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Waaruit volgt dat het middel"naar recht 
faalt en in feite niet opgaat; 

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

28 februari 1956. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
ne:Qlend voorzitter. Verslaggever, 
H. Louveaux. - Gelijlcl1tidende conclusie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER.- 28 fehruari 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - GEVOLGEN. - JVIACHT YAN 
DE DIRF.CTEUR DER BELASTINGEN OM AL DE 
IN DE VES'l'IGING VAN DE AANSLAG BEGANE VER
GISSINGEN AAN TE STIPPEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMA'riE. - DESLISSING VAN DE DIREC
TECR DER BELASTINGEN, WAARBIJ AL DE IN DE 
VESTIGING VAN DE AANSLAG BEGANE VERGISSIN
GEN HERSTELD WOHDEN. - DIRECTEUR DER 
BELASTINGEN DIE TOT ZEKERE VERHOGINGEN EN 
ZEKERE VERMINDERINGEN VAN DE BELAS'l'
BARE BASIS BESLUI'l'. - GEEN VERGELIJKING 
TUSSEN ONDERSCHEIDEN SCHULDEN DOCH BE
PALING VAN EEN ZELFDE BELASTINGSCHULD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIHEC
'l'EUR DER BELASTINGEN, WAAHBIJ TEN NADELE 
VAN DE SCHATKIST OF VAN DE BELASTING
PLICHTIGE IN DE VESTIGING VAN DE AANSLAG 
BE3ANE VERGISSINGEN HERS'l'ELD WORDEN. -
BESLISSING DIE GEEN NIEUWE AANSLAG IN DE 
PLAATS VAN DE OP HE'l' KOHlER GEBRACHTE 
AANSLAG STELT. - DA'rUM YAN DE BESLISSING 
VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN ZONDER 
INVLOED OP DE UITGES'l'REKTHEID VAN ZIJN 
MACHT OAf DE OP HE'l' KOHlER GEBRACHTE 
AANSLAG TE YERBETEREN. 

1 o De gehele aanslag, zoals hij op het 
lcohier gebracht is, en al zi.fn elemen
ten, rloor de 1·ecZam,atie, bij de direc
te7tr de,r belastingen aanh,angig zljnde 
gemaalct, heett de.ze la,atste het recht 
en de plicht ctl de door de administratie 
zowel ten nadele vun de Schntlcist als 
ten nnclele vnn de 1Jelnstingsch1tldige in 

(1) Raadpl. verbr., 29 maart 1949 (An·. 
Ferbr., 1949, biz. 217); 10 januari 1950 (ibid., 
1950, biz. 281); 14 november 1950 (ibid., 1951, 
biz. 12{)); 5 april 1955 (A1'J', Verb1·., 1955, 
biz. 673; Bull. en PAsic., 1955, I, 874); 4 octo
ber 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 87). 

(2) Raadpl. verbr., 18 october 1926 (Bull. en 
PAsrc., 1927, I, 72); 23 september 1929 (ibid., 
1929, I, 309, A, 5'); 27 januari 1930 (ibid., 1930, 

VEHBR., 1956. - 34 

het vestigen van /J.e aanslag begane ver
gissingen te verbeteren (1). 

2° ~~an!we1· de directet_w cler lJelastingen, 
b~J w~e ee'.~ n;clamat!e nnnhongig is ge
mnakt de ~n het vest~gen van de aanslaq 
begane vergissingen herstelt en tot ze
lc~re verhogingen en zelcere verminde
rmqen va~ de b_~lastbure urondslug be
sl7ttt, ve-rncht htJ geen veruelijlcing t 1ts
sen onde1·scheiden schttlden, doch be
paalt hij cle snmenstelliny van een 
zelfd.e sch7tlcl zijnde de door de wet ten 
laste van de belnstingplichtige gelegcle 
belastingschnld. 

i:Jo ~~an!we,. de d'irecte~w der belastingen, 
b~J w~e een reclamatte aanhangig is ge
maalct, vergissingen he1·stelt, die hetzij 
ten nndele vnn de Schatlcist hetzij ten 
nadele vc:n de belns.UngpUchtige begaan 
we1·den tn het vest1.gen van, de aanslag 
zoals hij op het lcohier wenz gebmcht 
stelt hij ueen nieuwe uan&Zag in d~ 
plnats van deze laatste en i& de dahtm 
van zijn beslissing zonde1· invloed op 
die wuarop de nanslug op het kohie1· 
werd gebracht. Zi.fn macht is niet be
perlct inclien, op de datum vcw zijn be
slissing en bij ontstentenis van 1·ecla
matie, de administ1·ntie vervaUen wa1·e 
geweest van het recht de bezasting op 
cle oorspronlcelijk ten onrechte van be
lastbare grondslag afgetroklcen elemen
ten toe te passen (2) (3) {4). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. VAN MIERLO.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 maart 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Drussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen !t7 en 112 van 
de Grondwet, 1289 tot 1299 van het Dur
gerlijk Wetboek, 25, 27 en 65 van de bij 
het besluit van 31 juli 1943 en, voor zo
veel als.nodig, bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948 samengeschakel
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, 2 en 6 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, samengeschakeld 
bij het besluit van 31 juli 1943 en voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 2 en 7 

I, 77); 24 augustus 1944 (ibirl., 1944, I, 460) 
en 31 mei 1955 (A1-r. Ferbr., 1955, biz. 818; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 1072) ; verge!. verbr ., 
1 juni 1948 (A.,.,.. F e1·b1·., 1948, biz. 305) en 
6 juli 1954 (An·. Yerb1·., 1954, biz. 741; Bull. 
en PASIC., 1954, I, 981). 

