOUCET, T. FRANC,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 december 1954, in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis de 
conclusies niet beantwoordt waarbij aan
legger staande hield dat, bij ontstentenis 
van elke. wettelijke omschrijving, de 
gelegenheid van de plaats de enige maat
staf uitmaakt aan de hand waarvan de 
vraag of een weg al of niet verder dan een 
aanshiiting loopt kan beoordeeld worden : 
' Overwegende dat het vonnis vaststelt 

dat, al loopt de door aanlegger gevolgde 
openbare weg feitelijk verder in een weg 
welke naar de inrichtingen van de kolen
mijn Aiseau-Presles leidt, bewuste weg 
evenwel geen openbare weg is naar de zin 
van artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, en dat dienvolgens 
de door aanlegger gevolgde weg· bij toe
pas~ing .. van art.ikel 51 van evengemeld 
konmkhJk beslmt, als een secundaire weg 
client beschouwd te worden ; 

Overwegende dat de in het middel 
ingeroepen conclusies door die vaststel
lingen en beschouwingen passend beant
woord worden; dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

(1) Verbr., 24 januari 1955 (Bttll. en PAsiC., 
1955, I, 530). 

de schending· van de artikelen 5, 2o, 
131 en volgende, 54 en 55 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934, 1 van de 
wet van 1 augustus 1899 gewijzigd bij 
de wet van 16 december 1935, doordat 
h~t best:eden vonnis het algemeen be
gmsel miskent volgens hetwelk de weg
gebruiker zijn rijwijze moet regelen vol
gens het uitzicht van de wegen en rij
wegen welke zich voor hem voordoen en 
volgens de reglementaire signalisatie van 
die wegen, dan wanneer het ongeval 
plaats. gegrepen he eft op het kruispunt 
van vier wegen, aile voorzien van een 
identieke wegverharding, die aile het
zelfde uitzicht hebben en waarvan geen 
enkel van een signalisatie voorzien is, en 
dan wanneer het aanlegger niet mogelijk 
was het karakter van private weg te 
merken van de weg .waarin de door hem 
gevolgde openbare weg verder dan de 
aansluiting liep : 

<;>verwegende dat, tot toepassing van 
artikel 51, 2°, van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934, het uitzicht van de 
wegen en rijwegen geen voldoende maat
s~af opleve~t van het karakter van weg 
die al of met verder dan de aansluiting 
loopt; 

Dat, naar de zin van die reglements
bepaling, een openbare weg aileen dan 
het voorbij de aansluiting verder lopende 
deel van een v66r de aansluiting gelegen 
~~en~are weg is, ingeval hij hoofdzake
hJk d1ent als weg waarop het verkeer op 
laatstbedoelde weg normaal uitmondt; 

Overwegende dat, tot toepassing van 
artikel 51, 2°, de weg waarin de v66r de 
aansluiting gelegen weg verder loopt, een 
openbare weg behoort te zijn ; 

Overwegende dat het vonnis soeverein 
in feit~. vas.tstelt dat die weg, welke in 
werkehJkheid de verlenging uitmaakt van 
de weg die aanlegger v66r de aansluiting 
volgde, geen openbare weg is; dat het 
vonnis aldus zijn beslissing rechtvaardigt 
waarbij het aan de openbare weg waarop 
aanlegger de aansluiting naderde, het 
karakter van een secundaire weg toe
g·ekend heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
. O!ll die redenen, verwerpt de voor

ziemng ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

9 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter 
H. Fettweis, voorzi~~er .. - Ve1·slaggever: 
H. Bareel. - GehJklu~dende conclusie 
H. Depelchin, advocaat-generaal. ' 
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2e KAMER. - 9 mei 1955 

1° VALSHEID IN GESCHRIFTEN.
GESCHRIFT WELK GEEN TITEL UIT
MAAKT DOCH IN EEN ZEKERE MATE 
TOT BEWIJS VAN DE VASTGESTELDE 
FElTEN KAN STREKKEN. -ARTIKEL 196 
VAN RET STRAFWETBOEK TOEPASSE
LIJIL 

2° VALSHEID IN GESCHRIFTEN.
VERZOEKSCHRIFT TOT GERECHTELIJK 
AKKOORD. - UITEENZETTING VAN DE 
GEBEUR'fE"NISSEN. -VALSE VASTSTEL
LING VAN ZEKERE GEBEURTENISSEN. 
- VALSE VERKLARING WELKE EEN 
STRAFBARE VALSHEID IN GESCHRIFTEN 
KAN UITMAKEN. 

1° De da01· artikel 196, laatste lid, van 
het Stmfwetbaek beteugelde valsheid an
derstelt niet naadzakelijk een geschrift 
1.velk een titel uitmaakt; het valstaat dat 
het geschrift, in een zekere mate, tat 
bewijs, zelf's ten titel van feitelijke ver
moedens, lean strekken van de feiten welke 
het tot voorwerp heeft vast te stellen ( 1). 

2° Een valse vaststelling van zekere gebeur
tenissen in de uiteenzetting welke, luidens 
artilcel 3, 1°, van de samengeschalcelde 
wetten van 25 september 1946, bij het 
verzoelcsch1·i{t tot gerechtelijlc alclcoo1·d 
dient gevoegd te w01·den lean een lcrach
tens m·tilcel 196 van het Stmfwetboelc 
strafbare valsheid in geschriften uit
nwken. 

(BEYD'l'S.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat, om het verweermiddel te verwerpen 
dat door aanlegger subsidiair hieruit af
geleid werd dat de tussen de mede
bekla3gde Delahu en Leurquin tot stand 
gekomen overeenkomst tot overneming 
van de handelszaak voor de som van 
380.625 fr. 50 door laatstgenoemde ont
kend wordt en dat er bijgevolg gronden 
zijn om de zaak uit te stellen totdat de 
burgerlijke rechter een beslissing geno
men heeft, het bestreden arrest steunt op 
de omstandigheid dat de echtheid en de 
----------

(1) Verl.Jr., 22 rnaart 1954 (A1·1·. Vm·b1·., 
1954, blz. 501; B-ull. en PASIC., 1954, l, 640, 
en nota 1). 

waarde dier overeenkomst nimmer zijn 
betwist geweest, dan wanneer aanlegger 
bij zijn conclusies integendeel deed gel
den dat het bestaan van die overeen
komst door Leurquin ontkend werd : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat "Beydts subsidiair, aanvoert dat de 
tussen Delahu en Leurquin tot stand 
gekomen overeenkomst tot overneming 
van de handelszaak voor de som van 
380.625 fr. 50 door laatstgenoemde ont
kend wordt, en dat er bijgevolg gronden 
zijn om de zaak uit te stellen totdat de 
burgerlijke rechter een beslissing geno
men heeft "; 

Dat het vervolgens beslist dat de echt
heid en de waarde van die overeenkomst 
nimmer betwist zijn geweest ; cc dat het 
bewezen is dat zij bij het neerleggen van 
het request bestond; dat bovendien 
Beydts ten onrechte zijn eigen schande 
en zijn bedrieglijke handelingen inroept 
om een overeenkomst die hij gewild en 
opgesteld heeft te dwarsbomen " ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door die beschouwingen volstrekt 
niet miskend heeft dat aanleg·ger bij 
conclusies staande gehouden heeft dat 
de overeenkomst door Leurquin ontkend 
werd, dat hij, integendeel vaststellend dat 
zulk verweer door aanlegger aangevoerd 
wordt, het beoordeelt en verwerpt; dat 
hij daardoor het aan de conclusies ver
schuldigd geloof niet miskent; 

Dat de rechter, waar hij vaststelt 
dat de echtheid van de overeenkomst 
cc nimmer betwist geweest is "• niet be
doelt te zeggen dat zij thans niet door 
aanlegger betwist wordt, maar dat zij 
nooit te voren betwist werd ; 

Overwegende dat het middel op een 
onjuiste uitlegging van het bestreden 
arrest rust en derhalve feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het arrest de conclu
sies niet beantwoordt waarbij aanlegger 
opwierp dat het strafgerecht, om het be
staan te bewijzen van de overeenkomst 
waarbij Leurquin verplicht werd de han
delszaak voor de som van 380.625 fr. 50 
over te nemen, cc zelfs niet kon steunen 
op de getuigenissen van de partijen die 
bij de litig·ieuze overeenkomst zijn op
getreden ": 

Overwegende dat het arrest, enerzijds, 
erop wijst dat de echtheid en de waarde 
van de overeenkomst nimmer zijn be
twist geweest en dat die overeenkomst 
bij de nederlegging van het verzoekschrift 
tot gerechtelijk akkoord hestond; 
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. Dat het arrest, anderzijds, bij verwij
zing naar de niet strijdige gronden van 
de eerste rechter, de reden overneemt 
waarom het beroepen vonnis, dezelfde 
conclusies die reeds v66r de correctionele 
rechtbank door aanlegger genomen wer
den, behandelend, er op wijst dat " in dit 
opzicht, niet aileen uit de akte die in 
het dossier berust en door partijen onder
tekend werd, maar uit de verklaringen 
van Delahu en Leurquin en zijn echt
genote blijkt dat die partijen overeen
gekomen waren, de eerste om zijn han
delszaak aan de derde over te dragen, 
en laatstgenoemde om ze voor de prijs 
van 380.625 fr. 50 over te nemen "; 

Dat het arrest mitsdien impliciet en 
op gepaste wijze de in het middel inge
roepen conclusies beantwoord en arti
kel 97 van de Grondwet niet geschonden 
heeft; · 

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

de schending van artikelen '193, 196, 
197 en 213 van het Strafwetboek, 3 en 7, 
lid 1, 8, lid 1, ill" en ~0 van het besluit 
van de Regent van 25 september 1946 
houdende samenschakeling van de wetten 
op het gerechtelijk akkoord, doordat het 
bestreden arrest aanlegger uit hoofde van 
valsheid en gebruik van valse stukken 
veroordeelt wijl hij valselijk in een aan
vraag tot gerechtelijk akkoord, betref
fende de overneming· van een handels
zaak, melding gemaakt heeft voor een 
som van 120.000 frank, alhoewel die 
handelszaak in werkelijkheid voor een 
som van meer dan 380.000 frank over
g·enomen geweest was, dan wanneer een 
aanvraag tot gerechtelijk akkoord niet 
van aard is om een bewijs in welke mate 
het ook weze, op te leveren, en artikel196 
van het Strafwetboek ten deze derhalve 
niet toepasselijk was : 

Overwegende dat· het indienen van het 
verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord 
rechtsgevolgen met zich brengt, en onder 
meer de in artikel 5 van het besluit van 
de Regent van 25 september 19~6 om
schreven gevolgen ; 

Overwegende dat artikel 3 van dit be
sluit voorschrijft dat de handeldrijvende 
schuldenaar, die het gerechtelijk akkoord 
aanvraagt, bij zijn verzoekschrift de uit
eenzetting van de g·ebeurtenissen voegt 
waarop hij zijn verzoek grondt; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest het terecht aanstipt, deze uiteen
zetting· met het verzoekschrift zelf en 
met zijn andere bijlagen een g·eheel 
vormt; 

Overwegende dienvolgens dat de uit-_ 
eenzetting van de gebeurtenissen, of
schoon geen titel vormend geschrift op
leverend, in een zekere mate tot bewijs 
kan strekken, zelfs als feitelijk vermoe
den van de feiten welke de aanvrager 
tot rechtvaardiging van zijn aanvraag 
inroept; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
door te beslissen dat de aan het verzoek
schrift tot g·erechtelijk akkoord gehechte 
bijlagen het bewijs van de juiste toestand 
van de schuldenaar kunnen opleveren, 
geen enkele van de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 
dat het middel naar recht faalt; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

9 mei 1955. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
geve1', H. Bareel. - Gelijkluidende con
clusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 10 mei 1955 

to INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- TE LAAT 
INGEDIENDE AANGIFTE. - 0VERMACHT 
INGEROEPEN OM NIET HET TE LAA'l' 
INDIENEN DOCH DE GEBEURLIJJ(E ON
TOEREIKENDHEID VAN DE AANGIFTE 'l'E 
RECHTVAARDIGEN. - AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE. 

2o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- AANSLAG INZAKE RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - MlDDEL WELKE EEN 
GEMIS AAN AN'l'WOORD OP EEN IN CON
CLUSIES VOORGESTELDE VERWEERMID
DEL INROEPT. - VASTSTELLING VAN 
HET ARREST WELKE HET DISPOSITIEF 
RECHTVAARDIGT. - VERWEER WELKE, 
GELET OP DIE VASTSTELLING, GEEN 
BELANG MEER VERTOONT. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

3o INKOMSTENBELASTiNGEN. 
VERHAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR VAN DE BELASTINGEN. -MACH
TEN VAN HET HOF VAN BEROEP. -
HOF VAN BEROEP VOOR HETWELK EEN 
GEDING BETREFFENDE EEN BELASTING 
AANHANGIG IS. - GEDING WELKE DOOR 
DE CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN NIET 
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TOT ANDERE OP ANDERE ELEMENTEN 
GEVESTIGDE BELASTINGEN MAG UIT
GEBREID WORDEN. 

4o SPECIALE BELASTING OP DE 
WINSTEN VOORTVLOEIENDE 
UIT LEVERINGEN EN PRESTA
TIES AAN DE VIJAND. - AAN
GIFTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. 
- BEHOORLIJK INGEVULD FORMULIER 
TOT AANGIFTE NIET BINNEN DE MAAND 
TERUGGEZONDEN. REGELMATIGE 
AANSLAG VAN AlVIBTSWEGE. 

'I 0 TVanneer een aangifte van belastbare 
inkornsten te laat inged1:end is geweest 
en dat de belastingplichtige omstandig
heden inroept, welke een ove?·rnacht ttit
maken, om niet het te laat indienen doch 
de gebeurlijke ontoe1·eikendheid van de 
aangif~e te rechtvaardigen, beslist het hof 
van be·roep wettelijk dat de adrninistmtie 
het 'l'echt had tot de aanslag van 
arnutswege over te gaan. (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 56.) 

2° Is niet ontvankelijk, bij gernis aan 
belang, het rniddel hetwelk aan het bestre
den mTest verwijt een in conclusies vom·
gestelde rniddel niet te he b ben beant
woo-rd, wannee-r· dit verweer zonder belang 
is gewoTden ten gevolge van een vast
stelling welke volstaat orn het positief te 
1·echtvaardigen ( 1). 

3° De machten van het hof van beroep 
inzake ?'echtstreekse belastingen vastge
steld zijnde dom· de wet, welke van open
bare otde is, rnogen de partijen het voo1· 
het hof cwnhangig geding wellce een 
enkele bepaalde belasting bet1·e{t, niet 
tot andeTe op ve?'Schillende elementen 
gevestigde belastingen uitbTeiden (2). 

qo Wanneet het doo1· de administmtie van 
. de techtstteekse belastingen gezonden 

aangi{te{o1·mulier aan de belastingplich
tige welke aan de speciale belasting op 
de winsten voo1·tvloeiende uit levetingen 
en prestaties aan de vijand onderhevig 
is, . niet, behooTlijk ingevuld, binnen de 
maand teruggezonden werd, heeft de ad
rninist-ratie het 1·echt tot een aanslag van 
arnbtswege ovet te gaan (3). (Art.11 en13 
van de wet van 15 october 1945 ; 56 van 
de samengeordende wet ten.) 

(1) Vergel. verbr., 20 n,pril, 17 en 21 juni 
1054 (Ar1'. Vm·b1·., 1054; blz. 555 en 687; 
.Bttll. (m PAsrc., 1054, I, 728, 802 en 914); 
2 december 1954 en 18 maart 1955 (B1tll. 
en PAsrc., 1955, I, 311 en 792). 

(DANDOIS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1952 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 61, 3°, 77, 78 en 141 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 1101,1134,1315,1317,1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, 6 tot 12 
van de wet van 6 september 1895, eerste 
onderdeel, doordat het arrest aanleggers 
bewijsvoering niet beantwoordt, dan 
wanneer deze staande gehouden had : 
1° dat, aangenomen zelfs dat zijn aan
gifte in de speciale belasting te laat in
gediend werd of onvoldoende was, zijn 
ingebreke blijven evenwel aan overmacht 
te wijten was, en dat er dienvolgens g·een 
gronden waren tot een ten kohiere bren
gen, in 194 7, zonder verdere verwittiging, 
van een aanslag van ambtswege te zijnen 
laste ; 2° dat de litigieuze ;lanslag in de 
speciale belasting- ten kohiere is gebracht 
geweest zonder dat er rekening werd 
gehouden met de extra-belasting welke 
voordien ten laste van aanlegger ten 
kohiere werd gebracht ; 3° dat uit het 
aanhoudend stilzwijgen van de admi
nistratie en uit haar weigering de gede
tailleerde en bepaalde opmerkingen, door 
aanlegger aangevoerd in de memorie die 
bij zijn conclusien was gevoeg·d en daar
mede een geheel uitmaakte, diende te 
worden afgeleid dat zij aan die opmer
king-en niets tegen te werpen had en dat 
de bewering van de administratie, val
gens welke aanlegger zich zou beperkt 
hebben tot kritiek zonder deze door 
bewijskrachtige gegevens te staven, in 
feite onjuist en buitendien niet afdoende 
was, om reden dat de administratie rede
lijkerwijze niet als · grief mocht doen 
g·elden dat aanlegger niet, punt na punt, 
een rekening verantwoordde ten aanzien 
waarvan zij zelf weigerde stelling te 
nemen ; 4° het Iiiet bestaan of het over
drijven van een groot aantal van aan
leggers beweerde activa op 31 december 
1944, aangevoerd in het stuk dat het 
bestreden arrest als " balans op 31 de
cember 1944 " bestempelt, maar hetwelk 

(2) Zie verbr., 1 maart 1955 (.Bull. en PASIC., 
1955, I, 1723) . 

Zie nota 2 in Bull. en PAsiC., 1955, I, 988. 
(3) Zie nota 3 in Bttll. en PAsrc., 1955, 

I, 088. 
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in werkelijkheid de door de administratie 
opgemaakte tabel is van aanleggers be
weerde activa ; dan wanneer het arrest 
evenmin nader ingaat op de door aan
legger in zijn reclamatie verstrekte stac 
v.ende gegevens welke door de adminis
tratie niet betwist werden en betrekking 
hebben op de verkoop vari ei:m onroerend 
goed tijdens de oorlog en op het inbezit
nemen van een levensverzekering die 
door aanlegger wegens het overlijden van 
zijn vrouw gelnd werd; tweede onderdeel, 
doordat het arrest het aan de akten 
verschuldigd geloof en het gerechtelijk 
·contract schendt, waar het verklaart dat 
geenszins bewezen was dat andere aan
slagen zouden berekend zijn geweest op 
dezelfde elementen als die welke tot het 
vestigen van de aanslag in de speciale 
belasting gediend hebben en dat deze 
aansl:;tg gegrond was « onder meer op 
de elementen opgenomen in de Emis
siebank, op een balans (stuk II, over
gelegd door aanlegger) op 31 december 
1944, opgemaakt volgens een documen
tatie die door een lasthebber van aan~ 
legger voorgelegd werd en volgens de 
inlichtingenfiches >>, en niet op een ver
gelijking van de activa in 1944 en in 1940, 
zoals het het geval zou wezen met de 
extra-belasting en de aanvullende aan
slagen in de gewone belastingen uit de 
oorlogsjaren, en waar het om die reden 
het verzoek om een deskundig onderzoek 
:i.ls niet afdoende verwerpt, welker doel 
was de vermogensaccressen van aanlegger 
gedurende dat tijdvak te bepalen, dan 
wanneer, 1 a de administratie de ontvan
kelijkheid van het verhaal met betrek
king tot de extra-belasting en de gewone 
belastingen voor de oorlogstijd niet be
twistte en zich tegen het verzoek om eetT 
deskundig onderzoek ter bepaling van 
aanleggers activa in 1940 en 1944 niet 
verzette; 2° a) het arrest aanneernt dat 
de aanslag in de speciale belasting ge
vestigd geweest is aan de hand van het 
stuk II, bestempeld als « balans op 31 de
cember 1944 >>, welke een vergelijkende 
tabel van aanleggers werkelijke of be
weerde activa uitmaakt, b) in de nota 
die na de pleidooien v66r het hof van 
beroep nedergelegd werd, uitdrukkelijk 
erkend werd dat de aanslag in de Speciale 
belasting « op grond van de in dit stuk 
vervatte aanduidingen >> is gevestigd ge
weest : 

Overwegende dat het middel niet ver
duidelijkt waarin artikelen 61, 3°, 77, 
78 en Hi van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering en artikelen 6 tot 12 
van de wet van 6 september '1895 zouden 

zijn geschonden geweest; dat, voor zoveel 
het op die bepalingen gesteund is, het 
niet ontvankelijk is; 

Over het eerste onderdeel : 
1. A. In zover aanlegger het bestreden 

arrest verwijt geen antwoord verstrekt 
te hebben op de conclusies waarbij hij 
staande hield dat het te laat indienen 
van zijn aangifte in de speciale belasting 
aan overmacht te wijten was : 

Overwegende dat uit bedoelde conclu
sies blijkt dat aanlegger niet staande 
gehouden heeft dat een overmacht hem 
belet had zijn aangifte in de speciale 
belasting binnen de wettelijke termijnen 
in te dienen, maar zich ertoe beperkt 
heeft te beweren dat de ontoereikendheid 
van zijn aangifte aan overmacht opleve
rende omstandigheden te wijten was; 

Dat het middel in dit opzicht feitelijke 
grondslag mist ; 

B. In zover het middel rust op llet 
niet beantwoorden van de conclusies, 
waarbij een geval van overmacht inge
roepen wordt lletwelk de gebeurlijke on-

. toereikendheid van zijn aangifte zou 
rechtvaardigen : 

Overwegende dat, aangezien de recht
vaardiging van de ontoereikendheid van 
de aangifte op het te laat indienen ervan 
generlei uitwerking kan llebben, en de 
enkele vaststelling van dit te laat in
dienen de aanslag van ambtswege recht
vaardigde, het bestreden arrest, door erop 
te wijzen dat de aangifte te laat ingediend 
geweest is, daaruit wettelijk heeft kunnen 
afleiden, zonder te behoeven zijn beslis
sing· verder met redenen te omkleden, 
dat de administratie llet recht had een 
aanslag van ambtswege te vestigen ; 

Dat het middel in dit opzicht bij 
gebrek aan belang· niet ontvankelijk is ; 

2. Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen « dat geenszins bewezen 
is dat andere belastingen zouden bere
kend zijn geweest op dezelfde grondslagen 
als die welke tot het vestigen van de aan
slag in de speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend uit leveringen aan de 
vijand gediend hebben ))' een passend 
antwoord op dat punt van aanleggers 
conclusies verstrekt heeft; dat het mid del 
in dit opzicht in feite niet opgaat; 

3. Overwegende dat aanlegger bij con
clusies heeft doen gelden dat hij ten 
overvloede een memorie tot de admi
nistratie betreffende zijn gezamenlijke 
activa op 1 januari 1940 gericht heeft, 
waaruit duidelijk bleek dat hij op 9 octo
ber 1944 de activa niet bezat welke de 
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administratie hem willekeurig· toeschreef, 
en dat uit het stilzwijgen waarin de 
administratie in verband met die memorie 
en de daarbijgaande documenten vol
hardde, moest worden afgeleid dat zij 
niets in te brengen had tegen aanleggers 
bemerkingen welke op onbetwistbare en 
trouwens door de administratie niet be
twiste cijfers rustten ; 

Overwegende dat het arrest voren
gemelde conclusies op gepaste wijze 
beantwoord heeft door vast te stellen 
dat aanlegger " onder meer tot staving· 
van de betwisting van zekere cijfers die 
hij door eenvoudige verklaringen formu
leert geen enkel van de op hem berusten
de bewijzen bijbrengt "; · 

Dat het middel in dit opzicht in feite 
niet opgaat; 

q, Overweg·ende dat de bovenaange
. haalde vaststelling van het arrest tegelijk 

een passend antwoord oplevert op aan-
. leggers beweringen betreffende het niet 

bestaan of de te hoge raming van een 
groot deel zijner beweerde activa en de 
rechtvaardigingen welke hij nopens de 
verkoop van een onroerend goed en het 
ontvangen van een levensverzekering zou 
aangevoerd hebben ; 

Dat het middel in dit opzicht in feite 
niet opgaat ; 

Over het tweede onderdeel : 
1. Overwegende dat, in zaken welke 

de openbare orde raken, de partijen door 
hun conclusies geen bevoegdheid mogen 
wijzig·en die door de wet is vastgesteld; 

Dat het middel in dit opzicht naar 
recht faalt ; 

2. a) Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van het bestreden arrest, 
de speciale belastilig niet enkel aan de 
hand van de balans (stuk II), doch ook 
van de gegevens gereleveerd in de Emis
siebank en volgens de inlichtingenfiches 
is geheven geweest ; 

Dat het middel in dit opzicht in feite 
niet opgaat ; 

b) Overwegende dat noch uit het be
streden arrest, noch uit enig ander stuk 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de na de pleidooien afgegeven 
" nota " regelmatig aan het hof van 
heroep zou zijn voorgelegd geweest; 

Dat het middel in dit opzicht niet lean 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 55 
en 56 van de samengeschakelde wetten 
hetreffende de inkomstenbelastingen, en 
13 vah de wet van 15 october 1945, 

doordat het bestreden arrest de ten laste 
van aanlegger ingekohierde aanslag in de 
speciale belasting geldig verklaart om de 
enige reden " dat aanlegger ertoe gehou
den was v66r 16 december 19q5 een aan
gifte in te dienen en zich g·ebeurlijk een 
aangifteblad te verschaffen; dat dergelijk 
document hem, volgens de administra
tieve stempel waarvan het voorzien is, 
naar een met de hand geschreven aan
tekening van 1 januari 1%6 op 21 de
cember 1%5 toegezonden werd; dat zij 
door aanlegger op 25 januari 1945 onder
tekend werd, het jaartal dienende gelezen 
te worden 19q6; dat zij slechts op ? maart 
19q6 ten kantore van de administratie 
toekwam ; dat zij gevolglijk onbetwist
baar te laat ingediend werd "• dan wan
neer uit in het bestreden arrest aange
voerd stuk II blijkt dat de datum van 
verzending· van het aangifteformulier 
? januari 1941\ is, dan wanneer de datum 
van het aang~tekend herinnedngsschrij
ven de 1 maart 1946 en de datum van ont
vangst door de administratie de ? maart 
19q6 is, en dan wanneer de administratie 
in de nota welke zij na de pleidooien 
nedergelegd heeft zelf erkent dat de bij 
het tot schatplichtige gerichte herinne
ringssehrijven toegestane termijn, zoals 
gehruikelijk, vijftien dagen bedroeg : 

Overwegende, enerzijds, dat uit de in 
het middel vervatte stellingen zelf blijkt 
dat het aangifteformulier dat door de 
administratie aan aanlegger toegezonden 
werd, niet behoorlijk ingevuld, overeen
komstig het bij artikel 11, § 2, van de 
wet van 15 october 1945 voorgeschre
vene, binnen de maand teruggezonden is 
geweest; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
enkel stuk waarop het hof acht vermag 
te slaan blijkt dat aanlegger binnen de 
termijn van vijftien dagen op een door 
de administratie tot hem gericht herinne
ringsschrijven zou geantwoord hebben; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

10 mei 1955. - 2" learner. - Voor
zitteT, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vei·slaggeveT, H. Delahaye. 
- Gelijkl'Uidende concl'Usie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de 
Longueville en Van Leynseele. 

26 KAMER.- 10 mei 1955 

INKOMSTENBELASTINGEN. - VER
HAAL V66R HE'r HOF VAN BEROEP 'rEGEN 
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DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR VAN 
DE BELASTINGEN. - RECLAMATIE TE
GEN DE AANSLAGEN BETREFFENDE DRIE 
DPEENVOLGENDE DIENSTJAREN. -BE
SLISSING VAN DE DIRECTEUH DIE OVER 
DE GHOND VAN DE EERSTE TWEE RE
CLAMA'I'IES WIJST EN DE DERDE NIET 
DNTVANKELIJK VERKLAART. - HOF 
VAN BEROEP BESLISSEND DA'l' DJ~ DERDE 
WEL ONTVANKELIJK IS. - HOF VAN 
BEROEP VASTSTELLEND DAT DIE RECLA
MATIE DEZELFDE BETWIS'f!NGEN ALS 
DE TWEE ANDEREN BETREFT. - HoF· 
VAN BEROEP RET VERHAAL TEGEN DIE 
RECLAMATIE AFWIJZENDE EN SLECHTS 
OP EEW BETWISTING BESLISSENDE. -
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE RECLAMATIE EN VAN DE ERMEDE 
BETHEKKING HEBBENDE GONCLUSIES. 

Wanneet een bela.stingplichtige drie recla
maties tegen voor d1·ie opeenvolgende 
dienstj m·en gevestigde aansla.gen heef~ 
ingediend en de di·rectewr van de belas
tingen, na ovm· de gmnd van de ee1·ste 
lwee reclamalies gewezen te hebben, be
slist dat de de1·de niet Tegelmatig b~i hem 
aanhangig we1·d yemaakt, schendt het hof 
-van beroep, dat beslist dat de derde recla
ma.tie ins gelijks ont·vankelijk was en de
zelfde betwistingen als de twee eerste liet 
ontstaan, de bewijslcracht van die Tecla
matie en van de concl·usies die. e-rmede. 
bet·reklcing hebben indien het het ve1·haal 
afwijst dom· enkel over een van de be
twistingen uitspma.lc te doen. (Burger
lijk Wetboek, art. 1319, 1320 en 1322.) 

{SGHELLEKENS, WEDUWE SMITS, EN CON
SOORTEN SMITS, 'f. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANGIEN.) 

A BREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 october 1953 gewezen doo\· 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9? van de 
Grondwet, 1101, 113~, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
hestreden arrest verklaart dat het ver
haal, " zoals het hij de conclusies beperkt 
wordt », nog slechts een vraag doet rijzen: 
namelijk die van het dienstjaar van aan
slag dat in aanmerking moet genomen 
worden tot bereke.ning van de aanvul
lende personele. be.lasting welke voor de 
dienstjaren f%2, 1943 en 19~~ ten laste 
van de rechtsvoorganger van aanleggers 
geheven wordt en aileen die e.nkele vraag 

VER.BR., 1955. - 48 

onderzoekt, dan wanneer zowel in het 
verhaal als in de conclusies aangevoerd 
werd dat de directeur van de belastingen 
ten onrechte, onder het voorwendsel dat 
de reclamatie van 6 december 1945 aan 
de administratie niet zou toegekomen 
zijn, het verhaal tegen de aanslag in de 
aanvullende personele belasting, geves
tig·d voor het dienstjaar 1944, nit hoofde 
van gereserveerde winsten als te laat 
ingediend verworpen ·had en dat bij
gevolg die vraag insgelijks aan het hof 
onderworpen was : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in dat opzicht, bij wijziging van de 
beslissing van de directeur van de belas
tingen beslist dat de rechtsvoorganger 
van aanleggers op 6_ december 1%5 een 
regelmatige reclamatie ingediend heeft 
tegen de aanslag welke te zijnen laste 
in de aanvullende personele belasting 
voor het dienstjaar 1944 gevestigd werd; 

Overwegende dat uit de beslissing van 
de directeur van de belasting'en van 12 no
vember 1948 ·en uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat bij 
die reclamatie dezelfde betwistingen als 
bij de voorheen voor de dienstjaren 1942 
en '1943 ingediende reclamaties opgewor
pen werden; 

Overwegende dat daaruit valt af te 
leiden dat de reclamatie, welker ontvan
kelijkheid met betrekking tot het dienst
jaar 194ft aangenomen geweest is, even
als de vorige strekte tot wijziging van 
de aanslag in de aanvullende personele 
belasting met inachtneming, enerzijds, 
dat de door de rechtsvoorganger van 
aanlegger ontvangen dividenden en tan
tiemes aan het boekjaar tijdens hetwelk 
zij werkelijk ontvangen werden behoren 
te worden verbonden, en anderzijds, dat 
de gereserveerde winsten niet onder de 
aanvullende personele belasting vallen ; 

Overwegende dat het door de rechts
voorgang·er van aanleggers ingediend ver
haal en de door aanleggers v66r het hof 
van beroep nedergelegde conclusies de 
wijziging van de beslissing van de direc
teur van de belastingen ten doel hadden 
alsook de rechtzetting van de aanslag in 
de aanvullende personele belasting, voor 
het dienstjaar 1%4, volgens de in beide 
hovengemelde betwistingen aangegeven 
principes; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dus met schending van het aan die rechts
plegingsakten verschuldigd geloof ver- I 
klaart dat slechts de eerste betwisting, 1 
waarvan de verwerping door de voor
ziening niet gecritiseerd wordt, bij het I 
hof van beroep aanhangig· was en dat het 1 
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het verhaal niet gegrond verklaard heeft 
zonder over de tweede betwisting uit
spraak te doen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het het 
verhaal verworpen heeft zonder te beslis
sen over de aan het hof onderworpen 
betwisting betreffende de aanslag in de 
aanvullende personele belasting ten laste 
van Frederic Smits voor het dienstjaar 
1944, voor zoveel die aanslag op gere
serveerde winsten zou zijn g·evestigd ge
weest; 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 aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

10 mei 1955. - 2e kamer. - Vool'
zitte~-, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saques.- Gelijkluidende conchtsie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. della Faille d'Huysse en Van Leyn
seele. 

2e KAMER,- 10 mei 1955 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN GERECH'l'IGD OM ZICH TE 
VOORZIEN. - lNZAKE BELASTINGEN. -
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AANLEG
STER REGELMATIG DOOR HAAR AFGE
VAARDIGDE - BEHEERDER VERTEGEN
WOORDIGD. - GROND VAN NIET-ON'l'
VANKELIJKHEID GESTEUND OP HET GE
MIS AAN BEWIJS VAN DE HERNIEUWING 
VAN DE LASTGEVING VAN DE AFGEVAAR
DIGDE-BEHEERDER. - VENNOOTSCHAP 
V66R HET HOF ZOALS V66R DE RECHTER 
OVER DE GROND DOOR DEZELFDE AF
GEVAAHDIGDE-BEHEERDER VERTEGEN
WOORDIGD. - 0NTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - AHTIKEL 4 VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.- BE-

(1) S·ic inzake rechtstreekse belastingen : 
verbr., 14 juli 1941 (Bull. en PASIC., 1941, 
I, 301, en nota 1); 21 janual'i 1942 (ibid., 
1942, I, 19). 

In strafzaken : 27 juni 1949 (A•·r. Verb?·., 
1949, blz. 414) en 7 maart 19~5 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 742). In burgerlijke zaken : 
verbr., 19 april 1951 (Arr. Verb1·., 1951, 
blz .. 481; Bull. en PAsrc., 1951, I, 570); 

PALING WELKE VAN ARTIKEL 35, §§ 3 
EN 3bis, VAN DE SAMENGEORDENDE 
WETTEN AFWIJKT. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTHA-BELASTING. - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP. - BELASTBAHE EXCEP
TIONELE WINSTEN. - VASTGES'l'ELD 
ZONDER HEKENING TE HOUDEN MET 
DE AAN DE EENVOUDIGE VENNOTEN 
BETAALDE BEZOLDIGINGEN EN WED
DEN. - UITZONDERING. 

1° Is ontvankelijk de voorzien·ing in ver
breking, inzake 1'echtstreekse belastingen, 
ingediend door een naarnloze vennoot
schap die l'egelrnatig doo1· hawr afge
vaardigde- beheerder vertegenwoordigd is, 
wannee1· het dezelfde afgevaardigde
beheerder is die de vennootschap zondel
bezwaaT vanwege verwewrder vooT het ho( 
van . beroep vertegenwoordigde en dat 
verwee1·de1' enkel een grond van niet
ontvankelijkheid steunt op het gernis aan 
bew~js dat de lastgeving van de afge
vaa~·digde- beheerder v66r het bestreden 
an· est hernieuwd werd ( 1). 

2o A1·tikelJ van de wet van 16 octobe1· 1945, 
inzonde1·heid in zijn § 5, w~jkt af van de 
bepalingen van artikel 35, §§ 3 en 3bis, 
van de samengeordende wetten, welke, 
derhalve, inzake extra- belastingen niel 
toepasselijk is (2). (Wet van 16 octo
ber 1945, art. 19.) 

3o De aan de eenvoudige vennoten b~j toe
passing van een contract van dienst-· 
verhu1·ing betaalde bezoldigingen en 
-wedden moeten niet voo1·komen onder de 
elementen die moeten vergeleken worden 
tot het bepalen van de ten laste van de 
naamloze vennootschappen in de extra
belasting belastban excedentaire winsten, 
behalve in het geval waarin het gaat om 
beheerders, cornmissm·issen, vere ffenam·s 
of' titularissen van andere soortgelijke 
f'uncties, die tijdens de belastbm·e periode, 
hoewel in dienst van de vennootschap 
gebleven zijnde, opgehouden hebben diF< 
functies te vervnllen. (Wet van 16 octo
ber 1945, art. 4.) 

28 maart Hl52 (A•·r. Verb•·., 1952, blz. 418; 
Bnll. en PAsro., 1952, I, 484); 26 novembel' 
1953 (Arr. Ve1•b•·., 1954, blz. 204; Bnll. en 
PAsro., 1954, I, 240). VergeL 27 maart 1952 
(A1'1'. Verbr., 1952, blz. 415; Bull. en PABIO., 
1952, I, 481) en 20 maart 1953 (Arr. Verbr.,. 
1953, blz. 492; Bnll. en PASIO., 1953, I, 556). 

(2) Verbr., 29 juni 1954 (Arr. Verbr., 1954, 
blz. 710; B1tll. en PASIO., 1954, I, 943). 
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{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FONDERIE 
DEJAER, T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1953 gewezen 
-door het Hof van beroep te Luik; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder afgeleid hieruit 
·dat de voorziening ondertekend is door 
Mr Ghilain, pleitbezorger bij het Hof 
van beroep te Luik, krachtens een Vol
macht hem verleend door de heer Amedee 
Nisse, zogenaamd afgevaardigde-beheer
der van aanlegster, dan wanneer er geens
zins blijkt dat deze nog beheerder, en 
a fortiori afgevaardigde-beheerder is, 
vermits, ten blijke van die hoedanigheid 
enkel bij de voorziening de bijlage bij 
het Staatsblad van 27 november 1938 
gevoegd is welke onder nr. 15.463 een 
opdracht inhoudt welke niet bewezen 
wordt hernieuwd te zijn geweest : 

Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap v66r het hof van verbreking 
vertegenwoordigd werd zoals zij het v66r 
D.e rechter over de grond is geweest; dat 
verweerder dienaangaande geen bezwaar 
heeft doen gelden; dat hij die vertegen
woordiging dus als regelmatig aangeno
men heeft en derhalve er thans voor het 
hof van verbreking niet meer vermag 
tegen op te komen ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid derhalve niet kan aangenomen 
worden; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4, § 5, van de wet van 16 octo
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
t.en, 25, § 1, 2°, litter a b, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, eerste onderdeel, door
dat, om het verhaal van aanlegster te 
verwerpen, " het bestreden arrest ver
klaart dat de v66r 13 november 1938 
door Nisse, Dejaer en Ortmans uit
geoefende werkzaamheid geen analogie 
vertoonde met de werkzaamheid die aan 
hun opdracht van beheerders en commis
saris verbonden was, zonder de conclu
sies van aanlegster te behandelen in 
zover deze juist er toe strekten die ana
logie aan te tonen " ; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest beslist dat, 
tot het bepalen van het in de extra
belasting· belastbaar excedent, de wedden 
die aan Nisse, Dejaer en Ortmans uit-

gekeerd werden tussen ·1 januari 1935 
en 13 november 1938 - datum waarop 
hun, tot dan toe eenvoudige vennoten, 
aan de eerste twee de opdracht van 
beheerder, aan de derde deze van com
missaris is opgedragen geweest, - niet 
bij de door aanlegster tijdens het refe
rentietijdvak aangegeven winsten be
hoefden te worden gevoegd, om reden 
dat de door bovengemelde personen v66r 
13 november 1938 uitgeoefende werk
zaamheid zonder analogie met de functies 
van beheerder of commissaris was, dan 
wanneer artikel 4, § 5, van de wet van 
16 october 1945 bepaalt dat, voor de 
naamloze vennootschappen, de te verge
lijken elementen de winsten zijn, met 
inbegrip van de dividenden, alsmed·e de 
aan de in artikel 25, § 1, 2°, littera b, 
van de inkomstenbelasting>vetten opge
noemde personen toegekende bezoldigin
gen, zelfs indien deze personen, gedurende 
het helastbaar tijdperk, deze hoedanig
heid hebben verloren doch in dienst van 
de vennootschap zijn geble~en, en dan 
wanneer evengemelde bepaling melding 
maakt van de verschillende bezoldigin
gen, niet enkel van de beheerders, com
missarissen of vereffenaars van de naam
loze vennootschappen, maar ook van de 
" gouverneurs, bestuurders, regenten, 
censoren en anderen die soortgelijke 
ambten als deze belastingplichtigen ver
vullen" : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster v66.r het 

hof van beroep aanvoerde dat zij g·erech
tigd was, ter berekening van de referentie 
waarop zij uit kracht van artikel 4, § 5, 
van de wet van 16 october 1945 recht 
had, bij de door haar tijdens de jaren 1935 
tot i 939 aangegeven wins ten de bezol
digingen te voegen die aan Nisse, Dejaer 
en Ortmans werden uitbetaald, op grond 
.van contracten van dienstverhuring, 
tussen 1 januari 1935 en 13 november 
1938, laatstgenoemde datum die zijnde 
waarop zij, tot dan toe eenvoudige ven
noten, de eerste twee met een mandaat 
als beheerder, de derde met een mandaat 
als commissaris zijn bekleed geweest, 
zonder deswege hun hoedanigheid van 
bedienden te verliezen ; 

Dat zij tot staving van haar eis deed 
geld en dat " artikel 4, § 5, van de wet 
van 16 october 1945 voorschrijft reken
schap te houden - niet met de aan de 
beheerders en commissarissen toegekende 
bezoldigingen - doch wel met die uit
gekeerd " aan de in artikel 25, § 1, 2°, 
littera b, van de samengeschakelde wetten 
opgenoemde personen "• welke bepaling 

--_J 
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rtiet enkel van de beheerders en commis
sarissen melding maakt, doch ook van 
" de gouverneurs, bestuurders, regenten, 
censoren en anderen die soortgelijke 
ambten als deze belastingplichtigen ver
vullen "• dit wil zeggen eveneens de aan
deelhouders die, zoals Nisse, Dejaer en 
Ortmans, werkelijke en vaste blijvende 
functies ten dienste van de aanleggende 
naamloze vennootschap waarnamen en 
vooraleer in november '1938 beheerders 
en commissaris te worden vennoten van 
dezelve waren ; 

Overwegende dat, ter beantwoording 
van dat middel, het bestreden arrest ver
klaart dat " deze uitlegging niet aanne
melijk is ; dat de werkzaamheid . welke 
Nisse, Dejaer en Ortmans v66r 13 no
vember 1938 uitgeoefend hebben, immers 
generlei analogie vertoonde met de werk
zaamheid die aan hun mandaten als 
beheerders en commissaris verbonden 
was, en dat andei·s te beslissen een scherr
ding van de vorengemelde wetsbepalin
gen zou opleveren " ; 
· Dat, aangezien de rechter over de 
grond in dier voege het middel van de 
conclusies behandeld had, hij niet ver
plicht was bovendien op de tot staving 
van dat middel ingeroepen argumenten 
antwoord te verstrekken ; 

Overwegende dat het arrest aldus een 
passend antwoord op de conclusies van 
aanlegster gegeven heeft ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del mitsdien in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de stelling· van aan

legster erop neerkomt ter zake van de 
extra-belasting toepassing te maken van 
de bepalingen van artikel 35, § 3, in fine, 
en § 3bis, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 31 juli 1943, in zover die 
bepalingen, tot vestiging van de aanslag 
in de bedrijfsbelasting ten laste van de 
naamloze vennootschappen, de vaste of 
veranderlijke bezoldigingen bedoelen die 
aan derzelver vennoten, wegens de effec
tieve uitoefening van werkelijke en vaste 
functiys, op grond van een contract van 
dienstverhuring toegekend werden ; 

Overwegende dat de bepalingen van 
de sarnengeschakelde wetten welke op 
de bedrijfsbelasting betrekking hebben, 
naar luid van artikel 19 van de wet van 
'16 october 1%5, slechts op de extra
belasting toepasselijk zijn in zover er door 
die wet niet van wordt afgeweken; 

Overwegende dat, door tot aanduiding 
van . de personen welker bezoldigingen 
bij de winsten, met inbegrip van de 

dividenden, van de naamloze vennoot
schappen moeten gevoegd worden, naar 
de opsomming vervat in artikel 25, § 1, 2°. 
littera b, van de samengeschakeld.e wet
ten, te verwijzen, het artikel '~, § 5, van 
de wet van 16 october 1945 van de 
bepalingen van artikel 35, § 3, ·in fine, 
en§ 3bis, van gemelde samengeschakelde 
wetten is afgeweken in zover zij de een
voudige vennoten van de naamloze ·ven-· 
nootschappen verrnelden welke in die 
vennootschappen effectief werkelijke en 
vaste functies uitoefenen ; 

Overwegende dat de woorden "die 
soortgelijke arnbten als deze belasting
plichtigen vervullen " welke in artikel 25, 
§ 1, 2°, littera b, van de samengescha
kelde ;vetten betreffende de inkomsten
belastingen voorkomen, enkel soortgelijke 
functies aanduiden als die welke de be
heerders, commissarissen of vereffenaars 
van de vennootschappen op aandelen 
vervullen; 

Dat uit het voorgaande volgt dat de 
wedden en lonen welke aan eenvoudige 
vennoten, in uitvoering van een contract 
van dienstverhuring, uitbetaald worden 
niet behoeven voor te komen onder de 
elernenten die tot het bepalen van de 
ten laste van de naarnloze vennootschap
pen in de extrabelasting belastbare exce
dentaire winst moeten vergeleken worden 
met uitzondering echter, krachtens de 
uitdrukkelijke tekst van artikel 4, § 5, 
in fine, van de wet van 16 october 1%5, 
van de wed den en lonen die aan ven
noten toeg·ekend werclen na het tijdstip 
waarop zij, in de loop van het belastbaar
tijdperk, hoewel in dienst van de ven
nootschap gebleven zijnde, opgehouclen 
hebben de functies van beheerder, com
missaris, vereffenaar of andere gelijksoor
tige functies te vervullen ; 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
soeverein in feite vaststelt dat de werk
zaamheid welke v66r 13 november 1938 
in de aanleggende vennootschap door 
Nisse, Dejaer en Ortmans uitgeoefend 
werd, generlei analogie vertoonde met 
de mandaten van beheerder of commis
saris welke hun eerst op bovengemelde 
datum opgedragen werden ; 

Dat de bestreden beslissing, door in 
deze stand van zaken te beslissEm dat 
het verhaal van aanlegst.er niet gegrond 
was, de in het middel ingeroepen wets
bepalingen volstrekt niet geschonden 
heeft, doch ze integendeel juist heeft 
toegepast; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor-
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ziening; .veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

10 mei 1955. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, · raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggever, H. Mo
riame. - Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. 