(3) en (4) Zie de nota's 3 en 4, Oudertekend 
R. D., onder dit arrest in ilull. en PAsrc., 
1956, I, 679. 
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van dezelfde bij het besluit van de Regent 
van 16 januari 1948 samengeschakelde 'Vet
ten, doordfit b.et hof 'van beroep de be
twiste aanslagen vernietigt in de mate dat 
de beslissing van de directeur de belast
bare groncislagen ervan vermeerderd heeft 
met een post van 466.156 fr. wegens een 
uitgave welke van de winsten niet kon af
getrokken worclen en in een bijlage bij de 

_ aangifte vermeld was, door het in minde
ring brengei:l van die post op de vrijgestel
de grondslag (de afschrijving op gerevalo
riseerde materieel), om cle reclen dat het 
een schuldvergelijking geldt welke het ge
lijktijclig bestaan van vaststaande en O]J
eisbare schulden onderstelt, dan wanneer 
ten dage van voormelde beslissing de ad
ministratie vervallen was van het recht 
de op die post vallende belasting in te 
vorderen, daar de normale aanslagtermijn 
verstreken was en de souvet'eine macht 
van de directeur insgelijks door die ter
mijn begrensd was; clan wanneer, krach
tens artikel 65 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen en aan de hand van een vaststaande 
rechtspraak, de directeur, wanneer hij 
over een reclamatie uitspraak doet, de 
belastbare gTondslagen dei· betwiste a·an
slagen vermag te vermeercleren, zelfs in
geval de aclministratie ten dage zijner be
slissing vervallen is; clan wanneer boven
flien, meergemelcle beslissing van de direc
teur geen vergelijking tussen schulden tot 
stand ·gebracht heeft, maar het vestigen 
van de belastbare grondslagen enkel ge
wijzigcl en 'aangevuld heeft, zonder dat cle 
tenkohierebreiiging van aanvullende aan
slagen gelast behoefde te worden : 

Overwegende clat de door verweerder 
tegen de betwiste te zijnen laste geves
tigde aarislag ingediende reclamatie, tot 
vernietiging of wijziging strekten van 
de aanslag in de gewone belastingen van 
het dienstjaar 1\147, zoals hij onder arti
kel 2361 van de rol van het clienstjaar 1947 
op het kohier werd gebracht, en dienvol
gens van de titel der inning; 

Overwege:ilcle dat de directeur, bij wie 
door de reclamatie de gehele aanslag, zo
als hij op het kohier is gebracht, en alle 
bestanddelen ervan aanhangig zijn ge
maakt, llet · recbt en de plicht heeft al de 
vergissingeil te herstellen welke door de 
administratie bij het vestigen van de aan
slag zowel ten naclele van de Sclmtkist 
als ten nadele van de belasting]Jlichtige 
begaan 'Y.erclen; 

OverW'egende dat, ingeval de clirecteur 
acht clat de onclerscheiclen elementen 
welke .samen tot het vestigen van cle aan
slag geleid 'hebben, door de adillinistratie 
niet juist beoorcleeld werden en beslist 
dat zekere clier elementen ten. onrechte in 
de belastbare grondslag begrepen of dam·
van bi:) · vergissing afgetrokken werdeii, 
hij enkel die vergissingen. herstelt, welke 

in het vestigen van de aanslag zoals ·iieze 
op h~t kohier gebracht werd begaan wei'
dlm; dat hij geen nieuwe aanslag in de 
plaats van de . op het kohier . gebrachte 

. stelt; dat de datum van de beslissing van 
· de directeur zonder invloed is op de da
tum waarop de aanslag op het kohier 
wercl gebracht; 

Overwegende dat, waar hij tegelijker
tijd zekere vermeerderingen en zekere
verminderingen van de belastbare grand-
slag voorschrijft, de clirecteur geen verge
lijking tussen onderscheiden schulclen ver
richt; dat hij enkel de samenstelling van 
een zelfde schuld zijnde de door de wet
ten laste van de schatpliclltige gelegde. 
belastingschuld, bepaalt; · 

Overwegende, derhalve, dat, waar het 
de betwiste . aanslag vernietigt om re-, 
den, eensdeels, dat wegens het verstrijken_ 
van de aanslagtermij:il ten dage van de 
beslissing van de directeur, de adminis
tratie vervallen was van het recht de be- · 
lasting toe te pas sen op een som die ui t 
hoofde van de belasting op het kapitaal 
gekweten werd en door aanlegger als be.
drijfslast op de belastbare grondslag in 
mindering gebracht werd en; anderdeels, 
dat de administratie, door de belastbar-e· 
grondslag met het bedrag van die som te 
vermeerderen, ofschoon zij hem op grond 
van een afschrijving met een andere som 
verminclert, een vergelijking zou aangeuo
men hebben tussen schulclen welke niet 
zeker, vaststaancl en opeisbaar waren, bet 
bestreden arrest de in het micldel aunge
cluide wetsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestee
den arrest, docll enkel in zover het de
betwiste aanslagen vernietigt in de mate 
waarin een bedrag van 466.\JM fr. in de 
belastbare gronclslag begrepen wercl; be
veelt dat melding van onclerhavig arrest 
zal gemaakt worden op cle kant van de 
gecleeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

28 februari 1\156. - 2• kamer. - Voor
z-itte.t·, H. Vanclermersch, raadslleer waar
nemencl voorzitter. Ve.rslaggever, 
H. Louveaux. ~ Gelijlclu·idende concW8ie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite'r, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - I maart 1956 

BEWI.JS. - BURGERLIJKE ZAKEN. - YER-
LIES DOO.R DE SCHULDEISER VAN DE 'fiTEL DIE 
HE;\1 TQT SCHRIFTELIJK BEWIJS DIENDE. -
0NVOORUEN EN DOOR EEN OVERMACH'l' VER
OORZAAKT TOEVAL. - BETEKENIS VAN DEZE 
WOORDEN .IN ARTIKEL -1348, .4°, VAN liET· 
BuRGERLIJK WETBOEK. 
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In artilcet 1348, 4°, van het Burgerlijlc 
lVetiJoelc, heiJben (le woorden « onvfior
z·ien en door overmacht v01·oorzaalct toe
val ll de betelcenis van << aan de schuld
eiser vreemcle oorzaalc ll (1), (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1147.) 

(DIEI'{ST VAN HE'l' SEQUESTER; 'f. WAUTERS • .) 

ARREST. 

HEJT HOF ; - Gelet op het besti"eden 
:arrest, op 26 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; , . 

Overwegende dat uit de llan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de genaam
·de Bray, wiens goederen, rechten en be-
1angen bij een beslissing van 19 juni 1945 
-onder het sequester van de aanleggende 
Dienst gesteld werden, in twee in 1944 
tot stand gekomen akten een krediet van 
'3.000.000 frank ten voordele van verweer
ders geopend had; 

Dat verweerders, na van dit krediet 
gebruik gemaakt te hebben, terugbeta
lingen deden welke, volgens aanlegger, 
1_.(00.000 frank, en volgens verweerders, 
2.000.000 frank zouden belopen hebben; 

Dat de door verweerders ingestelde vor
dering ertoe strekt te doen vaststellen dat 
·drle door aanlegger betwiste terugbeta
lingen, onderscheidenlijk ten belope van 
200.000 frank, 50.000 frank en 50.000 frank 
v66r de ondersequesterstelling van het 
patrimonium van de genaamde Bray 
plaats gehad hebben, en ten bedrage van 
·die 300.000 frank de opheffing te doen ge-
1asten van de hypothecaire inschrijving 
welke ter waarborg van de kredietope
ning genom en werd; 

Overwegende dat deze vordering door 
·de rechter over de groncl toegewezen 
werd; 

Over het enig midclel, afgeleid nit de 
schenc1ing van de artikelen 1315, 1341, 
1348, 4°, en 1353 van het Burgerlijk Wet
boek, 1 en 4 van de besluitwet van 23 au
gustus 1944, 6 en 11 van de besluitwet van 
17 januari 1945, en 9'7 van de Grondwet, 
a) cloorclat, na vastgestelcl te hebben clat 
-de vraag hier gesteld was of verweerders 
ten opzichte van aanlegger een geldig be
wijs bijbrachten van hun bevrijding, v66r 
19 juni 1945, met betrekking tot een be
clrag van 300.000 frank welke ten dele het 
voorwerp· van een schriftelijk bewezen 
1ening uitmaakt; dat aanlegger zich be
riep op het ontbreken van de bij arti-

(1) DE PAGE, bd. III, n' 911; KLuYSKENS, De 
verbzntenissen, bd. I, biz. 471; JossERAND, 
'bel. II, n' 213; BAUDRY-LACANTINERIE, Obliga
tions, bd. IV, n' 2642; AuBRY en RAu, bd. XII, 
:biz. 381, nota 34; BEUDANT, bd. IX, n' 1282; 

kel 1348, 4°, van het Burgerlijk Wetboek 
vereiste voorwaarden opdat verweerders 
van het bijbrengen van het .schriftelijk 
bewijs van lmn bevrijding :ontslagen zou
den zijn; dat de kwijtschriften welke dit 
schriftelijk bewijs moesten opleveren 
<< niet teruggevonden werden )) ,. het bestre
den arrest aan verweerders toestaat het 
·bewijs van hun bevrijding cloor vermoe
dens bij te brengen, onder het voorwend
sel << dat niet eens aangevoerd wordt dat 
hun verdwijning (die van de beweerde 
kwitanties) nan verweerders te wijten 
is ll, dan wanneer nit de teksten welker 
schending ingeroepen wordt blijkt (!at 
verweerders het. bewijs van hun bevrij
ding niet anders dan bij geschrift kon
den ])ijbrengen; dat deze regel, ingeval 
de titel verloren gnat, slechts uitzondering 
lijdt indien het verlies ingevolge een on
voorzien en uit een overmacht voort
vloeiend toeval plaats gehad heeft, ·en dat 
in geen motief van het arrest vastgesteld 
wordt dat verweerders het bewijs van 
<< het onvoorzien . en nit een overmacht 
voortvloeiend toeval J>, hetwelk de oorzaak 
van het verloren gaan van de titel zou ge
weest zijn, bijgebracht hebben; b) door
dat buitendien en subsidiair, waar het be
streden arrest de vermoedens onderzoekt 
welke, volgens hetzelve, genoegzaam ten 
bewijze van de bevrijding van verweer
ders ten opzichte van aanlegger zijn, en 
waar het die vermoedens vermeldt, het 
niets met betrekking tot de datum der 
betwiste betalingen zegt, dan wanneer de 
besluitwet van 17 januari 1945 tot doel 
heeft te beletten c1at de gesequestreerde 
persoon op bedrieglijke wijze onvermogenc1 
zou gemaakt worden, en dat de betaling 
door verweerders en de ontvangst door de 
gesequestreerde, na de sequestratiemaat
regel en de openbaarmaking ervan, tot ge
volg zouden hebben ann het sequester van 
aanlegger datgene te onttrekken dat de 
wet aan de bewaking daarvan wil toever
trouwen om de inning van een schuldvor
c1ering van de Staat te verzekeren, en 
c1ienvolgens aan aanlegger niet tegenstel
baar zouden zijn; dat, hoewel aanlegger 
niet kan eisen ·dat aile akten die hem 
kunnen tegengesteld worden een zekere 
datum hebben, het tenminste nodig is, op
dat zij hem tegenstelbaar zouden wezen, 
dat zij een datum zouden hebben en dat 
cleze datum van v66r de seqnest'ratiemaat
regel weze : 

Ten aanzien van het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op grond van feitelijke elementen wellre 

PLANIOL, RrPERT en EsMEIN, bd. VII, n' 15l.; 
raadpl. verbr., 16 december 1948 (ATr. Jle•·b•·., 
1948, biz. 637) en 15 februari 1951 (ibid., 1951, 
biz. 327). 
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, .. het<nader o:ms~hrijft vaststelt dat de<•be
twiste.•kwijteGhriften bestaan hebben, dat 
zij niet teruggevonden werden, wat in 
zich sluit dat zij verloren gegaan zijn; 
· Dat het· erop wijst dat « zelfs niet aan

gevoerd wordt dat de verdwijning van de 
effecten aan verweerders te wijten is ll, 
hier klaarblijkelijk toespelend op het niet 
betwisten door aanlegger, en vervolgens 
de vermoedens onderzoekt welke door ver
weerders ten bewijze van hun bevrijding 
ingeroepen 'worden; 

Overwegemle dat nit de.ze beschouwin
gen ·van het arrest blijkt dat de recllter 
over de grond in llet ontbreken van elke 
betwisting door aanlegger van de niet
toerekenbaarlleid aan verweerders van 
llet verloren gaan der effecten, een ge
noegzaam vermoeden heeft kunnen zien 
ten bewijze ervan dat llet verloren gaan 
aan een vreemde oorzaak te wijten was ; 
dat llij, door deze gevolgtrekking te rna
ken, de grenzen van zijn beoordelings
macht niet overschreden heeft; 

Ten aanzien van het tweede onderdeel : 