1 6 KAMER.- 12 mei 1955 

1° BELGISCH CONGO. - CONTRACT 
VAN DIENS'l'VERHURING. - BEDING 
VAN MEDEDINGINGSVERBOD GEDUREN
DE DRIE JAAR. - GELDIGHEID BEHOU
DEN GEDURENDE DRIE JAAR DOOR HE'l' 
DECREET VAN 25 JUNI 1949. 

2° BELGISCH CONGO. - BEDIENDEN
CONTRACT. - BEDING VAN NIET-MEDE
DINGING.- VORDERING VAN DE WERK
GEVER GESTEUND OP HE'!' NIET NALE
VEN VAN DIT REDING. - VERJARING. 
- AANVANGSPUNT. 

1° Door te bepalen dat h~.t slechts, _qedurende 
drie jaa~·, toepasseltjk zal ZtJn op de 
wntracten die na zijn inwerkingtreding 
gesloten of hernieuwd zullen zijn, heeft 
het decreet van 25 juni 194·9 op het 
bediendencontract de geldigheid van de 
bedingen van. mededingingsver~?d be
houden, voorzten vom· een term~Jn van 
drie jaar die in de onde1· het regime van 
het decreet van 31 octobe1· 1931 aange
gane overeenkomsten ingelast werden (1). 
(Decreet van 31 october 1931, art. 23 
en 23bis; decreet van 25 juni 191!9, 
art. 13, 7°, en 52.) 

2o De verjaring van de vordering tot. her
stelling van de schade on~staan utt het 
niet naleven, door een bedtende, van een 
beding van mededingingsverbod, gedu-
1'ende een termijn van drie .iaar, dat in 
een v66r de inwerkingtreding van het 
decreet van 25 juni 1949 aangegaan 
contract ingelast. werd, vangt aan op h~t 
ogenblik waarop de werkgever kennts 
van het schadelijk feit krijgt (2). (De
creet van 31 october 1931, art. 34 ; 
decreet van 25 juni '1949, art. 48 en 52.) 

(DELAFONTAINE, '1'. SOCLETJt IMMOBILiimE 
1''1' HYPO'l'HECAIRE AFRICAINE « IMMOAF n.) 

ARRES'I'. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Elizabethstad ; 

Overwegende dat, blijkens de aan het 
hof voorgelegde stukken, een tussim par
tijen op 28 maart 1949 tot stand gekomen 
overeenkomst van dienstverhuring met 
gemeen overleg tegen '1 januari 1951 
verbroken werd ; 

Dat, nadat aanlegger gedaagd had tot 
betaling van onderscheiden sommen 
welke hij beweerde hem verschuldigd te 
zijn, verweerster op 28 februari 1952 bij 
conclusies tegeneisen deed gelden waar
van ene strekkende tot veroordeling van 
verweerder tot een som van 200.000 frank 
en gegrond op schending van een in arti
kel16 van het contract van 28 maart 1949· 
vervat beding ; 

Dat luidens dit artikel, het aanlegger, 
op straffe van een forfaitaire vergoeding 
van 200.000 frank, verboden was « gedu
rende ten hoogste drie jaren vanaf de 
dag waarop het contract om om het even 
welke oorzaak een einde genomen heeft, 
in een gebied dat zich uitstrekt tot '100 km 
rond elke van de plaatsen waar hij in 
de loop van het laatste jaar zijn diensten 
gepresteerd heeft een werkzaamheid te 
hebben welke een mededinging met de 
maatschappij zou uitmaken of bevor
deren,; 

Dat verweerster deed gelden dat aan
Jegger aan de hem in dier voege opgelegde 
verplichting niet te concurreren te kort 
gekomen was ; 

Overwegende dat, aanlegger de een
jarige verjaring ingeroepen hebbend het 
bestreden arrest de exceptie verwerpt en 
de tegeneis toewijst ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 en 2 
van het decreet van de Koning-Souverein 
van 30 juli 1888 en 201, 202, 204 en 232, 
19? en '198 van de daarbijgaande tekst, 
die het eerste hoek van het Burg·erlijk 
Wetboek vormt betreffende de contracten 
of uit overeenkomst ontstane verbinte
nissen, welke bepalingen bij artikel 36 
va:n de wet van 18 october 1908 op het 
gouvernement van Belgisch Congo ge
handhaafd, alsook uit de sc~1ending van 
het geloof dat aan de conclus1es en aan de 
g·erechtehjke bekentenis verschuldigd is 
alsmede uit de miskenning van de on
splitsbaarheid van deze bd{entenis en, 
voor zoveel als nodig, uit de schending 
van artikel 48 van het decreet van 25 juni 
1949 op het werknemerscontract, eerste 
onderdeel, doordat, na erop gewezen te 

(1) en (2) Ret bestreden alTest is ver
schenen in de Revue juridiqtte £lt~ Congo belge, 
1953, blz. 44. 
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hebben dat ge'intimeerde de verbreking 
van het contract niet afgewacht had om 
appellante de bij clausule 16 van het 
contract, clausule van mededingingsver
bod geheten, verboden oneerlijke concur
rentie aan te doen, en " dat appellante 
meer dan een jaar v66r de indiening van 
haar tegeneis, ter zitting van 28 februari 
1952, kennis heeft gedragen van de door 
ge'intimeerde reeds v66r de verbreking 
van het contract begane feiten van on
eerlijke mededinging, alsmede van zijn 
indiensttreding bij de Standaard General 
Insurance Company, welke indiensttre
ding de op ftc januari 1951 ingestelde 
vordering tot ontbinding van het contract 
van 28 maart 1949 beoogde rechtmatig 
te maken "·" en... " dat elke van de 
daden waardoor ge'intimeerde in de tijd
ruimte en het in clausule 16 van het 
contract en artikelen 23 en 23bis van het 
ten deze toepasselijke decreet van 31 oc
tober 1931 omschreven gebied de oneer
lijke mededinging bevorderd heeft welke 
die maatschappij appellante aandoet, een 
tekortkoming uitmaakt aan de bij boven
gemelde clausule 16 " bepaalde verplich
tingen, het bestreden arrest verklaart 
"dat niet ontkend wordt dat g·e'intimeer
de niet opgehouden heeft zulke daden te 
verrichten "• " hetgeen een voortzetting 

· van de schending van clausule 16 uit
maakt en dat " de eerste rechter mitsdien 
ten onrechte beslist heeft dat de tegeneis 
verjaard was voor zoveel hij de toepas
sing teri doel had van het op de tekort
koming aan die verplichtingen gesteld 
strafbeding "• dan wanneer bij zijn v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
aanlegger in verbreking, alstoen ge'inti
meerde, deed gelden " dat er niet betwist 
wordt dat in onderhavig· geval, de be
weerde fout van oneerlijke mededinging 
welke de concludent wordt aangewreven, 
meer dan een jaar v66r de instelling van 
de tegeneis plaats had "• zodat het be
streden arrest de verjaring· verwerpt op 
grond van feiten welke het niet ontkend 
verklaart, dan wanneer de v66r het hof 
hangende conclusies het tegendeel zegden 
(schending van bovengemelde artike
len 201, 202 en 204) ; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest, door te 
verklaren dat niet ontkend wordt dat 
ge'intimeerde niet opgehouden heeft da
den van mededinging- te verrichten welke 
een tekortkoming aan de in voormelde 
clausule 16 bepaalde verplichtingen op
leveren, het geloof dat aan de gerechte
lijke bekentenis verschuldigd was alsook 
de regel van de onsplitsbaarheid van die 
betekenis geschonclen heeft dewelke ten 

deze vervat was in de conclusies waarbij 
ge'intimeerde deed gelden " dat niet be
twist wordt dat, in onderhavig geval, 
de beweerde fout van oneerlijke mede
dinging welke de concludent wordt aan
gewreven meer dan Mn jaar v66r de 
instelling van de tegeneis plaats had "• 
wat de bekentenis uitmaakte dat de ten 
laste gelegde mededinging· meer dan een 
jaar v66r de tegeneis werd g·epleegd, 
doch ontkenning met zich bracht dat 
de mededinging zich in de loop van 
het navolg·end tijdvak voorgedaan had 
(schending van voormeld artikel 232 en 
van voormelde artikelen 197 en 198 over 
het door aanlegger bij te brengen bewijs) : 

Overwegende dat de reden van aan
leggers conclusies, luidende " dat niet 
betwist wordt dat, in onderhavig geval, 
de bevveerde fout van oneerlijke mede
dinging welke de concludent wordt aan
gewreven meer dan een jaar v66r de 
instelling van de tegenvordering plaats 
had " geen beken tenis van wege aanlegger 
behelst; 

Dat uit het vergelijken van die reden 
met het tekstverband blijkt dat aanleg
ger het niet betwisten door verweerster 
doet gelden van de omstandigheid dat de 
hem aangewreven fout meer dan Mn jaat· 
v66r de instelling van de tegeneis begaan 
werd; 

Dat de kwestieuze fout het door aan
legger in dienst treden van een concurre
rende vennootschap was ; 

Overwegende dat het hof in de door 
het middel gecritiseerde passussen van 
het bestreden arrest beslist dat niet aileen 
aanleggers in dienst treden van een con
currerende vennootschap doch ook de 
door hem in dienst van evenbedoelde 
vennootschap op grond van die dienst
verbintenis verrichte daden een feit van 
schending van de verplichting van mede
dingingsverbod oplevert, en daaruit af
leidt dat het verlopen van een tijdruimte 
van een j aar sedert verweerster van voor
melde indiensttredi'ng kennis heeft ge
kregen ten aanzien van de verjaring van 
belang ontbloot is ; 

Dat het hof vaststelt dat aanlegger 
sinds de verbreking met het schenden 
van zijn contract voortgegaan is en erop 
wijst dat er niet ontkend wordt dat hij 
" niet opgehouden heeft dergelijke daden 
te verrichten "; 

Dat het bestreden arrest door die 
redenen het aan aanleggers conclusies 
verschuldigd geloof niet heeft geschon
den; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 52 en 48 
van het decreet van 25 juni 1949 op het 
werknemerscontract en, voor zoveel als 
nodig, van de artikelen 23, 23bis en 34 
van het decreet van 31 october 1931 op 
het werknemerscontract, doordat het be
streden arrest, n·a vastgesteld te hebben 
dat het litig·ieuze werknemerscontract op 
28 maart 1949 gesloten en met gemeen 
overleg tegen 1 januari 1951 verbroken 
werd, beslist " dat appellante meer dan 
een jaar v66r de instelling van. haar 
tegeneis ter zittin~ van 28 februa;1, 1952 
van de door gei:ntlmeerde reeds voor het 
verbreken van het contract beg·ane feiten 
van oneerlijke mededing·ing· en ook van 
zijn indiensttreding bij de Sta~dard 
General Insurance Company kenms g·e
kregen heeft, maar dat ieder.e van .. de 
daden waardoor gei:ntimeerde m de tljd
ruimte en het in clausule 16 van het con
tract en artikelen 23 en 23bis van het 
ten deze toepasselijke decreet van 31 oc
tober 1931 omschreven gebied, de mede
dinging welke die vennootschap aan 
appellante aandeed bevorderd heeft, een 
tekortkoming aan de in voormelde clau
sule 16 vastgelegde verplichtingen uit
maakt · dat er niet ontkend wordt dat 
gei:nti~eerde niet opgehouden heeft der
gelijke daden te verrichten; dat de eer~te 
rech ter mitsdien ten onrechte beshst 
heeft dat de tegeneis verjaard was in 
zover hij toepassing van het op het te 
kort doen aan die verplichtingen gestelde 
strafbeding beoogde n ; dan wanneer, met 
betrekking tot de verjaring, het artikel 52 
van_het decreet van 25 juni 1949 bepaalt 
dat het artikel 48 van dat decreet van 
toepassing is zodra het decreet in werking 
treedt en dan wanneer in eveng·emeld 
artikei 48 de regel vastg·elegd is dat de 
vorderingen die uit het werknemers?on
tract voortvloeien een jaar na het emde 
van het contract verjaren, en dat de uit
zondering welke het bepaalt nopens de 
vordering tot vergoeding v_an de aan ~e 
werkgever door tekortkommg aan de m 
het contract vervatte bedingen van mede
dingingsverbod berokkende schade, d: i~ 
artikel13-7o van het decreet van 25 JUm 
1949 omschreven uitzondering is, zodat 
deze uitzondering wegens tekortkomin
g·en aan artikel 13-7° ten deze niet kon 
g·elden, aang·ezien de termen van clau
sule 16 van het litigieuze contract -
welke clausule in extenso in de conclusies 
in hoger beroep van de « Immo~f >> opge
nomen is ,, in het beroepen vonms samen
O'evat en in de bestreden beslissing ver
~eld is als ten aanzien van de tijdruimte 
en het me'dedingingsg·ebied, met het bij 

artikelen 23 en 23bis van het ten deze 
toepasselijke decreet van 31 october 193'1 
voorgeschrevene overeenkomende - en 
van artikelen 23 en 23bis van het decreet 
van 31 october 1931 niet vallen in de in 
artikel 13-7° van het nieuw decreet van 
25 juni 1949 aangegeven g-renzen (scherr
ding van voormelde artikelen 52 en 48 
en, voor zoveel als nodig, van artikelen 23 
en 23bis van het decreet van 31 octo
ber 1931) : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 52 van het decreet van 25 juni 1949 
« dit decreet gedurende een periode van 
drie jaar enkel van toepassing (zal) zijn 
op de contracten die na de inwe;king
treding· ervan gesloten of hermeuwd 
worden >>; dat, hoewel dit artikel zekere 
uitzonderingen bepaalt, deze geen ver
band houden met de g·elding van de in 
de vroeg·ere overeenkomsten opgenomen 
clausules van mededingingsverbod ; 

Overwegende dat artikel 48, lid 2, van 
het decreet het beginsel handhaaft val
gens hetwelk de vorderingen tot vergoe
ding van een uit schending van een ver
plichting ontstane schade als aanvangs
punt het tijdstip hebben waarop « de 
werkgever kennis van het nadelig feit 
heeft gehad >> ; 

Dat, moest men met de voorziening 
aannemen dat deze regel enkel geldt ten 
aanzien van het niet nakomen van de 
clausules van mededingingsverbod die 
voor een tijdruimte van een jaar bedon
gen werden (de enige welke in de toe
komst mogen gemaakt worden), en zulks, 
ofschoon de geldigheid van de in de vroe
gere contracten vervatte elausules met 
een tijdruimte van drie jar~n gehan~~ 
haafd blijft, daaruit zou sprmten da~ biJ 
het verstrijken van een j aar na het em de 
van het contract geen sanctie op de bij 
laatstbedoelde clausules in het leven ge
roepene verplichting meer zou staan ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

12 mei 1955. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waan~emend 
voorzitter. - Verslaggever, H. P1ret. -
Geli;'kluidende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleitel's, HH. Velde
kens en Demeur. 

1 e KAMER. - 12 mei 1955 

1o GEMEENTEREGLEMENT. - BE-
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SLUIT VAN DE GEMEENTERAAD DIE EEN 
REGLEMENT TOT VESTIGING VAN EEN 
BELASTING·VERORDENING AANNEEMT. 
- LATERE INFORMATIE MET HET OOG 
OP DE GOEDKEURING DOOR DE HOGERE 
OVERHEID. - ZONDER BELANG OM TE 
OORDELEN INDIEN HET OM EEN VEROR
DENING OF EEN LOUTER ONTWERP 
GAAT. 

2o GEMEENTEVERORDENING. 
VERORDENING WELKE EEN TAXE VES
TIG'l'. - WIJZE VAN BEKENDMAKING. 
- PLATTELANDSGEMEENTE. - SPOED
EISEND KARAKTER. - 0MS'l'ANDIG
HEDEN WAARUIT DE RECHTER OVER DE 
GROND DE GELDIGHEID VAN DE AFKON
DIGING MAG AFLEIDEN. 

3° GEMEENTEVERORDENING. 
VERORDENING TOT VESTIGING VAN EEN 
GEMEENTETAXE. - RECHTSTREEKSE 
OF ONRECH'fSTREEKSE TAXE. - GOED
KEURING DOOR DE HOGERE .OVERHEID. 
- DRAAGWIJDTE. 

4° PROVINCIALE EN GEMEENTE
TAXES. - RECHTSTREEKSE. OF ON
RECH'l'STREEKSE GEMEENTETAXE. 
lNNINGSTITEI .. - GOEDGEKEURDE GE
MEENTEVERORDENING. 

'1" De omstandigheid dat een gemeente
verol·dening welke een taxe op schouw
spelen en ve·nnalcelijkheden vestigt, na 
doo·r de gemeenteraad aangenomen te 
zijn geweest aan een informatie onde1·
worpen werd met het oog op .zijn goed
kem·ing doo1· de hogere overheid, is zonder 
belang om te oordelen indien het om een 
verordening ofeen louter antwerp gaat (1). 

2° Wannee1·, in spoedeisend geval en in 
een plattelandsgemeente, het college van 
burgemeester en schepenen, enerzijds, op 
de gewone plaatsen van bekendmaking 
een bericht lreeft aangeplakt om de inwo
nei'S van de gemeente in ke1tnis ervan te 
stellen dat een taxe door de gemeenteTaad 
aangenomen is geweest en dat de tekst 
ervan op het gemeentebestuur tel' inzage 
van de belangstellenden nedergelegd is 
geweest, en dat, andm·zijds, de vennoot
schap b~lastingschuldenaTes persoonl~jk 
van het %nvoeren van de taxe en van ham· 
bedrag verwittigd werd, mag de rechter 
over de grand, vooT dewelke een geding 
nopens die taxe_ aanhangig werd ge
maakt, uit die omstandigheden afleiden 
dat de bekendmaking van die vero1·dening 

(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 998. 

(2) Verge!. 20 juli 1951 (A1'1·. Yerb,·., 1951, 
blz. 692). 

overeenkomstig artikel 102 van de ge
meentewet is geschied (2). 

3° De goedkeuring door de hogere overheid 
van een gerneenteverordening welke een 
l'echtstreekse of onrechtst1·eekse taxe ves
tigt, verenigt zich met het goedgekeurde 
besluit, waal'van zij de inwel'kingtreding 
toelaat (3). 

4° De inningstitel van een rechtstreekse of 
onl'echtstl'eekse gemeentetaxe is de verol'
dening wellce ze vestigt en die goed
gekeurd is geweest; het is die verorden'ing 
die de datum van de verplichting tot 
betalen bepaalt (!1). 

(NAANILOZE VENNOOTSCHAP GROTTE DE 
REMOUCHAMPS, T. GEMEENTE VAN SOU
GNJ!:-REMOUCHAMPS EN XHAUFLAIRE, 
GEMEENTEONTVANGER.) 

ARREST. 

1-IET 1-IOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 maart 1951! gewezen door 
het 1-Iof van beroep te Luik; 

Overwegende dat een " belastingveror
dening op schouwspelen en vermakelijk
heden " door de gemeenteraad van Sou
gne-Remouchamps op 15 december 1949 
aangenomen en bij koninklijk besluit van 
13 maart 1951 goedg·ekeurd werd, en bij 
uittreksel in het Belgisch Staatsblad van 
28 april 1951 bekend gemaakt werd ; 

Oyerwegende dat de vordering van de 
aanleggende vennootschap ertoe strekt 
de som van 253.947 frank te bekomen 
welke door haar ter ,bewaring in handen 
van de gemeenteontvanger te Sougne
Remouchamps gesteld werd en het be drag 
vertegenwoordigt van de onrechtstreekse 
taxes welke zij op de bezoekers van de 
grot in de loop van dienstjaar 1950 gelnd 
heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 75-76,-2°, 
van de gemeentewet van 30 maart 1836, 
doordat het bestreden arrest aanneemt 
dat een beweerde belastingverordening, 
op 15 december 1%9 door de gemeente
raad van verweerster aangenomen, bin
dende kracht heeft, ofschoon uit de ter
men zelf van de bestreden beslissing 
blijkt dat de stemming in de gemeente
raad op 15 december 1949 enkel gehouden 
werd over een antwerp van belasting
verordening, waarop nimmer een beslis-

(3) en ( 4) Zie de verwijzingen vermeld in de 
conclusie van het openbaar ministerie (Bnll. 
en PASIO., 1951, I, 999). 
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sing van de gemeenteraad is gevolgd 
waarbij het na afsluiting van de gevoerde 
informatie bevestigd werd, zodat geen 
belastingverordening, krachtens dewelke 
aanlegster kon belast worden, aang·eno
men geweest is : 

Overwegende dat, in strijd met de in 
het middel vervatte stelling, de g·emeente
raad van verweerster op 15 december 
1949 geen ontwerp, doch een belasting
verordening op schouwspelen en verma
kelijkheden aangenomen heeft; 

Dat de omstandigheid dat naderhand 
ten aanzien van die verordening een 
informatie met het oog op de goedkeu
ring ervan door de Koning, na advies 
van de bestendig·e deputatie van de pro
vinciale raad, plaats gehad heeft ten aan
zien van de beoordeling van de aard van 
die akte zonder belang is ; 

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

de schending van artikel 102 van de 
gemeentewet van 30 maart 1836, doordat 
uit de termen zelf van het arrest, - het
welk enkel vaststelt dat tussen 20 de
cember 1949 en ~ januari 1950 op de ge
wone plaatsen van bekandmaking een 
·" bericht. " is aangeplakt geweest, waar
hij de bewoners van de gemeente ervan 
op de hoogte gebracht werden dat een 
belastingverordening op de schouwspelen 
en vermakelijkheden op 15 december 
19~9 was aang·enomen geweest, en dat 
die verordening ter inzage van de belang
stellenden op het gemeentebestuur neder
gelegd was, - blijkt dat aanlegster per
soonlijk bij een brief van het college 
van burgemeester en schepenen van 
22 december 19~9 in kennis gesteld werd 
van het invoeren van de belasting en 
van het bedrag ervan; - dat artikel 102 
van de gemeentewet niet in acht is 
genomen geweest, aangezien de bekend
making van een verordening noodzake
lijk onderstelt dat de tekst zelf van die 
verordening en niet het enkel bestaan 
van die tekst het voorwerp van een be
kendmaking is, het arrest vergeefs pogen- · 
de zijn standpunt te staven door eraan 
toe te voegen dat de gemeente Sougne
Remouchamps als plattelandsgemeente 
is aan te zien en dat, gezien het .spoed
eisend karakter van de aangelegenheid, 
het college van burgemeester en schepe
nen gerechtigd was de bekendmaking op 
zodanige wijze te doen als het raadzaam 
acht, dan wanneer geen wijze van bekend
m aking in het arrest vermeld .is, - naar
dien de aan aanlegster· gezonden kennis
geving (welke enkel het bericht van 
invoering van de taxe en het bedrag ervan 

behelsde, en niet de integrale tekst van 
de verordening, met de mogelijkheid voor 
haar kennis ervan te nemen) niet met 
een maatregel tot bekendmaking kon 
gelijkstaan : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel102 van de gemeentewet, in de platte
landsgemeenten in dringende gevallen de 
verordeningen van de gemeenteraad be
kend gemaakt worden door toedoen van 
het college van burgemeester en sche
penen, hetwelk de bekendmakingen mag 
doen op zodanige wijze als het raadzaam 
acht; dat die wijze van bekendmaking· 
noodzakelijk een andere kan zijn dan 
het aanplakken of omroepen na de kerk
dienst, welke de gewone voor de platte
landsgemeenten bepaalde wijze is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
souverein vastgesteld heeft dat de be
kendmaking in dit geval een spoedeisend 
karakter vertoonde en dat de gemeente 
Sougne-Remouchamps als een platte
landsgemeente, naar de zin van arti
kel 102 van de gemeentewet, aan te zien 
is ; dat het arrest erop wijst dat, tussen 
20 december 1949 en ~ januari 1950, een 
op de gewone plaatsen van bekendmaking 
aangeplakt bericht de inwoners van de 
gemeente in kennis ervan stelde dat de 
tekst van de kwestieuze op 15 december 
'19~9 door de gemeenteraad aangenomen 
belastingverordening ter inzage van de 
belangstellenden op het gemeentebestuur 
nedergelegd was, en dat aanlegster, be
lastingschuldenares, persoonlijk bij een 
brief van het college van burgemeester 
en schepenen van 22 december '1949 van 
het invoeren van de taxe en van het 
bedrag ervan verwittigd werd ; 

Dat het tenslotte erop wijst dat de 
manier waarop_ het college van burge
meester en schepenen ten deze de bekend
making gedaan hebben, namelijk door 
rechtstreekse mededeling aan de belang
hebbenden, juist die is welke in de loop 
van de voorbereidende werkzaamheden 
voor de spoedeisende gevallen in overwe
ging genomen werd, ten einde elke betwis
ting nopens de vorm van bekendmaking 
te V!)rmijden; 

Overwegende dat het arrest u!t die 
gezamenlijke beschouwingen wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat de beke\ldma
king van de kwestieuze verordening over
eenkomstig artikel 102 van de gemeente
wet was geschied ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 75, 76, 5°, 
102, 137 van de gemeentewet, doordat 
het bestreden arrest, ofschoon erkennend 



- 762 

1iat de litig·ieuze taxe het karakter van 
een onrechtstreekse belasting vertoont, 
beslist dat die taxe voor het jaar 1950, 
verschuldigd is, omdat het koninklijk 
besluit van 13 maart 1951, tot goedkeu
ring van het besluit van de gemeenteraad 
van verweerster van 15 december 19~9 
waarbij voormelde taxe ingevoerd wordt, 
tot op eveng·emelde datum terugwerkt, 
-dan wanneer een onrechtstreekse belas
ting niet kan geheven worden voor feiten 
welke zijn voorafgegaan aan de goedkeu
ring door de hogere overheid, dewelke 
aileen aan die belasting een definitief 
karakter doet verkrijgen, naardien de 
terugwerking niet gelden kan ten aanzien 
van voorbijgaande feiten die zich voor
gedaan hebben toen de verordening niet 
van kracht was : 

Overwegende dat de goedkeuring door 
de hogere overheid, welke de gedwongen 
invordering van de belasting hangende 
houdt, zich, zodra zij verleend wordt, 
met het besluit van de gemeenteraad 
over de belastingverordening verbindt; 
-dat de inningstitel de goedgekeurde ver-
-ordening is, welke de datum van de 
verplichting tot betalen bepaalt; dat er 
te dien opzichte generlei principieel on
derscheid tussen de rechtstreekse en de 
onrechtstreekse taxes te maken is; 

Overwegende gewis, dat, met betrek
king tot de onrechtstreekse taxes waar
-over geen kohier wordt aangelegd, belet
sels van materiele aard de inhouding van 
de belasting feitelijk onmogelijk kunnen 
maken, maar dat ten deze het arrest 
vaststelt dat dergelijk beletsel niet voor
handen is, aangezien de taxe in de loop 
van dienstjaar 1950 door aanlegster ge
Jleven is geweest ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

12 mei 1955. - 1e kamer. - Voor
.zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, I-I. Anciau:x: 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende 
-eonclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele en 
Ansiaux. 

1e KAMER.- 12 mei 1955 

1° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- AANBOD VAN BEWIJS DOOR GETUI
GEN TOT STAVING VAN EEN VERWEER. 

- VERWEER AFGEWEZEN. ,- REDENEN 
VAN VERWERPING INSLUITEND DAT DE 
FElTEN ONJUIST ZIJN. - GEMOTIVEER
DE VERWERPING VAN HET AANBOD VAN 
BEWIJS. 

2° DWANGSOM. - VEROORDELING TOT 
UITVOERING VAN ZEKERE WERKEN. -
VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
ZEKERE SOM BIJ GEMIS AAN UITVOE· 
RING BINNEN EEN BEPAALDE TERMIJN. 
- GEEN VASTSTELLING DAT DIE SOM 
DE HERSTELLING VAN EEN SCHADE UIT
MAAKT. - 0NWETTELIJKHEID. 

1° Verwerpt, doo1· een gemotiveerde beslis
sing, het tot staving van een verweer 
gedane aanbod van bewijs door getuigen, 
het vonnis wellc dat verweer verwerpt, op 
grand van beweegredenen insl1titende dat 
de onjuistheid van de aangevoerde f'eiten 
vaststaat ( 1). 

2° Een veroordeling tot betaling van een 
zekere som, per dag vertraging in de uit
voeTing van werlcen die binnen een be
paalde termijn dienen verricht, vertoont 
het karakter van een onwettelijke dwang
som, wanneer de 1·echter niet vaststelt 
dat die som de herstelling van een schade 
uitmaalct (2). 

(MAILLIEN, T. GASPARD.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 mei 195~ in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, H2 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd bij 
artikel1 van het koninklijk besluit nr. 22~ 
van 24o december 1935, 1107, 113~, 1135, 
2219 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
en schending van het gerechtelijk con
tract, doordat het bestreden vonnis, 
a) aanlegger veroordeeld heeft tot het 

(1) Zie verbr., 20 mei 1954 (Bull. en PASIC., 
1954, I, 818) en 8 februari 1955 (ibid., 1955, 
I, 607). Vergel. verbr., 4 maart 1954 (Arr. 
Verbr., 1954, biz. 453; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 576) en 5 mei 1955 (ibid., 1955, I, 966). 

(2) Verbr., 24 januari 1924 (Bull. en PAsiC., 
1924, I, 151); 22 november 1926 (ibid., 1927, 
I, 92); 10 maart 1932 {ibid., 1932, I, 98); 
14 mei 1936 (ibid., 1936, I, 257); 30 septem
ber 1937 (ibid., 1937, I, 249, met conclusie 
van de heer procureur-generaal Leclercq). 

Zie nota 2 in Bull. en PAsic., 1955, I, 1003, 
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slopen van "het gebouwtje dat teg·en de 
varkensstal aangebouwd werd en rechts 
van de in het bouwwerk verzonken elec
t~iciteitspaal gelegen is " en tot het op
meuw brengen van het pand in de staat 
waarin het v66r het bouwen was, onder 
het .voorwendsel dat uit de plaatsschou
wing zou gebleken zijn dat voormeld 
gebouwtje in 1911£. in strijd met de 
bedingen van de akte van verdeling· van 
11 februari 187£. zou zijn opgericht ge
weest, en in dier voege heeft beslist niet
tegenstaande aanlegger bij regelmatige 
con:clusies opwierp en verzocht dat hem 
zou toegestaan worden te bewijzen dat 
d.e gebouwen, welker sloping geeist werd, 
smds meer dan dertig jaren bestonden 
en dat h1j zich ertbe beperkt had ze t~ 
herstellen, zonder reden het aangeboden 
bewijs verwerpend, waaruit moest blijken 
dat de vordering met betrekking tot het 
gebouw niet gegrond of althans verjaard 
was ; b) evenzo aanlegger veroordeeld 
heeft om " alle openingen naar het erf 
van verweerders " opnieuw in hun vroe
gere staat te brengen, onder het voor
wendsel dat uit de plaatsschouwing zou 
g~~l~ken zijn dat zij door aanleg·ger ge
WIJZigd, vergroot of gemaakt geweest 
waren en dat die sedert minder dan dertig 
jaren uitgevoerde werken op het verzoek 
van verweerders bij toepassing van de 
akte van verdeling moesten ongedaan 
gemaakt worden, en in dier voege beslist 
heeft niettegenstaande aanlegger bij re
gelmatige conclusies opwierp en verzocht 
dat hem zou toegestaan worden te be
wijzen dat hij zich ertoe beperkt had de 
achtergevel van het huis te herstellen 
waarbij hij de bestaande vensters onver~ 
anderd behouden had en dat deze ven
sters alzo sedert meer dan dertig jaren 
bestaan, zonder reden het aangeboden 
bewijs verWerpend, waaruit blijken moest 
dat de vordering met betrekking tot de 
litigieuze openingen niet gegrond of al-
thans verj aard was : -

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, ten aanzien van de 

sloping van het in het middel bedoelde 
geb~u-:vti e, h~t bestreden vonnis zijn 
beshssmg mohveert door de vermeldin
gen van het regelmatig overgelegd proces
verbaal van plaatsschouwing aan te 
halen, volgens welke vermelding·en het 
deel, waarvan sloping gelast wordt in 
19114 opgericht geweest is, wat aanlegg·er 
ter plaatse toegegeven heeft juist t.e zijn; 

Overwegende dat de rechter over de 
~-ron~,. door . aldus uitspraak te doen, 
ImphCiet beshst heeft dat de onjuistheid 
van de feiten welke aanlegg·er aanbood te 

bewijze~, ::angetoond ~vas en dat zij der
halve met m aanmerkmg konden worden 
g·enomen; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opg·aat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende, ten aanzien van de ven

sters die op het erf van verweerder open
gaan, dat het proces-verbaal van plaats
schouwing naar hetwelk de rech ter over 
de grond verwijst nauwkeurig· de ter 
plaatse. verzamelde beoordelingselemen
ten aanduidt op grond waarvan men 
besluiten kan dat de verbouwingen sedert 
Jl!-~nder dan dertig jaren door verweerder 
ZlJn aang·ebracht g·eweest; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond daaruit souverein afgeleid heeft 
dat de onjuistheid van de door aanleg·o·er 
aangevoerde feiten bewezen was, wat het 
verwerpen van aanleggers conclusies 
rechtvaardigde; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Overwegende tenslotte, dat de voor
ziening niet teg·en het bestreden vonnis 
opkomt in zover aanlegger daarbij is ver
oordeeld geweest om de door de mestkuil 
vernauwde doorgang in zijn oorspronke
lijke staat te herstellen en om de kelder
gaten met betonnen trechters die op de 
grond van verweerders waren aange
bracht, te veranderen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9, 25 en 97 
van de Grondwet, 2 van het Strafwet
boek, 1H2, 111.7, 111.8, 11£.9, 1150, 115'1, 
'1153, '1226, 1229, t382 en '1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den vonnis, na aanlegger veroordeeld te 
hebben tot het uitvoeren van de werken 
welke het gelast, hem hovendien veroor
deeld heeft, ingeval hij die werken niet 
binnen twee maanden na het vonnis zou 
hehben uitgevoerd, om aan verweerders 
een som van 100 frank per dag· vertraging
te betalen, zonder deze veroordeling an
derszins te motiveren, onder meer door 
het vaststellen van een nadeel per dag· 
vertraging hetwelk zij ten doe! zou heh
hen te vergoeden, en doordat het vonnis 
aanleg·ger mitsdien tot een onwettelijke 
straf of dwangsom veroordeeld heeft, en, 
althans, tegen hem een niet gemotiveerde 
geldelijke veroordeling geveld heeft : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aanlegger veroordeeld heeft om 
zekere werken van sloping aanaarding· 
en herstelling in hun vroeg~re staat van 
gehouwen, een mestkuil, doorgangen en 
openingen uit te voeren, welke het voor
werp van een op 2 april 1874 tot stand 
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gekomen verdelingschenking waren, en, 
ingeval hij in gebreke mocht blijven zulks 
binnen twee maanden vanaf het vonnis 
te doen, aan verweerders een som van 
100 frank per dag vertraging te betalen; 

Overwegende dat verweerders, bij v66r 
-de rechter over de grond genomen con
conclusies, de veroordeling van aanlegger 
tot het uitvoeren van zekere werken vor
derden, en, ingeval hij in gebreke mocht 
blijven dit binnen de hem verleende 
termijn te doen, als straf een dwang
som van 500 frank per dag vertraging 
t.e betalen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, deze . eis inwilligend, aanlegger 
veroordeeld heeft om aan verweerders 
een som van 100 frank per dag· vertraging 
te betalen, zonder deze beslissing· anders
.zins te rech tvaardigen ; 

Overwegende dat een veroordeling tot 
betaling van een bepaalde som per dag 
vertraging in het uitvoeren van de bij 
het bestreden vonnis gelaste werken, 
zonder dat de rechter vastgesteld heeft 
dat zij de vergoeding van een nadeel 
uitmaakte, de kenmerken van een dwang
som vertoont; 

Overwegende dat het alleen aan de 
wet toebehoort de middelen van tenuit
voerlegging welke zij toestaat, te bepa
len; dat de rechter niet vermag, zonder 
.zijn bevoegdheid te buiten te gaan, zijn 
beslissingen te sanctionneren en de ten
uitvoerlegging ervan te verzekeren door 
toepassing van geldelijke straffen welke 
door geen enkele wetsbepaling worden 
voorgeschreven ; 

Om die redenen, ver)Jreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het 
aanlegger veroordeelt, ingeval hij in 
gebreke blijft binnen twee maanden van
af het vonnis de voorgeschreven werken 
uit te voeren, om aan verweerders per 
dag vertraging een som van 100 frank 
te betalen; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt aanlegg·er tot de 
helft van de kosten en verweerders tot 
de wederhelft; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Namen, zetelende in hoger beroep. 

12 mei 1955. - 1 e kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Demoulin. 
- Gel~jkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. DeJa
croix. 

1 e KAMER. - 13 mei 1955 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VORM. - STUKKEN BIJ DE VOOR
ZIENING TE VOEGEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP -
WELKE NAAR DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER VERWIJST.- BESLIS
SING WELKE IN DOOR DE GRIFFIER VAN 
DE RECHTSMACHT EENSLUIDEND VER
KLAARD Al'SCHRIFT OVERGELEGD 
WOHDT. - REGELMATIGE UITGIFTE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- VOHM. - BURGEHLIJKE ZAKEN. -
AKTE VAN HECHTSINGANG VOOH DE 
RECHTEH OVEH DE GHOND. - GEVAL
LEN WAAHIN ZIJ BIJ DE VOOHZIENING 
DTENT GEVOEGD. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING . 
- BUHGEHLIJim ZAKEN. - MIDDEL 
WELKE EEN GEBHEK AAN ANTWOOHD 
OP DE CONCLUSIES INHOEPT. - CON
CLUSIES DOOR DE BESTREDEN BESLIS
SING NIET WEERGEGEVEN. - CONCLU
SIES NOCH BIJ DE VOOHZIENING NOCH 
BIJ DE AANVULLENDE MEMOHIE DOCH 
AFZONDEHLIJK OVEHGELEGD. - MID
DEL NIET ONTVANKELIJK. 

4° MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID. - BESLUIT VAN DE REGENT 
VAN 7 SEPTEMBER 1946 BETHEFFENDE 
DE WERKING VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
- BESLUIT WETTELIJK BINDEND. 

1° Jl!I aakt een regelmatige uitgifte 1tit in 
de zin van artikel 10 van de wet van 
25 februari 1925 het volledige afschl'if~ 
van het vonnis van de eerste rechter, nam· 
hetwelk de bestreden beslissing verwijst, 
welke door de gritfier van die rechts
macht eensluidend wordt verklam·d; die 
uitgifte moet niet met de {o1·mule van 
tenuitvoedegging worden bekleed (1). 
(Eerste zaak.) 

2° In burgerlijke zaken, rnoet de akte va·n 
1'echtsingang voo1· de rechter over de 
grand niet bij de voo1·ziening worden 
gevoegd, wannee1· de bij de voorziening 
gevoe gde beslissingen van de eerste rech
ter en van de rechter in beroep genoeg
zame vermeldingen behelzen, wat de aard 
en het voorwerp van de eis betreft, om toe 
te laten de ontvankelijkheid en de mid~ 

(1) Raadpl. Pasinomie, 1925, biz. 40; verbr., 
14 october 1942 (Bttll. en PASIC., 1942, I, 229); 
26 juni 1951 (.Arr. Vm·b1·., 1951, biz. 641); 
19 october 1954 (A1·r. Verb1·., 1955, biz. 92; 
Bull. en PASIC., 1955, I, 142). 
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delen van de voorziening te beoordelen 
(te en 2e zaken). 

3° Wanneer de aanlegger i!~ verbrelcing 
een geb1·elc aan antwoord op zijn conclu
sies inroept, wellce in de bestreden beslis
sing niet weergegeven zijn, moet de tekst 
van die conclusies, op straf van niet
ontvanlcelijlcheid van het middel, over
gelegd worden hetzij als bijlage van de 
voorziening hetzij als b·ijlage van de 
door artilcel13 van de wet van 25 februari 
1925 voorziene aanvullende memorie; de 
telcst van de afzonderlijk ter g·riffie nee1'
gelegde conclusies maalct geen deel uit 
van de procedure, behalve ingeval van 
ovennacht. (Wet van 25 februari 1925, 
art. 18 en 19; wet van 20 juni 1953, 
art. 3, §§ 1 tot t.) (eerste zaak). 

4° De bepalingen van het besluit van de 
Regent van 7 september 1946 tot wijzi
ging van het besluit van de Regent van 
16 januari 1945, betreffende de werking 
van de Rijlcsdienst voor maatschappe
lijke zekerheid, die op 1 october 1946 
in We1·lcing zijn getreden zijn wettelijk 
bindend (1). (1e en 2e zaken.) 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP CHEMISERIES 
FACHE, '1'. RIJKSDIENS'l' VOOR MAATSCHAP

PELIJKE ZEKERHEID.) 
(TWEE ARRES'l'EN.) 

(Eerste zaalc.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 16 april1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over de eerste grond van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerder hieruit af
geleid dat aanlegster een door de griffie 
gelijkluidend verklaard afschrift van het 
beroepen vonnis, waarvan een deel van 
het dispositief door het bestreden vonnis 
bevestigd maar niet weergegeven werd 
doch geen uitgifte of betekend afschrift 
bij haar verzoekschrift gevoegd heeft : 

Overwegende dat de voorziening tot 
de volledige verbreking van het bestreden 
vonnis strekt ; 

Hat dit vonnis op grond van eigen 
beweeg·redenen uitspraak doet, doch een 
deel van het dispositief van het beroepen 
vonrtis bevestigt, zonder dit deel weer 
te geven; 

(1) Verbr., 20 september 1951 (A1'1', Verbr., 
1952, blz. 8); 10 juni 1954 (A1'1', Vm·br., 1954, 
biz. 648; Bull. en PASIC., 1954, I, 864). 

Dat het hof kennis dient te nemen 
niet aileen van het bestreden vonnis, 
doch ook van het beroepen vonnis dat 
ermede een geheel uitmaakt ; 

Dat aanlegster bij haar verzoekschrift 
tot verbreking een door de griffler voor 
gelijkvormig verklaard volledig afschrift, 
dit i.s een uitgifte van het beroepen 
vonms gevoegd heeft, doch dat die uit
gifte niet met de bij artikel 1t.6 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring voorziene formule van tenuitvoer
legging bekleed is ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 10 van de wet van 25 februari 1925 
betreffende de rechtspleging in verbre
king in burgerlijke zaken, de uitgifte of 
het betekend afschrift van de bestreden 
beslissing bij het verzoekschrift tot ver
breking dient gevoegd; 

Dat de draagwijdte van een wetsbepa:
ling dient getoetst aan het vereiste waarin 
de wetgever heeft willen voorzien ; 

Dat uit de voorbereidende werkzaam
heden van die wet blijkt dat het over
leggen van een uitgifte aileen vereist 
wordt om het hof van verbreking in staat 
te stellen kennis te nemen van al de 
bestanddelen van de rechterlijke akte, 
waartegen als afbreuk doende aan de wet 
wordt opgekomen; 

Dat, zo de grosse van een vonnis, 
dit wil zeggen de uitgifte waarbij de ten
uitvoerlegging van het vonnis mogelijk 
wordt gemaakt, op straf van nietigheid 
van de tenuitvoerleg·ging·, met de formule 
van tenuitvoerlegging dient bekleed, 
zulks het geval niet is voor de andere 
uitg·iften; · 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid naar recht faalt; 

Over de tweede grond van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerder afgeleid uit 
het niet overleggen van de akte van 
rechtsingang, terwijl het bestreden von
nis de vermeldingen ervan, en namelijk 
het hovenaan die akte voorkomend reke
ningsuittreksel, niet weergeeft : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
vermeldt dat de eis strekt tot veroor
deling van aanlegster in verbreking tot 
de betaling, aan verweerder, van de som 
van 614.335 frank, bedrag· van « bijdra
gen en hijslagen, inbegrepen verwijlinte
resten aan 5 t. h. tot 28 maart 1951 " 
also0k tot de kosten ; dat het bestreden 
vonnis bepaalt dat de eis strekt tot 
betaling van de met de bijslagen en de 
interesten vermeerderde bijdragen welke 
door aanlegster wegens sociale veiligheid 
voor de laatste twee kwartalen van 1950 
verschuldigd zijn ; 
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Dat de draagwijdte van de vordering 
voldoende blijkt uit de vermeldingen die 
alzo werden weergegeven in de twee 
beslissingen, waarvan de uitgifte door 
aanlegster overgelegd wordt; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden; 

Over de eerste twee middelen : 
Overwegende clat die twee midclelen 

het bestreden vonnis verwijten de door 
aanlegster voor de rech thank van eerste 
aanleg genomen conclusies niet beant
woorcl te hebben ; 

Overwegende dat aanlegster het gelijk
luidend verklaard afschrift van de con
clusies, waarop het vonnis geen antwoord 
zou hebben verstrekt, noch bij het op 
29 augustus 1953 overgelegd verzoek
schrift tot verbreking, noch bij de op 
8 september 1953 overgelegde aanvul
lencle memorie gevoegd heeft; clat het 
afzonderlijk, na de overlegging van het 
verzoekschrift ter griffie van het Hof, 
overgelegd wercl; 

Dat, clienvolgens, naar luid van de op 
het tijdstip van die overleggingen vige
rende artikelen 9, 18 en 19 van de wet 
van 25 februari 1925, het bedoeld stuk 
geen deel van de rechtspleging uitmaakt; 

Overwegende dat aanlegster ten on
rechte de overmacht aanvoert, daar zij 
bekent gezegd stuk sedert 27 augustus 
1953 in haar bezit te hebben gehad en 
daar zij overigens niet bewijst dat zij in 
de onmogelijkheid zou verkeerd hebben 
het bij de aanvullende memorie te 
voegen; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 (inzonder
heid 10° en 15°) van de wet van 7 septem
ber 1939 waarbij aan de Koning buiten
gewone machten worden verleend, zoals 
zij door de wet van 14 december 1944 
(inzonderheid artikelen 6 en 11) aan
gevuld werd, 9 en 110 van de Grondwet, 
1, 2, 3 en 12 van de besluitwet dd. 28 de
cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van de arbeiders, 2 van 
de besluitwet dd. 6 september 1946 tot 
wijziging van gezegde besluitwet, 9 van 
het besluit van de Regent dd. 16 januari 
1945 betreffende de werking van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
gewijzigd door artikel 1 van het besluit 
van de Regent dd. 7 september 1%6, 
1, § 4, van de wet van '20 mei 1949 waarbij 
de toepassing van het stelsel van de maat
schappelijke zekerheid tot sommige door 
de openbare besturen te werk g·estelde 
arbeiders wordt uitgebreid, doordat het 

~estred~n vonnis de geldigheid aanneemt 
van ~wt besluit van de Regent dd. 16 ja
nuan 1945 zoals het door het besluit van 
de Regent dd. 7 september 1946 gewijzigd 
werd en inzonderheid van de bijdrage
vermeerderingen welke het invoert, dan 
wanneer gezegd besluit de machten te 
buiten gaat krachtens welke het gena
men werd, daar de bepalingen waarover 
het gaat · in· werkelijkheid burgerlijke 
straffen of belastingen invoeren, en dit 
onder voorwendsel dat de bepalingen 
waarover het gaat door de wet van 
20 mei 1949 geldig gemaakt werden, dan 
wan~eer gezeg~.e wet dergelijke geldig
makmg, namehJk deze van het besluit 
van 7 september 1946 niet bevat, doch 
e~~rel naar de vroegere bepalingen ver
WIJSt : 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 7 september 1946, tot wijzi
ging van het besluit van de Regent van 
16 januari 1945 betreffende de werking 
van de Rijksdienst voor maatschappe
lijke zekerheid, genomen werd krachtens 
artikel 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 1946, waarbij, vanaf 1 october 1946, 
artikel 12 van de besluitwet van 28 de
cember 1944, betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van de arbeiders, ge
wij zigd werd ; . 

Overwegende dat, naar luid van arli
kel 1, § 4, van de wet van 20 mei 1949, 
waarbij de toepassing van het stelsel van 
de maatschappelijke zekerheid tot som
mige door de openbare besturen te werk 
gestelde arbeiders uitgebreid wordt; de 
bepalingen van artikel 12 van de besluit
wet van 28 december 1944, " sedert 
1 october 1946 toepasselijk op de werk
gevers en de arbeiders bedoeld bij arti
kel 2 », - dit wil zeggen de bepalingen 
van artikel 12 zoals zij bij artikel 2 van 
de besluitwet van 6 september . 1946 
gewijzigd werden, - met uitzondering· 
van de strafbepalingen, op de bij § 1 
bedoelde openbare besturen van toepas
sing zij n ; -

Overwegende dat, door, enerzijds, vast 
te stellen dat de nieuwe bepalingen van 
artikel 12 van de besluitwet van 28 de
cember 1944, dit wil zeggen artikel 2 
van de besluitwet van 6 september 1946, 
sedert 1 october 1946 toepasselijk zijn 
en door ze, anderzijds, tot openbare 
besturen uit te breiden, de wetgever ze 
als wettelijk verplichtend erkend heeft; 

Dat die interpretatie door de wet
gevende macht voor de hoven en recht
banken bindend is ; 

Dat, door de wettelijkheid te erkennen. 
van de bepalingen van het besluit van 
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de Regent van 7 september '1946 tot 
wijziging van het besluit van de Regent 
-van -16 januari 1945; die krachtens arti
kel 2 van voormelde besluitwet van 6 sep
tember 1946 en binnen de per ken van dit 
artikel genomen werden en op 1 october 
1946 in werking getreden zijn, het vonnis 
geen van de in het middel aangeduide 
bepalingen geschonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten en, vermits de voorziening· v66r 
15 september 1953 is betekend geweest, 
tot een vergoeding van 150 frank jegens 
verweerder. 

13 mei 1955. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - PleiteTs, HH. Demeur en 
Delacroix. 

(Tweede zaak.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
-vonnis, op 27 november 1953 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
-eerste aanleg te Gent; 

Over de door verweerder opgeworpen 
·grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat verweerder tegen de 
voorziening een grond van niet-ontvan
kelijkheid inroept, afgeleid hieruit dat de 
akte van rechtsingang bij de rechtsple
ging niet gevoegd is; dat hij doet gelden 
dat het bestreden vonnis de vermeldingen 
ervan, en namelijk het bovenaan die akte 
voorkomend rekeningsuittreksel niet 
weergeeft, hetgeen nochtans onontbeer
lijk is om aan het hof toe te laten volle
dige kennis van de draagwijdte van die 
aide te nemen ; 

Overwegende dat aanlegster bij de 
voorziening niet aileen het betekend af
schrift van het bestreden vonnis heeft 
gevoegd, maar ook nog ciat van het 
vonnis van de eerste rechter, waarnaar 
het bestreden vonnis verwijst ; 

Dat het beroepen vonnis vaststelt dat 
de eis strekt tot betaling van 343.605 fr., 
bijdragen, bijslagen en interesten tot 
5 augustus 1952 en tot betaling van ver
wijlihteresten tegen 5 t. h. sedert 5 augu
stus 1952 tot de dag van de volledige 
uitbetaling; . 

Overwegende dat de door aanlegster 
voorgelegde stukken aldus aan het hof 
toelaten van de volledige draagwijdte 
van de akte van rechtsingang kennis te 
nemen; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 (inzonder
heid 10° en 15°) van de wet van 7 sep
tember 1939 waarbij aan de Koning 
buitengewone machten worden verleend, 
zoals zij door de wet van 14 december 
1944 (inzonderheid artikelen 6 en 11) aan
gevuld werd, 9 en 110 van de Grondwet, 
1, 2, 3 en 12 van de besluitwet dd. 28 de
cember 1944 betrefTende de maatschap
pelijke zekerheid van de arbeiders, 2 van 
de besluitwet dd. 6 september '1946 tot 
wijziging van gezegde besluitwet, 9 van 
het besluit van de Regent dd. 16 januari 
1945 betrefTende de werking van de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
gewijzigd door artikel 1 van het besluit 
van de Regent dd. 7 september 1946, 
1, § 4, van de wet van 20 mei 1949 waarbij 
de toepassing van het stelsel van de maat
schappelijke zekerheid tot sommige door 
de openbare besturen te werk gestelde 
arbeiders wordt uitgebreid, doordat het 
bestreden vonnis de geldigheid aanneemt 
van het besluit van de Regent del. 16 ja
nuari 1945 zoals het door het besluit van 
de Regent del. 7 februari 1946 werd gewij
zigd en inzonderheid van de bijdragever
meerderingen welke het invoert, dan 
wanneer gezegd besluit de machten te 
buiten gaat krachtens welke het genomen 
werd, daar de bepalingen waarover het 
gaat in werkelijkheid burgerlijke straffen 
of belastingen invoeren, - en dit onder 
voorwendsel dat de bepalingen waarover 
het gaat door de wet van 20 mei 1949 
geldig gemaakt werden, dan wanneer 
gezegde wet dergelijke geldigmaking, na
melijk deze van het besluit van 7 februari 
1946, niet bevat, doch enkel naar de 
vroegere bepalingen van « artikel 9 van 
het besluit van de Regent dd. 16 januari 
1945 " verwijst : 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 7 september 1946 ·tot wijzi
ging van het besluit van de Regent van 
16 j anuari 1945 betreffende de werking 
van de Rijksdienst voor maatschappe
lijke zekerheid genomen werd krachtens 
artikel 2 van de besluitwet van 6 septem
ber 1946, waarbij vanaf '1 october 1946, 
het artikel '12 van de besluitwet van 
28 december 1944, betrefTende de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders 
gewijzigd werd ; 
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Overwegende dat, naar luid van arti
kel1, § 4, van de wet van 20 mei 1949, 
waarbij de toepassing van het stelsel 
van de maatschappelijke zekerheid tot 
sommige door de openbare besturen te 
werk gestelde arbeiders uitgebreid wordt, 
de bepaling·en van artikel 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944, « sedert 
1 october 1946 toepasselijk op de werk
gevers en de arbeiders bedoeld bij arti
kel 2 ,, - dit wil zeggen de bepalingen 
van artikel 12 zoals zij bij artikel 2 van 
de besluitwet van 6 september 1946 ge
wijzigd werden -, met uitzondering van 
de strafbepalingen, op de bij § 1 bedoel
d:. openbare besturen van toepassing 
ZlJn; 
. Overweg·ende dat, door, enerzijds, vast 
te stellen dat de nieuwe bepalingen van 
artikel 12 van de besluitwet van 28 de
cember 1944, - dit wil zeggen artikel 2 
van de besluitwet van 6 september 1%6, 
- sedert 1 october 1946 toepasselijk zijn, 
en door ze, anderzijds tot openbare be
sturen uit te breiden, de wetgever ze als 
wetteljjk verplichtend erkend heeft; 

Dat die interpretatie door de wet
gevende macht voor de hoven.en recht
banken bindend is ; 

Dat, door de wettelijkheid te erkennen 
van de bepalingen van het besluit van de 
Regent van 7 september 1946, die het 
besluit van de Regent van 16 januari 1945 
gewijzigd hebben en die krachtens arti
kel 2 van voormelde besluitwet van 6 sep
tember 1946 en binnen de perken van dit 
artikel genomen werden en op '1 october 
1946 in werking getreden zijn, het vonnis 
geen van de in het micldel aangehaalde 
bepalingen geschonden heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
· Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doordat, aldus te kort 
komend in de verplichting die op de 
rechter rust zijn beslissing te motiveren 
zodat hij een passend antwoord op de 
conclusies van de partijen verstrekt, het 
bestreden vonnis het door aanlegster op
geworpen middel niet beantwoordt dat 
erin bestaat te beweren dat de wet van 
20 mei 1949 de geldigmaking van de in 
het eerste middel bedoelde bepalingen, 
namelijk deze van het besluit van 7 sep
tember 19~6, niet hevat, doch enkel en 
aileen naar de vroegere bepalingen ver
wijst : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat artikel 1, § 4, van de wet 
van 20 mei 1949 «de schikkingen van 
het Regen tsbesluit van 16 j anuari 1945, 

zoals zij reeds door het Regentsbesluit 
van 7 september 1946 gewijzigd werden , 
voor geldig heeft erkend ; dat het alzo de 
conclusies van aanlegster, die beweerde 
dat die wetsbepaling geen geldigverkla
ring van de vroegere besluiten bevatte 
op passende wijze beantwoord heeft; ' 

Dat het middel in feite faalt ; 
Over het derde middel, afgeleid uit 

de schending van artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van , 
de Grondwet, doordat, aldus te kort 
komend in de verplichting welke op de 
rechter rust zijn beslissing te motiveren 
zodat hij een passend antwoord op de 
conclusies van de partijen verstrekt, het 
bestreden vonnis er zich bij bepaald heeft 
de exceptie te beantwoorden die aanleg
ster ten opzichte van de bij dragevermeer
deringen opwierp, en verzuimd heeft de 
exceptie te beantwoorden die zij opwierp 
aangaande « het in rekening brengen van 
bijslagen en van interesten ,, hetwelk 
« ook volledig omvettig en zonder enige 
grondslag is " : 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies geen onderscheid tussen bij
dragevermeerderingen en bijslagen ge
maakt heeft ; 
· Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat de gevorderde bijdragever
meerderingen wettelijk zijn en de redenen 
daarvan aangeeft; dat het vervolg·ens er 
op wijst dat geen enkel interest op de 
vervallen interest van 4.665 frank ver
schuldigd is, omdat deze op de dag van 
de gerechtelijke aanmaning voor geen 
volledig jaar verschuldigd was en dat de 
rentevoet hoe hoog hij ook weze « wette
lijk vastgesteld " is geweest; 

Dat het aldus aanlegsters bewering op 
passende wijze beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

13 mei 1955. - 1 e kamer. - Voor
zittei', 1-L Vandermersch, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-g·eneraal. 

2e KAMER.- 16 mei 1955 

MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING OP 
MORELE GROND. - DIENSTPLICHTlGE 
TOT VERVROEGDE DIENSTNE~HNG TOE-
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GELATEN. - GEEN RECHT MEER OP 
GEWOON UITSTEL NOCH OP VRIJLATING 
VAN DIENST. 

De tot de ve1·vroegde d-ienstnem-ing toege
laten dienstplichtige heeft geen recht 
meer noch op het gewone uitstel noch op 
de vrijlating van dienst op morele grond, 
voorzien door artikelen ·10 en 12 van de 
wet van 15 juni 1951 en door art!:kelen 1 
en 2 van de wet van 12 maart 1954 (1). 
(Wet van 15 juni 1951, art. 9.) 

(GILLET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 28 januari 1955 gewezen 
door de Hoge Militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 2 van 
de wet van 12 maart 195~ tot wijziging 
van de dienstplichtwet van '15 juni 1951, 
doordat de bestreden beslissing gewei
gerd heeft aanlegger het voordeel van de 
aangehaalde wetsbepalingen toe te ken
nen, dan wanneer zij de mogelijkheid, 
om vrijlating van dienst aan te vragen, 
voorzien ten voordele van alle dienst
plichtigen, die de voorwaarden van §§ 1° 
en 2° van artikel '12 van de wet van 
15 juni 1951 vervullen en hun aanvraag 
v66r de dag waarop zij hun eenheid 
moeten vervoegen indienen zonder onder
scheid naar gelang bedoelde dienstplich
tigen al dan niet om vervroegde indienstc 
neming verzocht hebben, en dan wanneer 
aanlegger, ten tijde van zijn aanvraag 
om vervroegde indienstneming, weze op 
23 januari 1953, zich nog niet in de wet
telijke voorwaarden bevond om van vrij
lating van dienst op morele grond te 
kunnen genieten, een zesde kind slechts 
op 22 october 195~ in het gezin waarvan 
hij deel uitmaakt geboren zijnde : 

Overwegende dat, volgens- de over
gelegde stukken, aanlegger op 23 januari 
1953 een aanvraag om vervroegde dienst
neming heeft ingediend en dat op 22 octo
ber 195~ in het gezin waarvan hij deel 
uitmaakt een zesde kind geboren werd ; 

Overwegende dat, luidens artikel 9 van 
de wet van 15 juni 1951, de bepalingen 
van de afdeling III van deze wet betref
fende het uitstel en de vrijlating· van 
dienst op morele grond niet toepasselijk 

; (1) ARCQ, Cornmentaire de la loi sur la milice, 
nrs. 54 en 55. 

VERBR., 1955. - 49 

zijn op de dienstplichtige die een aan
vraag om vervroegde dienstneming in
dient ; dat deze laatste, ingevolge arti
kel 66, § 2, van gezegde wet, van zijn 
aanvraag niet meer kan afzien indien hij 
bij verschijning voor het recruterings- en 
selectiecentrum als g·eschikt voor de 
dienst aangewezen werd en zich bijgevolg 
alsdan niet meer op gewoon uitstel of 
vrijlating van dienst kan beroepen ; 

Overwegende dat, niet meer in aan
merking voor gewoon uitstel of vrijlating· 
van dienst komend, aanlegger zich niet 
kan beroepen op de nieuwe door de wet 
van 12 maart 195~ voorziene termijn, 
welke wet slechts degenen betreft die wei 
gerechtigd zijn om een aanvraag tot 
gewoon uitstel of vrijlating van dienst 
in te dienen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

16 mei 1955. - 2e kamer. - Vom·
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar

- nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 mei 1955 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFRECHTELIJKE ZAKEN. 
-BE'l'WIS'fiNG BE'l'REFFENDE DE ECH'l'
HEID VAN ZEKERE VERKLARINGEN. -
RECH'l'ER OVER DE GROND WELKE DIE 
VERKLARINGEN BIJ l\UDDEL VAN WE
TENSCHAPPELIJKE WERKEN, DIE TIJ
DENS DE DEBA'l'TEN NIE'l' INGEROEPEN 
WERDEN, NAGAA'l'. - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- STRAFRECHTELIJKE ZAKEN.- MID
DEL WELKE ZEKERE BEWEEGREDENEN 
EN VASTSTELLINGEN VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING BEKRITISEERT. -BE
SLISSING WETTELIJK GERECHTVAAR
DIGD DOOR ANDERE BEWEEGREDENEN 
EN VASTSTELLINGEN. - lVIIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

1° Schendt niet de rechten van de ve1•dedi
ging, de strafrechter die de echtheid van 
zelcere verklaringen bij middel van een 
wetenschappelijlc WM'k nagaat, zelfs in
dien dat werk tijdens de debatten niet 
werd ingeToepen (2). 

(2) Vergel. verbr., 23 september 1954 (Arr. 
Verbr., 1954, 26; Bull. ·en PAsrc., 1955, I, 36).. 
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2c Is niet ontvankelijk, bij gemis aan 
belang, het middel dat zekere beweeg
redenen en vaststellingen van de bestre
den beslissing critiseert, dan 1vanneer 
zij door andere beweegredenen en vast
stellingen wettelijk gerechtvaar·digd is ( 1). 

(DESCAMPS EN VERHEYE.) 

ARRES'l', 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. N opens de voorziening van 
Descamps: 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de .schending van de rechten van de 
verdediging, doordat het arrest, om tot 
het bestaan van de aan eiser ten laste 
gelegde betichting te besluiten, op een 
element steunt dat noch ergens in het 
dossier vermeld wordt, noch voor de 
rechtbank, noch voor het hof op enig 
ogenblik het voorwerp van debatten 
heeft uitg·emaakt, en dit element als 
doorslaggevend ten aanzien van eiser 
Descamps. aanvaardt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat, volgens de Beginselen der 
gerechtelijke geneeskunde van professoren 
Thomas en De Bussche'r, de vrucht
afdrijving door schedespoelingen met 
zeepwater kan worden verwekt; dat de 
verwijzing naar een wetenschappelijk 
werk, om de echtheid van zekere ver
klaringen na te gaan, hoewel dit werk 
tijdens de debatten niet ingeroepen werd, 
de rechten van de verdediging niet 
schendt; 

Overwegende, immers, dat aanlegger 
de ten zijnen laste gelegde feiten kende 
en de g·elegenheid had insgelijks des
kundige adviezen in te winnen ten einde 
de betichting te weerleggen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over de tweede en derde middelen 

samen, het tweede, afgeleid uit de scherr
ding van artikelen 97 van de· Grondwet 
en 350 van het Strafwetboek, alsmede 
van het geloof dat aan verklaringen van 
getuigen verschuldigd is, doordat het 
arrest aangenomen heefi dat eiser als 
mededader aan het misdrijf van vrucht
afdrijving schuldig zou zijn, dan wanneer 
het arrest enerzijds ten aanzien van eiser 
alleen vaststelt dat hij bepaalde hande-

(1) Verbr., 5 juli 1954 (Bull. en PAsiC., 
1954, · I, 973, en nota). 

lingen zou verricht hebben, welke, onder 
meer, volgens het deskundig verslag en 
de verklaringen van de getuigen profes
soren Thomas, Snoeck en Schockaert in 
geen geval vruchtafdrijving konden te
weegbrengen, terwijl het arrest ander
zijds niet vaststelt dat deze handelingen 
wel vruchtafdrijving tot gevolg zouden 
kunnen hebben ; het derde, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de. 
Grondwet, 51,. 53, 66 en 350 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest eiser wegens mededaderschap aan 
het misdrijf van vruchtafdrijving veroor
deelt, dan .wanneer onder meer uit de 
termen van het arrest zelf blijkt dat de 
handelingen welke aan eiser ten laste 
gelegd worden, geen gevolg hebben gehad, 
met andere woorden geen vruchtafdrij
ving hebben lteweeg·gebracht, zodat eiser 
aileen maar schuldig zou kunnen zijn aan 
poging tot vruchtafdrijving, hetwelk niet 
strafbaar is : 

Overwegende dat deze middelen steu
nen op de bewering dat het bestreden 
arrest zou aangenomen hebben dat de 
enige tussenkomst van eiser erin bestaan 
heeft zeeploog voor schedespoelingen 
gereed te maken; 

Overwegende dat het arrest integen
deel vaststelt dat « {weede ~ hier aan
legger - en derde beklaagden hun schuld 
in zake niet betwisten en van meet af aan 
bekend hebben zich tot doctor Verheye 
gewend te hebben ten einde de kunst
matige onderbreking van de zwanger
schap te verwekken », en « dat Descamps 
wel als mededader aan feit A - vrucht
afdrijving - voorkomt, om in den zin 
van artikel 66 van het Strafwetboek, het 
feit gepleegd te hebben, daar hij alles 
in het werk heeft gesteld om de criminele 
abortus te verwekken en dat zonder zijn 
optreden het feit niet ware gebeurd >> en 
insgelijks wijst op zijn " menigvuldige 
bij doctor Verheye aangewende stappen 
om hem ertoe te breng·en de misdadige 
bewerking te verrichten »; 

Overwegende dat de middelen der
halve, bij gemis aan belang, niet ontvan
kelijk zijn; 

Overweg·ende, immers, dat zelfb indien 
het vaststond dat de schedespoelingen 
tot de vruchtafdrijving niet hebben bij
gedragen, de veroordeling van aanlegger 
niettemin gerechtvaardigd zou blijven, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
hij als mededader van gezegde vrucht
afdrijving dient beschouwd om alles. in 
het werk te hebben gesteld ten einde 
gezeg·de vruchtafdrijving te verwekken 
en namelijk om doctor Verheye recht-
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streeks te hebben aangezet deze misdaad 
te plegen; 

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

II. Nopens de voorziening van 
Verheye: 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

16 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saques. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 16 mei 1955 

1° GENEESKUNDE. - TANDHEEL
KUNDE;- TOELAATBAARHEID 'fO'f HET 
EXAMEN VAN 'fANDARTS. - MODALI
TEITEN BEPAALD DOOR AR'fiKEL 4 VAN 
HE'f KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 JUNI 
'1929. - WETTELIJKHEID. 

2° GENEESKUNDE.- ONWE'f'fELIJKE 
UITOEF·ENING. - lNBREUK OP ARTI
KELEN 18 EN 19 VAN DE WET VAN 
12 MAART 1818. - HERHALING. -
BEG RIP. 

'1 n ATtilcel 4 van het .lconinlclijlc besluit van 
1 juli 1929 waaTbij de vooTwaarden van 
ouderdom en van stage woTden geregeld 
mits dewelke Belgen, die een zekere prak
tijk van de tandheelkunde hadden, voor
lopig tot het examen van tandarts toe
laatbam· waTen werd genomen ter uit
voeTing en biimen de perken van de wet 
van 21 mei 1929 op het toekennen van 
academische graden en is, derhalve, wet
telijk (1). 

2° Een inbreuk op artikelen 18 of' 19 van 
de wet van 12 maart 1818 wordt in de 
door die artikelen voorziene staat van 
bijzondere herhaling gepleegd wanneer 
de overtreder het voorwerp van een m·oe
gere in staat van gewijsde gegane ver
oordeling, wegens inbreuk op dezelf'de 

(1) Zie nota 1 in Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1014. 

(2) SCHUIND, « Remarques sur la recidive 
penale ,, Rev. dr. pen., 1923, biz. 673, nr. 76. 

wetsbeP.aling, is geweest; de opvolgende 
misdnjven moeten dezelf'de tak van de 
geneeskunde niet betreffen (2). 

(~ANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op '1 december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 18 van de 
wet van 12 maart 1818, gewijzigd bij 
de wet van 18 juli 1946 en bij de wet 
van 27 maart 1853, 1 en 44 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1885, 1, 4, 
10 en 11 van het koninklijk besluit van 
1 juni 1934, 50 van de wet van 21 mei 
1929, 7, 97 en 107 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest het vonnis 
van 13 januari 1954 van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen (9e kamer) 
bevestigde, welk vonnis de aanlegger, uit 
hoofde van onwettelijke uitoefening van 
tandheelkunde, tot vijftien dagen ge
vangzitting (met vijf jaar uitstel) en tot 
de g·edingkosten, met verbeurdverklaring 
van de aangeslagen voorwerpen, had ver
oordeeld, dan wanneer het koninklijk 
besluit van 1 juli 1929, genomen in uit
voering van artikel 50 van de wet van 
21 mei 1929 en bepalend dat enkel de 
Belgen, die tenminste acht en twintig 
jaar oud waren op 31 december 1929, 
met vrijstelling van de onder artikel 1 
van g·enoemd besluit gestelde voorwaar
den tot het examen van tandarts werden 
toegelaten, niet binnen het bij voorge
noemde wetsbepaling omlijnd bestek 
blijft en derhalve blijkbaar onwettelijk 
is : 

Overwegende dat aanlegger strafrech
terlijk vervolgd en, bij het bestreden 
arrest, veroordeeld werd onder meer om 
de tandheelkunde uitgeoefend te hebben 
zonder houder te zijn van een van de 
titels opgesomd onder artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 1 juli 1934, het
welk namelijk verwijst naar de wet van 
21 mei 1929 en de besluiten in uitvoering 
ervan genomen ; 

Overwegende dat aanlegger, steunende 
op tijdens de bespreking van voornoemde 
wet afgelegde verklaringen, voorhoudt 
dat hij, ingevolge een verworven recht, 
spruitend uit zijn vroegere praktijk van 
tandarts-mekanieker, het vermag de uit
oefening van dit beroep voort te zetten 
zonder rekening te houden met de ver
eisten op liet stuk van de bekwaamheids-
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getuigschriften welke gesteld werden door 
het ter uitvoering van de wet van 21 mei 
1929 genomen koninklijk besluit van 
1 juli 1929, om reden dat dit koninklijk 
besluit onwettig is doordat het, bij het 
bepalen van de modaliteiten waaraan de 
examens ondergeschikt werden, in strijd 
met hetgeen in artikel 50 van de wet 
van 21 mei 1929 bedongen werd, de 
verworven rechten van de belang·hebben
den over het hoofd gezien heeft ; 

Overwegende dat het artikel 50 van de 
wet van 21 mei 1929, bij wijze van over
gangsbepaling·, voorziet dat, tij dens de 
vijf jaren volgende op de inwerking
treding· van de wet, de provinciale genees
kundige commissies voortgaan bekwaam
heidsgetuigschriften af te leveren aan 
degenen die wensen tot het beoefenen van 
de tandheelkunde toegelaten te worden ; 
dat gezzgd artikel de voorwaarden waar
aan de in dit verband af te leveren getuig
schriften moeten volcloen niet aanduidt 
doch integendeel de uitvoeringsmodali
teiten aan de uitvoerende macht op
draagt door te verklaren dat de schik
kingen omtrent het afleveren van die 
attesten door een koninklijk besluit zullen 
geregeld worden; 

Overwegencle dat het koninklijk be
sluit van 1 juli 1929, genomen ter uit
voering van voornoemd artikel 50, de 
modaliteiten, waaraan de examens moe
ten beantwoorden, bepaalt en onder meer 
in zijn artikel to voorschrijft dat degenen 
die drager zijn van een van de in artikel1 
van evengemeld besluit opgesomde ge
tuigschriften tot het examen van tand
arts toegelaten worden; dat het noch
tans, rekening houdend met de mogelijke 
rechtmatige belangen van de praktizij
nen, die wensen zich met het nieuw stelsel 
in orde te stellen, uitzonderingen voorziet 
ten voordele van de personen welke, bij 
de bekendmaking van het besluit, een 
vijfjarige tandheelkundepraktijk in 
Belgie hadden en op 31 december 1929, 
de ouderdom van minstens 28 jaar bereikt 
hadden en dezen van de in artikel 1 op
gesomde voorwaarden vrijstelt ; 

Overwegende derhalve, dat het konink
lijk besluit dd. 1 juli 1929, bij het bepalen 
van de voorwaarden waaraan de examens 
rrioeten voldoen, binnen de perken van 
artikel 50 van de wet van 21 mei 1929 
blijft en wettelijk ter uitvoering er van 
genomen werd; dat de ingeroepen wets
bepalingen niet geschonden werden en 
het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 18 van 
de wet van 12 maart 1818 uitgelegd 

door·de wet van 27 maart 1853 en gewij
zigd bij de wet van 18 juli 19/o6, 20 van 
gezegde wet van 12 maart 1818, 9 en 97 
van de Grondwet, eerste onderdeel, door
dat het bestreden arrest het vonnis van 
13 j anuari 195/o van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen (9e kamer) 
bevestigde, welk vonnis de aanlegger in 
staat van tweede wettelijke herhaling 
verklaard heeft en de voor het geval van 
derde overtreding voorziene straffen heeft 
toegepast zonder te bevinden dat de 
overtreclingen, welke de herhaling vorm
den, identisch, met de weerhouden telaste
leggingen war!:m, dan wanneer er, in zake 
onwettelijke uitoefening, slechts bij iden
titeit van misdrijf en overtreding van 
dezelfde wetsbepaling wettelijke herha
ling bestaat; tweede onderdeel : doordat 
het bestreden arrest, ofschoon bevindende 
dat de stukken van het beteugelend ge
ding, in strijd met hetgeen de Correctio
nele Rechtbank van Antwerpen in haar 
vonnis van 13 januari 195/o ten onrechte 
had verklaard, zich niet in het straf
dossier bevonden, beslist heeft dat de bij 
het dossier gevoegde vonnisuittreksels 
voldoende waren om de bevinding van de 
staat van tweede wettelijke herhaling 
van aanlegger toe te Iaten, dan wanneer 
integendeel de aanwezigheid in het dossier 
van de vonnisuittreksels aileen, de aan
gesproken rechtsmachten niet toeliet de 
identiteit van misdrijven te bevinden, 
wat een onontbeerlijke voorwaarde is 
voor de toepassing van de straf welke 
voor het geval van derde overtreding is 
voorzien : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat in de door artikel 18 

van de wet van 12 maart 1818 voorziene 
staat van bijzondere herhaling verkeren 
aile personen welke, na bij een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis, wegens het 
uitoefenen van om het even welke tak van 
de geneeskunde, waartoe zij niet bevoegd 
waren, veroordeeld te zijn geweest, voor 
een tweede of voor een derde maal wegens 
het uitoefenen van om hel even welke tak 
van de geneeskunde waartoe zij niet be
voegd waren "vervolgd " worden; dat, 
om tot grondslag van deze bijzondere 
herhaling te kunnen dienen het eerst 
gepleegde misdrijf niet identisch met het 
daarop volgende hoeft te zijn maar een 
inbreuk op dezelfde wetsbepaling moet 
uitmaken; 

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

Over het tweede onderdeet: 
Overwegende dat bedoelde vonnisuit-
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treksels vermelden dat aanlegger wegens 
onwettige uitoefening van de genees
kunde veroordeeld werd, zonder te bepa
len of deze veroordelingen wegens in
breuken op artikel 18 van de wet van 
12 maart 1818 ofwel op artikel 19 van 
deze wet uitgesproken werden ; 
· Overwegende echter, dat het bestreden 
arrest niet enkel op deze uittreksels 
steunt, maar er ook op wijst dat aanleg
ger niet ontkent zich in staat van tweede 
wettelijke herhaling te hebben bevonden ; 

Overwegende dat de betichting uit
drukkelijk vermeldt dat aanleggcr zich 
in de door artikel 18 van de wet van 
12 maart 1818 voorziene staat van tweede 
wettelijke herhaling bevindt en nader 
bepaalt onder meer dat de vroegere ver
oordelingen " hoofdens inbreuken op de
zelfde wetsbepaling '' uitgesproken wer
den · 

D~t de rechter over de grond uit deze 
bestanddelen vermocht af te leiden dat 
aanlegger zich in voormelde staat bevond 
en het bestaan ervan wettelijk heeft vast
gesteld door de betichting, zoals zij om
schreven is, voor bewezen te houden ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. · 

16 mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waa~
hemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 mei 1955 

1o VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
- PDBLIEKE VORDERING. - lNBREUK 
OP DE REGLEJVIENTATIE VAN DE HANDEL 
VAN VOOR DE VOEDING VAN DIEREN 
BESTEMDE STOFFEN. - lNBREUK MET 
POLITIES'l'RAFFEN BETEUGELD. - VER
JARING. - TERMIJN. 

2o VERWIJZING NA VERBREKING. 
- VERBREI<ING NADAT DE PUBLIEKE 
VORDERING VERVALLEN IS.- VERBRE
KING ZONDER VERWIJZING. 

1o . In geval van inbreuk op de. reglemen
tatie van de handel van tot de voeding 
van de dieren bestemde stoffen, beteugeld 

do01· de bij m·tikel 4 van het koninklijk 
besluit nr. 89 van 30 november 1939 
voorziene politiestra ffen, en namelijk in 
geval van inbreuk op artikel 2 van het 
besluit van de Regent van 10 juni 1948, 
vervalt de publieke vordering, bij gemis 
aan een oorzaak van schorsing van de 
verjaring, wanneer zes maanden ver
lopen zijn sedert de laatste alcte van 
O'Yfderzoek of van vervolging verricht, 
bmnen de zes maanden te rekenen van 
de dag waarop de overtreding gepleegd 
werd. (vVet van 17 april 1878, art. 23 
en 26.) 

2° Wanneer· de beslissing over de publieke 
vordering . verbroken is omdat zij ver
vallen is, is er· geen aanleiding tot ver·
wijzing (1). 

(MORTELMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 2ltc december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel van ambtswege, af
geleid uit de schending van de arti
kelen 23 en 26 van de wet van 17 april 
1878 : 

Overwegende dat aanlegger onder meer 
vervolgd en veroordeeld werd om op 
4 januari 1954, bij inbreuk op artikelen 2-
B.-8, 14, § 1, van het Regentsbesluit van 
10 juni 1948 en 4 van het koninklijk 
besluit dd. 30 November 1939 op het 
in artikel 1 van gezegd besluit bedoelde 
etiket, het graan, de stof of de afval 
waarvan het rijstvoedermeel van graan
afval, het havervoedermeel of een ander 
voedermeel voortkwai:n, niet te hebben 
aangeduid, de verjaring van de publieke 
vordering door de lastgeving van de pro
cureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen dd. 
20 mei 1954 (tela&tlegging B) gestuit 
zijnde; 

Overwegende dat gezegde inbreuk, lui
dens artikelen 4, alinea 1, van het konink
lijk besluit van 30 november 1939 en 14, 
§ 1, van het besluit van de Regent van 
10 juni 1948, met een geldboete van 1 
tot 25 frank strafbaar is; dat de open
bare uit deze overtreding ontstane verde
ring bij gemis aan een latere nuttige 
akte van stuiting en aan grond van schor
sing, op 2ltc december 1954 verjaard was; 

(1) Verbr., 2 mei 1955 (Bttll. en PASIC., 
1955, I, 952, en nota 6). 
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Overweg·ende dat de ten laste van aan
legger wegens de betichting B uitgespro
ken veroordeling derhalve onwettelijk is 
en het bestreden arrest de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiiile of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd 
werden en dat de straf wegens betich
ting A overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt het arrest 
in zover het aanlegger weg·ens de telast
legging B tot een straf veroordeelt; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigd arrest; zegt 
dat er g·eeri aanleiding is om de zaak naar 
een ander hof te verzenden ; veroordeelt 
aanlegger tot de helft van de kosten en 
laat de wederhelft ten laste van de Staat. 

16 mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 mei 1955 

TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - OvERNE
MING VAN EEN BESTAANDE SLIJTERIJ. 
- VERMINDERING VAN DE OPENINGS
TAXE. - VOORWAARDEN. 

Hij die, geen slijter zijnde, een bestaande 
slijterij van gegiste dranken ove1·neemt, 
geniet enkel van de vermindering van de 
openingstaxe indien de overdmger, wellce 
e1· van afziet zijn bedrijfsuitbating elders 
voo1't te zetten, regelmatig .de overgedra
gene slijterij uitbaatte, en namelijk in
dien hij de openingstaxe had gekweten. 
(Wetten betreffende de slijterijen van 
gegiste dranken, samengeschakeld bij 
koninklijk besluit van 3 april 1953, 
art. 15, 19, 2°, en 20, ~0.) 

(BORGERS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest; op 2~ december 195~ gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 19, 2°, 

en 20, ~0 , van het koninklijk besluit van 
3 april 1953 tot samenordening van de 
wetsbepalingen inzake slijterijen van ge
giste dranken, doordat het bestreden 
arrest eiseres tot de betaling van het 
volledig bedrag van de openingsbelasting 
van een bestaande slijterij veroordeeld 
heeft, dan wanneer haar overdraagster 
bij het beheer van de douanen en accijn
zen tijdig een verklaring neergelegd had 
waarbij zij bevestigde er van af te zien 
op de bepalingen van artikel 20, ~0 , van 
het koninklijk besluit van 3 april 1953 
aanspraak te maken, hetgeen, bij toe
passing van artikel 15 van hetzelfde 
koninklijk besluit, de vermindering van 
een derde van de door eiseres verschul
digde openingstaxe voor gevolg moest 
hebben : 

Overwegende dat bovengemeld arti
kel 15 de openingsbelasting die door een 
nieuwe slijter verschuldigd is tot het 
derde vermindert wanneer hij een be
staande slijterij overneemt waarvan zijn 
overdrager afziet op de bepalingen van 
artikel 20, 4°, van het koninklijk besluit 
van 3 april1953 aanspraak te maken, het 
is te zeggen er van afziet zijn bedrijfs
uitbating elders in zekere door de wet 
bepaalde voorwaarden voort te zetten ; 

Dat deze bepaling de regelmatige ope
ning van de slijterij en derhalve het 
bestaan, in hoofde van de overdrager, 
van het recht waarvan de afstand aan de 
overnemer ten goede komt, insluit; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in beschouwingen die niet gecritiseerd 
worden, vaststelt dat zulk recht in hoof de 
van de overdraagster van eiseres niet 
bestond daar zij de overgedragene slijterij 
onwettelijk uitbaatte; · 

Dat, derhalve, het bestreden arrest 
door een juiste toepassing van de ingeroe
pene bepalingen de litigieuze verminde
ring aan eiseres geweigerd heeft ; 

Overwegende dat de ten laste van eise
res uitgesproken veroordeling door de 
bovenvermelde beweegreden gerechtvaar
digd wordt, dat, derhalve, het ander door 
eiseres ingeroepen middel zonder belang· 
voorkomt; 

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 voor
ziening ; veroordeelt eiseres tot de kosten. 

16 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter,. 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Mahaux, 
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advocaat-generaal. - Pleiter, H. De 
Weert. 

2° KAMER. - 16 mei 1955 

1o BURGERLIJKE VORDERING. 
BURGERLIJKE PARTIJ. RECHT
S'fREEKSE DAGVAARDING. - BEHOORT 
AAN DEGENE DIE ZICH DOOR HET JVIIS
DRIJF PERSOONLIJK BENADEELD MAG 
BEWEREN. 

2° STEDEBOUW. - BESLUITWET VAN 
2 DECEMBER 1946. - INBREUK OP 
ARTIKELEN 17 EN 18.- RECHTSTREEK
SE DAGVAARDING OP VERZOEK VAN DE 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN. -
0NTVANKELIJKHEID. 

1 o Is bevoegd om de publieke vordering, 
bij middel van rechtstreekse dagvaarding, 
aan de gang te brengen degene die 
beweren mag dat hij door het misdrijf, 
voorwe1·p van de vordering, benadeeld is 
geweest (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 3; Wetboek van strafvordering, 
art. 182.) 

2° De li,!Iinister van openbare werlcen, 
gelast om herstelling te vragen van de 
door de ov'ertredingen op artikelen 17 
en 18 van de besluitwet van 2 decem
ber 1946 betre ffende de stedebouw berok
lcende schade, is bevoegd om de dade1· 
van de overtreding rechtstreeks. voo1· de 
strafrechtbank te dagen (2). 

(ROEYKENS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 december 1954 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

I. Nopens de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1 van de wet van 17 april 
1878, doordat het bestreden arrest de 
rechtstreekse dagvaarding dd. 18 mei 
1953 van verweerder ontvankelijk ver
klaart, dan wanneer verweerder ter zake 

(1) Verbr., 19 maart 1951 (Arl'. Verbr., 
1951, blz. 417). 