Overwegende dat verweerders beweer
den drie terugbetalingen gedaan te heb
ben, de eerste op 10 april 1945, de twee 
andere « omtrent hetzelfde tijdstip ll ; dat 
in hun betoog, de laatste twee stortingen 
v66r de ondersequesterstelling van de goe
deren van de genaamde Bray plaats hall
den; dat zij inderdaad verklaarden dat 
Bray voormelde stortingen, welke mate
rieel in handen van zijn eehtgenote ver
richt werden, v66r de ondersequesterstel-
ling bekraclltigd had; · 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door vast te stellen dat vei·weer
ders de overeenstemming tussen hun be
wering en de werkelijklleid bewezen, juist 
door dit feit aangenomen lleeft dat de 
terugbetalingen v66r de ondersequester
stelling van het patrimonium van voor
melde Bray plaats hadden; 

Dat geen van de onderdelen van het 
mid del kan aangenomen worden; 

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

1maart 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Vet·slag
gever, H. Piret. - Geliflclitidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleite·rs, HH. cle Har
ven en Simont. 

l" KAMER. - 1 maart 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST GESTEUND OP DE AFS'l'AND VAN EEN 

··•PARTIJ.- CONCLUSIES VAN DEZE-PARTIJ BE· 
To'GENDE DAT ZIJ GELDIG HAAR. AFSTAND INGE· 
•rROKKEN HEEFT. - C<iNCLUSIES NIET BE
ANTWOORD. -ARREST NIET GEMOTIVEERD.' 

Is niet gemot'iveerd het arrest dat ~ij-11r 
dispositief op een atstand van de aan
legger in vet·brelcing steunt, zonder a,nt
woord te verstrelclcen op de concZusie~ 
waarbif deze betoogde dat hij zijn at
stand ingetrolclcen had en dat deze in
trelclcing geldig was. (Grondwet, arti
kel 97.) 

(DU MONGEAU DE BERGENDAEL, '1'. CRETS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeu 
arrest, op 9 december 1953 gewezen doOJ.
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, en, voor zo,'eel als noclig, 
1134 en 1463 van llet Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest het beroepeu 
vonnis bevestigd heeft, lletwelk voor recht 
zegt clat verweerster de gemeenschap die 
tussen haar en aanlegger bestaan lleeft, 
aanvaard heeft, om de redenen dat « vol
gens tle reclltspraak vaststaat dat, wan
neer de vrouw stilzwijgend van de , ge
meenschap afstand gedaan heeft, tle man 
haar verval niet meer kan inroepen, indien 
hij dat verval door zijn llandelingen ge
dekt heeft ll, en dat, ter zake, de llande
lingen van appellant (aanlegger in ver
breking) << het verval gedekt llebben zodat 
llij het te laat inroept ll, aldus het middel 
gegrond bevimlentl hetwelk verweerster in 
haar v66r cle rechter over de grand geno
men conclusies deed gelden, dan wanneer 
aanlegger, in zijn conclusies voor het hof 
van beroep als antwoord op dit middel, 
betoogtle llat « ingeval geintimem'de (ver
weerster) althans gedeeltelijk met het 
door notaris Deleener opgemaakt en door 
appellant (aanlegger in verbreldng) goed
gekeurd ontwerp van vereffening inge
stemtl had, een akkoord tussen beide par
tijen, afgezien van artikel1463, nopens de 
regeling van hun rechten had kunnen tot 
stand komen ll, maar « dat geintimeerde 
nooit beroep heeft willen doen op het feit 
clat appellant afstand van de hem door 
artikel 1463 van het Burgerlijk Wetboek 
verleende rechten zou gedaan llebben, 
zoals onder meer blijkt uit het feit dat 
zij afwezig was toen het antwerp van 
vereffening voorgelezen werd en nit het 
feit dat appellant aile stappen voor de 
vereffening gedaan heeft; dat gevolglijk, 
lloewel appellant zich op een bepaald 
ogenblik niet · op artikel 1463 beroepen 
had, geintimeerde zelf door haar volsla
g(c)n onverschilligheid ten opzicllte van de 
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gemeenschap, van het gebaar van haar 
. m:an: i~dere . jtitidische dl~!iil$'Yijdte ont
Iioniim" heeft, zodat deze goede gronden 
had, ingeval de zaak opnieuw in recnten 
kwam, om artikel 1463 in te roepen », 
doordat het bestreden arrest, aangezien 
het niet onderzocht heeft of, zoals aan
legger in verbreking het betoogde, alleen 
een · akkoord tussen partijen, hetwelk ter 
zake niet bestond, aan verweerster rech
te)l in de gemeenschap had kunnen terug
geven, niet wettelijk met redenen omkleed 
is : 

Overwegende dat het arrest, na vastge
Rteld te hebben dat verweerster, geschei
den van tafel en bed, de gemeenschap niet 
uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard 
heeft binnen de termijn van artikel 1463' 
van het Burgerlijk Wetboek die op 12 no
vember 1948 verstreek, beslist dat ver
weerster « het bij die bepaling gewild 
verval >> opgelopen heeft; 

Dat het arrest, vervolgens de subsidiaire 
conclusies van verweerster toewijzend, be
slist dat aanlegger voormeld verval gedekt 
heeft door zekere handelingen, die na 
april 1950 plaats gehad hebben, waaruit 
het evenwel geen impliciet erkennen, door 
aanlegger, van de aanvaarding der ge
meenschap, te enigen tijde, door verweer
ster, afleidt; 

Doch overwegende dat het arrest de 
conclusies onbeantwoord laat waarbij aan
legger, om. te bewijzen dat de tegen het 
verval in te brengen .afstand zonder juri
dische draagwijdte was, betoogd heeft 
dat verweerster nooit zich erop heeft wil
len beroepen dat hij door zijn handelingen 
van de hem bij artikel 1463 van het Bur
gerlijk Wetboek verleende rechten af
stand zou gedaan hebben, zodat hij goede 
gronden had, aangezien verweerster ten 
opzichte van de gemeenschap van een vol
slagen onverschilligheid blijk gaf, om die 

, afstand in te trekken en voormeld artikel 
te zijnen gunste in te roe pen; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, en zonder op de andere 

middelen acht te slaan, verbreekt het be
streden arrest; beveelt dat melding van 
onderha vig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

1 maart 1956. - 1e kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Belpaire. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. An
sia ux en Delacroix. 

(1) Raadpl. verbr., 26 november 1953 (A•·•·. 
V erbr., 19M, blz. 204), alsook de nota onder 
verbr., 8 januari 194(} (Bull. en PAsrc., 1940, 

1" KAMER.- Lmaart 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- PERSONEN DIE DE HOEPANIQHEID• HEBBEN 
OM VOORZIENING IN TE STELLEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
VERTEGENWOORDIGD POOR HAAR BEHEERRAAD. 
- BEHEERRAAD ZONPER BETWISTING SAMEN
GESTELP ZOALS HIJ HE'l' WAS VOOR PE FEI
'l'ENRECHTER. - SAMENSTELLING NIET GEWIJ
ZIGP SEDER'!' PE BES'l'REDEN BESLISSING. -
GROND VAN NIET-DNTVANI{EL!J'KHEID HIERUIT 
AFGELEID PAT DE VENNOOTSCHAP NIE'l' RE3EL
MA1'IG VERTEGENWOORDIGP IS. - 0NGE
GRONPHEIP. 

2° HUUROVEREENKOMST. - HANDELS
HUUR.- WET VAN 30 APRIL 1951. -HER
NIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST. 
AAN DE HUURDER GESTELD VEREIS'l'E OM ER 
AANSPRAAK TE KUNNEN OP MAKEN. 

1° Kan niet aangenomen worden de grand 
van niet-ontvanlcelijlcheid opgeworpen 
tegen een, namens een naamloze ven
nootschap, door haa1· beheerraad inge
stelde voorziening en hieruit afgeleid dat 
de in de voorz·iening aangedttide samen
stellinu van de beheerraad onjuist is, 
dan wanneer, de vennootschap, zondm· 
betwisting v66r de rechter over de grand, 
doo1· de aldtts samengestelde beheerraad 
vertegenwoordigd was en dat niet ttit 
regelmatig aan het hof voorgelegde 
stttlclcen bUjlct dat deze samenstelling 
sedert het ttitsvrelcen van de best1·eden 
beslissing gewijzigd we1·d (1). 

2° De htttcrder lean enlcel aanspraalc ma
lcen op de httwrhernieuwing zoals zij 
door de wet van 30 ap1·il 1951 op de han
delsh·uurovereenlcomsten ingericht was, 
zo hij eigenaar van een in het onroe
rend goed ueexploiteerd lcleinhandels
foncls was, of zo hij de1·gelijlc fonds in 
htttl-1' gelcregen had (2). 

(N. V. «BRASSERIE WIELEMANS-CEUPPENS », 
T. JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 november 1954 in hoger be
roep gewezen door de Reehtbank van eer
ste aanleg te Brussel ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl, door verweerders hieruit afgeleid 
dat de samenst~lling van de beheersraad 
welke de aanleggende vennootschap ver
tegenwoordigt, ten dage van de beteke-

I, 2); verge!. verbr., 19 april1951 (Ar1·. J1e1·br., 
1951, biz. 481). 

(2) Verbr., 29 september 1955, supra, biz. 51. 
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ning van de voorziening in verbrek:ing niet 
·de in het exploot van betekening opgege
ven samenstelling was : 

· Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap v66r het hof door baar beheers
ra.~d vertegenwoordigd is ~oals zij het 
voor de rechter over de grond ~s geweest; 
dat de in de voorziening en het ex1Hoot 
van betekening ervan · aangedtiide samen
stelling van die beheersraad clie is welke 
vermeld staa t in de. akte van beroep waar
oij- de zaak bij de rechter .in hoger beroep 
werd aangebracht; dat uit de am1 het hof 
voorgelegcle stukken niet blijkt dat de 
samenstelling van de beheersr'aad van de 
aanleggende vennootschap na de akte van 
beroep, en derhalve na de uitspraak van 
de bestreden beslissing en v66r de beteke
ning van cle voorziening gewijzigd zou 
_geworclen zijn; 

Overwegende dat verweerders v66r de 
rechter over cle grond geen betwistin~ 
nopens die vertegenwoordiging opgewor
pen hebben; dat zij mitsdien niet ontvan
lrelijk zijn om ze \'oor de eerste maal v66r 
het hof te betwisten; 

Dat cle groncl van niet-ontvankelijkheid 
-derhalve niet kan aangenomen worden; 

Over het enig midclel, afgeleid uit de 
schending van cle artikelen 1, 2, 13 tot 24 
van· de wet van 30 april 1951 op de han
·delshuurovereenkomsten met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, 
doordat het bestreden vonnis beslist dat 
-de tussen partijen bestaande huurovereen
komst niet onder toepassing van voor
melde wet van 30 april 1951 valt, en bij
_gevolg het beroepen vonnis bevestigt, in 
zover het de vorclering van aanlegster, 
welke tot hernieuwing van de kwestieuze 
huurovereenkomst strekte, niet gegrond 
verklaarcl heeft, en, om alclus te beslissen 
uitsluitend hierop steunt dat aanlegste~ 
in het betwiste goed niet zelf een klein
handel drijft, daar zij immers noch eige
nares noch huurster van het daarin g·e
exploiteerd handelsfoncls is, dan wanneer 
·evenwel door de rechter over de groncl 
vastgesteld wercl dat het kwestieus onroe
rend goed, door een uitdrukkelijke over
-eenkomst van partijen, in hoofdzaak tot 
het drijven van kleinhandel bestemd was; 
dat deze omstandigheicl op zich zelf, over
-eenkomstig artikel 1 van de wet volstond 
om de litigieuze huurovereenkornst t~ 
doen aanzien als een « handelshuurover
eenkomst ll waaraan als zoclanig de wet
telijke bescherming ten deel valt, welke 
ook de eigenaar van het in het panel geex
ploiteerd handelsfoncls weze : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
v66r de inwerkingtreding van de wet van 
29 juni 1955 gewezen wercl; · 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt clat 

verweerster aau de aanleggende vennaot
schap een tot dranktapperij dienend oll.
roerend goed in lniur gegeven heeft da t 
aanlegster, die het onroerend goed o~det·
verhuurd heeft aan een derde welke daar-
in inderdaacl die handel gedreVeil heeft 
om hernieuwing van de lnmrovereenkoms:t 
verzocht heeft, dat verweerster deze her-
nieuwing geweigerd lweft, en daartoe ou
der meer gesteund heeft op !let niet be
twist feit dat aanlegster noch eigenares 
noch huurster van het in het onroerelld 
goed geexploiteerd hanclelsfonds is, daa.r 
dit fonds aan de onderhuurder toebe
hoort; 