(2) Zie nota 2 (Bull. en PAsiC., 1955, 
I, 1020). 

niet als burgerlijke of vervolgende partij 
optrad wijl hij geen ander belang kan 
inroepen dan het zedelijk belang de 
door de Staat uitg·evaardigde wetten te 
zien naleven : 

Overwegende dat de herstelling van 
de uit inbreuken op artikelen 17 en 18 
van de besluitwet van 2 december 1946 
ontstane schade, uit wier hoof de aanlegger 
gedaagd en veroordeeld werd, bij arti- . 
kel 27 van gezegde besluitwet op uit
drukkelijke wijze voorzien wordt en dat 
het recht dergelijke herstelling aan te 
vragen opgedragen wordt door deze wets
bepaling aan de Minister van openbare 
werken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
en het beroepen vonnis, hetwelk er door 
bevestigd wordt, vaststellen dat de vor
dering van de Belgische Staat op de in de 
rechtstreekse · dagvaarding opgenomen 
strafbare feiten steunt en dat de schade, 
waarvan de herstelling gevraagd wordt, 
er uit ontstaan is; dat het tevens er op 
wijst dat deze vordering, die ertoe strekt 
aanlegger te verplichten, bij wijze van 
herstelling, het zonder toelating opge
richt gebouw af te breken, niet aileen 
zedelijke doch vooral zakelijke oogmer
ken bedoelt ; 

Overwegende dat vermeld arrest dien
volgens heeft kunnen verklaren dat ver
weerder het overeenkomstig artikel 182 
van het Wetboek van strafvordering ver
mocht de openbare vordering aan de gang· 
te brengen ten einde de herstelling van 
de door de inbreuk veroorzaakte schade 
te bekomen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden· 

En o~erwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen nageleefd werden en dat 
de straf overeenkomstig de wet is ; 

II. Nopens de beslissing gewezen over 
de door verwee·der tegen aanlegger in
gestelde burgerlijke vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

16 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van
derveeren. 
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2e KAMER. - 17 mei 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - EXCEPTIONELE 
INKOMSTEN. - BEGRIP. - REFEREN
TIETIJDPERK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - MINIMUM AF
TREKBAAR VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG PER ACTIVITEITSJVIAAND.- VOOR
WAARDEN EN PERKEN VAN DIE AFTREK. 

1° Artikel 4, § 1, van de wet van 16 octobei' 
1945 beschouwt als, luidens m·tikel 10, 
§ 1, van dezelf'de wet, aan de extra
belasting ondei·hevige exceptionele winst 
het deel van al de gedurende het belast-

. bare tijdperk behaalde inkornsten die het 
geheel van de bij artikel 5, § 3, 5 of 6 
vooi·ziene bedragen overtreffen (1). 

2° Artikel 5, § 6, van de wet van 16 octo
ber 1945, welke een af'trekbam· rninirnurn 
van 5.000 fmnk pei' rnaand activiteit 
geduTende het belastbare tijdperk voo?'
ziet, laat die af'ti·ek slechts toe naarrnate 
van de dmtr van de belastbm·e bedT~ff's
activiteit, 't is te zeggen van die welke 
luidens artikel 2, § 1, van de wet belast
baTe inkornsten heef't vooTtgebracht (2). 

{DELBRASSINE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afg·eleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2, § 1, 4 en 5 van de wet van 1.6 octo
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ha
ten, zoals artikel 5 hij de wet van 30 mei 
1949 gewijzigd werd, eerste onderdeel, 
doordat het arrest zich tegenspreekt waar 
het, enerzijds, bevindt dat aanlegger, 
einde 1942, 284.371 fr. 50 in zijn zaak 
belegd heeft en waar het weigert met die 
:=;om rekening te houden in het bedrag 
van de gerede geldmiddelen op 1 januari 
1940, en anderzijds, waar het aan aan
legger de forfaitaire referentie van 

(1) Verbr., 29 juni 1954 (Au. Verbr., 1954, 
blz. 710; Btill, en PAsiO., 1954, I, 943). 

(2) Zie verbr., 23 en 27 januari 1953 (A•·•·· 
Verbr., 1953, 340 en 362; Bull. en PAsrc., 
1953, I, 381 en 404). 

300.000 frank weigert; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest ten onrechte 
aan aanlegger het recht geweigerd heeft 
een af te trekken referentiewinst van 
300.000 frank in plaats van 125.000 frank 
te bekomen, dan wanneer uit de vast
stellingen van het arrest blijkt dat aan
legger gedurende geheel het belastbaar 
tijdperk een bedrijfswerkzaamheid uit
geoefend heeft : 

Overwegende dat het middel in zijn 
beide onderdelen het bestreden arrest 
verwijt de eisen niet ingewilligd te hebben 
welke aanlegger v66r het hof van beroep 
met betrekking tot twee punten deed 
gelden, namelijk, 1° het bepalen van het 
bezit in geld dat de belanghebbende op 
1 januari 1940 zou bezeten hebben en 
dat hij op 125.000 frank wou doen bren
gen, en 2° het bedrag dat van de gedu
rende het belastbaar tijdperk behaalde 
belastbare inkomsten moest afgetrokken 
worden ter bepaling van de winst die als 
exceptionele winst aang·ezien wordt waar
op de bij de wet van 16 october 1945 
ingevoerde extra - belasting geheven 
wordt; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, om aan

leggers eis te verwerpen dat zijn bezit 
in geld op 1 januari 1940 van 50.000 frank 
op 125.000 frank zou worden gebracht, 
vaststelt dat aanlegger tot staving van 
zijn eis geen geldig rechtvaardigend ge
geven voorbrengt en dat, inzonderheid, 
" niets bewijst dat hij de geldmiddelen, 
welke hij beweert in 1942 in zijn zaken 
belegd te hebben {284.371 fr. 50), reeds 
op 1 januari 1940 bezat "; 

Overwegende dat uit deze vastst.elling 
niet blijkt dat het arrest erkend heeft., 
hoewel het over dat punt geen uitspraak 
behoefde te doen, dat aanlegger inder
daad in 1942 284.371 fr. 50 in zijn zaken 
zou belegd hebben ; 

Dat het middel mitsdien in zijn eerste 
onderdeel op een vaststelling rust welke 
het aan de bestreden beslissing toeschrijft 
maar welke dezelve niet bevat; dat dit 
onderdeel van het middel derhalve feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, blijkens het bestre

den arrest, de bedrijfswerkzaamheid 
welke aan aanlegger de winsten verscnaft 
heeft die onder to'epassing van de extra
belasting vallen, door hem gedurende het 
belastbaar tijdperk slechts vanaf decem
ber 1942, dit is gedurende 25 maanden,. 
is uitgeoefend geweest ; 

Overwegende dat naar luid van arti-
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kel4, § 1, van de wet van 16 october 1945, 
als exceptionele winst beschouwd wordt 
en; derhalve, volgens artikel 10, § 1, aan 
de· extra-belasting onderworpen is het 
gedeelte van de gezamenlijke, gedurende 
het belastbaar tijdperk behaalde belast
hare inkomsten, dat hoger gaat dan het 
totaal bedrag van de in artikel 5, §§ 3, 
5 en 6, aangeduide bedragen, berekend 
over een vroeger tijdperk dan het belast
bare, van gelijke duur als het belastbaar 
bedrijvigheidstijdperk, welk vroeger tijd
perk « referentietijdperk » geheten wordt; 

Dat artikel 5, hetwelk een aftrekbaar 
minimum van 5.000 frank per maand 
bedrijvigheid gedurende het belastbaar 
tijdperk bepaalt, dergelijke aftrekking 
slechts toestaat, ingeval er voor het be
lastbaar tijdperk geen zodanige bedrijfs
werkzaamheid werd uitgeoefend, naar
mate van de duur van belastbare bedrijfs
werkzaamheid, dit wil zeggen van de 
bedrijfswerkzaamheid die. de belastbare 
winsten volg·ens § 1 van artikel 2 van de 
wet opgeleverd heeft ; 

Overwegende dienvolgens, dat het 
arrest wettelijk beslist heeft dat enkel 
25 maal 5.000 frank of 125.000 frank 
als referentiewinsten of normaal geachte 
winsten van de winsten uit het beroep 
dat gedurende 25 maanden door aan
legger uitgeoefend werd mocht afgetrok
ken worden; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

17 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. van Beirs. -
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch; advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. De Mey en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 17 mei 1955 

1 o IN KOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND.- BEG RIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINS'I'EN 
VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIjAND. - AF
WIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN ZEKERE 
CATEGORIEEN PERSONEN. 

'1 o Artikel 1, § 1, van de wet van 15 october 

1945 vestigt een speciale belasting van 
100 t. h. op de inkomsten, winsten en 
baten die van 10 mei 194.0 tot 31 decem
ber 1944 doo1' bij artil£el1, § 1, litter a's a, 
b en c van zelfde artikel bedoelde natuur
lijke of rechtspersonen behaald werden. 
(Impliciete beslissing.) 

2° A-rtikel 1, § 3, 2e lid, van de wet van 
15 octobe1' 1945, gewijzigd doo1· artikel 5 
van de wet van 30 mei 1949, wijkt 
slechts af van de bepalingen van § 1 
van dit artikel ten opzichte van de per
sonen die in § 1, 2°, littera' s a en b, 
van artikel 25 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inlwmstenbelastin
gen vermeld zijn en ten opzichte van de 
onafhankelijke handelsvM·tegenwoordi
gers die reeds v66r 10 mei 1940 ten 
dienste van vijandelijke firma's stonden. 

(VAN DESSEL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCiEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 februari 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending· van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1434, 1435, 1498 en 1499 van. het 
Burgerlijk Wetboek, 4, en inzonderheid 4; 
§ 1, van de wet van 15 october 1945 
tot invoering van een speciale belasting 
op de winsten voortvloeiend uit leve
ringen en prestaties aan de vijand, en 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, eerste onderdeel, doordat het be
streden arrest de gelden welke tot het 
kopen van onroerende goederen door de 
echtgenote van aanlegger gediend hebben 
als belastbare inkomsten beschouwd 
heeft, om reden dat het bestaan, in de 
bij artikel 1499 van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalde vormen, van een eigen 
roerend bezit in het patrimonium van de 
echtgenote, ten belope van een som van 
2.710.737 frank, niet zou bewezen zijn, 
dan wanneer het vaststaat en niet ont
kend wordt dat de door aanleggers echt
genote gedurende het belastbaar tijdperk 
g·ekochte onroerende goederen het insge
lijks ten bedrage van de bovenaangeduide 
som zijn g·eweest, als wederbelegging van 
haar persoonlijke penningen, welke haar 
als voorschotten op erfenis waren toe
gekend geweest zodat zij haar eigen bezit 
waren, en dan wanneer artikel 1499 van 
het Burgerlijk Wetboek klaarblijkelijk 
niet toepasselijk is op het kopen van 
onroerende goederen als wederbelegging, 
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hetwelk aan artikelen 1435 en 1435 van 
het Burgerlijk Wetboek onderworpen 
blijft (inzonderheid schending van arti
kelen 1434, 1435, 1498 en 1499 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de boven
aangeduide wet van 15 october 1945 en 
97 van de Grondwet); tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest zich ertoe 
beperkt te verklaren dat aanleg·g·er niet 
zou bewijzen dat hij of zijn echtgenote 
zich in de bij artikel1438 van het Burger
lijk Wetboek omschreven voorwaarden 
zouden bevinden, hetgeen hen ervan zou 
ontslaan het schriftelijk bewijs bij te 
brengen van de schenkingen van hand 
tot hand welke door Corneel Poot, 
schoonvader van aanlegger, als voor
schotten op erfenis aan zijn dochter 
gedaan werden, en dat in diens aangifte 
van nalatenschap geen melding zou ge
maakt zijn geweest van bewuste schen
kingen van hand tot hand die beweerde
lijk in de drie aan zijn overlijden voor
afgaande jaren toegestaan werden, dan 
wanneer aanlegger in regelmatig· v66r 
het hof nedergelegde conclusies betoogde, 
enerzijds, dat zijn echtgenote de enige 
dochter was van de schenker van de 
giften van hand tot hand, hetgeen voor 
haar de zedelijke onmogelijkheid insluit 
zich een geschrift ten bewijze van die 
schenkingen te verschaffen, ,en ander
zijds, dat het niet aangeven van schen
kingen van hand tot hand in de nalaten
schap van Poot aileen dan een gegrond 
verwijt zou kunnen rechtvaardigen indien 
er kwam te blijken dat die schenkingen 
binnen de drie aan het overlijden voor
afgaande jaren plaats hebben gehad, wat 
nimmer is bewezen g-eweest, zodat het 
bestreden arrest, door te beslissen zoals 
het gedaan heeft, die conclusies niet 
heeft beantwoord (inzonderheid scherr
ding van artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op andere beschouwing-en dan de in het 
middel gecritiseerde rust; dat het inder
daad, bovendien op feiten en omstandig
heden wijst waaruit het afleidt dat de 
door aanleggers echtgenote gekochte on
roerende goederen het, behalve voor een 
bedrag van 933.590 frank, niet als weder
belegging· met aan de echtgenote eigen 
gelden, maar wei, in strijd met de ver
meldingen van de alden, met aanleggers 
penningen zijn geweest ; 

Dat het aldus vaststelt dat aanlegger 
in de akten verdichting gepleegd heeft, 
ten einde toepassing van de fiscale wet ten 
te ontgaan; 

Overwegende dat de Staat on\ vankec 
lijk is om in zaken van belastingen door 
aile rechtsmiddelen het bedrog, zelfs 
tegen en hoven de inhoud van de hem 
tegengestelde akten, te bewij zen ; 

Overwegende dat die vaststellingen 
van het arrest het gecritiseerd dispositief 
rechtvaardigen ; 

Dat daaruit volgt, ten aanzien van het 
eerste onderdeel, dat de in het middel 
vervatte grieven van belang ontbloot 
zijn, en ten aanzien van het tweede 
onderdeel, dat de rechter niet verplicht 
was zijn beslissing meer met redenen te 
omkleden om ze te rechtvaardigen ; 

. Dat beide 1 OI_l.der~~len van het mid del 
met ontvanltehJk ZIJll; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, en in
zoriderheid '1, § 3, lid 2, van de w£t van 
15 october 1945 tot invoering van (\thr~ce--~ 
speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, gewijzigd bij artikel 5 van de 
wet van 30 mei 1949, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat aanlegger zich vergeefs in de 
hoedanigheid van belastingplichtige in 
de speciale belasting volgend uit zijn 
activiteit als door de vijand gemanda
teerde persoon vallende onder toepassing 
van artikel 1, § 1, littera a, van de wet 
van 15 october 1945 beroept op de bepa
lingen van artikel 1, § 3, van de wet van 
15 october 1945, gewij zigd bij artikel 5 
van de wet van 30 mei 1949, dan wanneer 
dat artikel uitdrukkelijk bepaalt dat " bij 
afwijking· van§ 1, de in § 1, 2°, littera's a. 
en b, van artikel 25 van de samengeor
dende wetten aangeduide personen, als
mede de autonome handelsvertegenwoor
digers, die reeds v66r 10 mei 1%0 in 
dienst van vijandelijke firma's waren, 
slechts in de speciale belasting belastbaar 
zijn in zover hun bezoldigingen een nor
male bezoldiging te hoven gaan », en dan 
wanneer dat artikel gevolglijk wel voor 
g·eheel de eerste paragraaf van artikel 1 
van voormelde wet van toepassing is, 
zonder daarvan § 1, littera a, uit te slui-
ten, en dan wanneer althans het bestre-
den arrest het punt onzeker laat of het 
aanleggers bewijsvoering verwerpt omdat 
het overweegt dat deze de bij artikel 1, 
§ 3, van de wet van 15 october 1945 
bepaalde voonvaarden niet verenigt, of-
wei integendeel omdat het laat gelden 
dat dat artikel niet op de in§ 1, littera a, 
van voormelde wet aangeduide personen 
van toepassing is : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 15 october 1945 een speciale belasting 
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invoert op de van 10 mei 1940 tot 31 de
cember 19H onder meer door de door 
de vijand gemandateerde natuurlijke per
sonen behaalde inkomsten, winsten, be
zoldigingen en baten; 

Overwegende dat § 3, lid 2, van arti
kel 1 van de wet van 15 october 19!.5, 
gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 
30 mei 19!.9 slechts van de bepalingen 
van § 1 afwijkt ten aanzien van de in § 1, 
2°, littera's a en b, van artikel 25 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen aangeduide perso
nen en ten aanzien van de autonome 
handelsvertegenwoordigers die reeds v66r 
10 mei 19!.0 in dienst van vijandelijke 
firma's waren ; 

Overwegende dat uit de feitelijke vast
stellingen van het bestreden arrest, waar
tegen het middel geen critiek richt, blijkt 
dat aanlegger geen aan een Duitse een
heid -ondergeschikt arbeider was, doch 
een persoo,n die, " mandataris van de 
Duitse cantine zijnde "• onafhankelijk 
handelde; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat 
aanlegger niet behoorde tot de categorie 
van de in § 1, 2°, littera's a en b, van 
artikel 25 van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
bedoelde personen en dat hij nimmer 
handelsvertegenwoordiger van vijande~ 
lijke firma's was geweest ; dat daaruit 
volgt dat het bestreden arrest, zonder de 
in het middel ingeroepen wetsbepalingen 
te schenden, wettelijk en met motivering 
van zijn beslissing, geweig·erd heeft de 
bepaling van artikel 1, § 3, van de wet 

. van 15 october 1945, gewijzigd bij arti
kel 5 van de wet van 30 mei 1949, op 
aanlegger toe te passen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

17 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Sibille en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 17 mei 1955 

1NKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - LANDBOUWEX· 
PLOITATIE.- BEGRIP. 

Een overeenkomst betreffende een landgoed, 
welke de tussen de eigenam· van het · goed 
aangegane « vereniging" vermeldt, beoogt 
" de goede gang van de onderneming "• 
voorziet het houden van boeken welke de 
inkomsten en de uitgaven zullen ver
melden waarvan de op het vastgestelde 
tijdstip opgemaakte balans de verdeling 
van het verschil mogelijk moet maken 
en bepaalt dat « de eigenaar alle kopen 
sluit en op dat gebied volkomen v1·ij 
blijft "• onderstelt een daadwm·kelijke en 
rechtstree/i;se deelMming aan de land
bouwexploitatie van zijn erf, waarvan 
de winsten aan de bedrijfsbelasting on
derworpen zijn (1). (Samengeord-ende 
wetten, art. 25, § 1.) 

(BELGISCHE STAAT, 
T. GRAAF DE LIEDEKERKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 24 december 1952 en 29 aprii 
1953 gewezen door het Hof van beroep 
te Luik; 

I. In zover de voorziening tegen het 
arrest van 24 december 1952 gericht is : 

Overwegende dat aanlegger in zijn 
verzoekschrift tot verbreking geen grief 
doet gelden welke tot voormeld arrest 
betrekkelijk is en dat dienvolgens, ten 
aanzien van hetzelve, de voorziening tot 
staving waarvan geen middel ingeroepen 
wordt, niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening tegen het 
arrest van 29 april 1953 gericht is : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, 25, § 1, 27 en 55, 
§ 1, lid 1, van de bij besluit van 31 juli 
1941 samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 7 van de 
besluiten betreffende de nationale crisis
belasting, samengeschakeld bij besluit 
van 31 juli 1943, doordat het bestreden 
arrest de litigieuze aanslagen vernietigt 

(1) Betreffencle het begrip van. Ianclbouw
expioitatie, raadpi. verbr., 13 februari 1933 
(Bull. en PAsrc., 1933, I, 128); 7 october 1946 
(Arr. Verbr., 1946, biz. 322); 31 mei 1949 
(ibid., 1949, biz. 364); 26 mei 1953 (An·. 
Verbr., 1953, biz. 656; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 744); 24 december 1953 (Arr. Vm·br., 1954, 
biz. 300; Bull. en PAsrc., 1954, I, 363); 
22 februari 1955 (ibid., 1955, I, 682). 
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om reden dat de inkomstel), althans wat 
het gedeelte aangaat hetwelk aan ver
weerder toegekend werd tot uitvoering 
van een tussen een dame Mahoux en 
hemzelf gesloten contract, in zijnen 
hoofde niet te beschouwen vallen als 
door de winsten van een landbouw
bedrijf opgeleverde bedrijfsinkomsten, 
maar als de opbrengst van een pacht, 
gezien de twijfel die nopens de juridische 
aard van bovengemelde pacht heerst, 
welke blijkt een contract van deelpacht 
te zijn, dan wanneer uit de termen van 
bovengemeld contract en inzonderheid 
uit de clausule luidende « dat de eigenaar 
aile transacties sluit en op dat gebied vol
komen vrij blijft "• duidelijk blijkt dat 
het contract tot voorwerp gehad heeft 
de modaliteiten te bepalen van gemeen
schappelijke exploitatie door de overeen
komende partijen van. het erf waarvan 
aanlegger de eigenaar is en aan dezelve 
alle bevoegdheden voor te behouden in 
verband met belangrijke, met het land
bouwbedrijf verbonden verrichtingen, 
waaruit volgt dat het arrest het geloof 
miskend heeft dat verschuldigd is aan de 
akte waarop het steunt, door aan die 
akte een met de termen ervan onverenig
bare draagwijdte toe te kennen : 

Overwegende dat het hof van be:roep, 
waarbij een verhaal tegen een beslissing 
van de directeur van de directe belas~ 
tingen betreffende aanslagen in de inkom
stenbelastingen aanhangig was, geacht 
heeft de juridische aard te moeten bepa
Ien van een contract dat het voorwerp 
van een bij de debatten overgelegde 
overeenkomst was, ten einde na te gaan 
of de aangeslagen inkomsten in hoofde 
van verweerder al dan niet het karakter 
van bedrijfsinkomsten hadden, en uit de 
rechtskundige omschrijving van dat con
tract afgeleid heeft dat die inkomsten 
geen bedrijfsinkomsten waren en gevolg
lijk de litigieuze aanslagen vernietigd 
heeft; 

Overwegende dat, waar het aan de 
kwestieuze overeenkomst het wettelijk 
karakter van een contract van deelpacht 
toekent, om te beslissen dat de liti
gieuze inkomsten opgeleverd werden door 
de geldpacht welke verweerder tot uit
voering van dat contract inde, het be
streden arrest noodzakelijk erkent dat 
die inkomsten hun oorsprong hebben in 
het landbouwbedrijf dat in het land
eigendom waarop de overeenkomst be
trekking heeft geexploiteerd wordt; 

Dat het derhalve slechts op de uitleg
ging van die overeenkomst heeft kunnen 
steunen om te beslissen dat de litigieuze 

inkomsten in hoofde van verwee:rder g~en 
bedrijfsinkomsten uitmaakten naar de 
zin van de samengeschakelde Wf;ltten 
betreffende de inkomstenbelastingen,, 
door aan de bedingen van de overeen
komst een zodanige draagwijdte toe. te 
schrijven dat zij elke daadwerkelijl)'e en 
rechtstreekse deelneming· van verweerder 
in de landbouwkundige exploitatie van 
zijn erf uitsluiten; 

Dat zodanige uitlegging niet te ver
enigen is met de termen van de overeen
komst die, sprekende van « vereniging " 
en van « ... goede gang van de onder
neming "• bepaalt dat boeken met op
tekening van ontvangsten en uitgaven 
zullen gehouden worden waarvan de 
op het vastgestelde tijdstip opgemaakte 
balans de verdeling van het verschil 
moet mogelijk maken, en onder meer bij 
een stellige clausule voorschrijft dat « de 
eigenaar alle transacties sluit en op dat 
gebied volkomen ·vrij blijft "; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdien enkel heeft kunnen uitspraak 
doen zoals het heeft gedaan door aan 
de overeenkomst een met derzelver ter
men onverenigbare draagwijdte toe te 
kennen, aldus het geloof miskennend dat 
verschuldigd is aan de aide waarop het 
zijn beslissing· steunt; · 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 
. Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest clat op 29 april 1953 werd ge
wezen ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot drieviercle van 
de kosten en aanlegger tot het over
blijvencle vierde ; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. · 

17 mei 1955. - 2e kamer.- Voorzitte?', 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. van Beirs. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Delhez;· 

2e KAMER. - 17 mei 1955 

'1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSLAS
TEN. - AFTREKBARE LASTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - BEDRIJFSLAS
TEN. - REGEL BETREFFENDE DE AF
TREK VAN DIE LASTEN VOORZIEN DOOR 
ARTIKEL 26 VAN DE SAMENGEORDENDE 
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WETTEN. - REGEL TOEPASSELIJK OP 
DE EXTRA-BELASTING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. BELASTBARE 
WINSTEN. - WINSTEN VERMELD IN 
ARTIKEL 25, § 1, 1°, VAN DE SAMEN
GEORDENDE WETTEN. - WINSTEN, O;N
DER VOORBEHOUD VAN DE DOOR DE 
WET VAN 16 OCTOBER 19q5 VERMELDE 
BIJZONDERHEDEN, OP DEZEJ,FDE MA
NIER ALS DOOR DE SAMENGEORDENDE 
WETTEN BESCHOUWD. 

1° De in artikel 25 van de samengeordende 
wetten betreffende de inlwmstenbelastin
gen vermelde inkomsten en namelijk de 
winsten van de nijverheids-, handels- en 
landbouwbedrijven, zijn op hun netto 
bedrag belastbaa·r, 't is te zeggen op hun 
bruto bedrag vwrminderd met de bedr·ijfs
uitgaven, welke gedurende de belastbare 
tijd werden gedaan, ten einde die in
komsten te ve1·krijgen of te behouden (1). 
(Samengeordende wetten door besluit 
van 15 januari 1948, art. 26, § 1.) 

2° Bij afwezigheid, in de wet van 16 octo
bel' 1945, van een afwijking van de 
bepalingen van artikel 26 van de samen
geordende wetten, is de 1·egel die toelaat 
van het bruto bedrag van de bedrijfs
inJwmsten enkel de bedrijfsuitgaven af te 
trekken die gedurende de belastba'l'e tijd 
gedaan wm·den ten einde die inkomsten 
te verkrij gen en te behouden, op de extra
belasting toepasselijk (2). 

3° Wanneer artikel 2, § 1, littera a, van 
de wet van 16 october 1945 naar de 
in artikel 25, § 1, 1°, van de samen-

. geordende wetten vetmelde winsten ver
wijst, bedoelt het, onder voorbehoud van 
de bijzonderheden welke het vermeldt, .die 
winsten op dezelfde man-ier als de samen
ge01·dende wetten te beschouwen. 

(BODART, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 110 van de 
Grondwet, 2 en 19 van de wet van 

(1) Zie namelijk verbr., 26 october 1954 
(Arr. Verbr., 1955, blz. 116; B~tll. en PASIC., 
1955, I, 167). 

(2) Zie. nota 2 in Bt£ll. en PASIC., 1955, 
blz. 1026. 

16 october 1%5 tot invoering van een :j 
extra-belasting· op de in oorlogstijd be- J 

haalde exceptionele inkomsten, winsten 1 
en baten, 25, § 1, en 26 van de wetten 1 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa- 1 
mengeschakeld bij koninklijk besluit van j 
15 januari 1948, 6 van de wetten op de 
nationale crisisbelasting, samengescha-
keld bij koninklijk besluit van 16 januari I 
1948, doordat het bestreden arrest ver- I 
klaart dat, ter bepaling van de belastbare I 
inkomsten, zowel ten aanzien van de I 
extra-belasting als van de bedrijfsbelas- I 
ting·, een som van 97.258 frank, bedrag I 
van de overdrachtstaxes op de handels- 1 
verrichtingen gedurende het belastbaar 1 
tijdvak niet voor aftrekking in aanmer- 1 
king komt, en zulks om reden dat voor- 1 
melde som niet in de loop van dat tijdvak 
betaald geweest is, maar bij de afsluiting j 
ervan verschuldigd is gebleven; dan wan-
neer : a) de kwestieuze belastingen enkel I 
op een met het overschot van de baten I 
op de lasten overeenkomend netto-inko- I 
men kan geheven worden ; b) indien er I 
ook aangenomen werd dat de schulden I 
met bedrijfskarakter, onder meer die van I 
een indirecte belasting, welke tijdens het 1 
belastbaar tijdvak aangegaan worden, I 
ter berekening van het aan de bedrijfs- 1 
belasting onderworpen inkomen niet van 1 
de bruto-winst mogen worden afgetrok- I 
ken, die aftrekking in elk geval ter bepa- 1 
ling van de grondslagen van de extra-
belasting zou dienen plaats te hehben : j 

Overwegende dat artikel 26, § 1, van I 
de bij besluit van 15 januari 1948 samen- 1 
geschakelde wetten bepaalt dat de in 
artikel 25 vermelde inkomsten - name- I 
lijk onder meer de winsten v~n om het I 
even welke nijverheids-, handels- of land- I 
bouwbedrij ven, - naar hun zuiver be- I 
drag belastbaar zijn, weze op grond van I 
hun bruto-bedrag verminderd met de I 
bedrijfsuitgaven aileen, welke gedurende I 
de belastbare tijd werden gedaan om die I 
inkomsten te verkrijgen of te behouden; 1 

Overwegende dat deze gebiedende I 
regel, vervat in de wetten betreffende 1 
de inkomstenbelastingen, ter zake van de 1 
extra-belasting toepassing moet vinden, 1 
vermits artikel 19 van de wet van 16 oc- 1 
tober 1945 it?mers bepaalt dat, in zover 
er van door d1e wet niet wordt afgeweken, j 
de bepalingen van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin- I 
gen, die op de bedrijfsbelasting betrek- I 
king hebben, op de extra-belasting van I 
toepassing zijn ; I 

Overwegende dat, vermits in de wetl 
van 16 octo~er 1945 generlei afwijkingl 
van de bepalmgen van artikel 26 van dej 

j 

j 

J 
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samengeschakelde wetten is vastgelegd, 
het argument, hetwelk hieruit is afgeleid, 
dat het in de extra-belasting belastbaar 
tijdvak duidelijk afgeperkt is en niet 
zoals ter zake van de gewone belastingen 
per jaar behandeld wordt, in de wet geen 
steun vindt; 

Dat, waar de wet van 16october 1945 
in artikel 2, § 1, littera a, naar de in arti
kel 25, § 1, 1°, van de samengeschakelde 
wetten aangeduide winsten verwijst, zij 
die winsten in aanmerking neemt onder 
voorbehoud van de bijzonderheden welke 
zij op dezelfde wijze als de samengescha
kelde wetten vermeldt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanlegger tot de 
Jwsten. 

17 mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. van Beirs. -
Gelijklttidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
tet·, H. Van Leynseele. 

2 8 KAMER. - 17 mei 1955 

1 o VERKEERSBELASTINGEN OP 
DE AUTOVOERTUIGEN. - ARTI· 
KEL 36 VAN DE SAMENGEORDENDE WET· 
TEN BETREFFENDE DE VERKEERSBE· 
LASTINGEN OP DE AUTOVOERTUIGEN.
VOORWERP VAN DIE BEPALING.- VER
BOD VAN VESTIGING VAN PROVINGIALE 
EN GEMEENTETAXES. 

2o VERKEERSBELASTINGEN OP 
DE AUTOVOERTUIGEN. - VRIJ
STELLING VAN DE LANDBOUWVOERTUI· 
GEN. - VRIJSTELLING BEPERKT TOT 
DE TAXES GELIJKSOORTIG MET DE TAXE 
OP MOTOR· EN STOOMVOERTUIGEN. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIALE 
TAXES. - TAXE VAN DE PROVINCIE 
HENEGOUWEN OP RET RODDEN VAN 
DOOR DIEREN VOORGETROKKEN WA
GENS. - TAXE UITGEBREID TOT LAND· 
BOUWTRACTOREN EN AANRANGWAGENS. 
- TAXE DIE NIET GELIJKSOOR'fiG IS 
MET DE TAXE OP RE1' VERKEER VAN 
MOTOR- EN STOOMVOERTUIGEN. 

1° Het voorwerp van artikel 36 van de 
samengem·dende wetten betreffende de 
vervoertaxe op de autovoertuigen is te 
verbieden dat de p1·ovincie of de gemeente 
taxes zouden vestigen, welke de wetgever 
beschouwt als zijnde gedelct hetzij dom· 

de betaling van de ten bate van de Staat 
bestaande taxe, hetzij door de vrijstelling 
van betaling ten voordele van zekete voet·
tuigen, binnen de dooT die wet vooTziene 
perken. (Wetten samengeordend door 
het koninklijk besluit van 10 april 
1951, art. 36.) 

2° De vrijstelling waarvan de landbouw
voertuigen in de bij m·tikel 3, § 1, 6o, 
van de samengem·dende wetten op de 
verkeerstaxe voorziene voorwaarden ge
nieten is beperkt tot de taxes die gelijk
soortig rnet de taxe op de moto;·- en 
stoornvoertuigen zijn. 

3° De provinciale taxe op het houden van 
gewone door dieren voo1·gett·olcken wa
gens, voorzien bij artikel 5, 2e lid, 4.o, 
van de taxe-verordening van de proviiwie 
Henegouwen van 19 octobe;· 1950, goed
gekeurd bij lconinklijlc besluit van 22 no
vernber 195(1, en uitgebreid tot de land
bouwvoertuiJ,gen zoals tractoren en aan-

hangwagens, is niet gelijksoortig met de 
verlceerstaxe op rnotor- en stoomvoet·
tuigen, wam·van de landbouwvoertuigen 
vrijgesteld wm·den bij artikel 3, § 1, 6o, 
van de op 10 apt•il 1951 samengeordende 
wetten betre ffende die verlceerstaxe. 

(DRICOUX, 1'. PROVINCIE RENEGOUWEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 21 augustus 1953 genomen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provinciale Raad van Henegouwen ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 36 van de bij 
koninklijk besluit van 10 april 1951 
samengeordende wetten betreffende de 
verkeersbelasting op de autovoertuigen 
waarbij aan de provincien en de gemeen
ten verboden wordt op de verkeersbelas
ting op de autovoertuigen opcentimes te 
vestigen of soortgelijke belastingen te 
hef1en : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de bestreden beslissing blijkt : 1° dat 
de voertuigen, tractor en aanhangwagen, 
die aanlegger in zijn bezit had, vrijge
steld waren van de verkeersbelasting op 
de autovoertuigen, bij toepassing van 
artikel 3, § 1, 6°, van de op 10 april1951 
samengeordende wetten ; 2° dat die voer
tuigen onderworpen werden aan de pro
vinciale belasting ingevoerd bij het 
tweede lid van het {>o van art.ikel 5 
van de provincieverordening van 19 octo
ber 1950, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 22 november '1950, als tractor 
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en aanhangwagen welke met niet opge
hangen voertuigen gelijkgesteld zijn, in
geval zij niet aan de Rijksbelasting op 
de automobielen en andere stoom- of 
motorvoertuigen onderworpen zijn ; 

Overwegende dat aanlegger betoogt dat 
die provincietaxe onwettelijk is, omdat 
de provincHin, luidens artikel 36 van de 
wetten betreffende de verkeersbelasting 
op de autovoertuigen, geen opcentimes 
op voormelde belasting mogen vestigen 
of soortgelijke belastingen heffen ; 

Overwegende dat het doel van deze 
bepaling is het invoeren door de provin
cien en de gemeenten te verbieden van 
taxes welke de wetgever beschouwt als 
gedekt, hetzij door de kwijting van 
de ten behoeve van de Staat bestaande 
belasting, hetzij door de vrijstelling van 
betaling welke sommige voertuigen bin
nen de in voormelde wet omschreven 
perken genieten ; 

Overwegende dat de vrijstelling welke 
de landbouwvoertuigen in de in boven
gemeld artikel 3, § 1, 6°, omschreven 
omstandigheden genieten tot soortgelijke 
belastingen als de belasting op de motor
en stoomvoertuig·en beperkt is ; 

Overwegende dat de belasting op het 
bezitten van gewone,· door dieren voort
getrokken rijtuigen niet met de verkeers
belasting op de motor- of stoomvoertui
gen soortgelijk is, naardien die belas
tingen verschillende voorwerpen hebben ; 

Dat eruit volgt dat, door de provincie
taxe welke op de gewone door dieren 
voortgetrokken rijtuigen geheven wordt, 
tot de kwestieuze voertuigen uit te brei
den, de provincieverordening de tractoren 
en aanhangwagens niet onderworpen 
heeft aan een soortgelijke belasting als 
die waarvan deze voertuigen bij artikel 3, 
§ 1, 6°, van de samengeordende wetten 
van 10 april 19 51 vrijgesteld werden ; 

Dat de toepassing van de gecritiseerde 
belastingen dienvolgens naar :i'echt door 
de feitelijke vaststellingen van de be
streden beslissing gerechtvaardigd was; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

17 mei 1955. - 2e kamer. - Voorzitter 
en Verslaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal.- Pleitm·, H. Ansiaux. 

1 e KAMER. - 20 mei 1955 

1° OORLOG.- WEr VAN 12 APRIL 1947. 
- VOORWAARDEN VAN DE NIETIGHEID 
VAN DE TUSSEN 9 MEI 1940 EN DE BE
VRIJDING VAN RET NATIONAAL GROND
GEBIED AANGEGANE OVEREENKOMSTEN. 
- CONTRACTANT BLOOTGESTELD AAN 
MAATREGELEN VAN BEROVlNG OF VAN 
SEQUESTRATIE VANWEGE DE BEZETTEN
DE OVERHEID. - VERMOEDEN VAN 
ZEDELIJKE DW ANG. 

2° OORLOG.- WET VAN 12 APRIL 1947 
DIE EEN WETTELIJR VERMOEDEN TEN 
VOORDELE VAN ZEKERE PERSONEN, 
SLACHTOFFERS VAN ZEDELIJRE DWANG 
INSTELT. - VERKOOP VAN EEN ON
ROEREND GOED ONDER VORM VAN VRIJ
WILLIGE VERVREEMDING. - TOEPAS
SING VAN DE WET VAN 12 APRIL 1947. 

3° OORLOG.- WET VAN '12 APRIL 1947, 
EEN WETTELIJK VERMOEDEN TEN VOOR
DELE VAN ZEKERE PERSONEN, SLAGHT
OFFERS VAN ZEDELIJKE DWANG, IN
STELLENDE. - WETTELIJK VERMOE
DEN WEDERGELEGD WANNEER DE 
OVEREENKOMST WARE GESLOTEN GE
WEEST ZELFS INDIEN DE IN ARTIKEL 1 
VAN DE WET BEDOELDE OMSTANDiG
HEDEN EIGEN AAN DE VIJANDELIJKE 
BEZETTING NIET HADDEN BESTAAN. 

1° De overeenkomsten aangegaan tussen 
9 mei 1940 en de dag van de bevrijding 
van het deel van het nationaal grond
gebied van zijn woonplaats docn· een 
contractant die, om een va.n de bij arti
kel 1 van de wet van 12 ap1·il 1947 
opgesomde redenen, aan maatregelen van 
bm·oving of van sequestratie vanwege de 
bezettende overheid blootgesteld is, worden 
vermoed onde·r de invloed van zedelijke 
dwang toegestaan te zijn geweest en zijn 
als dusdanig vernietigbaar, ove?·eenlwm
stig artikel 1111 van het Burgerlijk 
Wetboek (1). (Wet van 12 april 1947, 
art. 1.) (Impliciete oplossing.) 

2° De wet van 12 april 1947, wellce een 
wettelijlc vermoeden ten voordele van 
zekere personen, slachtoffe?'s van zede
lijke dwang, instelt, is toepasselijlc op de 
verkoop van onroerende goederen onder 
vorm van vrijwillige vervreemding. (Im
pliciete oplossing.) 

3° In de tijdens het bij m·tikel 1 van de 
wet van 12 april 1947 voorziene tijdperlc 
aangegane overeenlcomsten, wordt het 

(1) Raadpl. verbr., 10 december 1953 (A>">". 
Verbr., 1954, blz. 246; Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 292). 
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wettelijk vennoeden van zedelijke dwang 
wem·legd wannee·r het vast staat dat die 
overeenlcomsten in dezelfde voorwam·den 
gesloten waren geweest, zelfs indien de 
bij artikel 1 bedoelde omstandigheden 
niet hadden bestaan. 

(l'!AAMLOZE VENNOOTSCHAP « DORA », 
T. BALS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 mei 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, Z., 5 en 6 
van de wet van 12 april 1%7, die een 
wettelijk vermoeden vestig·t ten voordele 
van zekere personen die het slachtoffer 
van een morele dwang zijn, 1107, 1108, 
1109, 111'1, 1134c, 1135, 1304, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 
van de Belg·ische Grondwet en schending 
van het geloof aan de akten verschuldigd 
is doordat het bestreden arrest de eis tot 
nietigverklaring van de verkoop van het 
woonhuis van eiseres, gelegen te Antwer
pen, Van Leriusstraat, 17-19, verworpen 
heeft, verkoop die volgens proces-verbaal 
van openbare toewijzing van notaris Rene 
Uten dd. 30 september 1943 verwezen
lijkt werd, doordat dit arrest de wet 
van 12 april 1947 niet toepasselijk op 
die verkoop verklaard heeft, welke wet 
een wettelijk vermoeden vestigt ten voor
dele van zekere personen, die het slacht
offer van een morele dwang zijn, om 
reden dat de ingeroepen wet aileen 
overeenkomsten bedoelt en niet toe
passelijk is op de gedwongen verkoop 
die in de zaak bevolen werd zonder de 
toestemming van aanlegster, welke toe
stemming dus nietig kan zijn, terwijl 
nit het lastenkohier en nit de voor
waarden van die verkoop, nit het proces
verbaal van voorlopige toewijzing dd. 
16 september 1943, uit het proces-verbaal 
van definietieve toewijzing dd. 30 sep
tember 1943 en nit de aan deze authen
tieke akten toegevoegde stukken blijkt 
dat de bestreden verkoop, die hoogstens 
gerechtelijk toegelaten was, geen gedwon
gen verkoop was en niet door de rechter
lijke overheid bevolen werd maar dat 
bewuste verkoop integendeel een vrij
willige openbare verkoop was die op eigen 
hand en op verzoek van een gerechlelijk 
sequester handelende in naam en voor 
rekening van de aanlegster verwezenlijkt 
werd- en dat het bestreden arrest aldus 
lwt geloof dat aan (authentieke) alden 

verschuldigd is geschonden heeft, welke 
akten op authentieke wijze kwestieuze 
verkoop vaststellen en de genomen beslis
sing g·egrond heeft op een verkeerde 
reden, die deze beslissing· niet wettig kan 
rechtvaardigen : 

Overwegende dat om te beslissen dat 
de wet van 12 april 1947 houdende 
instelling van een wettelijk vermoeden 
ten bate van zekere personen slachtoffers 
van zedelijke dwang, in onderhavig geval 
niet toepasselijk was, het bestreden 
arrest, zoals het middel erop wijst, steunt 
enerzijds, hierop dat deze wet alleen de 
overeenkomsten bedoelt waarvan de ver
nietiging, overeenkomstig artikel 1111 
van het Burgerlijk Wetboek, , op grond 
van het door die wet ingesteld vermoeden 
van zedelijke dwang mag· gevorderd wor
den en, anderzijds, op de . overweging 
dat de verkoop tot vernietiging waarvan 
de eis strekt, een gedwongen verkoop is 
die buiten de wil van aanlegster werd 
bevolen, en dus geen aanleiding kan 
geven tot vernietiging op grond van een 
wilsgebrek van harentwege ; 

Overwegende, weliswaar, dat uit de 
stukken van de rechtspleging blijkt dat 
het onroerend goed van aanlegster in de 
vorm van de vrijwillige vervreemdingen 
werd verkocht en het voorwerp noch van 
een beslag op onroerende goederen, noch 
van gerechtelijke uitwinning heeft uit
gemaald; 

Maar overwegende dat de vraag welke 
de rechter was gehouden te beslechten 
enkel deze was te weten of de vernietiging 
van de verkoop van het onroerend goed 
op de wet van 12 apri11%7 mag gegrond 
worden; 

Overwegende dat volgep.s artikel 2 van 
gemelde wet voor de tijdens het bij arti" 
kel 1 bepaalde tijdperk gesloten overeen
komsten het. wettelijk vermoeden van 
zedelijke dwang omgekeerd wordt wan
neer het bewezen is dat de overeenkom
sten in soortgelijke voorwaarden zouden 
gesloten geweest zijn, zelfs indien de in 
het eerste artikel bedoelde omstandig
heden niet hadden bestaan ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat zulks het geval is door 
namelijk er op te wijzen " dat de kwes
tieuze verkoop krachtens beslissingen uit
komende van de Belgische rechtsmacht 
toegelaten, bewerkt en verwezenlijkt 
werd, dat deze beslissingen klaarblijkelijk 
geenszins door de door de vijand of voor 
dezes rekening genomen maatregelen van 
beheer be'invloed werden vooraleer de 
voorzitter van de rechtbank een sequester 
aanstelde " en dat de verkoop " enkel op 
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net verzoek van de Belgische sequester, 
in het belang zowel van de Belgische 
schuldeisers als van appellante (hier aan
legster) zelf en krachtens een Belgisch 
vonnis plaats greep " ; 

Dat aldus de weigering om toepassing 
te maken van de wet van 12 april 194? 
in zover deze het wettelijk vermoeden 
van zedelijke dwang ins telt wettelijk 
gerechtvaardigd is door beweegredenen 
die met de bepalingen van die wet 
overeenkomen ; 

Overwegende dat het middel dat tegen 
zekere motieven van de beslissing gericht 
is, alswanneer deze laatste op voldoende 
wijze door andere motieven gerechtvaar
digd is, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

20 mei 1955. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. van Beirs. - Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Delacroix en Struye. 