Overwegende, weliswaar, dat een han
delshuurovereenkomst naar de zin van a:r-

. iikel 1 van voormelde wet, de lmurove:r
eenkomst is welke door artikel 2 niet ui t
gesloten wordt en welke een onroerend 
goed tot_ voorwerp heeft dat door een 
overeenkomst van de partijen, hetzij ui t
drukkelijke of stilzwijgende naar het 
geval, in hoofdzaak tot het drijven van 
een kleinhandel bestemd is; 

Overwegende echter clat de in dit ar
tikel 1 bedoelde bestemming geen theore
tische bestemming is; dat zij door de 
huurder ten opzichte van cle verhuurder 
inderdaad client te worden verwezenlijkt · 
dat d~envolgens de huurder, om zich op d~ 
bepalmgen van de wet te kunnen beroe
pen, hetzij eigenaar van een in het onroe
rend goed geexploiteerd kleinhandelsfonds 
moet zijn, hetzij dergelijk fonds in huur 
moet gekregen hebben; 

Dat deze uitlegging van de wet zowel 
door de parlementaire voorbereiding van 
voormeld artikel 1 als door de bepalingen 
betreffende het recht van de huurder op 
de hernieuwing van de lnmrovereenkomst 
en op de uitwinningsvergoeding bevestigd 
wordt; 

Dat het micldel derhnlve naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten, behalve tot die betreffende de me
marie van wederantwoord; veroordeelt 
verweerders tot clie kosten. · 

1 maart 1956. - 1• kamer.- Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gel-ijlclttiaenae 
concl!nsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, Drocureur-generaal. Pleite1·s, 
Simont en Veldekens. 

l c KAMER. - 2 maart 1956 

1° BlDWIJS. - FEI'l'ELI.JKE VERMOEDENS. 
NAGESPOORD FElT NIET MOGENDE UIT EEN ON
ZEKER FEI'f AFGELEID WORDEN. - ·zEKER-
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H,Eil;hTJi;N"AANZIEN VAN RET. BESTAAN VAN RET 
.NA()Efll'OORD FEI'l' ::M:oETENDE 'DOOR DE RECH
TER TO'!' UITING GEBRACHT WORDEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - BEWIJS VAN DE HOE
DANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE WAT BE
THEFT DEZE BELASTING. - BEWIJS DOOR FEI
TELI;rKE VERMOEDENS. - RECHTER OVER DE 
GROND DIE Ul'r DE BESCHOUWING DAT << NAAR 
ALLE SCHIJN ll HE'!' VASTGESTELD VER
MOGENSACCRES NIET VAN ONBELASTBARE IN
KOMSTEN VOORTKOMT, AFLEID'l' DAT (( NAAR 
ALLE WAARSCHIJNLIJKHEID ll DIT ACCRES VAN 
BELASTBARE IN"KOMSTEN VOORTKOM'l'. - FEI
TENRECH'l'ER STEUNENDE OP EEN ONZEKER 
~'EIT EN GEEN ZEKEHHEID TEN AANZIEN VAN HE'!' 
BESTAAN VAN RET NAGESPOORD FElT TO'l' UITING 
BRENGENDE. - SCHENDING VAN DE ARTIKE
LEN 13±9 EN 1353 VAN HE'!' BURGERLI.JK 
WETBOEK. 

1 o ·wanneer hij ·van het bewijs dam· feUe
lijlce vennoedens gebrttilc rnaakt, is het 
de rechter niet geoorloofd het nage
spoord feit nit een onzelce1· feit at te lei-· 
den en is hij verplicht zijn zelcerheid 
ten aan.<J·ien van het bestaan van d'it na
gespoord feU tot ·uiting te brengen (1). 
(Burg. Wetb., art. 1349 eiJ 1353.) 

2o W anneer, om te besl'issen dat een be
lasUngzJlichtige de hoedan·igheid '~fan 
belastingschttld·ige wat betrett de ex
trabelasting heett, het hot van beToep 
hierop stennt dat « naar alle schijn » 
het vast.qestelde vm·rnogensaccres niet 
van n'it de in de extrabelasUng belast
bare rnaterie gesloten inlcornsten voort
lcomt; en er tt'it ajteidt dat « naar alle 
waarschijnlijlcheid » dit acm·es van be
last bare inlcomsten voo1·tlco1nt, sohendt 
het de artilcelen 1349 en 1353 van het 

(1) Verge!. verbr., 29 januari 1948 (A1'1'. 
Verbr., 1948, blz. 60; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 69); raadpl. DE PAGE, bd. III, n" 7l8quate1· 
en 9~1 tot 926. 

(2} Ret openbaar ministerie interpreteerde 
het bestreden arrest op een andere wijze. 

Ret beschouwde dat het hof van beroep op 
een gekend en zeker feit steunde zijnde het 
op 9 october 1944 vastgesteld vermogensaccres 
en dat het daaruit een dubbele afleiding had 
getrokken : 

1' Naar alle scbijn kwam dit acCI·es niet 
voort. van onbelastbare inkomsten; 

2' Naar alle waarscbijnlijkheid, kwam bet 
voort van belastbare inkomsten. 

(3) Ret arrest verbrekende wegens schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wei.boek, beeft het hof .geen uitspraak ge
daan over de andere door bet middel op.ge
worpen vragen. 

Over de niet-verplichting, voor het bebeer, 
ten ·einde bet bewijs van de boedanigheid van 
belastingscbuldige ter zake extrabelasting te 

Bnrgerlijlc Wetboelc betretfende het be
wijs door feitelijlce vermoedens,.'doordat 
het op een onzelce1· feU stennt en niet 
op een door dit hof als vaststaand er
lcend feit alsoolc doordat het zij'n zeloer
heid ten aanzien van het bestaan van 
het nagespoot·d feit niet tot uitin!T 
brengt (2) (3) . 