1 e KAMER. - 20 mei 1955 

1° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- MIDDEL GESTEUND OP EEN CON
TRACT. -CONTRACT NOPENS HETWELK 
PARTUEN BETREFFENDE DE TERMEN 
ERVAN NIET AKKOORD GAAN EN WELKE 
AAN HET HOF NIET WORDT OVERGELEGD 
NOCH DOOR RET BESTREDEN ARREST 
OF IN DE STUKKEN WAAROP HET HOF 
ACHT VERMAG TE SLAAN OVERGENOMEN 
WERD. - MID))EL NIET ONTVANKE
LIJK. 

2° VERBREKING.- OMVANG.- BuR
GERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN AR
REST WELKE EEN MASSA MAAK'l' VAN DE 
KOSTEN VAN DE HOOFDVORDERING EN 
VAN DE VORDERING TOT TUSSENKOMST. 
- VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER DE HOOFDVORDERING. - VER
BREKING WELKE DE VERBREKING VAN 
DE BESLISSING BETREFFENDE DE SA
MENGEVOEGDE KOS'l'EN MEDEBRENGT. 

1° Is niet ontvankelijk het middel wellce 
op de bedingen van een contmct steunt, 
wanneer de partijen het niet eens zijn 
betre(fende de termen ervan, dat dit con
tract aan het hof niet ove1·gelegd wm·dt 
en noch door het bestreden ar1·est noch 

VERBR., 1955. - 50 

doo1· enig stulc waarop het hof acht ver
mag te slaan overgenomen wordt (1). 

2° Wanneer het bestTeden arrest een massa 
heeft gemaalct van de kosten van de 
hoofdvO!·de!·ing en van de voTdering tot 
tussenkornst ten einde de beslissing ge
meen te ho1·en verklaren, brengt de ver
breking van de beslissing betre ffende de 
hoofdvordeTing de verb1·elcing mede van 
de beslissing betTe ffende de samenge
voegde kosten. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « CONSORTIUM 
D'IMPORTATION DE BOIS DU NORD », 
T. BELGISCHE STAAT EN PIERARD.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 195~ gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de Belgische Staat 
tegen aanlegster een vordering heeft in
gesteld tot herstelling van de schade 
voortvloeiende uit de niet-uitvoering van 
een door deze laatste verleende lastgeving 
tot het kopen van hout, het vervoeren 
en het verzekeren ervan ; 

Dat, nadat aanlegster v66r de eerste 
rechter beweerd had dat zij jegens de 
Staat geen enkele verbintenis aangegaan 
had en dat zij slechts als lasthebber van 
de heer Pierard opgetreden was, de Staat 
dagvaarding aan Pierard heeft gegeven 
ten einde in .het geding tussen te komen 
en, voor het geval het stelsel van aanleg
ster gegrond zou worden bevonden, tot 
bedoelde herstelling te worden veroor" 
deeld; 

Dat aanlegster en Pierard v66r de 
rechter over de grond niet de ene tegen 
de andere geconcludeerd hebben ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
over die onderscheiden door de eerste 
rechter samengevoegde vorderingen uit
spraak gedaan heeft ; 

Dat de voorziening zowel tegen . de 
Staat als tegen Pierard gericht is; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen 
de Belgische Staat gericht is : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 113~, 1319 
tot 1322, 1351, 1984, 1985, 1999 en 2000 
van het Burgerlijk Wetboek, 12 en 13 
van de wet van 5 mei 18?2 op de com
missie, vormende titel VII van hoek I 

(l) Zie verbr., 30 maart 1950 (A·rr. Verbr., 
1950, blz. 498). Raadpl. verbr., 8 febru~i 1951 
(ibid., 1951, blz. 310). 
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van het Wetboek van koophandel, en 
97 van de Grondwet, doordat, na herin
nerd te hebben dat volgens de bewoor
dingen van de door eiseres regelmatig 
in graad van beroep genomen conclusies 
" het consortium ... slechts als lasthebber 
van Pierard in de opdracht van 20 fe
bruari 1946 tussengekomen was "• of ... 
" slechts als tussenpersoon voor haar 
leden en voor Pierard opgetreden was "• 
en dat derhalve " het consortium niet 
gehouden was levering te nemen van de 
lading hout" waarvan het niet-weghalen 
ter bestemming aan de Belgische Staat 
de verliezen zou veroorzaakt hebben 
waarvan hij de herstelling vroeg en dat 
eiseres zich dus niet persoonlijk voor 
het herstel van deze verliezen had te 
verantwoorden, het bestreden arrest be
slist heeft dat dit middel niet gegrond 
was en, bijgevolg, eiseres veroordeeld 
heeft om aan de Belgische Staat het be
drag van 2.561i.929 frank in hoofdsom te 
betalen, om reden " dat het consortium ... 
voor eigen rekening ... op 20 februari '1946 
aan het Ministerie van economische zaken 
last gegeven heeft circa 80.000 standards 
Amerikaans hout... te kopen, tot aan een 
Belgische haven te vervoeren en te ver
zekeren "• en " dat ... het zonder belang 
is te weten of een opdracht aan het con
sortium door Pierard werd gegeven ; dat 
het volstaat vast te stellen dat het con
sortium zich voor eigen rekening met de 
Belgische Staat verbonden heeft; dat 
de lasthebber, die zich voor eigen reke
ning verbonden heeft, de persoonlijke 
schuldenaar van de schuldeiser wordt, 
zelfs wanneer de schuldeiser op de hoogte 
was van het feit dat de contracterende 
partij de hoedanigheid van lasthebber 
had "• en dat derhalve, en in aile geval, 
" het consortium jegens de Belgische 
Staat uit hoofde van zijn persoonlijke 
verbintenissen gehouden was "• en deze 
persoonlijke of door eiseres zogezegd voor 
persoonlijke rekening aangegane verbin
tenis ten opzichte van de Belgische Staat 
afgeleid heeft uit de enige beschouwing 
" dat inderdaad in § 2 van de opdracht 
het wel bepaald is dat : tous les contrats 
seront passes au nom de l'Etat beige, 
agissant d'ordre et pour compte du con
sortium d'importation de bois du Nord 
et d'Amerique "• eerste onderdeel, dan 
wanneer gezegd be ding tot enig voorwerp 
had te herinneren aan de rol van commis
saris van de Belgische Staat in de ver
handelingen van aankoop, vervoer en 
verzekering, waarvoor deze lastgeving 
had ze in Noord-Amerika af te sluiten, 
maar geheel vreemd was aan de bepaling 

van de hoedanigheid van lasthebber of 
niet harer leden, in welke hoedanigheid 
eiseres bij het sluiten van dit contract 
van commissie gehandeld had, dat, de 
betrekkingen van de leden van het 
consortium, en namelijk van de heer 
Pierard, met eiseres ter gelegenheid van 
het afsluiten van het contract van 20 fe
bruari '1946, verwarrend met de betrek
kingen van eiseres met de Belgische
Staat ter gelegenheid van het afsluiten 
van de aankoop, vervoer-, en verzeke
ringscontracten van hout uit Amerika,. 
en door op de eerste de regels toe te 
passen die de tweede beheersten, het 
bestreden arrest de in het middel aan
geduide beschikkingen, en namelijk deze 
betreffende de lastgeving en de commissie 
(schending van de artikelen 1984, 1985, 
'1999 en 2000 van het Burgerlijk Wetboek, 
'12 en 13 van de wet van 5 mei '1872), 
en eveneens het contract van de partijen 
en de er aan verschuldigde bewijskracht 
(schending van de artikelen 1134, 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
alsook artikel 9? van de Grondwet ge
schonden heeft, tweede onderdeel, dan 
wanneer gezegd beding, zoals het uit
drukkelijk door het vonnis a quo weer
gegeven en op dit punt niet in beroep 
betwist wordt, alzo opgesteld was : " de 
contracten zouden worden afgesloten in 
naam van de Belgische Staat, handelend 
op last en voor rekening van het consor
tium van invoerders van Noords en 
Amerikaans hout, wiens leden in de 
bepaalde verhouding in de aankoop tus
senkomen "• en derhalve uitdrukkelijk de 
tussenkomst bepaalde van de leden van 
eiseres in de door de Belgische Staat te 
sluiten aankopen, en bijgevolg de rol van 
tussenpersoon of van lasthebber zoals 
door eiseres in haar voornoemde conclu
sies vooropgesteld werd, dat, door aan 
eiseres gezegde hoedanig·heid van tussen
persoon of lasthebber van haar leden te 
ontzeggen met ter staving een verminkte 
tekst van de overeenkomst van 20 februa
ri 191i6 in te roepen, het bestreden arrest 
de aan deze overeenkomst verschuldigde 
bewijskracht geschonden heeft (schending 
van de artikelen 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en het gezag van 
het vonnis dat er de volledige tekst van 
weergegeven had (schending van arti
kel 135'1 van het Burgerlijk Wetboek}, 
en door zich niet nit te spreken over de 
draagwijdte van het weggelaten gedeelte 
van de betwiste tekst ten opzichte van 
de interpretatie die het van het contract 
geeft, het alzo in aile geval artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft, derde 
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onderdeel, dan wanneer, onafhankelijk 
van gezegd beding·, en volgens de bewoor
dingen zelf van de conclusies van eiseres, 
de overeenkomst van 20 februari 1%6 
namelijk voorzag· dat ieder van de leden 
van het consortium « door het orgaan 
van concluante zich verbond in de mate 
van zijn " quota » en zonder hoofdelijk
heid de waren die voor hem bestemd 
waren te ontvangen en te betalen (§ 2, 
nrs. 2 en 3 van de overeenkomst),... de 
Staat ... van iedere aansprakelijkheid in 
geval van door hem in het vervullen van 
zijn last begane font ontslagen werd », 
en daarenboven door eiseres aangevoerd 
werd dat « de Belgische Staat, op ontwij
ielachtige wijze, door de uitvoering die 
hij aan het contract heeft gegeven, de 
hoedanigheid van eenvoudig·e tussenper
soon van concluante heeft erkend; dat 
inderdaad van met de aankomst van 
de ladingen, de 0. M. A., optredende 
voor rekening van de Staat, steeds recht
streeks gefactureerd heeft aan de firma's 
die er de verkrijgers van waren, terwijl 
deze ·hem het bedrag van de facturen 
betaalden ; dat dit rechtstreeks facture
ren trouwens eveneens plaats had in 
onderhavig geval van de SS. Frederik 
Ives, waaruit eiseres afleidde dat, door 
de werking van de verteg·enwoordiging, 
de gevolgen van de door de Staat gesloten 
contracten rechtstreeks op het hoofd van 
de !eden overgedragen waren, terwijl zij 
zelf geen andere verbintenis behield dan 
« voor het verdelei:l en het benuttigen 
van de gekochte waren de in de verde
lingsbureaux van het Ministerie van eco
nomische zaken opgemaakte plannen te 
volgen ... zoals bij § 2, nr. 6, van de over
eenkomst van 20 februari 1%6 voor
geschreven werd "• dat het bestreden 
arrest, zijn beschikkend gedeelte aan de 
.fragmentarisch aangehaalde tekst van 
een artikel van de overeenkomst hech
tend, zonder op haar andere bedingen 
acht te slaan en zonder zich uit te spreken 
over de werkelijkheid van de andere in 
feite en in rechte regelmatig door eiseres 
aangehaalde elementen, noch aangaande 
hun waarde ten opzichte van de door 
deze partij er uit afgeleide gevolg·en, alzo 
de middelen van deze zonder antwoord 
gelaten heeft, en, bijgevolg, · artikel 97 
van de Grondwet geschonden heeft : 

Ten aanzien van de eerste twee onder
delen: 

Overwegende dat gemelde onderdelen 
van het middel op de tekst van§ 2, nr. 1, 
van het tussen partijen gesloten contract 
steunen; 

Dat die tekst, waaromtrent partijen 

het niet eens zijn, niet aan het Hof 
wordt overgelegd en niet door het bestre
den arrest noch door enig stuk van de 
procedure waarop het hof acht vermag 
te slaan overgenomen werd ; 

Dat, in strijd met aanlegsters bewering, 
het beroepen vonnis, naar zijn eigen 
bewoordingen, ervan slechts een ontle
ding heeft geg·even ; 

Overwegende dat het hof aldus in de 
onmogelijkheid werd gesteld de gegrond
heid van gemelde onderdelen te onder
zoeken en dat deze, dienvolgens, niet 
ontvankelijk zijn; 

Ten aanzien van het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest geen ant

woord verstrekt heeft op het middel door 
aanlegster afgeleid, enerzijds, uit § 2, 
nrs. 2 en 3, van het contract en, ander
zijds, uit de door verweerders uitvoering 
eraan gegeven interpretatie ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
Pierard gericht is : 

Overwegende dat er v66r de rechter 
over de grond geen vordering tussen 
partijen aanhangig werd gemaakt; 

Dat het arrest niettemin een massa 
heeft gemaakt van de in beide aanleggen 
gevallen kosten, zowel op de vordering 
van de Staat tegen aarilegster als op deze 
van de Staat teg·en Pierard, en dat het 
aanlegster tot een deel van die massa 
veroordeeld heeft ; 

Dat de · verbreking van de over de 
vordering van de Staat tegen aanlegster 
gewezen beslissing, de vernietiging van de 
beslissing betreffende de kosten moet 
medebrengen ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het over de vorde
ring van de Belgische Staat tegen aan
legster alsmede over de samengevoegde 
kosten van die vordering en van deze 
van de Staat tegen Pierard uitspraak 
heeft gedaan ; verwerpt de voorzienin:g 
voor het overige; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de 
Belgische Staat tot de kosten van de 
aanleg in verbreking, alsmede tot deze 
van de bij de voorziening gevoegde uit
treksels uit de akten van de procedure 
v66r het hof van beroep en _van de uit
gifte van het bestreden arrest; verwijsL 
de alzo beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

J 
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20 mei 1955. - 1 6 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijklui
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH, Sirnont, Van Leynseele en VanRyn. 

2e KAMER.- 23 mei 1955 

VERLA'riNG VAN F AMILIE. - BE
VELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. 
- ARTIKEL 268 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - GERECHTELIJKE UIT
SPRAAK IN DE ZIN VAN ARTIKEL 391bis 
VAN HET STRAFWETBOEK. 

Het bevelschTift van de voo1·zitter van de 
1'echtbank van ee1'ste aanleg, wijzende in 
lcortgeding, overeenkomstig m·tikel 268 
van het B'U1·gel'lijk Wetboek, is een ge
rechtelijke uitspraak in de zin van die 
termen in artikel 391bis van het Stmf
wetboek (1). 

(CORHAY, T. GRAFFART.) 

ARREST. 

HE'r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

In zover de voorziening gericht is 
tegen : 

A. De beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering : 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 391bis van het 
Strafwetboek, gewijzigd door artikel 1 
van de wetten van 14 januari 1928 en 
17 januari 1939, doordat het hof van 
beroep aanlegger wegens verlating van 
familie veroordeelt dan wanneer niet 
bewezen is dat het gebrek aan betaling 
van het door hem verschuldigd onder
houdsgeld vrijwillig zou geweest zijn, en 
dan wanneer dit onderhoudsgeld bij be
schikking van de voorzitter van de recht
bank zetelende in kortgeding toegestaan 
werd, welke beschikking, die steeds maar 
een voorlopig karakter heeft, het gezag 
van het gewijsde niet bezit : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, door te beslissen dat 

(1) Verbr., 7 juli 1941 (.A.1·r. Vm·br., 1941, 
biz. 166); 14 juni 1949 (iMd., 1949, blz. 382). 

de aan beklaagde verweten telastleggin
gen bewezen zijn gebleven, het hof van 
beroep, bij uitdrukkelijke verwijzing nam· 
de beweegredenen van de eerste rechter, 
de telastleggingen, ioals zij in de dag
vaarding omschreven zijn, als bewezen 
aanziet ; dat de rechters over de grond 
aldus door een souvereine beoordeling van 
de feitelijke omstandigheden van de in
brenk er op gewezen hebben dat het 
gebrek aan betaling vrijwillig was ge
weest; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de toepassing van 

de eerste twee led en van artikel 391 bis· 
van het Strafwetboek een rechterlijke 
beslissing veronderstelt die noch voor 
hoger beroep noch voor verzet vatbaa1~ 
is ; dat uit de vaststellingen van het 
bestreden arrest blijkt dat de beschikking 
van de voorzitter van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik niet rneer voor 
hoger beroep of verzet vatbaar was; 

Overwegende dat de beschikking van 
een voorzitter van de rechtbank, zete
lende in kortgeding overeenkomstig arti
kel 268 van het Burgerlijk Wetboek, 
voorlopig wordt genoemd, in deze zin 
dat zij er zich toe beperkt de rechten 
van de echtgenoten en gebeurlijk die 
van de gemeenschappelijke kinderen voor 
de duur van het proces en zonder nadeel 
voor de hoofdzaak te regelen, doch dat 
bij gebrek aan beroep haar uitvoering 
zoals die van de beslissingen over de 
hoofdzaak kan vervolgd worden : 

Dat het tweede onderdeel van het. 
middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 360bis van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest aanlegger wegens achterlating van 
een kind in behoeftige toestand veroor
deelt, dan wanneer zijn kind zich niet 
in behoeftige toestand bevindt en dat het 
gebrek aan betaling van een onderhouds
geld op zich zelf geen wanbedrijf uit
maakt : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond een enkele straf heeft toegepast. 
omdat de twee aan beklaagde verweten 
telastleggingen uit een zelfde feit sprui
ten ; dat het afwijzen van het tegen de 
veroordeling wegens verlating van -familie 
voorg-esteld middel deze veroordeling· 
handhaaft, welke op zich zelve de ten 
laste van aanlegger uitgesproken straf 
rechtvaardigt ; 
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Dat het middel, dienvolgens, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

B. De beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van verweerster : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

23 mei 1955. - 2e learner. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1'slag
gever, H. Louveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 mei 1955 

VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FE
BRUARI 1934, ARTIKEL 62, 2°. - VER
BOD VAN EEN VOERTUIG TER HOOGTE 
VAN EEN ANDER WEGGEBRUIKER TE 
LATEN STILSTAAN. - VOORWAARDE. 

Artikel 62, 2°, van de Wegcode van 1 fe
bruari 1934 verbiedt enkel het stilstaan 
van een voertuig ter hoogte van een 
ande1· weggebruiker wannee1· dit stil
$taan het gemakkelijk voorbijrijden van 
een derde onmogelijk maakt. 

(WATHELET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet •op het bestreden 
vonnis, op 1 october 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 62, 2°, van het 
koninklijk besluit van 1 februari. 1934 
houdende algemeen reglement op het 
verkeer, en, van ambtswege, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
de veroordeling welke het ten laste van 
aanlegger wegens inbreuk op artikel 62, 
2°, van voormeld besluit uitspreekt, niet 
wettelijk rechtvaardigt, en zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleedt : 

Overwegende dat de door artikel 62, 2°, 
van de Weg·code voorziene inbreuk als 
b estanddeel de omstandigheid vereist 

dat het stilstaan van het voertuig ter 
hoogte van een andere weggebruiker het 
gemakkelijk voorbij rijden van een derde 
" onmogelijk » maakt ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de ten laste van aanlegger gelegde in
brenk, zoals zij omschreven is, bewezen 
verklaart op grond van de beschouwingen 
" dat de gebeurtenis bewezen heeft dat de 
plaatsing van het voertuig van beklaagde 
het verkeer verhinderde; dat het gemak
kelijk voorbijrijden van een derde voer
tuig wegens de schikking van de plaatsen 
zoniet onmogelijk, althans zeer moeilijk 
was gemaakt en dat de straat versperd 
was»; 

Overwegende dat dergelijke beweeg
redenen dubbelzinnig zijn en aan het hof 
niet toelaten na te gaan of de veroorde, 
ling van aanlegger al dan niet uitgespro
ken is geweest wegens een feit dat het 
hiervoor vermeld bestanddeel van de 
inbreuk op artikel 62, 2°, van het konink
lijk besluit van '1 februari 1934 begreep ; 

Dat het bestreden vonnis, met scherr
ding van de in het middel aangeduide 
bepalingen, de veroordeling welke het 
uitspreekt niet wettelijk rechtvaardigt en 
zijn beslissing niet regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik zetelende in hoger 
beroep. 

23 mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. Moriame. - Gelijkluidende con
clusie, H. Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2 6 KAMER. - 24 mei 1955 

1° VENNOOTSCHAP. - VENNOOT
SCHAP OP AANDELEN. - MAATSCHAP
PELIJK VERMOGEN. - 0NDERSCHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. VENNOOT
SCHAP OP AANDELEN. - VERDELING 
VAN HE'r MAATSCHAPPELIJK YERMO
GEN. - BELASTBARE GRONDSLAG. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - VERDELING 
VAN RET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN 
VAN EEN VENNOOTSCHAP OP AANDELEN-



- 790 

- VASTSTELLING VAN HET WERKELIJK 
VOLGESTORT MAATSCHAPPELIJK KAPI
TAAL WELK TERUGBETAALBAAR IS. -
REVALORISATIE VAN HE'l' BEDRAG VAN 
HE'l' MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. -
BEGRIP. 

.r,o VENNOOTSCHAP. - VENNOOT
SCHAP OP AANDELEN. - VOLKOMEN 
HERLEIDING VAN HET OORSPRONKELIJK 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.- NIEUW 
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VERTE
GENWOORDIGD DOOR VERSCHILLENDE 
TITELS. - 00RSPRONKELIJK KAPITAAL 
TOT DELGING VAN VOORZIENE EN ON
DERGANE SCHULDEN AANGEWEND. -
SALDO WELKE IN HET MAATSCHAPPE
LIJK KAPITAAL NIET KAN BEGREPEN 
WORDEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AAN DE BELASTING ONDERHEVIGE IN
KOMSTEN. - VENNOOTSCHAP OP AAN
DELEN. - BEWIJSKRACHT VAN DE 
BALANS. 

1° H et maatschappelijk kapitaal van een 
vennootschap op aandelen is slechts het 
vaste cijfer beneden hetwelk de aandeel
houders zich verbieden de waat·de van 
het netto actief door uitdeling van div,i
denden te herleiden; het wordt tegenover 
het maatschappelijk actief gesteld welke 
een concreet gegeven van economische 
aard is, dat al de goederen begrijpt welke 
de vennoten bijeengebracht hebben, met 
inbegrip van hun accressen (1). 

2° In geval van vm·deling van het maat
schappelijk vermogen van een vennoot
schap op aandelen, ten gevolge van ver
effening of van enig andm· oorzaak, is 
de mobilienbelasting verschuldigd op de 
uitgedeelde sommen welke het bedmg 
overschrijden van het nog terugbetaalbaar 
werkelijk volgestort kapitaal, gerevalo
l'iseerd bij toel!.assing van de door de wet 
voo1·ziene coefficienten (2). (Samengeor- · 
dende wetten, art. 15, § 2.) 

3° Door de l'evalorisatie toe te Iaten ·van 
het wet·kelijk volgestorte maatschappelijk 
kapitaal dat op het ogenblik van de ver
deling vam het maatschappelijk vermogen 

(1) Verbr., 1 maart 1928 (Bull. en PAsrc., 
1928, I, 89); 30 januari en 22 mei 1939 (ibid., 
1939, I, 48 en 254); 14 juli 1941 (ibid., 1941, 
I, 3011. 

(2) Vergel. verbr., 25 januari 1937 (Bttll. 
<Jn PABlO., 1937, I, 37). Zie ook verbr., 10 ja
nuari en 23 mei 1950 (Arr. Verbr., 1950, 
blz. 281 en 601). 

(3) Zie nota 1 in Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1047. 

van een vennootschap op aandelen nog 
te?"Ugbetaalbaar is, heeft de wetgever 
het onderscheid tussen maatschappelijk 
kapitaal en maatschappelijk vermogen 
behouden en heeft er zich toe beperkt op 
empirische en fo!'faitaire wijze niet het 
rnaatschappelijlc vermogen, 't is te zeggen 
de goederen toebehorende aan de vennoot
schap, maar het cijfer welke op abstracte 
wijze het maatschappelijk kapitaal ver
tegenwoOI·digt te revalorise1·en, door dit 
cijfer met een bepaald coefficient te ver
rnenigvuldigen. (Samengeordende wet
ten, art. 15, § 2, 2e lid.) 

4° Wanneer in een vennootschap op aan
delen, het oorspronlcelijlce maatschappe
lijlc lcapitaal totaal herleid werd om tot 
delging van de ondergane en voorziene 
schulden te worden aangewend en· dat 
een nieuw maatschappelijlc kapitaal, ge
heel door ve1·schillende titels vertegen
woordigd, werd vastgesteld, vertoont het 
saldo van het delgingsfonds, samenge
steld bij middel van het ool·spronlcelijlc 
kapitaal, noi:h het lcamkte1' noch de eigen
schappen van het maatschappelijk lcapi
taal en mag niet als een deel of een aan
vulling van gezegd kapitaal worden be
schouwd; zullcs blijft waar zelfs indien 
de oorsprong van dit fonds niet wordt 
betwist en indien de houders van titels, 
die zonder nominale waarde zijn gewor
den en wellce het oorspronkelijk gans 
herleid kapitaal VCJ'tegenwoordigen geen 
afstand hebben gedaan van de terug
betaling van hun inbrengen bij middel 
van de opbrengst van de vereffening (3). 

5° De vermeldingen van de balans van een 
naamloze vennootschap zijn voo1' haar 
jegens de fisws bindend (4). 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

(4) Verbr., 19 bovember 1934 (Bull. en 
PASIC., 1935, I, 57); 3 februari 1941 (Arr. 
Verb:r., 1941, blz. 26); 17 juni 1946 (Arr, 
Verb1·., 1946, blz. 228; Bttll. en PAsrc., 1946, 
I, 248). 

(5) Een eerste arrest werd in die zaak 
gewezen de 10 januari 1950 (Arr. Verbr., 
1950, blz. 281). 

(6) Ilet bestreden arrest is verschenen in 
de Revue p:ratique des societis, 1952, blz. 280. 
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Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 15, § 2, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest bij het gerevaloriseerd kapi
taal, waarvan de terug·betaling met vrij
stelling van de mobilienbelasting mag 
geschieden, een som van 1.539.002 frank 
gevoegd heeft welke in het passief van 
de op 30 juni 193/o afgesloten balans 
onder de rubriek « Delgingsfondssaldo 
van de kapitaalsvermindering " voor
komt, dan wanneer .zodanige beslissing 
stellig in strijd is met de bepalingen van 
voormeld artikel 15, § 2, hetwelk na het 
principe bepaald te hebben dat « de 
mobilienbelasting geheven wordt op het 
geheel bedrag van de in specie, in titels 
of anderzins uitgekeerde sommen na af
trek van het werkelijk volgestort maat
schappelijk kapitaal dat nog terugbetaal
baar is "• in zijn andere leden nader 
bepaalt dat dit kapitaal gebeurlijk ver
menigvuldigd wordt met de in de wet
tekst vermelde coefftcienten en dat « het 
te revaloriseren kapitaal datgeen is, dat 
nog dient terugbetaald na aftrek van de 
reeds gedane kapitaalsverminderingen en 
van de vroegere terugbetalingen " ; en 
dan wanneer het door het arrest inge
roepen artikel 36 van de statuten van de 
verwerende vennootschap voor de hou
ders van de gewone aandelen, welke het 
oude tot niets herleide kapitaal vertegen
woordigen, niet een recht tot terugbeta
ling van dit kapitaal doch een modaliteit 
van winstgevende verdeling· in aanmer
king neemt, en dan wanneer het bestre
den arrest slechts aan dat artikel een 
andere draagwijdte heeft kunnen toe
kennen door de statutaire bepalingen van 
verweerster verkeerd uit te leggen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
door 225.000 aandelen van too frank ver
tegenwoordigd oud kapitaal van de ver
werende vennootschap op 27 maart 1923 
tot niets herleid werd door afschaffmg van 
de nominale waarde van de aandelen 
welke het voorwerp van g·een enkele 
terugbetaling uitmaakten ; 

Da.t dezelfde dag, het kapitaal van de 
vennootschap op 5.000.000 frank werd 
g·ebracht door het stichten van 25.000 be
voorrechte aandelen van 200 frank en 
dat bij artikel 36 van de statuten voor
zien werd dat de opbrengst van de ver
effening· eerst zou dienen om de som van 
200 frank aan elkeen van de niet gedelgde 

bevoorrechte aandelen en de som van 
t.O frank aan elkeen van de niet gedelgde· 
gewone aandelen toe te kennen ; 

Dat, op 20 december 1929, het kapitaal 
op 10.000.000 frank werd gebracht door 
het stichten van 25.000 nieuwe bevoor
rechte aandelen elk van 200 frank; 

Dat de opbrengst van de tegeldemaking 
van het maatschappelijk actief van de 
in vereffening zijnde vennootschap 
15.000.000 frarrk bedraagt; 

Dat het kapitaal van 10.000.000 frank, 
gerevaloriseerd volgens de bepalingen van 
artikel 15, § 2, van de sameng·eschakelde 
wetten, op 14.300.000 frank wordt ge
bracht en dat de administratie het te veel, 
hetzij 1.200.000 frank aan de mobilien
belasting heeft onderworpen; 

Dat, anderzijds, het onderzoek van de 
balansen van de verwerende vennoot
schap doet uitkomen dat een som van 
1.539.002 .frank, onder de rubriek « Del
gingsfonds, saldo kapitaalsvermindering· >> 

van het oud herleid kapitaal voortkomt 
en niet in haar geheel tot de delging· van 
de verliezen is aangewend geweest; 

Overwegende dat het bestreden arrest,. 
om het kapitaal te bepalen waarvan de 
terugbetaling met vrijstelling van de 
mobilienbelasting mag geschieden, beslist 
dat deze sam 1.539.002 frank dient ge
voegd bij die van H.300.000 frank, 
bedrag van het gerevaloriseerd maat
schappelijk kapitaal ; 

Overwegende dat, na aangenomen te· 
hebben dat in geval van verdeling· van 
het maatschappelijk actief, artikel '15, 
§ 2, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen de 
verdeelde waarden waarvan het bedrag 
dat van het terug te betalen kapitaal 
overschrij dt als inkomsten beschouwt, 
het bestreden arrest beslist dat ter zake 
dit terug te betalen kapitaal het voor
werp uitmaakte van twee rubrieken van 
de balansen betiteld de ene « maatschap
pelijk kapitaal >>, de andere " delgings
fonds-saldo vermindering van het kapi
taal "; 

Overweg·ende dat, naar luid van voor
meld artikel 15, § 2, hetgeen uit de 
mobilienbelasting gesloten is, enkel het 
nog terug te betalen werkelijk volgestort 
" maatschappelijk kapitaal >> is ; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest het herinnert, in de vennootschap
pen op aandelen, het maatschappelijk 
kapitaal volgens de juridische zin van die 
uitdrukking geen enkel bepaald goe& aan
duidt en slechts het vaste cijfer is bene
den hetwelk de aandeelhouders zich ver
bieden door uitdeling van winsten de 
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waarde van het netto actief te brengen ; 
oat het tegenover het maatschappelijk 
actief gesteld wordt, concreet gegeven 
van economische aard, dat al de goederen 
begrijpt welke de vennoten bij eenge
bracht hebben, met inbegrip van hun 
accressen; 

Overwegende dat, hoewel het vaststelt 
dat het oorspronkelijk iilgeschreven 
maatschappelijk kapitaal tot niets her
Ieid werd, om voor het aanzuiveren van 
de reeds in de boekhouding opgenomen 
verliezen bestemd te worden en om het 
saldo er van tot een delgingsfonds van 
de voorziene verliezen van een onzeker 
bedrag· besteed te worden, het bestreden 
arrest beslist dat het overblijvend saldo 
van dit kapitaal niettemin in het maat
schappelijk kapitaal moet begrepen wor
derr omdat, enerzijds, de vermelding van 
de balans de oorsprong ervan deed blijken 
en dat, anderzijds, uit artikel 36 van de 
statuten blijkt dat de houders van de 
oude titels geenszins, in geval van ver
effening, de terugbetaling van dat kapi
taal welk zij .ingebracht hadden verzaakt 
hadden; 

Overwegende dat, door met de oor
sprong van het delgingsfonds rekening 
te houden om het onder het maatschap
pelijk kapitaal op te nemen, het arrest 
de goederen in zich zelve beschouwt, 
aldus het juridisch begrip van het maat

. schappelijk kapitaal miskennend om aan 
dit begrip de concrete betekenis eigen 
aan het maatschappelijk actief toe te 
kennen; 

Overwegende, gewis, dat het deze ver
warring tracht te rechtvaardigen, door 
uit de wetten die empirisch en forfaitair 
de aanpassing van het cijfer van het 
maatschappelijk kapitaal hebben toege
laten, af te lei den dat de wetgever zelf het 
theoretisch onderscheid niet heeft ge
handhaafd dat tussen het maatschappe
lijk kapitaal en het maatschappelijk 
actief bestaat ; 

Overwegende dat, in die wetten, de 
wetgever, verre van die twee onder
scheiden juridische begrippen te verwar
ren, ze in hun geheel heeft gehandhaafd 
door er zich toe te beperken, niet het 
vermogen, dit wil zeggen de goederen, 
doch het cijfer dat op abstracte wijze 
het maatschappelijk kapitaal vertegen
woordigt te revaloriseren door dit cijfer 
van een coefficient te voorzien ; 

Waaruit volgt, dat door op de oor
sprong van de in het delgingsfonds ver
melde goederen te steunen om ze in het 
maatschappelijk kapitaal op te nemen, 
het bestreden arrest de juridische zin van 

de door artikel '15, § 2, van de samen
geschakelde wetten gebruikte uitdruk
king maatschappelijk kapitaal miskend 
heeft; 

Overwegende dat, zo, uit artikel 36 
van de statuten, hetwelke voorziet dat 
"na aanzuivering· van de maatschappe
lijke lasten, de opbrengsten van de ver
effening eerst zullen dienen om een som 
van 200 frank aan de niet afgeloste 
bevoorrechte aandelen en dan een som 
van 40 frank aan de gewone niet afgeloste 
aandelen toe te kennen », het bestreden 
arrest heeft kunnen afleiden dat de hou
ders van de gewone aandelen de terug
betaling van het door hen gestort kapi
taal niet verzaakt hadden, deze vast
stelling echter niet insluit dat het oor
spronkelijk maatschappelijk kapitaal zou 
blijven bestaan om de terugbetaling toe 
te laten ; dat zij deze terugbetaling niet 
zou kunnen insluiten zonder de tekst van 
artikel 36 van de statuten te schenden, 
welke bepaalt dat de terugbetaling bij 
middel van de opbrengsten van de ver
effening zal geschieden ; 

Waaruit volgt dat het feit dat de 
houders van gewone aandelen de terug
betaling van hun inbrengen niet ver
zaakt hadden, ter zake niet dienend was 
om te bewijzen dat het oud maatschap
pelijk kapitaal als zodanig zou hebben 
voortbestaan ; 

Overwegende dat het arrest ten slotte 
steunt hierop dat de administratie zich 
door de achtereenvolgende balansen re
kenschap heeft kunnen geven van de 
ontwikkeling van het delgingsfonds en 
vaststellen dat, ondanks de schijn van 
zijn benaming, dit in werkelijkheid een 
aanvullend deel van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigt ; 

Overwegende dat de vermeldingen van 
de balans, die de verwerende vennoot
schap tegenover de fiscus verbinden, met 
de juridische werkelijkheid overeenko
men ; dat inderdaad, de totale herleiding 
van het oud maatschappelijk kapitaal 
ten einde dit tot de aanzuivering van het 
passief te besteden, tot gevolg heeft gehad 
dit definitief uit het maatschappelijk 
kapitaal te sluiten en aan het oud maat
schappelijk kapitaal zijn karakter vall. 
maatschappelijk kapitaal en zijn eigen 

· kenmerken te doen verliezen ; dat het 
aldus overeenkomstig de wet is dat, in de 
balansen, de sommen van het delgings
fonds niet in het maatschappelijk kapi
taal begrepen zijn geweest ; 

Overwegende dat, indien het in onder
havig geval gebeurt dat sommen die niet 
van winsten voortkomen, bij de verde-
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ling aan de mobilienbelasting zullen mo
gen onderworpen worden, dit in feite 
voortvloeit uit het niet gebruiken van 
die sommen tot het voorwerp waarvoor 
ze bestemd werden, en, naar recht, uit 
de wet die, in artikel 15, § 2, van de 
samenge~chakelde wetten, bij de verde
ling al wat, zonder onderscheid niet in 
het terug te betalen_gestorte" maatschap
pelijk kapitaal , begTepen is als belast
baar beschouwt ; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
het artikel 15, § 2, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kartt van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de ·kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

24 mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiten, HH. Van Leynseele en de 
Mey. 

2e KAMER. - 24 mei 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN. - ONVOL
LEDIGE OF ONJUISTE AANGIFTE. - lN
KOMSTEN VEROPENBAARD DOOR VER
GELlJKING MET EEN VROEGERE AAN
GIFTE. - BUITENGEWONE TERMIJN 
TOEPASSELIJK. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN. - DIREC
TEUR VAN DE BELASTINGEN VERKLA
RENDE DAT EEN AANGIFTE ONVOLLEDIG 
OF ONJUIST IS. - VERHAAL VOOR RET 
HOF VAN BEROEP.- HOF VAN BEROEP 
GEHOUDEN ZELF NA TE GAAN OF DE 
AANGIFTE JUIST EN VOLLEDlG IS. -
HOF VAN BEROEP ZICH NIET ER TOE 
MOGENDE BEPALEN OP HET DOOR EEN 
AMBTENAAR TIJDENS HET ONDERZOEK 
VAN DE RECLAMATlE UITGEBRACHT 
ADVIES TE WIJZEN. 

(1) Vergel. verbr., 9 noventber 1954 (Arr. 
Ve1·br., 1955, blz. 158; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 218, en nota's) ; 21 december 1954 (twee 
arresten) en 8 maart 1955 (ibicl., 1955, I, 408, 
411 en 759). 

1° Een aangifte in de inkomstenbelas
tingen mag niet volledig en juist worden 
verklaard wannee1· zij, a{zonde1·lijk ge
nomen, zekere inkomsten niet veropen
bam·t; de administmtie geniet van de 
buitengewone termijn van vijf of drie 
jaar om de op die inkomsten versclml
digde belasting of aanvulling van belas
ting te vo1·deren, zelfs indien deze uit 
de vM·gelij!ring tussen de aangifte met 
deze van het vorig dienstjaa1· blijken of 
uit vaststellingen die door de adminis
tratie te1· gelegenheid van een onderzoek 
betreffende een vroegere aangifte gedaan 
werden (1). (Samengeordende wetten, 
art. 74.) 

2° Wanneer een verhaal tegen de beslissing 
van de directeur van de belastingen, 
welke vaststelt dat een aangifte 1:n de 
belastingen onjuist of onvolledig was', 
bij een hof van beroep aanhangig wordt 
gemaakt, moet dit hof zelf het onjuist 
of onvolledig karakte1· van de aangifte 
nagaan en beoordelen en, om zulks aan 
te nemen, mag het zich niet er toe bepalen 
te wijzen op het tijdens het onderzoek 
van de reclamatie uitgebrachte advies 
van een ambtenaar, welke de adminis
t1'atie niet bindt. 

(BELGISCHE STAAT, T. STOCKHEM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 maart 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over de twee middelen samengevoegd, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet 
en 53 en 74, 1 e lid, van de wet ten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluit van de secreta
rissen-generaal dd. 3 juni 19£.1, aange
vuld door artikel 1 van de besluitwet 
van 17 december 1942, doordat het be
streden arrest beslist dat de administratie 
niet gerechtigd was om zich op de bepa
lingen van artikel 74 van de voormelde 
samengeschakelde wetten te beroepen om 
de ontdoken belastingen na te vorderen, 
om reden dat zij wist dat de rekening 
" uit te voeren forfaits , overschat was ; 
dat een op 16 februari 1942 aan verzoe
ker toegestuurd bericht van wij ziging 
betreffende het fiscaal dienstjaar 1%0 
(balans op 31 'december 1939) reeds ver
meldde dat die 'in het passief van de 
balans voor 508.000 frank opgenornen 
rekeriing ten belope van 320.000 frank 
overschat was en dat die verborgen 
reserve als een belastbare winst van 1939 
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-diende aang·ezien vermits zij voor de 
eerste maal bij het nazien van de voor 
1939 overgelegde rekeningen en uit de 
vergelijking van de met de balans voor 
het jaar te voren overgelegde boekings
posten gebleken was, dan wanneer, het 
feit dat het belastbaar karakter van de 
litigieuze som van 320.000 frank vanaf 
het vorig dienstjaar zou gebleken zijn 
voor de toepassing van bedoelde wets
bepaling niet dienend is ; dat elk dienst
jaar op zich zelf dient beschouwd; dat 
het hof geen gewag mocht maken van 
inlichtingen die gevonden werden in het 
fiscaal dossier van een dienstjaar dat aan 
het betrokken dienstjaar voorafgaat; dat 
het anderzijds slechts in 1940 is, zoals 
de beslissing het onderlijnt, dat de schat
plichtige aan de post « uit te voeren 
forfaits " een nieuwe bestemming heeft 
gegeven die in de belastbare winst een 
som moest veranderen, welke tot dan toe 
als schuld in de boeken opgenomen was ; 
het tweede, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 
1315 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, er 
zich toe beperkend een apostille van de 
directeur over te nemen, zonder ervan 
de gegrondheid te onderzoeken, apostille 
volgens welke het accres van 320.000 fr. 
in de bij de aangifte gevoegde bescheiden 
zou voorkomen, om die onvoldoende 
reden beslist - hetgeen met een gebrek 
aan reden gelijkstaat- en met schending 
van het aan de procedurestukken ver
schuldigd geloof, dat de administratie 
niet van de . verlengde termijnen van 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten mocht gimieten, vermits qe elementen 
nodig tot de juiste aanslag vermeld waren 
in de aangifte of in de bijlagen welke 
ermede een geheel uitmaken, dan wan
neer, het hof in hoofdorde moest nagaan 
{)f de ondertekende aangifte al dan niet 
volledig en juist was; dat het diende reke
ning te houden met de werkelijkheid 
van de feiten en niet met de door een 
ambtenaar tijdens het onderzoek geuite 
mening; dat klaarblijkelijk uH de stuk
ken van het dossier en vooral uit de aan
gifte over het dienstjaar 1941 en uit haar 
bijlagen blijkt, dat de ainbtenaar-schatter 
enkel de juistheid van de aangegeven 
winst kon ontdekken door tot een onder
zoek over te gaan en door beroep te doen 
op bescheiden, welke in het dossier van 
het dienstjaar waarvan sprake niet voor
kwamen: 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat de som van 
.320.000 frank over het fiscaal dienstjaar 

1941 als in de exploitatie belegd vermo
genaccres belast werd bij toepassing van 
artikel 27, § 1, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur van de belastingen vaststelt . 
dat het de vergelijking is van de balansen 
overgelegd tot staving van de voor de 
dienstjaren 1940 en 1941 ondertekende 
aangiften die dit accres heeft doen uit
komen, hetwelk zijn oorsprong vindt in 
het overschrijven op de kapitaalsrekening 
van een som van 320.000 frank die te 
voren in de boeken als een schuld was 
opgenomen geweest; dat de directeur 
aldus in zijn beslissing er op wijst dat 
de voor het fiscaal dienstjaar 1941 onder
tekende aangifte onvolledig of onjuist 
·was, hetgeen hem toegelaten heeft belas
tingsaccressen toe te passen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat die aa11gifte noch 
onvolledig· noch onjuist was, hierop 
steunt: 1° dat de administratie, bij het 
onderzoek van de ondertekende aan
gifte voor het fiscaal dienstjaar 1940, 
reeds vastgesteld had dat een in het 
passief·van de balans voor 1939 vermelde 
schuld ten belope van 320.000 frank over
schat was en 2° dat in de loop van het 
onderzoek van het bezwaar betreffende 
het fiscaal dienstjaar 1%1, een namenl;l 
de directeur tekenende inspecteur aan 
zijn collega had doen opmerken dat : 
" het enig bezwaar dat ten opzichte van 
de voor het dienstjaar ondertekende aan
gifte kon geopperd worden erin bestaat 
dit accres, dat echter onder de erbij 
gevoegde documenten voorkomt, niet op
getekend te hebben " ; 

Aangaande de eerste beweegreden : 
Overwegende dat, · daar een aangifte 

voor elk fiscaal dienstjaar dient onder
tekend, ieder afzonderlijke aangifte vol
ledig en juist moet zijn om aan de ver
eisten van de wet te voldoen ; 

Dat, dienvolgens, in onderhavig geval, 
de elementen van de aangifte voor het 
dienstjaar 1940, of de ter gelegenheid 
van haar nazien gedane vaststellingen 
niet dienend waren om het juist en vol
ledig karakter van de in 1941 onder
tekende aangifte te rechtvaardigen ; 

Aangaande de tweede beweegreden : 
Overwegende, enerzijds, dat het door 

de inspecteur, namens de directeur, op 
26 januari 1949 uitgebracht advies de 
administratie niet kon verbinden, daar 
het uitdrukkelijk door de beslissing van 
de directeur van de belastingen dd. 
18 augustus 1951 tegengesproken werd; 



r-----

- 795 

Dat, anderzijds, de verplichting heb
bend de grondslag na te zien van de 
belastingschuld welke het voorwerp van 
de betwisting uitmaakt, het hof van 
beroep er zich niet mocht toe beperken 
op het advies van een ambtenaar van 
de administratie te wijzen, maar dat het 
aan het hof van beroep behoorde, in 
onderhavig geval, op het beroep van 
verweerder waardoor de beslissing van de 
directeur op dat punt was bestreden, zelf 
het volledig en juist karakter van de 
aangifte in de belasting na te gaan en te 
beoordelen ; 

Waaruit volgt dat bet bestreden arrest 
uit de beweegredenen welke het opgeeft 
niet wettelijk kon afleiden dat de voor 
bet dienstjaar 191.1 ondertekeride aan
gifte volledig en juist was; 

Dat het, dienvolgens, de in bet middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
beeft; 

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

2t. mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2° KAMER.- 24 mei 1955 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERHAAL TEGEN DE BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN. 
- PROCEDURE VOOR HET. HOF VAN 
BEROEP. - ARREST VAS'J'STEI,LENDE 
DAT EEN NIEUW VERSLAG, NEERGELEGD 
DOOR DE ADMINlSTRATIE, EEN ANT
WOORD OP DE CONCLUSIES VAN VERZOE
KER UITMAAKT. - GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 10 VAN DE WET VAN 
6 SEPTEMBER 1895. 

2° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
-- lNZAKE RECHTSTREEKSE BELASTlN
GEN. - MIDDEL AFGELEID UIT HET 
GEMlS AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES. 
- CONCLUSIES DIE IJE ONTVANKELIJK-

(1) Zie nota 1 in Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1051. 

(2) Zie verbr., 6 juli 1954 (Arr. Verbr., 1954, 

HElD VAN EEN AANSPRAAK VAN DE 
ADMINISTRATIE BETWISTEN. - AAN
SPRAAK DOOR HET BESTREDEN ARREST 
VERWORPEN.- MIDDEL NIET ONTVAN
KELIJK. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- lNZAKE RECHTSTREEKSE BELASTIN
GEN. - MIDDEL WELKE DE GESCHON
DEN WET NIET BEPAALT. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJKt 

1° Artikel 10 van de wet van 6 septem
ber 1895 beperkt het recht niet van een 
van de partijen om op de conclusies van 
de andere te antwoorden; dienvolgens 
schendt het arrest, welk, zonder dien
aangaande te worden bestreden, vaststelt 
dat een nieuw door de administratie neer
gelegd onderzoeksverslag een antwoord op 
de conclusies van de verzoeke1· uitmaakt 
die bepaling niet (1). ' 

2° Is niet ontvankelijk, bij gemis aan 
belang, het middel afgeleid uit het gebrek 
aan antwoord op conclusies, welke de 
ontvankelijkheid van een door het bestre
den arrest verworpene aanspraak van de 
administratie betwisten. 

3° Is niet ontvankelijk, inzake rechtstreekse 
belastingen, het middel welk de wets
bepaling die het bestreden ar1·est zou 
hebben geschonden, niet aanduidt (2). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID « MANTAIL », 
VANDEN EYNDE, VERSTUYFT, DE BEC
KER, DIENST VAN SEQUESTER, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
GLEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10 van de wet van 
6 september 1895 betreffende de fiscale 
aanslagen inzake directe belastingen, 
doordat het bestreden arrest verweerder 
machtigt om v66r het hof van beroep 
zes stukken neer te leggen, welke gedag
tekend zijn van verschillende dagen van 
de maanden juli en september 1952 
aangaande een aanvullend onderzoek 
waartoe op gemene stukken werd over
gegaan ten gevolge van de mededeling 

blz. 742; Bull. en PAsrc., 1954, I, 982); 
26 october 1954, 1 december 1954, 1 februar·i 
1955 (Arr. Verbr., 1955, blz. 114; Bull. en 
PASIC., 1955, I, '164, 299, 570 en 573). Raadpl. 
ook verbr., 8 maart 1955 (ibid., 1955, I, 758). 

~··· .·. 
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van het door Mr Lermusiaux voor aan
leggers ondertekend ontwerp van conclu
sies, en doordat het arrest zijn beweeg
redenen op gezegde stukken steunt, dan 
wanneer de administratieve beslissingen 
welke het voorwerp van de door aanleg
gers ingestelde beroepen uitmaken op 
30 april en 29 november 1951 gewezen 
werden en de termijn van veertig dagen 
·en twee maand, die naar luid van gezegd 
artikel 10 aan verweerder wordt toege
staan voor het indienen ter griffie van 
memorien, stukken en bewijzen welke hij 
no dig oorcleelcle in antwoord voor te bren-. 
gen, in juli en september 1952, seclert 
lange tijd verstreken was, dan wanneer de 
door het arrest ingeroepen omstandigheid, 
dat deze nieuwe stukken slechts een aan
vullend onderzoek zouden betreffen dat 
door de administratie op gemene stukken 
gedaan werd, geen onderscheid op geldige 
wijze tot stand zou kunnen brengen dat 
de wet niet voorziet, dan wanneer ge
zegde nieuwe stukken opgemaakt werden 
na het onderzoek, door de adrriinistratie 
van ten verzoeke van de krijgsauditeur 
in zake van een derde in beslag genomen 
bescheiden, en waarvan aanleggers de 
mogelijkheid niet gehad hebben kennis 
te nemen en dan wanneer, dienvolgens, 
het arrest op verkeerde wijze verklaart 
dat die stukken slechts op een aanvullend 
Dnderzoek « op gemene stukken " betrek
king hebben : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
stnkken, waarvan het neerleggen v66r 
het hof van beroep door het middel 
gecritiseerd wordt, een door de admi
nistratie op gemime stukken gedaan aan
vnllend onderzoek ten gevolge van de 
mededeling van het ontwerp van conclu
sies van aanleggers betreffen ; 

Overwegende, enerzijds, dat door in 
het middel te betwisten, zonder de scherr
ding van wetsbepalingen betreffende het 
aan de akten verschuldigd geloof in te 
roepen, dat het verslag van de adminis
tratie op « gemene stukken " steunde, 
aanleggers een bindende feitelijke beoor
deling van de rechter over de grond 
critiseren, waarvan de controle aan het 
hof ontsnapt; 

Dat, anderzijds, geen enkel van de 
.bestanddelen van het aan het hof onder
worpen dossier, bewijst dat (( die gemene 
stnkken " in onderhavig geval nienw zou
dei1 zijn ; 

Overwegende · dat, indien het door de 
administratie overgelegd onderzoeksver
slag nienw is, het niettemin, zoals het 
arrest zonder desomtrent bestreden te 

worden het vaststelt, een antwoord op 
de conclnsies uitmaakt ; . 

Overwegende dat het nitoefenen van 
dit recht tot antwoord niet door arti
kel 10 van de wet van 6 september 1895 
beperkt wordt; 

Waarnit volgt dat deze bepaling, waar
van aileen de schending door aanleggers 
ingeroepen wordt, haar toepassing vindt 
noch wat de gemene stukken betreft, 
waarvan niets bewijst dat zij ter zake 
nieuw zijn, noch wat het verslag van de 
administratie betreft, hetwelk een ant
woord op de conclusies uitmaakt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging, doordat het bestreden arrest, 
de samenvoeging bij de rechtspleging 
door de substituut van de procnreur
generaal, van het dossier van het militair 
gerechtshof vaststelt, zonder nader te 
bepalen in welke phase van de rechts
pleging die samenvoeging gedaan werd, 
derwijze dat niet blijkt dat aanleggers, 
v66r het sluiten van de debatten kennis 
hebben kunnen nemen van dit dossier, 
dat ter griffie diende neergelegd, om er 
ter beschikking van de van die neder
legging verwittigde aanleggers gehouden 
te worden : 

Overwegende dat bij conclusies v66r 
het hof van beroep dd. 10 januari 1953, 
aanleggers gewag hebben gemaakt van 
het verslag van de door de krijgsanditeur 
aangestelde desknndige Tonrnay en van 
andere stnkken van de ten laste van 
aanleggers ingestelde strafrechtspleging, 
namelijk van vermeldingen van het pro
ces-verbaal van de door de krijgsraad 
op 1 jnli 194 7 gehonden terechtzitting; 

Dat daaruit volgt dat aanleggers, v66r 
het slniten van de debatten v66r het hof 
van beroep, uit hoofde van zijn voeging 
bij de zaak kennis van het dossier van 
de strafprocedure hebben gekregen en de 
mogelijkheid gehad hebben dit dossier 
te raadplegen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de 
conclusies niet beantwoordt waarbij aan
leggers v66r het hof van beroep deden 
gelden, dat de Belgische Staat, Minister 
van financien, in zijn hoedanigheid van 
burgerlijke partij, al de strafrechtelijke 
aanleggen tussen zelfde partijen gevolgd 
heeft en in zijn voormelde hoedanigheid, 
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,een verbetering van bedrag heeft goed
gekeurd welke hij thans niet meer ont
vankelijk is te betwisten : 

Overwegende dat aanleggers bij con
clusies, staande hielden dat de Staat, 
Ministerie van financien, niet ontvanke
lijk was in zijn aanspraak het bedrag 
van de door de vijand voor het door de 
aanleggende vennootschap uitgevoerd 
maakloonwerk betaalde sommen te zien 
bepalen- op een cijfer dat hoger is dan 
10.383.982 fr. 50; dat de Staat, inder
daad, in de loop van de ten laste van aan
leggers gevoerde strafrechtspleging, in 
hoedanigheid van burgerlijke partij, aan
genomen had dat de voor dat werk uit
betaalde prijs op 10.383.982 frank zou 
teruggebracht worden ; 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
aanneemt dat de door de vijand aldus 
betaalde sommen tot een bedrag van 
10.02lo.357 fr. 50 zouden verminderd 
worden· 

Dat ~it die beschouwingen volgt dat 
het middel bij gebrek aan belang voor 
aanleggers, niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, afgeleid hieruit 
dat het bestreden arrest, ten onrechte, 
weigert in aanmerking te nemen dat, 
door het feit van de inbeslagneming· van 
haar archief, de aanleggende vennoot
schap de mogelijkheid niet gehad heeft 
haar aangifte in de door de wet van 
15 october 1%5 ingevoerde extra-belas
ting in te dienen : 

Overwegende dat bij gebrek aan aan
duiding van de wet welke het arrest zou 
geschonden hebben, het middel krachtens 
artikel 14 van de wet van 6 september 
1895 niet ontvankelijk is; 

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

2lo mei 1955. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. 
----:-- Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 24 mei 1955 

1D INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING. - BELASTBAAR IN
KOMEN. - DOOR DE BELASTINGPLICH
'I'IGE BETAALDE PREJ\IIES VAN LEVENS
VERZE.KERING. - VERZEKERDE KAPI
TAAL WELKE VOOR GEEN VAN DE VOOR
JlEELHEBBENDEN 50.000 FRANK TE BO-

YEN GAAT. - GEEN WETTELIJKE VER
MOEDEN VAN OORSPRONG. 

2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
ExTRA-BELASTING. - SoMMEN DOOR 
DE BELASTINGPLICHTIGE TOT ZEKERE 
LEVENSVERZEKERINGEN BESTEED. -
WETTELIJK VERMOEDEN VAN OOR
SPRONG NIET TOEPASSELIJK. - SOM
MEN WELKE NIETTEMIN AAN DE EXTRA
BELASTING KUNNEN ONDERHEVIG ZIJN. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA-BELASTING: - BELASTBAAR IN
KOMEN. - BEWIJS VAN BELASTBAAR
HEID WELKE UIT FEITELIJKE VERMOE
DENS KAN VOORTSPRUITEN. 

1 D De door een belastingplichtige in de 
extra-belasting gedane uitkeringen, welke 
premies van levensverzekeringen tot voor
werp hebben, wm·den niet wettelijk ver
moed van belastbare inkomsten voo!'t te 
komen wanneer het verzekerde kapitaal 
voor geen enkel van de beneficiarissen 
50.000 fmnk te boven gaat. (Wet van 
16 october 1%5, art. 2, § 3, c.) 

2D Door niet te vetmoeden dat de door een 
belastingplichtige tot betaling van pre
mies van levensverzekeringen bestede 
sommen van belastbare inkomsten voort
komen wannee1· het verzekerde kapitaal 
per beneficiaris geen 50.000 frank te 
boven gaat, heeft artikel 2, § 3, van de 
wet van 16 october 1945 die sommen 
niet aan de extra-belasting onttrokken ( 1). 

3D De rechter ave!' de grand oordeelt soeve
rein, op grand van feiten en omstan
digheden wellce hij ten titel van feitelijke 
vermoedens inroept, dat de sommen welke 
de belastingplichtige aan het uitbetalen 
van zekere levensverzekeringen lreeft be
steed en ten opzichte van dewelke geen 
wettelijke ve~·moeden van oorsp1·ong be
staat niettemin van aan de extra- belas
ting onderhevige inkomsten voortko
men (2). (Wet van 16 october 19lo5, 
art. 1, § 1, 2, § 1, 16 en 19; samen
geordende wetten, art. 32 en 55.) 

(HALLEUX, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

{1) Verbr., 10 april1951 (A1"T. Verb1·., 1951, 
blz. 459). 

(2) Zie verbr., 6 juli 1954 (Bull. en PASIC., 
1954, I, 975); 16 november en 7 decem
ber 1954 (ibid., 1955, I, 230 en 336). 
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arrest, op 16 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, § 3, en 19 
van de wet van 16 october 1945 tot 
invoering van een extra-belasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten, 42 en 55 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 2 van de 
samengeschakelde besluiten betreffende 
de nationale crisisbelasting, doordat het 
bestreden arrest aanleggers bewering af
wijst, waarbij hij staande hield dat het 
bedrag van de door hem ten voordele 
van zes van zijne kinderen ondertekende 
premien voor levensverzekeringen, ten 
belope van 181.568 frank, niet in de be
lastbare grondslag in de extra-belasting 
en in de litigieuze gewone belastingen 
moet begrepen worden, om reden dat de 
stortingen van premien tekenen uitmaken 
begrepen worden, om reden dat de stor
tingen van premien tekenen uitmaken 
van een hogere graad van gegoedheid, 
zoals uit de vergelijking met de activa 
op 1 januari 1940 en op 9 october 1944 
blijkt, dat artikel 55 van gezegde samen
geschakelde wetten op de extra-belasting 
toepasselijk is, dat die stortingen ver
moed worden van belastbare inkomsten 
voort te komen en eindelijk dat aanlegger 
in gebreke blijft het op hem rustend 
tegenbewijs te leveren, dan wanneer de 
wet van 16 october 1945, door bij arti
kel 2, § 3, te bepalen dat de stortingen 
in verband met verbintenissen waarvan 
de uitvoering van de duur van het men
senleyen afhangt niet worden geach t 
van belastbare inkomsten voort te komen 
voor zoveel, zoals"in onderhavig geval, het 
totaal bedrag van de ten bate van eenzelf
de persoon gesloten contracten 50.000 fr. 
niet overschrijdt, van artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen afwijkt en verbiedt 
gezegde stortingen als indicien te weer
houden en, bij toepassing van gezegd 
artikel 55 te vermoeden, dat zij bij middel 
van belastbare inkomsten gedaan wer
den : 

A. Wat de gewone belastingen aan
gaat: 

Overwegende dat het middel enhl 
hierop gegrond is dat, daar artikel 2, 
§ 3, van de wet van 16 october 1945, 
het door deze wet, voor de premien van 
de gecritiseerde levensverzekeringen, 
voorzien vermoeden van herkomst uit
sluit, het bestreden arrest wettelijk op 
die sommen geen wettelijk vermoeden 

van herkomst krachtens artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten heeft kun
nen toepassen ; 

Overwegende dat, daar aanlegger niet 
beweert dat de wet van 16 october 1945 
op de gew~me belastingen toepasselijk 
was, het m1ddel geen enkel feitelijk be
zwaar vervat hetwelk gericht is tegen 
de beslissing· welke over de gewone belas
tingen uitspraak doet ; 

Dat dit onclerdeel van het middel dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

B. Wat de extra-belasting aang~at : 
Overwegende dat artikel 2, § 3, van 

de wet van 16 october 1945, door het. 
vermoeden van herkomst, welk het voor
ziet, op zekere premien voor levens
verzekeringen niet toe te passen, bedoelde 
sommen aan de extra-belasting niet heeft 
onttrokken; dat artikel 16 van voor
melde wet de administratie machtig-t het 
bedrag van de belastbare winsten door 
aile rechtsmiddelen, behalve de eed, te 
bewijzen en dat al de winsten, inkomsten 
en baten vermeld in § 1 van artikel 2 
van de wet van 16 october 1945 aan 
de extra-belasting zijn onderworpen, dat 
de administratie aldus, bij middel van 
feitelijke vermoedens, kan bewijzen dat 
de verzekeringspremien, waarop het ver
moeden van herkomst niet wordt toege
past, belastbaar zijn in zover zij krach
tens artikel 2, § 1, van voormelde wet 
aan de extra-belasting onderworpen zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er zich niet enkel toe beperkt het door 
artikel 55 van de samengeschakelde Wet
ten voorzien wettelijk vermoeden van 
herkomst in te roepen ; 

Dat het bovendien, om het beschik
kend gedeelte te rechtvaardigen, op feite
lijke vermoedens wijst, te weten feiten 
en omstandigheden waaruit het afleidt 
dat de gelden, welke gediend hebben om 
de verzekeringspremien te betalen, van 
inkomsten voortkomen ; 

Dat het inzonderheid onderlijnt dat 
de voor het vestigen van levensverzeke
ringen gedane uitgaven de aanwijzing 
zijn van het bestaan van inkomsten dat, 
in zijn antwoord op het advies va~ wij
ziging dd. 22 juli 1947, waarbij die uit
gaven belast werden, aanlegger niet heeft 

·staande gehouden dat deze niet bij middel. 
van inli:omsten gedaan waren geweEfst · 
en dat het enkel in zijn bezwaarschrift 
van 11 december 194 7 is dat hij aa:n de 
gelden welke voor die uitgaven gediend 
hadden verschillende oorsprong·en heeft 
aangewezen, welke niet kunnen aange
nomen worden; 
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Overwegende dat die souvereine feite
lijke vaststellingen van het bestreden 
arrest, bij toepassing zowel van artikel16 
van de wet van 16 october 1945 als van 
de artikelen 32 en 55 van de samenge
schakelde wetten, het bestreden dispo
:Sitief rechtvaardigen; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
-ziening ; veroordeelt aanlegger tot de 
kosten. 

2t. mei 1955. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemehd 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal.- Pleiters, HH. Geradin 
en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 24 mei 1955 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
TERMIJNEN VASTGESTELD DOOR ARTI
KEL 7t. VAN DE SAMENGEORDENDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. TERMIJNEN GE
SCHORST EN NIET ENKEL VERLENGD 
DOOR DE BESLUITWET VAN 17 DECEM
BER 1942. 

:2o. INKOMSTENBELASTINGEN. 
WlJZIGING VAN EEN AANGIFTE DOOR 
DE ADMINISTRATIE. - TERMIJN VOOR 
DIE WIJZIGING. - TERMIJN NIET DOOR 
ARTIKEL 55 VAN DE SAMENGEORDENDE 
WETTEN VASTGESTELD. 

:30 INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN AANGIFTE. - TERMIJN VOOR 
mE WIJZIGING.- BUITENGEWONE TER
MIJN VAS'l'GESTELD DOOR ARTIKEL 74 
VAN DE SAMENGEORDENDE WE'l''l'EN EN 
GESCHORST DOOR DE BESLUITWE'r VAN 
17 DECEMBER 1942. 

40 INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - BEZOLDIGIN
GEN TOEGEKEND AAN EEN VAN DE VEN
NO'l'EN UIT HOOFDE VAN DE WERKE
LIJKE UlTOEFENING VAN WEZENLIJKE 
EN VAS'l'E FUNCTIES IN DE VENNOOT
SCHAP. - BEZOLDIGINGEN DIE BIJ DE 

(1) Verbr;, 4 januari, 23 februari en 19 april 
1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 451, 692 en 
897). 

(2) Raadpl. verbr., 23 november 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, blz. 582); 15 februari 1949 

BELASTBARE WINSTEN VAN DE VEN
NOOTSCHAP MOE'l'EN GEVOEGD WORDEN. 
- GEEN ONDERSCHEID NAAR GELANG 
DIE BEZOLDIGINGEN AL DAN NIE'l' UIT 
DE HOEDANIGHEID VAN VENNOOT 
VOORTVLOEIEN. 

1° De bij artikel 7 4 van de samengeordende 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen vastegestelde termijnen, alhoewel zij 
vervaltermijnen zijn, werden door de 
besluitwet van 17 december 1942 ge
schorst en niet enkel verlengd tot op de 
datum van het besluit welke het leger op 
m·edesvoet heeft teruggebracht ( 1). (Be

_sluit van de Regent van 1 juni 1949.) 

2o Artikel 55, § 1, 1e lid, v~n de samen
geordende wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bepaalt enkel een verval
termijn voor de vragen om uitleggingen 
en ophelde1·ingen en voo1' het onderzoek 
tot hetwelk de administratie mag over
gaan na de aangifte te hebben ontvan
gen; het stelt geen termijn vast voor de 
wijziging van die aangifte, welke gebeur
lijk kan volgen, en behoudt uitd1·ukkelijk 
te dien opzichte de rnachten voor die aan 
de administratie door artikelen 56 en 74 
van de samengeordende wetten ve1·leend 
werden. 

go De aan de administratie toegekende 
terrnijnen om het bedrag van de aan
gegevene inkomsten te wijzigen zijn deze 
die door artikel 74 van de samengeor
dende wetten zijn bepaald om de belasting 
of de ontdoken belasting te vorderen en 
die door de besluitwet van 17 decem
ber 1942 geschorst werden. 

4° Door te bepalen dat de doo1· een naam
loze vennootschap aan zijn vennoten 
namelijk toegekende vaste of vemnder
lijke bezoldigingen m:t hoofde van de 
werkelijke uitoefening, ten gevolge van 
opdracht of contract, van wezenlijke en 
vaste functies in de mate die het voorziet 
bij de in hoofde van de vennootschap 
belastbare winsten dienen gevoegd te 
worden, maakt artikel 35, §§ 3. en 3bis 
van de wetten samengeordend bij beslui 
van 31 juli 1943 geen onderscheid onder 
die bezoldigingen tussen die welke be
trekking hebben met de hoedanigheid van 
vennoot van degene die ze ontvangt en 
de anderen {2). 

(ibid., 1949, blz. 128); 22 september 1953 
(Arr. Verb!"., 1954, 26; Bttll. en PAsiC., 1954, 
I, 30). Zie ook verbr., 21 december 1954 en 
4 januari 1955 (Bttll. en PAsrc., 1955, I, 4.11 
en 449). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANCIENS ETA
BLISSEMENTS LACROIX-MOUREAUX, T. 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI
NANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 november 1953 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 van de besluitwet van 
17 december 1942, 42 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld bij besluit van de secre
tarissen-generaal dd. 31 juli 1943, 1 van 
de wet van 30 juli 1947, 2219, 2242, 2251 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat artikel1 van de besluitwet van 17 de
cember 1942 de bij artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen voorziene termijnen naar 
de zin van artikel 2251 van het Burger
lijk Wetboek heeft geschorst, dan wan
neer, de termijnen van artikel 74 van de 
samengeschakelde wetten vervaltermij
nen en geen termijnen van verjaring 
zijnde, niet geschorst doch enkel verlengd 
konden worden ; dat vermeld besluit 
aldus geen uitwerking meer heeft van af 
'l juni 1949, datum van het koninklijk 
besluit waarbij het leger op vredesvoet 
werd teruggebracht, waaruit volgt dat 
de ten laste van aanlegster in 1951 
bij navorderingen van rechten over de 
fiscale dienstjaren 1944 tot 1946 ge
vestigde aan vullende aanslagen nietig 
waren : 

Overwegende dat uit de besluitwet van 
17 december 1942 blijkt dat, niettegen
staande het verkeerd gebruik van het 
woord " verjaringen », de opstellers van· 
dit besluit duidelijk bepalen dat de bij 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten betreffende inkomstenbelastingen 
voorziene termijnen " geschorst » zullen 
worden uit hoofde van een uitzonderlijke 
oorzaak van schorsing, welke niet tot 
het gemeen recht dat op de verjarings
termijnen toepasselijk is behoort, doch 
welke zij zelf vaststellen om ze op de 
termijnen van voormeld artikel 74 toe 
te passen bij afwijking van de principes 
welke de vervaltermijnen beheersen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
. Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55 en 74 van de wetten op 
de inkomstenbelastingen samengescha
keld bij besluit van 31 juli 1943, 1 van 

de besluitwet van ·17 december 1942, 
a) doordat het bestreden arrest verkeerd 
artikel 55, lid 2, van de samengeschakelde 
wetten heeft toegepast, zoals uit de op
stelling van de samenschakeling van 
'15 januari 1948 bleek (wet van 20 aug·us
tus '1947, art. 25); dan wanneerartikel55, 
alinea 2, volgens zijn opstelling in de 
samenschakeling van 31 juli 1943 diende 
toegepast (artikel 8 van het besluit van 
30 december 1940, gewijzigd door arti
kel 10, 1°, van het b esl uit van 2 maart 
1942); dat de beweegredenen vari de 
beslissing dus het dispositief ervan niet 
wettelijk rechtvaardigen, en b) doordat 
het bestreden arrest beslist heeft dat de 
wetgever, de bij artikel 74 voorziene 
termijnen om op het kohier te brengen, 
verlengd hebbend, ipso facto de termijnen 
tot wijziging van de bij artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten voorziene 
aanglfte verlengd heeft ; dan wannee1· 
een duidelijke tekst aan geen interpre
tatie mag onderworpen worden, dat de 
fiscale wetten van beperkende verkla
ringen zijn en dat nit het feit dat de door 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten voorziene termijn verlengd is geweest 
dus niet kan worden afgeleid dat de bij 
artikel 55 voorziene termijn ook verJengcl 
is geweest : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwege\nde dat artikel 55, § 1, lid 2, 

van de wet!Jen betreffende de inkomsten
belastingen, zoals zij ;wwel in 1943 als 
in 1948 samengeschakeld werden, enkel 
een uitsluitingstermijn bepaalt voor de 
aanvragen van ophelderingen en inlich
tingen en voor de onderzoeken; dat arti
kel 55 van de voormelde wetten, in geen 
van zijn Ieden, een termijn vaststelt, wat 
de verbetering van de aangiften aangaat, 
die gebeurlijk zal volgen, doch er zich 
toe beperkt aan de administratie de 
machten voor te behouden welke haar 
door artikelen 56 en 74, lid 1, van g·e
zegde samengeschakelde wetten toege
kend worden ; 

Waaruit volgt dat de in het middel 
gecritiseerde beweegreden van het arrest 
zonder invloed is op het bestreden dispo
sitief dat enkel de geldigheid van de 
adviezen tot wijziging van de aangiften 
betreft; 

Dat dit onderdeel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat artikel 74, lid 1, van 

de bij besluit van 31 juli sameng·escha
kelde wet ten betreffende de inkomsten
belastingen in geval van gebrek van aan-
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gifte .. of van onvoldoende aangifte, een 
terrnrJn bepaalt om de ontdoken belas
ting op te eisen, wat noodzakelijkerwijze 
het vestigen of de verbetering van de 
aanslag met zich brengt ; 

Dat, artikel 55, § 1, van dezelfcle 
":etten, geen uitzonderlijker termijn voor
zren hebbend voor de verbetering van 
het cijfer van de aangegeven inkomsten 
cloch in verband claarmede aan ae admi
nistratie de machten voorbehouden heb
bend die haar bij artikel 7 r., 1 e lid, worden 
toegekend, aldus aangenomen heeft dat 
de terrnijn om de aangifte te verbeteren 
in verhouding zou zijn met de tot het 
vorderen van de ontdoken belasting be
paalcle termijn ; dat de opstellers van 
de besluitwet van 17 december 1%2 door 
de termijnen van artikel 7 r. te verlengen, 
dienvolgens, de termijnen tot verbetering 
verlengd hebben; 

Dat daaruit volgt dat het dispositief 
yan het bes~reden arrest gerechtvaardigd 
IS en dat drt onderdeel van het middel 
van belang· ontbloot en clienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afg·eleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet; 25, 26, 35 en in 't bijzonder 35, 
§ 3, van de wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van 31 juli '1 %3, doordat het bestreden 
arrest beslist he eft da t al de aan de aan
deelhouders van naamloze vennootschap
pen toegekende bezoldigingen zonder en
kel onderscheid door de maatschappij, 
opnieuw bij de winsten va)l de vennoot
schap dienen ingelijfd voor het berekenen 
van de bedrijfsbelasting, dan wanneer de 
tekst van artikel 35, § 3, van de samen
geschakelde wetten in die zin client gei:n
terpertreerd dat de bezoldigingen aileen 
di~ op welke wijze ook met de hoedanig·
hmd van vennoot van degene die ze 
ontvangt verband houden opnieuw in de 
winsten van de vennootschap dienen ge
bracht, met uitsluiting van degene die 
aan die hoedanigheid vreemd zijn en die 
algemene onkosten uitmaken, welke d~e
n~n afgetrokken om de maatschappelijke 
wmst te bepalen : . 

Overwegende dat, zonder te betwisten 
dat de personen, waarvan de bezoldigin
g·en onder de aangeslagen inkomsten be
grepen werden de hoedanigheid hadden 
van vennoten en bij afvaardiging of bij 
contract werkelijke en bestendige functie 
in de zetel van de vennootschap uitoefen
den aanlegster beweert dat aileen de 
bezoldigingen die verband houden met 
de hoedanigheid van vennoot van deg·ene 

VERBR., 1955. - 51 

die ze ontvangt in hoofde van de vennoot
schap belastbaar zijn; 

C?.v~r":egende dat die interpretatie 
~tnJdrg rs ~et de bewoordingen van het 
m Ofi:derhavrg geval toegepaste artikel 35, 
§ 3bts, hetwelk de bezoldigingen bedoelt 
die toegekend worden wegens de werke
lijke u~~oefening in de vennootschap, van 
wezenhJke en vaste functies, bij wijze 
van opdracht of contract, wat zowel door 
h~ar oorsprong als in haar verwezenlij
k~ng een andere bedrijvigheid insluit dan 
dre welke uit de hoedanigheid van ven
noot voortvloeit ; 

Dat het bestaan van de door § 3 van 
voormeld artikel 35 vereiste hoedanigheid 
van vennoot een voorwaarde is, vreemd 
aan de oorsprong van de belastbare 
bezoldigingen, maar die zich in hoofde 
van d~. persoon die in de vennootschap 
w~rkehjke en vaste functies uitoefent op
d:mgt, opdat de bezoldigingen welke uit 
dre functies voortkomen, in hoof de van de 
vennootschap belastbaar zouden zijn; 

Dat het middel naar recht faalt · 
. O!fi die redenen, verwerpt de v~or

zremng; veroordeelt aanlegster tot de 
kosten. 

2t. mei 1955.- 2e kamer.- Voorzitter 
en verslaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
conclusfe, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pletters, HH. de Mey en Van Leyn
seele. 

1 e KAMER. - 26 mei 1955 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- QUALIFICATIE 
DOOR DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING 
GEGEVEN. - ZONDER INVLOED OP DE 
AARD VAN DIE BESLISSING. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - HOGER BEROEP TEGEN EEN 
VONNIS VAN DE VREDERECHTER. -
VERSTEKDOENDE APPELLANT. - GEi:N
TIMEERDE APPELLANT AANMANENDE 
OM TE CONCLUDEREN EN HEM DAG
VARENDE OM TE VERSCHIJNEN. - AP
PELANT WELKE VOORTS VERSTEK DOET. 
- VONNIS GEWEZEN BIJ VERSTEK. 

3° VERBREKING. ·- BEVOEGDHEID. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - VoNNis 
OP TEGENSPRAAK OF BIJ VERSTEK. -
BEOORDELING VAN HET HOF. 

r.o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
WELKE DOOR AANLEGGER VOOR DE 
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RECHTER OVER DE GROND NIET INGE
ROEPEN WERD. - MIDDEL DOOR VER
WEERDER VOOR DIE RECHTER INGE
ROEPEN. - VONNIS DAT OVER DIT 
MIDDEL BESLIST. - MIDDEL WELK 
NIET ALS NIEUW MAG WORDEN VER
WORPEN. 

5o VERHURING VAN GOEDEREN. 
- LANDPACHT. - HUURCONTRACT 
WELKE AAN DE AANKOPER VAN EEN 
LANDGOED TOELAAT, IN GEVAL VAN 
VERKOOP VAN HET GOED, DE PACHTER 
UIT TE DRIJVEN. - VERMOGEN WELKE 
ENKEL BINNEN DE BIJ ARTIKEL 17 48 
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK VOOR
ZIENE PERKEN MAG WORDEN UITGE
OEFEND. - VERMOGEN DOOR DIE BE
PALING NIET ONDERWORPEN AAN DE 
VOORWAARDE DAT DE AANKOOP BET 
GEHEEL VERHUURD GOED TOT VOOR
WERP ZOU HEBBEN. 

1° De omstandigheid dat de 1·echter zijn 
beslissing vonnis op tegenspraak of bij 
verstek noemt, wijzigt de echte aard 
ervan niet (1). 

2° W anneer, na beroep te he b ben ingesteld 
tegen een vonnis gewezen door de vrede
rechter, de appellant verstelc doet, is het 
vonnis welk op dat beroep beslist bij 
ve1·stek gewezen bij nalatigheid om te 
veTschijnen, zelfs indien de gei:ntimeeTde 
appellant heef~ aangemaand om te con
cluderen en hem ten einde vooTzien bij 
m·tikel 152bis van het Wetboek van 
burge1·lijke rechtspleging heeft gedaagd; 
dit aTtikel is vreemd aan de p1'ocedu1·e van 
hoge1· beroep tegen de vonnissen van de 
vredeTechters (2). (Wetboek van burger
lijke rechtspleging, art. 82bis en 152bis, 
koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936, art. 5 en 9.) 

3° Het hof is bevoegd om te oordelen of de 
vooT haar gebrachte beslissing een vonnis 
op tegenspraak of bij verstek uitmaalct (3). 

4° Een middel kan niet als nieuw w01·den 
verworpen omdat het voor de rechter 
ove1· de grond do01· aanleggeT niet werd 
aangevoerd, wanneer het vonnis over dat 
dooT verweerde1· ingeroepen middel 
heeft gewezen (4). 

(1) Verbr., 13 februari 1950 (A·rr. Verbr., 
1950, biz. 378) ; 4 februari en 14 juli 1952 
(ibid., 1952, biz. 284 en 664). 

(2) Zie nota 2 in Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1057. 

(3) Verbr., 18 april 1929 (Bull. en PAsm., 
1929, I, 159, en nota 1) ; 23 april en 11 juni 
1931 (ibid., 1931, I, 141 en 188, en nota 3, 

5° Wannee1· het huU1·contract aan de aan
koper van een landgoed het vermogen 
verleent om, in geval van verkoop van 
het verhuurd goed, de pachter uit te 
drijven, mag dat vermogen enkel worden 
uitgeoefend binnen de pe1·ken voorzien 
bij artikel 1748 van het Burgerlijk Wet
hoek, gewijzigd door m·tikel 4 van de 
wet van 7 juli 1951, en is door die 
bepaling niet onderworpen aan de voor
waarde dat de aanlcoop het geheel ver
huurd goed tot voorwerp zou hebben 
gehad (5). (Burgeri. Wetboek, art. 1748 
gewijzigd door art. 4 van de wet van 
7 juli 1951.) 

(QUERTENMONT, T. JEANFILS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 juni 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder ingeroepen en af
geleid hieruit dat, aangezien het vonnis 
op tegenspraak gewezen werd, de meer 
dan drie maanden na de betekening van 
het vonnis ingestelde voorziening wijl te 
laat ingesteld niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat aanleggers hoger be
roep ingesteld hebben tegen een op 9 juli 
1952 op tegenspraak door de vrederechter 
van het kanton Gosselies gewezen vonnis, 
waarbij de opzegging geldig werd ver, 
klaard die door verweerder gedaan werd 
voor een gedeelte van de hoeve welke 
aanleggers in pacht hebben ; 

Overwegende dat verweerder op 3 april 
1953, op grond van artikel152 bis van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
aan aanleggers een aanmaning om te 
concluderen heeft doen betekenen met 
dagvaarding, om ter zitting van 22 april 
1953 van de tijdelijke burgerlijke kamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Charleroi te verschijnen, dat aanleggers 
op die zitting verschenen door meesters 
Gillis en Lemaire, advocaten, en dat de 
zaak na het horen van beide partijen tot 

blz. 141); 25 april 1955 (ibid., 1955, I, 
915). 

(4) Verbr., 22 october 1942 (Arr. Verbr., 
1942, biz. 124); 24 september 1953 (An. 
Verbr., 1954, biz. 26; Bull. en PAsrc., 195,1, 
I, 36). 

(5) Zie nota 5 in Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1057. 
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op de terechtzitting van 28 mei 1953 
verdaagd werd ; 

Overwegende dat aanleggers op de 
terechtzitting van 28 mei 1953 verstek 
lieten gaan; dat de rechtbank de zaak 
onderzocht,\aan verweerder, ge!ntimeerde 
oorspronkelijke eiser, toestond te conclu
deren en te pleiten, en vervolgens de zaak 
in beraad hield ; 

Overwegende dat op 10 juni 1953 de 
rechtbank, verklarende " op tegenspraak » 
uitspraak te doen " overeenkomstig het 
bij artikel 152 bis van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering· voorg·eschre
-vene », het bestreden vonnis wees ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de rechter zijn beslissing vonnis op 
tegenspraak of verstekvonnis heet, de 
ware aard ervan niet verandert; 

Overwegende dat de rechtspleging in 
hoger beroep tegen de door de vrederech
ter gewezen vonnissen voornamelijk bij 
artikel 82bis van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering ingericht is ; dat 
de dagvaarding op een vaste dag en een 
vast uur moet gedaan worden v66r die 
van de kamers van de rechtbank welke, 
volgens het reg·lement; kennis van de 
hogere beroepen tegen de vonnissen van 
de vredegerechten dient te nemen; dat 
het ministerie van de pleitbezorgers niet 
vereist is, daar de partijen in persoon 
of door bemiddeling van een advocaat, 
houder van de stukken, mogen verschij
nen ; dan in alle gevallen van verwij zing 
van de zaak naar een latere terechtzit
ting, er geen uitspraak bij verstek mag 
gedaan worden ten opzichte van de par
tijen welke bij het vonnis van verdaging 
noch aanwezig, noch vertegenwoordigd 
waren, indien hun door de griffler geen 
bericht werd gegeven van de dag· en het 
uur van de terechtzitting naar dewelke 
de zaak verwezen werd ; 

Overwegende dat de partijen v66r de 
rechtbank in hog·er beroep evenals v66r 
de vrederechter op een vaste dag en een 
vast uur verschijnen ; dat er derhalve 
slechts verstek kan zijn op grond van 
niet-verschijning; 

Overweg·ende dat artikel152 bis vreemd 
is aan de rechtspleging in hoger beroep 
tegen de vonnissen van de vrederechters, 
naardien het betrekking heeft op de zaken 
welke in de eerste gnad v66r de recht
bank van eerste aanleg worden gebracht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
gewezen nadat partijen noch in persoon 
noch door een advocaat, houder van de 
stukken, ter terechtzitting van de in 
hoger beroep zittende rechtbank ver
schenen warfln. waarop de zaak bepaald 

behandeld, door verweerder bepleit en 
in beraad gesteld is geweest, een vers tek- . 
vonnis is; 

Overwegende dat de g·rond van niet
ontvankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 82 bis en 
152bis van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering (artikelen 5 en 9 van het 
koninklijk besluit nr. 300 van 30 maart 
1936), en van artikel97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, waarbij 
aan aanleggers in verbreking hun hoger 
beroep wordt ontzegd, verklaart op tegen
spraak te beslissen, overeenkomstig het 
bij artikel 152bis van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering voorgeschre
vene, dan wanneer die wetsbepaling ter 
zake niet toepasselijk was, en in elk 
geval de voorwaarden tot toepassing 
ervan niet verenigd waren, dan wanneer 
de rechtspleging in hoger beroep tegen 
de vonnissen van de vrederechters v66r 
de rechtbanken van eerste aanleg· bij 
artikel 82bis van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, zonder verwij
zing naar artikel 15 2 bis, gereg·eld is, en 
dan wanneer aanleggers in verbreking, die 
geen pleitbezorger gesteld hadden, noch 
in persoon, noch door lasthebber ver
schenen zijn op de terechtzitting van de 
rechtbank waarop de zaak bepaald, be
handeld, door verweerder bepleit en in 
beraad gesteld geweest is, zodat het 
gewezen vonnis ten aanzien van aanleg
gers in verbreking, niet verschijnende 
appellanten, enkel een verstekvonnis kan 
wezen : 

Overwegimde dat de hoedanig·heid van 
op tegenspraak of bij verstek gewezen 
beslissing van de vonnissen en arresten 
uithun eigen en intrinsieke bestanddelen 
voortvloeit, zonder dat de gerechten 
welke ze vellen de macht hebben het 
wettelijk karakter ervan te wijzigen; 
dat het hof van verbreking, waarbij een 
voorziening aanhangig is, de ontvanke
lijkheid ervan behoort te beoordelen naar 
gelang van het werkelijk karakter van 
de beslissing welke het voorwerp ervan 
is ; ~ 

Overwegende mitsdien dat de verkla
ring in het bestreden vonnis dater, over
eenkomstig artikel 152bis van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, op 
tegenspraak beslist wordt aanleggers niet 
kan benadelen en dat het middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Gelet op het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van artikelen 6, 1131, 
113t., 1320, 1322, 17t.3, 1748, 1774, in-
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zonderheid 1774, § 2,·en 1775 van het 
. Burgerlijk Wetboek (voormelde arti

kelen 1748, 177 4 en 177 5 respectievelijk 
gewijzigd bij artikelen 2 van de wet van 
7 maart 1929 en 4 van de wet van 7 juli 
1951, !louden de wijziging van de wet
geving betreffende de landpacht, bij arti
kel 11 en artikel g van dezelfde wet 
van 7 juli 1951), van artikel 20 van 
evengemelde wet van 7 juli 1951 en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, uitwerking· toe
kennend aan een beding van het liti
gieuze landpachtcontract, waarbij aan de 
verkrijger van een deel van het gepachte 
goed het recht verleend wordt de pachter 
uit te zetten, de opzegging g·eldig ver
klaard heeft welke door verweerder, die 
het goed ten deel gekocbt had, gedaan 
werd aan aanleg-gers in verbreking, pach
ters van het goed op grond van een 
geregistreerde pachtovereenkomst waar
van de eerste negenjarige termijn liep 
en in dier voege beslist heeft onder het 
voorwendsel dat, volgens artikel 1748 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij artikel 4 van de wet van 7 juli 1951, 
het beginsel van de minimale negenjarige 
duur van een landpacht in haar eerste 
termijn afbreuk zou mogen lijden wan
neer in die landpacht voor het geval van 
verkoop van het goed een recht van uit
drijving bepaald is en dat zulks ten 
deze het geval zou zijn, dan wanneer 
artikel 1748 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd bij de wet van 7 juli 1951, niet 
in een recht van uitdrijving voorziet ten 
behoeve van degene die slechts een deel 
van het verpachte g·oed koopt, en de in de 
pacht vervatte conventionele clausule 
van overname welke feitelijk dat recht 
enkel in geval van verkoop. van een deel 
van het verkocht goed bepaalt, geen 
uitwerking kan hebben, aangezien zij 
strijdig is met de gebiedende bepalingen 
van de wet die, ter zake van landpacht, 
elke clausule van gedeeltelijke overname 
van het verpachte goed in de loop van 
de pacht verbieden ; en doordat het 
bestreden vonnis mitsdien, de termen 
van de overeenkomst miskend, dezelve 
meteen geschonden heeft en onwettelijk 
aan een bij de wet verboden. clausule 
van het pachtcontract uitwerking gege
ven heeft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder hieruit afgeleid 
dat het middel nieuw is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
recht doende op verweerders conclusies 
en de gronden van het beroepen vonnis 
overnemend, beslist dat het beginsel van 

de minimale tijdsduur van negen jaar 
van een landpacht in haar eerste termijn 
afbreuk mag lijden wanneer een recht 
van uitdrijving voor het geval van ver
koop van het goed bepaald is ; 

Dat het middel derhalve niet nieuw is 
en dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel : 
Overwegende dat artikel 1748 van het 

Burgerlijk Wetboek, waarbij aan de ver
krijger van een landeigendom toegestaan 
wordt de pachter in zekere daarin om
schreven omstandigheden uit te drijven, 
geenszins voor de uitoefening van dat 
recht vereist dat de verkrijging geheel het 
verpacht goed tot voorwerp l1eeft gehad; 

Overweg~nde dat, niettegenstaande de 
wetgever etvoor gezorgd heeft een zekere 
overeenstemming tussen artikelen 1748 
en 1774, § 2, II, van het Burgerlijk 
Wetboek tot stand te brengen, arti
kel 1748 evenwel de verkoop niet ver
biedt van een gedeelte van een geheel 
dat een in pacht gegeven landbouw
bedrijf vormt en de uitdrijving van de 
pachter door de verkrijger van dat ge
deelte van het geheel niet verbiedt, dan 
wanneer, volgens artikel 1774, § 2, II, 
het recht van overname door de ver
pachter niet voor een gedeeltelijke over
name van het gepacht goed mag bedon
gen worden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

26 mei 1955. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Fettweis. - Gelijklui
dende conclusie, H. Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Delacroix en 
della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 26 mei 1955 

1° BELGISCH CONGO. - BETEKENING 
VAN EEN EXPLOOT. -BURGERLIJKE EN 
STRAFZAKEN. - BETEKENING VAN DE 
DAGVAARDING PER BRIEF OF BODE. -
WERKELIJKE OVERHANDIGING VAN EEN 
AFSCHRIFT AAN DE BETEKENDE. 
SUBSTANTIELE FORMALI'fEIT VAN DE 
BETEKENING. - BEWIJS. 

2° BELGISCH CONGO. - BETEKENING 
VAN EEN EXPLOOT. - BURCrER.LIJKE 
ZAKEN. - BETEKENING VAN EEN DAG-
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VAARDING PER EDICT EN BRIEF. -
AANPLAKKEN EN ZENDING DOOR DE 
POST VAN EEN AFSCHI\IFT VAN DE DAG
VAARDING. - SUBSTANTIELE FORMA
LITEITEN. 

1° Wanneer, in burgerlijke of stmfzaJ>en, 
een dagvaarding vool' een rechtsmacht 
van Belgisch Congo er door zending van 
een afschrift van de dagvaaTding bij een 
ter post aangetekend sch!·ijven betekend 
wordt of door een gewone bode overhan
digd wordt, is de betekening slechts vol
trokken en neemt ze enkel datum te 
rekenen van het ogenblik · waarop het 
afschrift werkelijk aan de betekende over
handigd is geweest. Het bew~is van die 
overhandiging blijkt, volgens de gevallen, 
uit een advies van ontvangst, een ont
vangstbewijs of andere elementen (i). 
(Congolese Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering [decreten van 12 no
vember 1886 en 13 juli 1923], art. 8ter; 
decreet van 11 juli 1923, art. 66 en 6?.) 

2° Wanneer, in burgerlijlce zaken, de dag
vaarding per edict en brief wo1·dt bete
kend aan een persoon die zijn woon- of 
zijn verblijfplaats in Belgisch Congo 
heeft, is de dagvaarding voltrokken en 
verhij gt ze enlcel datum wanneer de sub
stantiele formaliteiten van aanplakking 
en van zending van een afschrift van de 
dagvaarding door de instrumenterende 
deurwaarde1· vervuld zijn geweest (2). 
(Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring [decreet van 12 november 1886], 
art. 9-7°.) 

(KRELS EN VERZEKE'RINGSMAATSCHAPPIJ 
«LA CONCORDE "• T. VENNOOTSCHAP 
« LLOYD TRIESTINO ll.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 september 1952 gewezen 
door het Hof van beroep te Leopold
stad; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 91, a, 
§ 3, 6o, lid 4, en 266 van boek II van 
het Belgisch Wetboek van koophandel, 
gewijzigd bij de wet van 28 november 
1928, 638 van het Congolees Burgerlijk 
W etboek, 7 en 8ter van het Congolees 

(1) Zie nota 1 in Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1060. 

(2) Raadpl. LES NoVE):.LEs, D1·oit colonial, 
iltroit de procedu1·e congolaise, nrs. 61, 63, 65, 
66 en 69. 

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
(decreet van 13 juli 1923) en 67 van het 
Congolees Wetboek van strafvordering·, 
doordat het Lestreden arrest de vordering 
van aanleggers verjaard verklaard heeft, 
om de reden dat het exploot van dag
vaarding dat zij laten betekenen hadden 
aan verweerster, ten zetel van de« Agence 
Maritime Internationale " te Matadi en 
overeenkomstig artikel 8te!' van het Con
golees Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, als datum zou hebben, niet 
de dag waarop de deurwaarder te Leo
poldstad ge'instrumenteerd heeft door dit 
exploot met de post te verzenden, na
melijk op 11 april 1950, dag vooraf
gaande aan de dag van verstrijking van 
de termijn van verjaring, maar wei de 
dag van de werkelijke overhandiging van 
de dagvaarding te Matadi, dit is op 
19 april1950 ; dan wanneer, 1 o de datum 
van een aide de dag is waarop aile bij 
de wet vereiste formaliteiten voor de 
geldigheid van die akte vervuld zijn, 
namelijk in geval van betekening van de 
dagvaarding buiten een omtrek van 
10 kilometer van het gebouw waar de 
rechtbank zitting houdt, de dag van het 
zenden van een zonder omslag doch ge
sloten en bij de post met ontvangst
bewijs aangetekend afschrift van het 
exploot; 2° aileen die datum het tijdstip 
bepaalt van de stuiting van de burger
lijke verjaring welke spruit uit de bete
kening van de dagvaarding om in rechte 
te verschijnen : 

Overwegende dat de wetgever bij de 
twee decreten van 11 en 13 juli 1923, 
zowel in straf- als in burgerlijke zaken 
een vereenvoudigde wijze van betekening 
van de exploten ingevoerd heeft; dat in 
die betekening per brief of bode, de wer
kelijke overhandiging van het exploot 
niet door de openbare officier wordt ver
richt; dat de wetgever dienvolgens door 
een ontvangstbewijs te eisen in een bij
komende waarborg heeft voorzien; dat 
dit ontvangstbewijs een substantHile for
maliteit uitmaakt voor de betekening, 
welke niet volvoerd is en slechts een 
datum verkrijgt wanneer die forl:naliteit 
vervuld wordt; 

Overwegende dat deze wil van de wet
gever blijkt uit het artikel 67 van het 
Wetboek van strafvordering clat in bur
gerlijke zaken bij het decreet van 13 juli 
1923 toepasselijk gemaakt werd; dat in 
het tweede lid van dit artikel aan de 
rechter het nagaan van de datum der 
overhandiging opgelegd wordt, welk ver
eiste enkel begrijpelijk is indien bewuste 
datum die van het exploot is; 
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Overwegende, gewis, dat voormeld 
artikel 67 enkel over de betekening per 
bode handelt, de daarbij ingevoerde wijze 
van nazicht niet van toepassing zijnde 
ter zake van betekening met de post, 
maar dat het zenden per brief en de over
handiging· door een bode, zowel wegens 
de redenen daartoe als tengevolge van de 
vereniging ervan in een zelfde tekst, voor
komen als vormen van een zelfde soort 
betekening, welker geldigheid mitsdien 
aan dezelfde beginselen onderworpen is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 91, a, § 3, 6°, 
lid r., en 266 van boek II van het Belgisch 
W etboek van koophandel, gewijzigd bij 
de wet van 28 november 1928, 638 van 
het . Congolees Burgerlijk Wetboek, 7 
en 9, 7°, van het Congolees Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering (verordening 
van de administrateur-generaal in Cong·o 
van 14 mei 1886, goedgekeurd bij decreet 
van 12 november 1886), doordat het . 
bestreden arrest de vordering van aan
leggers insgelijks verjaard verklaard heeft 
om de reden dat het exploot van dag
vaarding dat zij op 11 april 1950 vanuit 
Leopoldstad ten vennootschappelijke ze
tel zelf van verweerster te Triest per 
brief hadden laten betekenen, slechts 
datum zou verkregen hebben ten dage 
van de overhandiging ervan aan de bete
kende, op 12 mei 1950, ten gevolge van 
de nalating, door de instrumenterende 
deurwaarder, van de formaliteit van het 
edict, d.an wanneer, niettegenstaande de 
nalating van deze formaliteit van het 
edict, dat exploot evenwel in de vorm 
geldig was en derhalve al zijn uitwerksels 
moest voortbrengen, en onder meer de 
burgerlijke stuiting opleveren, ingeval de 
deurwaarder te Leopoldstad gei:nstru
menteerd had door v66r het verstrijken 
van de verjaringstermijn het omslag met 
het afschrift van het exploot bij het 
Postbestuur af te geven : 

Overwegende dat, in de betekening bij 
edict en brief, de datum van het exploot 
die is waarop de deurwaarder de substan
tiele formaliteiten van het aanplakken 
en het zenden van een afschrift van de 
dagvaarding over de post vervult; 

Overwegende dat, aangezien de deur
waarder die formaliteiten op 11 april1950 
niet volledig vervuld heeft, het exploot 
vanaf die datum geen uitwerking heeft 
kunnen hebben ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

26 mei 1955. -1e kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. S.ohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1's, HH. Simont en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 26 mei 1955 

VERKEER. - VoERTUIGEN RIJDENDE, 
IN TEGENOVERGESTELDE RICHTING, 
LANGS BEIDE KANTEN VAN EEN RIJ 
PLAVEIEN, WELKE DE RIJBAAN IN TWEE 
DELEN VERDEELT. - VAS'fSTELLING 
DAT DE AANRIJDING VAN DE VOERTUI
GEN ENKEL 'l'E WIJTEN IS AAN EEN 
ONVOORZICH'l'IGE MANCEUVRE VAN EEN 
VAN DE BESTUURDERS AAN DE OVER
ZIJDE VAN DIE LINIE. --'-- VEROORDE
LING VAN DIE WEGGEBRUIKER.- WET
TELIJKHEID. 

Doo1· vast te stellen, zonder op een inb1·wk 
op artikel 32 van de Wegcode van 1 (e
bntari 1934- te steunen, dat de aamijding 
tussen beide voertuigen rijdende in tegen
overgestelde richting langs beide lcanten 
van een rij plaveien welke de rij baan in 
twee delen verdeelt, voor enige oorzaak 
hee(t een onvom·zichtige rnanreuvre van 
voorbijsteking, die de bestuurder van een 
van de voertuigen aan de ovel'zijde van 
die linie heeft uitgevom·d, hee(t de l'echter 
over de grond de verom·deling van die 
bestuurdet· tot herstelling van de gevolgen 
van het ongeval genoegzaarn gerechtvam·
digd, welke ook de draagwijdte en de 
bindende kracht van die rij plaveien 
weze (1). 

(LEFEVRE, T. VAN RANST EN CONSORTEN.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 november 1953 gewezen dooF 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en inzonder
heid 1, lid 2, en 5 van de wet van 2 augus" 
tus 1899, houdende herziening van de 
wetgeving en de reglementen op de politie 
van het vervoer en het verkeer, zoals voor-

(1) Zie verbr., 15 februari, 15 maart en 
24 mei 1954 (Arr. Verb1·., 1951, blz. 489 
en 622; Bull. en PAsrc., 1054, I, 535, 626 
en 826). 
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meld artikel 'l bij het enig artikel van de 
wet van '16 december 19g5 gewijzigd 
werd, '12 en inzonderheid 12, lid 1, van 
het koninklijk besluit van 27 januari 
19g1, houdende politiereglement voor de 
exploitatie van de door de regering ver
gunde of te verg·unnen tramwegen, g en 
mzonderheid g, ·2° en go, g2, g5, g5 en 
inzonderheid g6, t.c 0 , t.2 en inzonderheid 
t.2, lid 1, van het koninklijk besluit van 
1 februari 19gt.c, houdende algemeen 
reglement op de politie van het vervoer 
en het verkeer, zoals voormeld arti
kel g6, t.c 0 , bij artikel 5 van het besluit 
van de Regent van 18 october 1946 
gewijzigd werd, en voormeld artikel t.2 
zoals het bij artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 25 mei 19g5 gewijzigd wer-d, 
"1g82, 1g8g, 1g8t.c en inzonderheid 1g8t., 
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, om aan verweer
ders Van Ranst hun vordering toe te 
wijzen en aan aanleggers hun tegen
vordering te ontzeggen, aanlegger Willy 
Lefevre verantwoordelijk en aanlegger 
Marcel Lefevre burgerlijk verantwoorde
lijk voor het litigieuze ongeval verklaard 
heeft, om de redenen dat op de plaats 
-van de aanrijding een door een rij pla
veien aangeduide verkeersstreep volgens 
de lengte in het midden en in de richting 
van de rijweg aangebracht in twee gelijke 
delen het gedeelte van de rijbaan ver
deelt hetwelk tussen de tramsporen en 
de stoep die langs de huizen aan de laan 
ligt begrepen is, dat die goed zichtbare 
lijn het de weggebruikers duidelijk maakt 
dat de stad Brussel op die plaats, over
·eenkomstig arti~el 1 van de wet van 
1 augustus 1899, het verkeer van de 
automobielen geregeld heeft door het deel 
van de openbare weg dat voor elke weg
gebruiker naar gelang van de door hem 
gevolgde richting bestemd is, af te per
ken, en door het deel van de rijweg te 
bepalen dat zij wederkerig in de bij 
artikel g2 van het reglement op de ver
keerspolitie omschreven gevallen voor 
elkaar moeten vrijlaten; dat de aan
rijding zich voorbij de verkeersstreep, 
namelijk op de linkerhelft van de weg 
ten opzichte van de door Lefevre gevolgde 
.-ichting heeft voorgedaan; dat Lefevre, 
·door naar links toe te sturen en door de 
file te verlaten welke hij volgde, dan 
wanneer vele tegenliggers kwamen aan
gereden, een onvoorzichtige rijbeweging 
uitgevoerd heeft welke als de enige oor
zaak van het ongeval voorkomt, en dat 
zulks des te meer het geval is daar Lefevre 
die onbehendige manceuvre met een zo
.danige snelheid uitgevoerd heeft dat, ge-

zien de staat van de weg, het hem niet 
mogelijk is geweest tijdig· opnieuw zijn 
plaats in de file in te nemen ; dan wan
neer, 1° a) naar luid van artikel '12 van het 
koninklijk besluit van 27 januari 19g1, 
het verkeer van de motorvoertuigen niet 
verboden is op een openbare weg waarop 
tramsporen liggen, tenzij die sporen op 
een bijzondere bedding zijn aangelegd; 
b) krachtens artikel g2 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 19gt., de wegge
bruikers die elkaar inhalen of ontmoeten, 
elkaar wederkerig de helft van de rijweg 
en, zo nodig, van de rijbaan vrijlaten, en 
dat, volgens artikel g, 2° en go, van dit 
koninklijk besluit, een rijweg een gedeelte 
van de openbare weg is hetwelk van een 
hard wegdek voorzien en bijzonder voor 
het voertuigenverkeer ingericht is, en een 
rijbaan de rijweg is, met inbegrip. van 
de niet verhoogde bermen; c) het artikel1 
van de wet van 1 augustus 1899 aan de 
gemeenteoverheid niet toestaat vaste 
maatregelen te nemen waardoor op vol
strekte en onveranderlijke wijze en in 
alle omstandigheden de door de Wegcode 
aan de wegg·ebruikers verleende rechten 
en opgelegde verplichtingen gewijzigd 
worden, waaruit volgt dat de rechters 
over de grond, om te bepalen waar het 
midden van de rijweg lag, de door de 
stad Brussel aangebrachte verkeersstreep 
niet in aanmerking· mochten nemen zon
der met het door de tramsporen ingeno
men deel van de rijweg rekening te hou
den (schending van de artikelen 1 van de 
wet van 1 augustus 1899, 12 van het 
koninklijk besluit van 27 januari 19g1, 
g, 2° en go, g2 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 19gt.c, 97 en 107 van de 
Grondwet, van het enig artikel van de 
wet van 16 december 19g5 en van de arti
kelen 2 van het koninklijk besluit van 
25 mei 19g5 en 5 van het besluit van de 
Regent van 18 october 1946), en dan 
wanneer het ter za.ke weinig afdeed dat, 
nadat aanlegger Willy Lefevre zijn rij
beweging ingezet had, de aanrijding zich 
voorbij de zogenaamde verkeersstreep 
voorgedaan heeft (schending van de arti
kelen g2, g5, g6, t.c 0 , t.2 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 19gt. en, voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 1g82, 
1g8g en 1g8t.c van het Burgerlijk Wetboek, 
2 van het koninklijk besluit van 25 mei 
19g6, 5 van het besluit van de Regent 
van 18 october 1%6); 2° in elk geval, 
de rechters over de grond, op straffe hun 
beslissing niet wettelijk met redenen te 
omkleden, ondubbelzinnig hadden dienen 
te zeggen of en om welke reden het 
verkeer ter plaats van het ongeval ver-
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boden was op het g-edeelte van de rijweg
of de rijbaan waarop de tramsporen 
lag-en, en inzonderheid aan te duiden 
of die tramsporen al dan niet op een 
bijzondere bedding- of op een niet-ver
hoog-de berm aang-elegd waren (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet 
en, voor zoveel als nodig, 12 van het 
koninklijk besluit van 27 januari 1931, 
3, 2° en 3°, en 32 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1934) : 

Overweg-ende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanleg-g-er Willy Lefevre de 
Zuidlaan te Brussel in de derde file afreed 
en als enig-e oorzaak van het ongeval 
hierop wijst dat hij een onvoorzichtige 
rijbeweging- uitg-evoerd heeft door naar 
links te sturen en door de file voertuigen 
welke hij volgde te verlaten, dan wanneer 
vele tegenliggers kwamen aangereden ; 
dat de rechter over de grond nog- bepaald 
heeft dat Lefevre die onbehendige ma
noeuvre met een zodanige snelheid ver
richt heeft dat het hem, wegens de toe
stand van de weg, niet mogelijk geweest 
is tijdig opnieuw zijn plaats in de file 
in te nemen ; 

Overwegende dat die gronden volstaan 
om de veroordeling van aanleggers te 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat mitsdien de beschou
wingen van het arrest met betrekking 
tot de volgens de lengte aangebrachte 
lijn plaveien, welke in twee gelijke delen 
het gedeelte van de rijbaan verdeelt dat 
tussen de tramsporen en de stoep begre
pen is, overtollig zijn; 

Overwegende dat de beide onderdelen 
van het middel enkel die ten overvloede 
gegeven gronden bestrijden en derhalve 
niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten. 

26 mei 1955. - 1 e kamer.- Vo01·zitte·r 
en verslaggever, H. Wouters, eerste voor
zitter.- Gelijkluidende conclusie, H. Ma
haux, advocaat-g-eneraal. Pleiters, 
HH. Simont en De Bruyn. 

1 e RAMER. - 27 Ulei 1955 

1° EJRF:BJNIS. - KLEINE NALA'l'ENSCHAPPEN. 
- BESLISSINGEN WELKE, LUIDENS AR'l'I
KEL 5 VAN DE WET VAN 16 UEI 1900 NIET 
VOOR BEROEP OF VOOR VERZET VATBJ.J.R ZIJN. 

2o EJRFEJNIS. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. 
- VoonKEURRECHT 'l'OEGES1'AAN AAN DE 

OVERLEVENDE ECHTGEN001' AAN DEWELKE EEN 
AANDEEL IN YRUCHTGEBRUIK 'l'OEKO.MT. -
JVJAAK'l' EEN VOORRECHT UI'l' WELK AAN HE'l' 
ERFVRUCHTGEBRUIK 1'0EKO.M1'. 

3° EJRFEJNIS. - KLEINE NALATENSCHAPPEN. 
- VOORKEURRECH'l' 'l'OEGEKEND AAN DE 
OVERLEVENDE ECHTGENOOT. - GIFTEN ONT
YANGEN VAN DE OVERLEDENE WELKE MET HE1' 
ERFVRUCHTGEBRUIK GELI.T.KSTAAN OF HET 
TE BOVEN GAAN. - VOORKEURRECHT WELKE: 
NIE1' 1\fEER .MAG WORDEN UITGEOEFEND. 

1 o De besl-issingen wellce, lniclens arti
Jcel 5 van cle wet van 16 mei 1900 betref
fende de lcleine nalatensahappen, noah 
voot· be·roep noah voo·r verzet vatbaat· 
z·ijn, zijn enkel ciJieuene tot rlawellce. de 
bijzonde·re cloor· cl.eze wet inueriahte 
t·eahtspleuinyen awnleicUnu ,qeven (1). 

2° H et b-ij artilcel 2 van uezeude wet 1JOot·
zien voorlceu·rreaht is een acm het ert
vntahtuebt·nilc van cle ove·rlevencle eaht
uenoot toekomende voorlcetw en lean, 
bijgevolg sleahts do01· cleze laatste inye
roepen wot·clen wanneet· hij zuUr. vrucht
yebntilc {JC'niet. 

3° Het aan de overlevencle eahtyenoot cloor 
at·UJcel 2 va1r gezegcle wet toegestaan 
voorlceurrecht mag niet nwe·r worclet• 
witgeoefend wannee1· cle d,oo·r cle ovet·
ledene nnn zijn eaht,qenoot yedane gil
ten met de waarde va.n het v·ruchtge
bntilc gelijkstaan of cUe waarde te 
boven gctan en dat cle eahtyenoot zijn 
aanspt·aalc op d·ie yiften ha.ndha.a,ft. 

(DEWAOHTER, WEDUWE ROOSE, 1'. ROOSE.) 

ARREST. 

HJJJT HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, gewezen het ene op 17 november 
1952 bij verstek en het andere op '4 mei 
19'53 op tegenspraak door het Hof van 
beroep te Gent; 

Wat betreft het arrest van 17 novem
ber 1952: 

Overwegende dat gemeld arrest bij ver
stek door het arrest van 4 mei 1953 werd 
te niet gedaan ; 

Dat de voorziening niet-ontvankelijk is; 
Wat betreft het arrest van 4 mei 1953 : 
Over het eerste middel afgeleid uit de 

schending van de artikelen 4 en 5 van de 
wet van 16 mei 1900 betreffende de erfre
geling van de kleine nalatenschappen·, 443, 
453, 454, van l1et Wetboek van burgerlijke 
reclltspleging, 15, 17 van de wet del. 4 an-

(I) Zie verbr., 19 november 1928 (B11ll. 
en PAsro.; 1929, I, 25). Raadpl. verslag van 
de commissie van de Kamer (Parl, Besch., 
zitting 1899-1900, nr. 55, biz. 85). 
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gustus 1832 betreffende de rechterlijke in
richting, 95 en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest het boger beroep 
ontvankelijk -heeft verklaard dat gericht 
was tegen het vonnis dat « voor recht ver
klaart dat eiseres regelmatig en tijdig 
haar voorkeurrecht tot het toekennen van 
!mar vruchtgebruik op het burgershuis, 
overeenkomstig artikel 2 van de wet van 
16 mei 1goo, heeft uitgeoefend ll, om reden 
dat zij << haar aanspraak op het haar ver
maakt.-vruchtgebruik blijft behouden; dat 
haar dus geen toepassing van bet door 
artikel 2 van de wet van 16 mei 1900 voor
zien voorkeurrecht kan gemaakt worden l), 

dan wanneer de beslissingen van de 
rechtbank van eerste aanleg in de ver
schillende door de wet dd. 16 mei 1900 
aangeduide gevallen niet voor boger be
roep vatbaar zijn, waaruit yolgt dat bet 
hof van beroep onbevoegd was om ue 
grond van bet vraagstuk te onderzoeken 
of de rechtbank gerechtigd was het geval 
als vallend onder de toepassing van ge
zegde wet te behandelen : 

Overwegende dat nit de procedurestuk
ke:tl blijkt dat aanlegster tegen verweer
ders, uit een vroeger lmwelijk van wijlen 
haar echtgenoot gesproten kinderen, v66r 
de rechtbank van eerste aanleg een vorde
ring heeft ingesteld strekkende tot de ver
deling van cle huwelijksgemeenschap, die 
tussen baar en Imar echtgenoot heeft be
staan, alsmede tot de afgifte van de door 
lmar echtgenoot gedane legaten, met inbe
grip onder meer van het vruchtgebruik 
van het door de echtgenoten betrokken 
woonhuis; tlat aanlegster in de loop van 
het gelling vordertle dat, bij toepassing 
van artikel 2 van de wet van 16 mei 1900, 
het vruchtgebruik van dat huis haar bij 
voorkeur zou -worden toegekend; dat ver
weerders staande hielden dat de voor
waarden tot toepassing van gemeld arti
kel niet voorhanden waren; dat de eerste 
rechter aanlcgster dienaangaande in het 
gelijk stelde; 

Overwegende dat artikel 5 van de wet 
van 16 mei 1900 onder meer bepaalt : «De 
beslissingen, hetzij van de vrederechter 
hetzij van de rechtbank van eerste aanleg; 
hetzij van de voorzitter dezer rechtbank, 
in de verschillende hierboven aangeduide 
gevallen, zijn niet vatbaar voor hoger be
roep; geen verzet kan tegen deze beslis
singen worden aangetekend l); 

Overwegende clat zo nit c1e termen van 
tUt artikel 5 als uit de verwijzing naar 
de andere bepalingen van de wet waarvan 
het deel uitmaakt blijkt, dat de beslis
singen die, bij toepassing van dit artikel, 
noch voor hoger beroep, noch voor verzet 
vatbaar .zijn, uitsluitencl deze zijn waar
toe de bijzondere door de wet van 16 mei 
1goo ingerichte procedure aanleiding 
geeft; 

Dat artikel 5 de beslissing .niet bedoelt 

waarbij, zoals in onderhavig geval· over 
het bestaan in hoofde van de overl~vende 
echtgenoot van het bij artikel 2 van de 
wet van 16 mei 1900 voorziene voorkeur
recht uitspraak wordt gedaan; 

Overwegende dat de van de gewone re
gelen afwijkende tekst van clit artikel 5 
niet buiten de door die bepaling gestelde 
grenzen mag worden toegepast; 

Dat een enge interpretatie van die door 
zich zelf reeds uitzonderlijke bepaling 
zich cles te meer opdringt daar deze tot 
een van het gemeen recht afwijkend re
g·ime behoort dat door een bijzondere wet 
werd ingestelcl ; 

Waaruit volgt clat het midclelnaar recht 
faalt; 

Over het tweede miclclel, afg·eleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 4, 5 van 
de wet tid. 16 mei 1900 betreffende de erf
regeling van de kleine nalatenschappen, 
767 van het Burgerlijk Wetboek (wet dd. 
20 november 1896), 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
eiseres het voordeel van de wet van 16 mei 
1900 niet kan inroepen om reden dat de 
rechten welke deze wet aan de overle
vende echtgenoot toekent een eigenschap 
van het wettelijk vruchtgebruik uitmaken 
en dat, wanneer de legaten het wettelijk 
vruchtgebruik overtreffen, er geen plaats 
meer is voor dit wettelijk vruchtgebruik 
noch gevolglijk van het eraan verbonden 
voorkeurrecht, dat eiseres, « haar aan
spraak op het haar vermaakt vruchtge
bruik blijft behouden en dat haar dus van 
het door artikel 2 van de wet van 16 mei 
1900 voorzien voorkeutTecht geen toepas
sing kan gemaakt worden)}, dan wanneer 
tlit onderscheid niet door de wet gemaakt 
wordt en niet blijkt uit de teksten die het 
minimum-recht van de overlevende echt
genoot vaststellen, zodat de voordelen 
welke zij bieden als eigenschap gelden 
van elk vruchtgebruik dat, hetzij nit 
kracht van de wet, hetzij wegens schell
king, hetzij wegens Iegaat, aan de over
levende echtgenoot ten goede komt : 
· Overwegende dat, onder de algemene 

bij artikel 1 van de wet van 16 mei 1900 
voorziene V@orwaarden, het artikel 2 van 
die wet bet vruchtgebruik van de over
levende echtgenoot en het daarbij beho
rende voorkeurrecht, zoals het ene en het 
andere bij artikel 767 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoeld worden, tot de goederen 
heeft uitgebreid waarvan de waarde gro
ter is dan die van het aandeel waarvan 
die echtgenoot het vruchtgebruik heeft; 

Overwegende aan de ene zijde, dat het 
voorkeurrecht, voorzien bij artikel 2 van 
de wet van 16 mei 1900, hetwelk naar pa
rag:raaf G van gemeld artikel 767 verwijst, 
tot het erfelijk vruchtgebruik van de 
overlevende echtgenoot behoort en bij ge
volg dan aileen door die echtgenoot kan 
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worden ingeroepen indien hij dergelijk 
vruchtgebruik geniet; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
naar luid van paragraaf 5 van zelfde ar
tikel 767, die echtegnoot in JJrincipe de 
giften welke hij van de overledene mocht 
ontvangen hebben bij zijn erfelijk vrucht
gebruik moet aanrekenen; 

Overwegende, derhalve, dat aileen in ge
val van overschot van erfelijk vruchtge
bruik het daarbij behorend voorkeurrecht 
kan worden uitgeoefend; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vnststelt, enerzijds, dat, zelfs na inkor
ting, de waarde van de in voordeel van 
aanlegster door haar echtgenoot geclane 
legaten, waaronder bet vermaakt vrucht
gebruik, deze van het erfelijk vruchtge
bruik te boven gaat, en, anderzijds, dat 
aanlegster haar aanspraak op het haar 
vermaakt vruchtgebrnik behoudt; 

Overwegende dat bet miclclel niet kan 
aangenomen worclen ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten. 

27 mei 1955. - 1• kamer. - Voor·zitter·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Versla,q
gever, H. Belpaire. - Gelijlcltticletl.de con
clusie, H. Dumon, aclvocaat-generaal. -
Pleiter·s, HH. della Faille d'Huysse en de 
Harven. 

1 e KAMER. - 27 mei 1955 

ARBEJIDSONGEVALLEN. - BASISLOON. 
- WERKMAN DIE EEN VOLLEDIGE DAG'l'AAK 
IN EEN BEPAALD BEDRIJF VERRICHT EN 'l'EVENS 
IN EEN ANDER BEDRr.TF, BIJ TUSSENPOZEN, 
WERKZAAM IS. - ARBEIDSONGEI'AL DAT ZICH 
IN DIE TWEEDE ONDERNEMING HEEF'l' VOORGE
DAAN. - TOEPASSING VAN AR'l'IKEL 6, 5• LID, 
VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN DE'l'REF
FENDE DE VERGOEDING DER SCHADE VOORT
SPRUI'l'ENDE UI1' m' ARBEIDSONGEVALLEN. 

lVnnneer een wer·Jcnwn in twee onder·ne
mingen werkzaant. is, dat hij in de eer
ste een volledige dagtaalc verYicht ter·
'll;ijl hi,j in de tweede slechts bij tltssen
pozen een dagwerk ven·icht, hetwellc 
een geringer· anntal ·uren dcm het getal 
dm· gewone arbeidstwen beclraagt, wor·dt 
het tot gr·ondsla.g te nemen loon tot 
-vaststelUng der wegens een i·n clie 
tweede onderneming -vom·ue-vallen ar·
beidsongeval -verschuld·igde vergoecling 
volgens ae bij artikel 6, ,t;e licl, va.n ae 
·wet bet·reffende de veruoed·ing der· 
sohafle vom·tspr·uitenfle uit de tM'beicls
onueva.llen voorziene r·egel bepaalcl (1). 

(I) Zie nota 1 in Bttll, en PAsrc., 1955, 
I, 1065, 

(DELGISCHE BOERENBOND, T. VERBIS'J'.) 

ARREST. 

RET HOIJ'; - Gelet op bet. bestreden 
vonnis, op 18 mei 1953 in boger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Mechelen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit cle 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 4, 6, 9 van de door bet ko
ninklijk besluit del. 28 september 1931 sa
mengeordende wetten op de arbeidsonge
vallen, 1, 3, 4 van de wet dd. 10 maart 
1900 op het arbeidscontract, 1101, 1102, 
1105, 1134, 1315, 1317, 1310, 1320, van bet 
Burgerlijk Wetboek, 77, 78, 141, 142, van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, doordat het bestreden vonnis ver
klaart dat het kwestieus ongeval onder 
de toepassing van de wetten over de ar
beidsongevailen valt om reden dat « bet 
verder nit de elementen der zaak blijkt 
dat op het ogenblik van het ongeval bet 
slachtoffer als werkman in dienst van de 
verzekerde van eiseres in beroep was, 
dat men inderdaad bezwaarlijk kan aan
uemen dat Peeters in tegenstelling met de 
andere werklieden van het bedrijf slechts 
voor en na zijn dagtaak bij de (( Societe 
generale metailurgique » een helpende 
hand kwam toesteken en dus niet als Ioon
trekkencle werkman aan het gezag, de lei~ 
ding en llet toezicht van de bedrijfsleider 
J\tieeus onderworpen was », wat geen vol
doende vaststelling van bet bestaan van 
een aan de wet dd. 10 maart 1900 onder
worpen arbeidscontract en, in geen ge
val, een voldoende antwoord op de be
sluiten van eiseres uitmaakt, dan wan
neer eiseres het bestaan van een arbeicls
contract tussen haar verzekerde en het 
slachtoifer uitdrukkelijk betwistte en, na
melijk in llaar conclusies deed gelden dat 
(( bet eerst en vooral duidelijk is dat het 
slachtoffer aileen werkte; dat werk pres
teren op zichzelf niet voldoende is om te 
beweren dat een arbeidscontract of een 
band van ondergeschiktheid bestond; dat, 
inderdaad, llet feit aileen reeds dat bet 
werl' na cle normale arbeidsuren te Hobo
ken gepresteerd werd bet vermoeden naar 
voren doet komen dat bet slachtoffer 
slechts kwam helpen en dat hem voor die 
hulp een vergoeding werd toegekend; dat 
beroepene (hier verweerster) niet eens 
wist hoeveel het slachtoffer per uur, per 
uug of per week verdiende en evenmin 
weet hoeveel :bet slachtoffer werkte; dat 
het slachtoffer aileen en zulks is duidelijk 
kwam (( helpen » wanneer zulks norlig 
was en wanneer het hem paste zulks te 
doen; dat nit geen enkel gegeven van de 
zaal' blijkt dat er werkelijk sprake was 
van een in uitvoering van een arbeidscon
tract verrichte arbeid; dat het bewi,is 
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van het bestaan van een arbeidsongeval 
op de rechthebbende rust .. . « zodat de 
rechter tot toepassing van de wet op de 
arbeidsongevallen verplicht was het posi
tief bestaan van al de bestanddelen van 
een arbeidscontract tussen Meeus en Pee
ters vast te stellen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uit de bestanddelen van de zaak en in het 
bijzonder uit het gehonden getuigenver
hoor afleidt, dat het bedrijf van de door 
aanlegster verzekerde een seizoenbedrijf 
(aspergekwekerij) uitmaakt, hetwelk on
der toepassing van de samengeordende 
wetten op de arbeidsongevallen vult, en 
dat het slachtoffer (echtgenoot van ver-. 
weerster) er in dienst was en zich · er in 
dezelfde toestand als de andere arbeiders 
bevmid, weze dns als een aan het gezag, 
de Ieiding en het toezicht van de bedrijfs
leider· omlerworpen « loontrekkende ll; 

Overwegende dat het vonnis aanstipt 
dat het -feit een volledige dagtaak in een 
bepaald bedrijf te verrichten, niet van 
aard is elke andere prestatie bij een an
der werkg·ever nit te slniten, en dat even
min het niet honclen van een boekhon
ding door de verzekertle _ de toepassings
sfeer van· de wetten op de arbeidsonge
vallen beinvloedt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aldns het bestaan van een arbeids
contract voldoende gerechtvaardigd en de 
conclusies van aanlegster op passende 
wijze beantwoonl heett; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 4, 6, 9 van 
de door het koninklijk beslnit del. 28 sep
tember 1931 samengeordende wetten op de 
arbeidsongevallen, 1, 3, 4 van de wet del. 
10 maart 1900 op het arbeidscontrat, 1101, 
1134, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, van het 
Burgerlijk Wetboek, 77, 78, 141, 142 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsple
ging, 97 van de Grondwet, doorclat het 
bestreden vonnis verklaart dat het in on
derhavig geval « wel om een seizoenbe
drijf gaat waarin normaal slechts gedn
r•ende twee maanden en half per jaar 
gewerkt wordt ll en, bij toepassing van 
artikel 6, alinea 3, van de wet op de ar
beidsongevallen, verklaart dat << in zulk 
geval het basisloon bepaald wordt reke
ning houdend met het gedurende de acti
viteit van het bedrijf nitgekeerd loon en 
met de gednrende het overige van het 
jaar buiten het bedrijf gewonnen verdien- · 
sten ll om, « bij ontstentenis van elk an
cler schriftelijk bewijs omtrent het be
drag van het door het slachtoffer gedu
rende zijn activiteit bij de verzekerde van 
eiseres bellaald loon ll, het basisloon ex 
a.equo et bono op 50.000 frank vast te 
stellen, dan wanneer noel! artikel 6, ali
nea 3, van de wet op de arbeidsongeval
len, noch enige andere bepaling van ge-

zeg·d artikel 6 kan toegepast worden op 
llet geval van een werkman die slechts 
toevallig en na zijn gewone werkuren, 
in een seizoenbedrijf arbeidt na gedu
rencle de volle arbeidsdag in een ander 
vast bedrijf gearbeid te hebben, zoals 
eiseres llet in onbeantwoord gebleven con
clusies deed gelden, en dan wanneer het 
basisloon zowel, in geval van toepassing 
van alinea 3 van artikel 6 als in alle an
dere gevallen, bestaat in het werkelijk 
loon dat overeenkomstig llet arbeidscon
tract aan de werkman toegekend wordt, 
waaruit volgt dat, bij ontstentenis van 
bewijs van dit essentieel bestanddeel van 
het contract, het aan de rechter verboden 
was gezegd loon, dat door eiseres uitdruk
kelijk betwist was, ambtshalve ex aeqtw 
et bono vast te stellen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de recllter over de grond alsook nit 
de regelmatig bij de voorziening gevoegde 
stnkken, blijkt clat llet slachtoffer van het 
ongeval, dat voile arbeidsdagen bij de 
« Societe generale metallurgique )) ver
strekte, in de onderneming van Meeus, 
waar het ongeval zich heeft voorgedaan 
slechts bij tussenpozen werkte en er dag
werk verrichtte dat een geringer aimtal 
uren dan de gewone arbeidsduur in die 
onclerneming bedroeg ; 

Overwegende dat in dergelijk geval en 
wanneer het arbeiclsongeval zich heeft 
voorgedaan in een onderneming, waarin 
zowel met als zonder onderbreking ge
werkt wordt, het basisloon niet overeen
komstig de bepalingen van artikel 6, ali
nea 3, van de samengeordende wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen 
client bepaald te worden, maar overeen
komstig alinea 5 van hetzelfde artikel, 
zelfs wanneer elementen van dit loon ex 
aequo et bono zouden' moeten geraamd 
worden; 

0Yerwegende, derhalve, dat door in het 
onderhavig geval toepassing van de bepa
lingen van bedoelde alinea 3 te hebben 
gemaakt, het bestreden vonnis de in het 
midtlel aangecluille wettelijke bepalingen 
geschonden heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vcinnis doch enkel in zover het toe
passing heeft gedaan van alinea 3 van 
artikel 6 cler samengeordende wetten op 
de arbeidsongevallen; verwerpt de voor
ziening voor llet overige; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing·; veroordeelt aan
legster tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerven, zetelende in hoger beroep. 

2i mei 1955. - 1" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 
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- Gelijlr-luiclende ooncl·usie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters HH. della 
Faille d'Huysse en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 27 mei 1955 

HUUR. - IIANDELSHUUR. - .WET VAN 
30 APRIL 1951. - 0VERGANGSBEPALINGEN. -
ARTIKEL 34, 3e LID. - REOHTERLI,JKE 
EINDBESLISSING WELKE AAN DE HUUR EINDE 
STELT. - BETEKENIS VAN DIE 'l'ERMEN. 

In artilcel 34, 3° licl, van cle o-ve·rgangsbe
palingen vwn rle wet van 30 a1Jril 1951 
op cle hanclelshtt.u.l·overeenlcomsten, wor
cle·n cloo1· cle woorclen << reohterlijke eincl
besl-issingen waa1·bij een einde ann cle 
h·tt-zwovereenlcomst wm·clt gemnakt JJ de 
rechterlij lee beslissingen bedoelcl clie cle 
·ttitdt··ijving vnn de htt'ltnler hebben be
·volen en die, over de grand, voor geen 
ve·rhanl, dit is voor geen gewoon ver-
ha.al, rnce·r va.tbnnr zijn. · 

{'l'ISSEN, '1'. BISSO'!'.) 

ARREST. 