(BAUDIN, T. BELGISCHE S'l'AA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (4). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 19·54 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van de 
extrabelasting, doordat het bestreden ar
rest de aan het beroep in belastingzaken 
en aan de door aanleggers v66r het hof 
vall beroep genomen conclusies te hechten 
bewij_skracht geschonden heeft, door te 
verklaren clat, na het ter zake gewezeiJ 
arrest van verbreking, verzoekers niet 
meer betwistten dat hun rechtsvoorganger 
principieel aan de extrabelasting oncler
hevig was, dan wanneer het beroep, waar
blj de zaak v66r het op verwijzing recht
sprekend hof gebracht werd, gesteund was 
op de redenen van het aanvankelijk be
roep en op de v66r het Hof van beroep 
te Brussel genom en· concl usies, welke alle·· 
bei in hoofclzaak rustten op het feit clat 
verzoekers aanslag in de extrabelasting 
nietig was, omclat de administratie niet 

leveren, te bewijzen tot welke categorie van 
de door artikel. 2, paragraaf 1, letters a tot /, 
van de wet van 16 october 1945 bedoelde in
komsten, de in aanmerking genomen inkom
sten behoren, raadpl. verbr., 4 mei 1954, drie 
arresten (A1·1·. Ve1'b1·., 1954, blz. 574), 23 no
vember 1954, 22 februari en 3 mei 1955 (ibid., 
1955, blz. 530). 

Over het vermogen door uitscbakeling van 
de andere bronnen van inkomsten bet bewijs 
te leveren dat de belastingplichtige aan de 
extrabelasting onderworpen inkomsten verwe
zenlijkt of bekomen beeft, raadpl. de conclusies 
van de H. advocaat-generaal Ganshof van der 
Meersch v66r verbr., 23 januari 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 366, bijzonderlijk biz. 377 en 
378). Over het bewijs door uitschakeling in 
zake ,verantwoordelijkbeid, raadpl. verbr.,. 
25 maart 1943 (A1T. Verb1·., 1943, blz. 68; Rev. 
erit. de jU1·. belge, 1948, biz. 157, en de nota. 
van DaR). 

(4) In deze zaak beeft bet hof een eerste ar
rest uitgesproken op 10 juli 1953 (Arr. Verb1·., 
1953, biz. 793). 
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vooraf de onderhevigheid aan cle extrabe-
1asting van de rechtsvoorganger van aan
leggers bewezen had en clan wanneer, bo
vendien, de v66r het hof op verwijzing 
genomen conclusies, het beroep niet enkel 
niet beperkten, doch het hoofclmidclel van 
dit beroep uitdrukkelijk herhaalden, en 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat het bewijs van de onderhevigheid van 
cle belastingplichtige aan de extrabelas
ting geleverd is, wanneer het vastgesteld 
vermogensaccres naar alle schijn noch 
van onroerende, noch van roerende inkom
sten, noch van het tot geld maken van 
€en kapitaal, noch van een erfenis, noch 
van andere nit de in de extrabelasting 
belastbare materie gesloten inkomsten 
voortkomt en het dus enkel kan gesproten 
zijn nit in artikel 2, paragraaf 1, van de 
wet van 16 october 1945 aangeduide in
komsten, winsten of baten, dan wanneer 
het bewijs dat de inkomsten in een der 
·categoi'ieen a tot t van paragraaf 1 van 
artikel 2 van de wet van 16 october 1945 
vallen niet door nitschakeling mag gele
verd worden doch door positieve, gewich
tige, bepaalde en overeenstemmende ver
moedens, en in geen geval door niterlijk
heden of eenvoudige waarschijnlijkheden 
moet bijgebracht worclen : 

·Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, naar lnicl van arti
kel 1349 van het Burgerlijk Wetboek, ver
moedens g·evolgtrekkingen zijn die de wet 
of de rechter uit een bekend feit afieidt 
om tot een onbekend feit te besluiten; 
waaruit volgt dat, wat de feitelijke ver
moedens betreft, de overtniging van de 
rechter vloeit nit het verband van waar~ 
schijnlijkheid dat tnssen het door hem 
vaststaand bevonden feit en het onbekend 
feit bestaat ; 

Dat een feit hetwelk, wat zijn bestaan 
betreft, onzeker is, dienvolgens geen 
waarschijnlijkheid kan opleveren die zo
danige graad van zekerheid heeft als bij 
de wet vereist wordt; 

Overwegende dat, hoewel de beoorde
ling van de bewijswaarde der feitelijke 
vermoedens aan de rechter over de grond 
behoort, deze evenwel de wettelijke voor
waarden tot toepassing ervan niet vermag 
te miskennen; 

Overwegende, enerzijds, clat, waar hij 
beslist dat het vermogensaccres van 
dame Varlet in artikel 2, paragraaf 1, van 
de wet van 16 october 19±5 aangednide 
inkomsten spruit omdat dit accres, « naar 
alle schijn Jl, niet van nit de in de extra
belasting belastbare materie gesloten in
komsten voortkomt, de rechter over de 
grond de oorsprong van het accres niet 
nit een bekend feit afieidt; 

Overwegende, anderzijds, dat, door te 
beslissen dat, << naar alle waarschijnlijk-

heid JJ, clit accres van belastbare inkom
sten voortkomt, de rechter over de grond 
geen zekerheid tot niting brengt ten aan
zien van het bestaan van het nagespoord 
feit; 

Om die redenen, en zonder dat er tot 
het onderzoeken van de andere middelen 
der voorziening aanleiding bestaat, ver
breekt het bestreden arrest; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
tot de kosten en verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Gent. 

2 maart 1956.- 1• kamer.- Yoorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Yerslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlcl·ui!lende concl1tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. de lVIey (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 2 maart 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. ·
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. - 1\.AN
LEGGER DIE GEEN PARTIJ BIJ DE BESTREDEN 
BESLISSING WAS. - VooRZIENING NIET ON'l'
VANKELIJK. 

2° INKOlVISTENBEL.ASTINGEN. 
.AANSLAG VAN AMB'J'SWEGE. - BELAS'J'lNG
PLICRTIGE DIE NlET BE'l'WIST HEEFT ZICH IN 
EEN VAN DE GEVALLEN TE BEVINDEN WAARIN DE 
ADMINISTRATIE VAN AMBTSWEGE DE BELASTING 
MAG VESTIGEN. - HOJo' VAN BEROEP BESLIS
SENDE DAT DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE REGEL
MATIG IS. - Ho~· VAN BEROEP NlET OEHOU
DEN DE OMSTANDIGHEDEN AAN TE OEVEN DIE 
DEZE PROCEDURE VAN AANSLAG REORTVAARDI
GEN. 