IIET IIOF ; - Gelet op het bestreden 
voimis, op 21 januari 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, 33 en 34, 
inzonclerheid lid 3, van de wet van 30 april 
1951 op de hanclelshuurovereenkomsten, 
17 (gewijzigd bij artikel 2 van het konink
lijk besluit nr 92 van 6 februari 1935), 
82bis (uitgemaakt door artikel 5 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 rnaart 
1936), 135 gewijzigd bij artikel 20 van de 
wet van 25 rnaart 1841, 457 en 547 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
47 van het besluit van de Souvereine Vorst 
van 15 maart 1815 houdende het organiek 
reglement voor de rechtspleging in cas sa
tie, 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 4 
van de wet van 18 april 1898, betreffende 
het gebruik van de Vlaamse taal in de 
officiiHe bekendmakingen, en 97 van de 
Grondwet, doordat, zonder te betwisten 
door te erkennen dat het tussen partijen 
op 26 juni 1947 door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik gewezen vonnis op 
tegenspraak hetwelk in hoger beroep een 
beslissing van het vredegerecht van het 
tweede kanton te Luik van 20 januari 1947 
bevestigde, waarbij aan verweerder een 
nieuwe verlenging van een handelshuur
overeenkomst, doch slechts tot 1 october 
1947, toegestaan was geweest, en verweer
der veroordeeld geweest om op die datum 
het gehuurde te ontruimen, een beslissing 
uitmaakte waarbij aan de huur een einde 

werd gemaakt en waarvan de tenuitvoer
legging bij toepassing van de wetten hou
dende uitzonderingsbepalingen in zake 
lmishuur was geschorst geweest, en zonder 
evenmin te betwisten dat de betekening, 
door verweerder op 21 juni 1951, van zijn 
verzoek om hernieuwiDg van zijn ver
lengde handelshuurovereenkornst niet bin
nen de op straffe van verval bij artikel 34 
van de wet van 30 april 1951 gestelde ter
mijn van clertig clagen vanaf de inwerking
treding van die wet was gedaan geweest, 
het bestreden vounis beslist dat dit ver
zoek binnen de bij artikel 14 van meer
gemelde wet bepaalde termijn mocht bete
kend worden en niet te laat werd gedaan, 
en zulks wijl, volgens dat vonnis, boven
gerneld vonnis van 26 juni 1947 geen rech
terlijke einclbeslissing in de zin van voorc 
meld artikel 34, lid 3, zou wezen om de 
reden dat dit artikel enkel op << de uitvoer
bare vonnissen JJ betrekking heeft en dat 
voormelcl vo1inis, aangezien verweerder er 
niet in heeft ', berust en de termijn tot voor
ziening in verbreking niet is verstreken, 
niet (( de hoedanigheid van in kracht van 
gewijsde gegane beslissing JJ, noch << het 
definitief karakter van de gewijsde zaak JJ 
vertoont, dan wanneer : 1 o artikel 34, 
lid 3, van de wet van 30 april 1951 de 
rechterlijke beslissingen bedoelt waarte
gen niet meer in beroep kan gekomen wor
den wat de grond betreft, hetgeen het 
geval is met voormeld vonnis van 26 juni 
1947 hetwelk in hoger beroep op tegen
spraak werd gewezen en waarbij een bij 
voorraad niettegenstaande elk beroep uit
voerbaar verklaarde beslissing, in weerwil 
van het feit dat verweerder daarin niet 
zou hebben berust en dat de termijn tot 
voorziening niet zou verstreken zijn, beves
tigd wercl, aangezien de termijn tot voor
ziening noch de voorziening zelf, die een 
buitengewoon rechtsmiddel uitmaakt, in 
burgerlijke zaken een schorsencle uitwei·
king hebben, en dan wanneer de rechters 
in hoger beroep derhalve het verzoek om 
hernieuwing hetwelk door verweerder op 
21 juni 1951, dit is rneer dan dertig dagen 
sedert 20 mei 1951, clatum van inwerking
treding van de wet van 30 april 1951, be
tekend werd, te laat gedaan behoorden te 
verklaren en aan verweerder dienvolgens 
cUe eis dienden te ontzeggen; 2°, a)-door 
te verklaren, enerzijc1s, clat de rechter
lijke eindbeslissingen, naar de zin van 
artikel 34 van de wet van ilO april 1951, 
« de uitvoerbare vonnissen JJ zijn, en an
derzijds, dat het vonnis van 26 juni 1947 
geen eindbeslissing uitmaakt orndat, naar
clien verweercler er niet in berust heeft 
en de terrnijn tot voorziening niet ver
streken was, het niet in kracht van ge
·wijsde was gegaan en het definitief ka
rakter van de gewijsde zaak niet had, 
het bestreden vonnis op tegenstrijdige 
gronden steunt, daar een vonnis uitvoer-
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baar kan ZlJn hoewel het nog voor een 
rechtsmiddel, inzonderheid voorziening, 
vatbaar is, en door niet te zeggen of, naar 
het oordeelde, dat vonnis uitvoerbaar was, 
.het niet genoegzaam naar het vereiste van 
artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd 
is; b) voormeld in hoger beroep op tegen
spraak gewezen vonnis van ~6 juni 1947 
wettelijk uitvoerbaar was, bijaldien het 
ook voor instelling van voorziening vat
baar mocht zijn gebleven, naardien de 
termijn tot voorziening, noch de voorzie
ning zelf de tenuitvoerlegging in burger
lijke zaken opschorsen; c) bewust vonnis 
om de zelfde reden in kracht van gewijsde 
gegaan was en het « definitief karakter >> 
van « het gewijsde » verworven had; 
(l) aanleggers bij hun v66r de rechters 
over de grond regelmatig genomen con
clusies betoogd hadden dat dat vonnis 
niet meer voor voorziening vatbaar was 
om reden van verweerders berusten erin, 
hetwelk zij afleidden onder meer nit de 
bijzondere termen waarin verweerder 
een clagvaarding in kort geding van 
21 augustus 1947 opgesteld had, uit het 
feit dat meer dan vijf jaren verlopen wa
ren zonder dat hij zich in verbreking had 
voorzien en uit de inhoud van het bevel
schrift dat in kort geding op voormelde 
<lagvaarding verleend werd, welk bevel
schrift hij te zijnen behoeve had aange
wend, en het bestreden vonnis die midde
len niet naur het bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste behandelt; 

Overwegende tlat uit cle vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat ver
weerder, aan wien tegen 21 april 1946 de 
huur was opgezegd geweest, op 21 juni 
1951 een verzoek heeft ingediend om her
nieuwing, voor negen jaar, van de huur
overeenkomst over de tot koophandel die
nende benedenverdieping, die eigendom 
van aanleggers was ; 

Overwegende dat, bij een vonnis op 
26 juni 1947 op tegenspraak door de Recht
bank van eerste aanleg te r~uik in hoger 
beroep gewezen, de betwiste huurovereen
komst tot met 1 october 1947 was verlengd 
geweest en aan verweerder bevel was ge
geven geweest op die datum het gehuurde 
te ontruimen; 

Overwegencle dat dit vonnis waartegen 
geen hoger beroep werd ingesteld, gezag 
van het gewijsde verworven had en, of
schoon het niet in kracht van gewljsde 
gegaan was, voor tenuitvoerlegging vat
baar V\1aS; 

Overwegende dat de enkele door het 
middel opgeworpen vragen zijn of het 
vonnis van 26 juni Hl47 een « rechterlijke 
eindbeslissing >> is, naar de zin van arti
kel 34, lid 3, van de wet van 30 april 1951 
en of de bij dit artikel opgelegde termijn 
van dertig dagen om die reden van toe
passing was ; 

Overwegende dat verweerder, bedreigd 

met tenuitvoerlegging van een beslissing 
« waartegen niet meer in hoger beroep 
kan gekomen worden wat de grond be
treft » en waarbij hem bevel gegeven 
werd het gehuurde te ontruimen om een 
andere reden dan het niet nakomen van .
zijn verbintenissen als hum·der overeen
komstig artikel 42, paragraaf i, van de 
wet van 31 juli 1947, verzet tegen de ten
uitvoerlegging van het vonnis van 26 juni 
1947 aap.tekende; 

Overwegende dat al<lus op 23 december 
1947 het bevelschrift in kort geding gewe
zen wenl door de voorzitter van de Recht
bank van eerste aanleg te Luik, welke, 
vaststE'llend dat het vonnis van 26 juni 
1947 een niet ten uitvoer gelegd eindvonnis 
was, .besliste dat verweerder tot met de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet op 
de handelshuurovereenkomsten verlenging 
van de huur zal genieten; 

Overwegende dat de huur, waaraan een 
einde was gemaakt geweest door een rech
terlijke beslissing welker tenuitvoerleg
ging·, bij toepassing van de wetten hou
dende uitzonderingsbepalingen in zake 
huislmur, opgeschorst was geweest, aldus 
kwam verlengd te zijn tot 20 mei 1951, da
tum van inwerkingtreding van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds ; 

Overwegende dat artikel 34, lid 3, van 
de overgangsbepalingen van deze wet be~ 
paalt dat de rechter lijke eindbeslissingen 
waarbij een einde aan de huurovereen
komst worclt gemaakt en waarvan de uit
voering bij toepassing van de wetten hou
dencle uitzonderingsbepalingen in zake 
huislmur geschorst is, zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze wet uitvoer
bare kracht herkrijgen, tenzij de huurder, 
binnen dertig dagen, zijn wens doet ken
nen om de hernieuwing der huurovereen
komst te verkrijgen; 

Overwegende dat die cc rechterlijke eind
beslissingen » de beslissingen zijn « waar
tegen niet in beroep kan g·ekomen worden 
wat de grond betreft », welke ontruiming 
door de huurcler gelast hebben en welke 
in cle artikelen 42 van de wet van 31 juli 
1947, 45 van het besluit van de Regent 
van 31 januari 1949, 3 van de wet van 
31mei 1949, 4 van de wet van 30 juni 1950 
en 41 van de wet van 20 december 1950 
bedoeld zijn ; 

Overwegende dat uit de in die wetsbe
palingen gebruikte bewoordingen en in
zonderheid uit de samenhang van para
grafen 1 en 2 van artikel 42 van de wet 
van 31 juli 1947 blijkt dat door << beslis
sing waartegen niet in hoger beroep kan 
gekomen worden wat de grond betreft >l, 
fle wetgever enkel de beslissing becloelcl 
heeft waartegen g·een gewoon rechtsmid
del mogelijk_ is en niet die welke bet 
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voorwerp van een buitengewoon rechts
middel zou kunnen wezen, dat het de be
slissingen zijn waartegen geen gewoon 
rechtsmiddel mogelijk is die in lid 3 van 
artikel 34 van· de wet van 30 april 1951 
bedoeld zijn; · 

Overwegencle dat, waar l1et beslist dat 
het verzoek om huurhernieuwing door ver
weerder niet hinnen dertig dagen na de 
inwerkingstelling van de wet van 30 april 
1951 behoefde betekend te worden, maar 
binnen de in artikel 14 dier wet bepaalde 
termijn geldig· was betekend geweest, om 
de reden dat het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg van 26 juni 1947, waar
bij de ontruiming werd gelast, geen rech
terlijke eindbeslissing naar de zin van ar
tikel 34, lid 3, was, wijl zij niet « het 
definitief karakter van llet gewijsde >>had, 
het bestreden vonnis de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
l1eeft; 

Overwegende dat de verbreking op het 
eerste micldel de verbreking met zich 
brengt van llet dispositief betreffende de 
door aanleggers verzochte toepassing van 
de artilwlen 16, IV, en 25, laatste lid, vau 
de wet van 30 april 1951, naardien dat 
dispositief het gevolg is van het door het 
eerste middel bestreden dispositief; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vollnis; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van het veruietigd vonnis ; veroordeelt 
verweerder tot de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Verviers, zetelende in hoger beroep. 

27 mei 1955. - 1" kamer. - Foo1·zUtm·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Fe·rslaggevm·, 
H. Fettweis. - Gelijklu.irlencle concl~lsie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - PleitC1"8, 
HH. VanRyn en Delacroix. 

2e KAMER. - 31 mei 1955 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DIUJFSLAS'l'EN. - FORFAI'l' 'l'OEPASSELIJK 
OP DOOR EEN DERDE BEZO!.DIGDE BELASTING
PLlCH'l'I!lEN. - DEK'l.' ENKEL DE LASTEN l\IE'l' 
BE'l'REKKING '1'01' RE'L' BEDRJ.TF VAN DE BE
ZOLllH:DE. 

Het bij a1·tUr,el. i29, pwra,qraaf 3, rle·r sa
mengeorclende wetten uet1·ejJende de in
komstcnbelastingen voorz·ien fo1·fait, 
hetwelk de bi.j a1·tikel 25, pamgraaf 1, 
2°, l'itt. a, 'IJnn zelfcle wetten bedoelde 
pe1·sonen nls bed1'ijfslnsten vennogen nf 
te treklcen, dckt enlcel de lnsten rlie met 
het beclT·ijf ·vnn de bezol-digde betrek
lc-inrt licblwn. 

(KO'l"l'ENROF, '1'. BELGISCHE S'l'AA'l', 
MINIS'fER VAN FIN ANCIEN.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te B1;ussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artilrelen 97 van de 
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1315, 
1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352. 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 25 (in
zonderheid 25, paragraaf 1, 1° en 2°)' 26 
(inzonclerheid 26, paragrafen 1 en 2), 27, 
29 (inzonderheid 29, paragraaf 3, 26 en 
36 lid), 32, 35 (inzonderheid 35, paragra
fen 1 en 4), 39, 42, paragraaf 1, 66 en 67 
van de bij bet koninlrlijk besluit van 
12 september 1936, en voor zoveel als no
dig bij de besluiten van 3 juni 1941 en 
31 juli 1943 en bij het besluit van de Re
gent van 16 januari 1948 samengescha
kelcle wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 7 tot 16 van de wet van 
6 september 1895, 1 en 2 van de wet van 
23 juli 1953 waarbij de wet van 6 sep
tember 181·l5 gewijzigd werd, 1 en 2 van 

·de wet van 17 juni 1938 en van de bij 
besluiten van 16 juni 1941 en 16 januari 
1948 samengeschakelde wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting : 1° doordat 
het bestreden arrest zich ertoe beperkt· te 
zeggen dat verzoeker, aanlegger in ver
breking·, die in 1946 een loontrekkende 
was, de kem:e had ofwel het in artikel 29, 
paragraaf 3, der samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
bepaalde forfait bedrijfslasten te aan
vaarden, welk forfait de als lasten af
trekbare belastingen begrijpt, ofwel zijn 
werkeli.ike bedrijfslasten te bewijzen, 
maar niet beide methodes mocht aanwen
den, dan wanneer aanlegger in zijn be
roep en zijn conclusies betoogde dat de 
regel volgens welke bet forfait aftrekbare 
aanslagen als bedrijfslasten begrijpt enkel 
ten aanzien van de belastingaanslagen in 
verband met bet bedrijf van een loon- of 
weddetrekker gel<lt, en dus bovendien de 
aftrekking behoorde aangenomen te wor
den van de bedrijfsbelasting welke in 1946 
op voordien behaalde inkomsten nit koop
handel gekweten werd, zodat de be
woordingen · van het bestreden arrest, 
l1etwelk dit deel der conclusies onbeant
woord laat, geen mogelijkheid bieden in 
te zien wat te dezen opzichte tot de be
slissing van het hof van beroep heeft ge· 
leid, en cloordat het arrest mitsdien na
laat wezenlijke pm:lten van de eis te be
handelen, het aan de akten en aan het 
gerechtelijk contract verschuldigd geloof 
schendt en niet met redenen is omkleed; 
2° doordat het bestreden arrest beslist 
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dat de som van 8.361 frank, in 1946 be
taalde bedr.ijfsbelasting op voordien be
haalde inkomsten van werkend vennoot, 
niet in aanmerking komt voor aftrekking 
van de over 1946 belastbare bedrijfsin
komsten, boven de in het bij artikel 29, 
paragraaf 3, der samengescbakelde wet
ten bepaalde forfait begrepen bedrijfslas
ten; dan wanneer, zo bet forfait bedrijfs
lasten van de in het 2° van paragraaf 1 
van artikel 25 der samengeschakelde wet
ten aangeduide personen de als bedrijfs
lasten aftrekbare aanslagen begrijpt, deze 
aanslagen uitsluitend f!e belastingen in 
verband met bet bedrijf van de loon- of 
weddetrekker zijn, dan wanneer de in 
artikel 29- bedoelde forfaitaire of werke
lijke lasten alleen op de in bet 2° van 
paragraaf 1 van artikel 25 aangeduide 
personen betrekking bebben, en dan wan
neer de scbatplicbtige die een ander in 
het 1° van paragraaf 1 van artikel 25 be
doeld bedrijf uitoefent, gerecbtigd is bo
vendien de bij die andere werkzaamheid 
verbonden uitgaven, met inbegrip van de 
belastingen, in mindering te brengen : 

Over bet eerste onderdeel : 
Ovetwegende dat het hof van beroep, 

door te beslissen dat aanlegger, die een 
bedrijf uitoefent waarvoor bij een loon 
trekt, en die het forfait bepaald in ar
tikel 29, paragraaf 3, van de bij besluit 
van 31 juli 1943 samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ver
kozen beeft, « niet meer vermag hoven
cHen andere bedrijfslasten te doen gel
den>>, dan wanneer het vaststelt dat die 
andere bedrijfslasten met bet drijven van 
een koopbandel verband bielden, beslist 
dat bet forfait alle bedrijfslasten met in
begrip van de evengemelde dekt; dat het 
arrest mitsdien een passend antwoord op 
aanleggers conclusies verstrekt beeft; dat 
het eerste onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, door te bepalen dat 

hij gebrek aan bewijskracbtig·e g·egevens, 
de bedrijfslasten van de loontrekkende 
belastinplichtigen naar gelang van bet ge
val op het vierde of bet vijfde der bezol
cligingen bepaalcl worden, de wet aan die 
belastingplichtigen toestaat hun bedrijfs
uitgaven forfaitair te ramen; dat, naar
dien het op een aandeel der bezoldigingen 
en niet op een deel van de gezamenlijke 
aangegeven bedrijfsinkomsten is vastge
steld, dat forfait alleen de lasten in ver
band met het bedrijf waarvoor loon ge
noten wordt, en inzonderbeid de tot dat 
beroep betrekkelijke aanslagen dekt; 

Overwegende dat, door te beslissen, 
zoals in het antwoord op het eerste on
derdeel gezegd wordt, en zulks tot recbt
vaardiging van het dispositief, dat bet in 
artikel 2fl, paragTaaf 3, van voormelde 

wetten omschreven forfait, andere lasten 
dan die in verband · met het bedrijf als 
loontrekker dekte, het bestreden arrest 
het artikel 29, paragraaf 3, der bij be
sluit van 31 juli 1943 samengeschakelde 
wetten hetreffende de inkomstenbelastin
gen · gescbonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

31 mei 1955. - 2" kamer. - Voon:itter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaygever, H. Louveaux. -
Gel-ijlclwidemle conclnsie, H. Dnmon, ad
vocaat-generaal. - PleUe1·8, HH. Van 
Bastelaer en Van Leynseele. · 

2e KAMER. - 31 mei 1955 

INKOMSTEJNBIDLASTINGEN. - EXTRA
JlELAS'l'ING. - PROVISIE TOT INS'l'ANDHOU
DING VAN DE STOCKS. - GEEN IlEPERKING 
WAT IlETREF'l' DE HERKOMS'l' VAN DE GELDEN 
WELKE TO'l' DE WEDERAANLEG VAN DE STOCKS 
MOE'l'EN DIENEN NOCH AANGAANDE RET JUISTE 
'l'IJDSTIP WAAROP DIE GELDEN '.rER JlESCHIK
KING VAN DE JlELAS'.riNGPLICHTIGE MOETEN 
GES'l'ELD WORDEN. - VERPLIOH'l'ING NOCH-
1'ANS DE STOCKS. VOOR 31 DECE~ffiER 1947 WE
DEll AAN TE LEGGEN. 

De wetgeve1· heeft fleen beperkin_q voo1·
zien met betrelclciny tot de herlcomst 
van de volgens a1·tilcel 6, 1Jaragt·aat 3, 
van de wet van 16 october 191,5 tot we
lleraanley van de stocks bestemde gel
rlen en he eft het jniste tij dstip niet 
bepaald waarop die gelden ter beschilc
lcing van de belastingplichtiye moesten 
gesteld zijn; hij heett enkel, clienaan
{faande, bevolen dat cle stocks, ten lant
ste, op 31 december 191,7 rnoesten weder 
aangele{fd worden (1). 

(N. V. ANCIENS ETA!lLISSEMEN'.rS G. HEINl~, 
'1'. BELGISCHE S'l'AA'l'.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

(1) Zie verbr., 10 juni 1952 (A1·1·. Ve1·b., 
1952, blz. 571; Bull. en PAsrc., 1952, I, 652); 
9 februari 1954 (Ar1·. Verb. 1954, blz. 411; 
Bttll, en PASIC. 1954, I, 511); 26 april 1951\ 
(Arr; ym·b., 1955,. blz. 709; Bull. en PAste., 
1955, I, 930 ). 
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Over het enig middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen ()7 en 112 van 
de Gronclwet, 6, paragrafen 1, 2 en 3, van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
t.ijd bellaalde winsten, 3 van de wet van 
20 augustus 1947 tot wijziging van de wet
ten hetreffentle de inkomstenbelastingen 
en de nationale crisisbelasting, 1 tot 9 van 
het besluit van de Regent van 15 october 
1947, genomen ter uitvoering van artikel 3 
van de wet van 20 augustus 1947, doorclat 
het !Jestreden arrest de !Jij voormeld ar
tikel 6 van de wet van 16 october 1945 
ten belope yan de provisie tot instandhou
ding van de stocks toegestane vrijstellin
gen weigert, zoncler om het eyen hoe vast 
te stellen dat de !Jij die wets!Jepaling ge
stelde voorwaarclen niet vervulcl waren, 
door zich ertoe te beperken, enerzijds, 
zoncler de minste grond te verklaren dat 
de vennootschap op 31 december 1944 niet 
over voldoencle gelden beschikte om de 
stocks wecler aan te leggen, welke voor
waarcle cle wet trouwens niet vereist, en. 
anderzijds door in clit opzicht de herwaar
dering, in 1947 door de vennootschap, van 
llflar bedrijfsmaterieel en -outillering, ter 
nitvoering van artikel 3 van bovengemelde 
wet van 20 augustus 1947 voor ter zake 
niet dienencl te houden, clan wanneer, 
uan de ene zijcle, de gronclelementen voor 
de vrijstelling, zoals zij onder letters a 
en b van paragraaf 1 van artikel 6 worden 
aangegeven, lmiten elke betwisting dien
aangaancle bestonclen, en het vervullen 
van de in paragrafen 2 en 3 van hetzelfde 
artikel bepaalde voorwaarden evenmin be
twist wercl, en dan wanneer, aan de an
dere zijde, de in overeenstemming met de 
administratie op voet van artikel 3 van 
de wet van 20 augustus 1947 verrichte 
herwaardering juist de op 31 december 
HJ44 in het actief der vennootschap !Je
staande elementen tot voorwerp had ge
had en een meerwaarde aan het licht had 
gebracht, binnen de in voormelde wets
bepaling en in het uitvoeringsbesluit van 
15 october 1947 hepaalde grenzen, ten aan
zien van de op grondslag van hun in 1939 
vorenbestaande waarde herschatte ele
menten : 

Overwegende clat het bestretlen arrest 
aan aanlegster c1e in artikel 6 van de wet 
Yflll 16 october 1945 omschreven vaststel
lingen weigert, om reden dat deze bepa
ling !Jewuste vrijstelling afhankeli.ik zou 
maken van de voorwaarcle dat << de ele
menten welke tot de wederaanleg van de 
provisie tot instandhoncUng der stocks 
znllen dienen werkelijk op 31 december 
1844 zouflen !Jestaan JJ; 

(lverwegende dat het zodus beslist dat 
de vrijstelling enkel wettelijk kan worden 
verleenc1 inclien de belastingplichtige van 
de extrabelasting op 31 december 1944 een 
Rom of waardepapieren tot zijn beschik-

king had die gelijk ZIJll aan het bedrag 
tlat tot de wederaanleg van de stocks 
moet eli en en; 

Overwegende dat de wetgever generlei 
beperking uitgevaardigd heeft ten aanzien 
van de herkomst van de gelden welke, 
naar Juid van paragraaf 3 van voormeld 
artikel 6, tot de wederaanleg van de 
stocks moeten gebruikt worden, noch aan
gaanc1e het juiste tijdstip waarop die gel
den ter beschikking van de belastiugplich
tige zouclen dienen gesteld te worden; dat 
llij te dien opzichte enkel voorgeschreven 
heeft dat de stocks uiterlijk op 31 decem
ber 1947 wederaangelegd moeten worden; 

Overwegende dat het arrest derhalve de 
in het micldel aangeduicle wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Om cUe redenen, verbreekt het !Jestreden 
arrest; beveelt dat melding van onder
ha vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde !Jeslissing ; ver
oorcleelt Yerweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te nrussel. 

31 mei 1955. - 2e kamer. - VoorzUte·r. 
H. Giroul, raadsheer waarnemend vool'
zitter. - Verslnggeve1·, H. Delahaye. -
Gelijkl7tidende conczusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. - Pleite·1·, H. Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 31 mei 1955 

1° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
RECLAMA'l'IE. - TERMI,JN. - BEREKENING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VES'l'IGING VAN AMB'l'SWEGE VAN AANSLAGEN. 
- ADMINIS'l'RA'l'IE NIE'l' GEHOUDEN VOORAF 
EEN HERINNERINGSCHRIJVEN '1'0'1' DE BELAS
'J'INGPLICH'l'IGE 'l'E Sl'UREN. 

1 o .'l·rtUcel 61, pantgnw.f 3, van .de samen
gem·dende wetten betreffende de inlcom
stenbelast+ngen 7Dijkt niet af van de 
regels bet1'effende de /Jerelcening van 
de terrnijnen, wellce artilcel 1033 van 
het TTTetboe/,; van burgm·lijke rechts
vo1·dering bepaalt (1). 

2° Geen wetteUilce bepaUng legt aan de 
adm·inistratie ·de ve1·p1ichting op om, al
vo·rens tot de arn/Jtshalve aanslag ove·r 
te gaan, nan cle belastingplichtige die 
zijn aangifte vnn inkomsten binnen de 
wetteli.jlce tertn'i,in niet heeft gedaan, 
een lwrinne·ringssclwijven toe te st71ren 
noch de gevolgen a.f te wiwhten van 
oncle·rll anllelinpen rnet een /Jeclrijfsg·roe-

(1) Zie verbr., 14 december 1954 (BulL 
en PASIC., 1955, I, 377). 
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perlng, tot bepaUng van een torfa;itai1·e 
nansla(f01'0nrlslng (1). 

(VAN VLAENDEREN, 1'. BELGISCHE S'l'AA'l', 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

AURES'l'. 

HE'.r HOF; - Gelet ov het bestreden 
arrest, op 18 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, paragraaf 3, lid 2, van de 
bij besluit van 31 juli 1943 samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, en inzonderheid 46, 2°, van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1936, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de directeur der belastingen · terecht de 
door aanlegger op 28 juni 1949 tegen een 
nanslag in de gewone belastingen over 
dienstjaar 1948, navordering. van rechten 
Yan 1946, ingetliende reclamntie niet ont
vankelijk verklaard heeft omdat het aan
slagbiljet met betrekking tot llie aanslag 
op 28 llecember 1948 afgeleverd werd en 
de tot het indienen van de reclamatie 
<lienstige termijn op 27 juni 1949 ver
streek, dan wanneer, krachtens artikel46, 
2°, van het koninklijk besluit nr 300 van 
:JO maart 1936 (artikel 1033 van het Wet
bock van burgerlijke rechtsvordering), 
de dag der akte, welke het aanvangspunt 
van een termijn is, daarin niet begrepen 
is, en dan wanneer de op 28 juni 1949 
ingediende reclamatie ontvankelijk was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het aanslagbiljet 'met be
trekking tot de .litigieuze aanslag de 
28" december 1948 als verzendingsdatum 
vermeldt en dat aanleggers reclamatie de 
directeur der belasting op 28 juni 1949 
bereikt heeft; 

Overwegende dat het artikel 1033 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, hetwelk in belastingzaken toepasse
lijk is, bepaalt dat de termijn die in 
maanden gesteld is van de zoveelste tot 
daags voor de zoveelste, volgens lie Gre
goriaanse kalender, berekend wordt, zon
cler dat de dag van de aide, die het aan
vangspunt van de termijn is, daarin be
grepen wordt, terwijl de vervaldag in de 
termijn gerekend wordt indien deze niet 
ePn vrije termijn genoemd is ; 

Overwegende dat dit artikel de draag,
wijdte heeft van een algemene reg·el, 

(1) Zie nota 3 onder verbr., 10 mei 1955 
(Bull_ en PAsiC., 1955, I, 988). Betreffende 
het recht van de administratie om ambtshalve 
aanslagen te vestigen in geval van te laat 
ingediende aangifte; raadpl. verbr., 1 juli en 

VERBR., 1955. - 52 

welke toepasselijk i>; op de tot het ver
richten van hamlelingen gestelde termij
nen, voor zoveel daarvan niet bij de wet 
is afgeweken; 

Dat llet artikel 61, paragraaf 3, der 
samengeschakelde wetten dergelijke af
wijking niet inhoutlt en de termijn welke 
het stelt niet als vrije termijn aanduidt; 

Overwegende dat, aangezien het aan
slagbiljet de 28" december 1948 als datum 
vermeldt, en die datum, aanvangsvunt van 
de termijn van zes maanclen waarover 
aanlegger nit kracht van voormeld arti
kel 61, paragraaf 3, tot het indienen van 
zijn reclamatie lleschikte, niet in clie ter
mijn begrepen is, deze op 29 december 
1948 inging, en de laatste dag die was 
welke aan de zoveelste voorafging, name
li.ik de 28" juni 1949; 

Dat de reclamatie dienvolgens te be
kwamer tijd is ingediend geweest; 

Dat daaruit volgt dat, door te verklaren 
dat de op 28 juni 1949 ingediende recla
matie betreft'ende de aanslag over dienst
jaar 1948, navordering van rechten van 
1946, niet ontvankelijk was, het arrest de 
in het middel aangeduicle wetsbepalingen 
geschonden heeft; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 53, paragraaf 1, lid 2, en 55 
tot 57 van de bi.i Llesluit van 31 juli 1!}43 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest, aangaande het dienstjaar 1948, 
navordering van rechten van 1947, en 
het dienstjaar 11148, beslist dat, . bij ont
stentenis van aangifte in de inkomsten
belastingen, de litigieuze aanslagen te
recht ambtshalve ten laste van aanleg
ger zijn gevestigd geweest, dan wanneer 
de administratie aan haar diensten al
gemene onderrichtingen gegeven heeft 
waarbij wercl voorgeschreven, enerzijds, 
een aangetekend herinneringsschrijven te 
sturen aan de belastingplichtingen die 
hun aangifte niet teruggezonclen hebben 
binnen de daarin vermelde termijn of de 
aanvullende termijn welke hun mocht 
verleend worden, en anderzijds, geen 
herinm~ringsschrijven te zenden aan de 
schatplichtigen die een beroep uitoefe
nen waarvoor een verzoek tot forfaitaire 
aanslag door de betrokken bedrijfsgroe
]Jering zou zijn ingediend geweest, de 
nangifte in de belastingen gevolglijk in 
de door de administratie tler belastingen 
vastgestelde termiju, (;n inzomlerheid in 

23 december 1947 (A1·r. Yerb1·., 1947, blz. 243 
en 431); 12 januari 1948 (ibid., 1948, blz. 17); 
nota 1 onder verbr., 13 juli 1948 (Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 457); verbr., 25 januari 1949 
(An·. Ym·b1·., 1049, biz. 69). 
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de bij het herinneringsschrijven verleende 
termijn, behorende te worden ingediend : 

Overwegende dat het artikel 53, para
graaf 1, lid 2, van de samengeschakelde 
wetten bepaalt dat het behoorlijk inge
vuld en ondertekend formulier in de 
daarop vermelde termijn client· terugge
zonden te worden; dat generlei wetsbe
paling aan de administratie oplegt, voor
aleer de aanslag van ambtswege te ves
tigen, een herinneringsschrijven tot de 
schatplichtigen te richten of de uitslag af 
te wachten van onderhandelingen met be· 
tlrijfsgroeperingen ten einde een forfai
taire aanslagschaal vast te stellen ; 

Dat het bestreden arrest derhalve wet
telijk heeft kunnen beslissen dat ten deze 
het vestigen van ambtswege van aansla
gen over clienstjaar 1948 en het dienst
jaar 11148, navordering van rechten voor 
19-±7, bij ontstentenis van in de wetteli,jke 
termijnen ingedienc1e aangiften regelma
tig was; 

Dat hct middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
met betrekking tot de aanslag over het 
dienstjaar 1948, navordering van rechten 
van 1946 (art. 41.70 van het kohier) beslist 
heeft; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot de 
helft der kosten; laat de wederhelft ten 
laste van de Staat; verwijst de aid us be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

31 mei 1955. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve·rslaaaever, H. Hubrechts. -
GeUjlclttidende oonclusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. - 'Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Van Vlaenderen. 

2° KAMER. - 31 mei 1955 

1° BELASTINGEN. - RECHTERLIJKE PRO
CEDUREN BETREFFENDE DE TEN VOORDELE VAN 
DE Sl'AAT GEVESTIGDE BELASTINGEN. - J\IJI
NISTER VAN FINANCIEN, OPTHEDENDE «EX 
OFFICIO ll OP VERVOLGING EN TEN VERZOEKE 
VAN HE1' HOOFD VAN DE ADMINISTRA'l'IE, WEL
KE HE'l' GEDING BETREFT. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- RECH'l'S'fREEKSE BELASTINGEN. - VER-

(1) Verbr., 23 januari 1905 (Bull. en PAsrc., 
1905, I, 106); 31 maart 1953 (Arr. Verbr., 
1953, biz. 532; Bull. en PASIC., 1953, I, 598). 

(2) Verbr., 22 januari 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 18); 1 december 1953 (Arr. Verbr., 
1954, biz. 226; Bull. en PASIC., 1954, I, 264). 

ZOEKSCHHIFT INGEDIEND DOOR DE S'l'AAT. 
VERMELDING VAN DE HOEDANIGHEID VAN DN 
«EX OFFICIO ll OPTREDENDE AMB1'ENAAR. 
ONDER RET VEHZOEKSCHRIF'l' AANGEBRACH'l'E 
HANDTEKENING VER.MOED DEZE VAN DIE AMBTE
NAAR 'l'E ZIJN. - MELDING VAN DE NAAM VAN 
DE A.MBTENAAR NIE'l' VEREIS'l', 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- RECH'l'STREEKSE BELAsTINGEN. - BIJ DE 
BUNDEL GEVOEGDE S'l'UKKEN. - INVENTARIS 
NIET VEHEIST. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG IN DE BEDRIJFS- EN IN DE MOBI
LIENBELASTING. - RECLAMATIE, - DIREC
TEUR BESLISSENDE DAT DE BEDRIJFSBELAS
'l'ING NIE'l' VERSCHULDIGD IS MAAR DAT DE 
INKO.MSTEN AAN DE .MOBILIENBELAS'l'ING ON
DERHEVIG ZIJN. - HOF VAN BEROEP VERMO
GENDE 'l'E BESLISSEN DA'l' DE INKO.MSTEN NIET' 
AAN DE :r.IOBILIENBELAS'l'ING ONDERHEVHl ZI,JN. 

1 o In de procedttren bet?'effende de ten 
vom·dele van de Staat ae·vestigde belas
tin{fen lant de 1l!fiuiste1· vnn finnncien, 
hwnllelenlle ex officio, op ver·volging en 
ten verzoelce vnn het hoofd vnn de adm'i
n,istmtie welke het gecUng befl·eft, zijn 
reohten v66·r het gereoht gelclen, hetzij 
in znlee '/'echtstreelcse belnstin.oen doo'r 
de di1·ectetw cler r·eohtst1·eelcse belns
tingen (l). 

2° 1V nnneer het vemoelcsolwift tot vm·-
1Jre7cing, 'inri!ctlce r·echtstreelcse belastin
gen, witgactt ·vnn een ctmbtenctctr die ex 
officio voor de Belg·ische Stnctt optreedt 
volstnnt het clctt dU stu./c cle hoe
dctn'i{fheid vnn cUe am1Jtennnr· zou ver
melclen en dctt het door hem zott wor·
den o.nde·rtelcencl; de meld·ing van de, 
nctctrn vnn die ambtenactr 'iS niet ver
eist. De op clat verzoeksohrift aanue~ 
bTctohte hctndtekening woi·clt, tot tegen
bewijs, rJectoht cleze vcm clie a.mbtenctct'l' 
te Z'ijn (2) . 

3° Inzctlce r·eohtstr·eelcse 1JelctsUngen, wm·dt 
de inventctT·is der bij de voorzien·inu 
gevoegde st·ulcken niet vereist (3). (Wet 
van 6 september 1895, art. 14.) 

4° 1Vannee·r, ten .oevolye vnn een reolct
matie betreffenrle een na,nslctu in de be
ckijfsbelnstin{f en in cle mobiliiinbelcts
tinu de diTectem· der· belnstingen het 
jtt'ist bedr·nu cler ve?·sohttld'igde .belastin
{fen heett vnstgestelcl en beslist heeft 
clctt de 1Jedr·ijfsbelnstin,q niet verschttl
cli{fcl was, mnnr dctt de bedoelde in
lcornsten ctft1L de mo1JUWn1Jelctstinu on
cle·rworpen wnren, mng het hot van be-

Zie ook nota 2 onder verbr., 1 rnaart l9Ml 
(Arr. Vm·br,, 1949, blz. 156). 

(3) Zie verbr., 21 september 1954 (Ar·r. 
Verbr·., 1955, blz. 20; Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 30, en nota). 
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roep, voor hetwellcc het verhaal van de I 
belastingplichUge aanhangig werd ge
maalct, beslissen dat die inlcomsten 
niet aan de mobilienbelasting onde?·
hevig zi:in. 

(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. N. V. « E'fABLISSEMEN'l'S JOS VANDER ELS'l' )).) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
nrrest, op 19 december 1953 gewezen door 
l1et Hof van beroep te Brussel ; 

Over de tegen de voorziening opgewor
pen grond van niet-ontvankelijkheid, hier
uit afgeleid dat de voorziening niet na
mens de Belgische Staat ingesteld is doch 
namens de Minister van financien door 
de directeur der belastingen, zonder dat 
dezes identiteit vermeld werd en zonder 
dat de bij de nedergelegde stukken ge
voegde inventaris getekend werd : 

Overwegende dat de Belgische Staat 
v66r het gerecht zijn rechten doet gelden 
door optreden van zijn organen, de hoof
den der ministeriele departementen; dat 
in de procedures betreffende de ten be
hoeve van de Staat gelleven belastingen, 
de Minister van financien em officio op
treedt op vervolging en ten verzoeke van 
de hoofden der onderscheiden takken van 
het bestuur wie het aangaat; 

Overwegende dat, wanneer het verzoek
schrift van een ew officio optredende amb
tenaar uitgaat, het volstaat dat het de 
lwedaniglleid van clie ambtenaar ver
meldt; clat, tenzij het tegendeel bewezen 
wordt, ue onderaan het verzoekschrift 
aangebrachte handtekening moet geacht 
worden <lie van de directenr cler belastin
gen te zijn; 

Overwegenue dat, naardien de inventa
ris der nedergelegde stukken bij artikel14 
van de wet van 6 september 1895 niet 
vereist wordt, het ontbreken van een 
handtekening onderaan da t stuk geen nie
tigheid der voorziening met zich kan bren
gen· 

D;tt de gron<l van niet-ontvankelijkheid 
ni<et kan aangenomen worden; 

Over llet enig midclel, afgeleid nit de 
sehending van de artikelen 97 en 112 van 
<le Grondwet, en 61 tot 66 van de bij be
sluit van 3 juni 1941 samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, doordat het hof van beroep : 1° het 
beroep ontvangt en het gegrond verklaart 
zonder de ontvankelijkheid van het be
roep verder te motiveren dan door de 
vaststelling dat het in de wettelijke ter
mijn ing·estelcl wercl, dan wanneer in de 
namens de Staat regelmatig ter terecht
zitting van het hof van beroep van 6 no
yem ber 1953 nedergelegde schriftelijke 
conclm:ies de niet-ontvankelijkheicl van 

het beroep welke uit het gebrek aan be
lang en voorwerp · ervan was afgeleid, 
uitdrukkelijk ingeroepen en omstandig 
met redenen omkleecl werd; 2° en beslist 
over de aanslagen in de mobilien- en de 
nationale crisisbelasting op inkomsten uit 
aandelen, welke in de beslissing van de 
clirecteur aangekondigd werden, clan wan
neer, enerzijds, die beslissing aan de ver
zoekende vennootschap voldoening schonk 
ten aanzien van de aanslagen welke be
twist werden in lmar reclamatie welke 
het voorwerp van !Jewuste beslissing was, 
en dan wanneer, anclerzijds, de wet geen 
beroep regelt tegen de beslissing van de 
directeur voor zoveel daarin het vestigen 
vau nieuwe aanslagen aangekondigd 
wordt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegen<le dat aanlegger bij ziJn 

conclusies v66r het hof van beroep be
toogde, enerzijds, dat het beroep bij ge-

' brek aan belang en aan voorwerp niet 
ontvankelijk was, en, anderzijds, dat het 
hof van beroep niet bevoegd was om over 
nieuwe aanslagen uitspraak te doen; 

Overwegencle clat in het bestreden ar
rest, na het beroep en de beslissing van 
de clirecteur der belastingen onclerzocht 
te hebben, het hof van beroep vaststelt 
clat tussen partijen een geschil hangend 
blijft betreffende de aanslag op de vaste 
en aanvullende interesten nit obligaW!n, 
waarvan de interesten door verweerster 
bedrijfslasten worden geacht, terwijl de 
administratie ze beschouwt als dividen
den uit nanclelen welke als zodanig in de 
mobilienbelasting moeten aangeslagen 
worden; · 

Overwegencle dat het arrest, door het 
bestaan van dat geschil vast te stellen, 
erop wijst clat het beroep een voorwerp 
had en voor verweerster van belang was; 
clat, wanr het zegt dat dat geschil v66r 
het hof van beroep blijft bestaan, het ar
rest vaststelt dat het geschil niet nieuw 
is en bijgevolg, clat het hof van beroep 
bc~voegd is om kennis ervan te nemen; 

Dat het arrest door die vaststellingen 
aanleggers conclusies op passende wijze 
beantwoord heeft ; 

Dat dit onderdeel van het micldel fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegencle clat blijkens de stukken 

der rc~chtspleging, verweerster bij de di
recteur der belastingen een reclamatie 
ingediend had tegen haar aanslagen over 
het <lienstjaar 1941, betreffende zowel de 
bellrijfsbelasting als de mobilienbelasting 
op inkomsten uit aanclelen, met inbegrip 
van de aanslagen in de nationale crisisbe
lasting die zich bij die belastingen voegen ; 

Overwegencle dat, uitspraak doende 
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over de betwisting met betrekking tot de 
aanslag· op de sommen die als interesten 
van obligatHln nitgekeerd werden en aan 
de bedrijfsbelasting waren omlerworpen 
geweest, de directenr der belastingen be
slist dat, in de omstandigheden waaronder 
die obligatHln uitgegeven werden en niet 
onder de aandeelhouders verdeeld zijn 
geweest, het nitkeren, aan die obligatH~n, 
van het grootste deel der vennootschap
pelijke winsten de vermomming van een 
verdeling van inkomsten aan de aandelen 
nitmaakt; 

Dat de directenr daaruit afieidt dat die 
sommen niet in de bedrijfsbelasting, maar 
wel in de mobiltenbelasting op inkomsten 
nit aanclelen belastbaar zijn; clat dien
volgens, over de reclamatie beslissend, 
hij het bedrag der aanslagen welke in de 
bedrijfsbelasting en in de bijkomende na
tionale crisisbelasting ingekollierd wer
den, wijzigt en, ambtshalve uits11raak 
doende, !let juist bedrag vaststelt van de 
aanslagen welke als mobilienllelasting en 
nationale crisisbelasting op de onrecht
streekse aan cle aandelen toegekende in
komsten verschuldigd zijn; 

Overwegende dat de directenr · der 
belastingen, bij wie de reclamatie betref
fende de aanslagen in de bedrijfsbelasting 
en meteen in de mobilienbelasting op de 
inkomsten nit aandelen aanhangig was, 
bewnste aanslagen, en inzonderheid de 
aanslag in de mobil1enbelasting op in
koms.ten uit aandelen door die verrichtin
gen enkel gewijzigd heeft; da t het ter 
zake niets afdoet dat, tot het invorderen 
van de belastingen, welke op de inkom
sten uit aandelen verschnldigd zijn, 
nieuwe inkohieringen wegens de ontoe
reikendheid der aanvankelijk ten kohiere 
gebrachte aanslagen nodig zijn geworden; 

Overwegende dat bovendien de clirec
tenr in het dispositief van zijn beslissing 
bepaalt dat, tot uitvoering van de door 
hem besliste wijzigingen, enerzijds, be
schikkingen van ongetlaanverklaring over 
vri.i stellingen znllen genom en worden en 
anclerzijds, dat nieuwe aanslagen op in

'komsten nit aandelen ten kohiere znllen 
gebracht worden; 

Overwegende dat het door verweerster 
ingesteld beroep tegen de beslissing van 
de directenr gericht is in zover deze zegt 
clat de aan de obligatien nitgetleelcle som
men een aan de aamlelen toegekende 
winst uitmaken, welke in de mollilienbe
lasting op inlwmsten uit aandelen belast
])Uar is; 

Dat noch het beroep, noch cle conclu
sies van verweerster v66r het llof van be
roep het deel van het dispositief bedoelen 
waarbij nieuwe inkohieringen van aan
slagen beslist worden ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 66 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenllelastingen, van 

de beslissing van de directenrs der belas
tingen in beroep kan gekomen worden bi.i 
het hof van beroep; 

Dat mitsdien door het beroep onder 
meer al wat door de directeur der belas
tingen ambtshalve ten aanzien van de 
aanslagen waarover de reclamatie werd 
ingediend beslist is geweest bij het hof 
van beroep aangebracht wordt; 

Overwegende dat -in cas·u., de directeur 
der belastingen door in zijn hiervoren 
onderzochte beslissing te beslniten dat de 
aan de obligaUen toegekende sommen 
waarop de bedrijfsbelasting was geheven
geweest, niet behoefden aan bewuste be
lasting te worden onderworpen, maar 
in de mobilienbelasting op de inkomsten 
nit aandelen dienden aangeslagen te wor
den, uitspraak gedaan heeft over de aan
slagen welke het voorwerp van de recla
matie geweest waren; 

Dat daarnit volgt dat het tegen deze 
beslissing ingesteld beroep de aldus door 
de clirectenr der belastingen verrichte· 
wijzigingen wettelijk bij het hof van he
roep aanhangig had gemaakt; 

Overwegende derhalve dat het hof van 
beroep, binnen de grenzen zijner bevoegd
heid beslist heeft dat de aan de obligatien 
toeg·ekende sommen niet in de mobilienbe
lasting op inkomsten nit aandelen als
mede in de bijkomende nationale crisis
belasting belastbaar zijn en dat, bij wege 
van gevolgtrekking, de aanslagen welke 
ingekohierd werden ter uitvoering van de 
beslissing· van de directenr der belastin
gen vvelke het hof wijzigcle, dienenvernie
tigcl te worden; 

Dat het tweede ontlerdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

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

31 mei 1955. - 26 kamer. - Voorzitte·r, 
H. Gironl, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslnggever, H. Louveaux. -
GeUj]clit'irlenae concl·nsie, H. Dumon, acl
vocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Van 
Leynseele en della l!'aille d'Huysse. 

1e KAMER.- 2 juni 1955 
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