3o INKOlVISTENBEL.ASTINGEN. 
.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - GEBREK AAN 
AANGIFTE BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJNEN. 
- BELASTINGPLIOHTIGE WET'l'IGE REDENEN IN
ROEPEND OM HET GEBREK AAN AANGU'l'E 'l'E 
TIEOH'l'V AARDIGEN. BELASTINGPLICH'l'IGE 
NIET ON'l'SLAGEN VAN HE'J' BEWIJS VAN HE'f 
JUIS'l'E BEDRAG VAN ZIJN INKOMSTEN. - BE
WIJS VAN EEN GE\'AL VAN OVERMACH'l'. -
NIETIGHEID VAN DE VAN AMBTSWEGE GEVES
TIGDE AANSLAU. 

4° INKOlVISTENBEL.ASTINGEN. 
BEIIOEP BIJ HET HOF VAN BEROEP. - BE
SLISSING VAN DE DIREC'l'EUR VAN BELASTINGEN 
DE VERROGING BEVELENDE VAN DE AANSLAG 
DIE HE'l' VOORWERP VAN DE RECLAMATIE IS. 
- HoF VAN BEROEP UITSPRAAK DOENDE OVER 
DE IN Ul'l'I'OERING VAN DEZE BESLISSING OP 
HET KOHlER GEBRAOHTE AANVULLENDE AAN
SLAG. - WE'J'TIGHEID. 
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5o INKOMS'I'ENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - WETTELIJK 
VERMOEDEN VAN GELIJKVORMIGHEID MET DE 
WET. - VERPLICHTING VAN DE BELASTING
SCHULDIGE HE1' BEWIJS VAN HET JUISTE BE
DRAG VAN ZI,JN INKOMSTEN TE LEVEREN OM 
Dl1' VERMOEDEN l'E NIET 'l'E DOEN. 

Go INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING ·VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR 
VERGEL!JKING MET DE NORMALE WINSTEN VAN 
SOORTGEL!.JKE BELAS'.riNGSCHULDIGEN. 
VERGELIJKING ME1' DE WINSTEN VAN EEN EN
KEL BELASTINGSCHULDIGE. - WETTIGHEID. 

7° · INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG DOOR 
VERGEL!.JKING MET DE NORMALE WINSTEN VAN 
SOORTGELIJKE BELASTINGSCHULDIGEN. 
WINSTEN VAN DEZE DIE DE IN STRAFWET'l'EN 
OMSCHREVEN GRENZEN TE BOVEN GAAN. -
WINS'l'EN ALS NORllfAAL KUNI'iENDE BESCHOUWD 
WORDEN INDIEN ZIJ ALS GEWOON BIJ' DE ALS 
SOOR1'GELIJK IN AANMERKING GENOMEN BELAS
'l'INGSOIIULDIGEN VOORKOMEN. 

1o Is niet ontvanlcelijlc de voorziening van 
een aanlegger die geen pa1·tij bij de be
streden beslissing was (1). 

2° Wanneer, de belastingpl:ichtige v661' het 
hot 'Can bemep niet bctwist hee.tt zich 
in een van de gevallen te bevinden waar
in de administ1·atie de belas'ting van 
ambtswege mag vestigen, is dit hot niet 
gehouden, orn te beslissen dat deze pro
oedwre regelmati.IJ was, de ornstandiyhe
den ctan te yeven die deze procedtwe vcm 
aanslay rechtvaardi,qden. (Samenge
schakelde wetten, art. 56, eerste lid.) 

go Wanneer, b-ij gebrelc aan aanyifte bin
nen de b'i:i de ar.tilcelen 53, paragmaf 1, 
en .51,, paragrafen 1 en 2, ran de samen
geschalcelde wetten bet1·ettende de inlcom
stenbelastingen vastgestelde tennijnen 
de belastingplichtige van ambtswege 
aanrteslaye·n toe1·d, is hij er niet ran ont
slagen het bewijs van het jttist bedrag 
ra .. n zijn inlwmsten te lereren, zelfs 
wannee·r hij door wettiye redenen be
wiist belet te zijn yeweest tijdiy de aan
gifte van zi.jn inlwmsten in te dicnen; 
maa1· hij may bewijzen dat omstandig
heden die een overmacht jtitmaakten 
hem belet hebben dit te rloen en, in dit 
geval, lean hij de vernietiging van de 
·van arnbtswege gevest'igde aansla{f be-

(1) Verbr., 22· maart 1926 (Bull. en PAsrc., 
1926, I, 312); 6 juni 1935 (ibid., 1935, I, 276); 
3 juni 191-6 (ibid., 1946, I, 232); 3 november 
1950 (A11·. Yerb1·., 1951, biz. 91). 

(2) Raadpl. verbr., 21 juni 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1145) en de nota's 2 en 3. 

(3) Ra\tdpl. de nota 3 onder verbr., 28 fe
bruari 1956, supra, biz. 529. 

(4) Verbr ., 12 april 1948 (A,.,.. T' erb1· ., 1948, 

1aornen (2). (Samengeschakelde wetten, 
art. 56, tweede lid.) 

4° lVanneer het zonder voorbehoud lcennis
neemt von het be1·oep door de belas
tingplichti{fe in{festeld te,qen de besl-is
sing van de directeur van belastinyen 
die, ttitspraalc doende over een recla
matie, bij het vesti,qen van de aansla.q 
beyane veryissingen rastgesteld heett 
en deze aanslao verhoo,qd heeft, doet 
het hot van be1·oep oeldig tt-itspraalc 
ovet· de door de d·irectem· {felaste en, in 
·uitroerin,q van dezes beslissin{f, in,qelw
hiet·de aanvullende aanslag (3). 

5° Om het wettelijlc ve1·moeden van ,qe
lijlcvormi!lheicl met de wet van de door 
de administratie re(Jelrnat-i{f van arnbts
weye ,qevesti(Jde aansla{f te niet te doen 
may de belastin(Jplichti,qe zich niet re1'
yenoe{fen met het bestaan van rnamirna 
prijzen alsoolc de reoel aat l!edrog n·iet 
vennoed wordt in te 1·oepen; hij moet 
het bewijs van het jttist bedray van zijn 
inlcornsten leveren (4). (Samengescha
kelde wetten, art. 56, tweecle lid.) 

G0 De waarcle 'Can het doot· a1·tikel 28 van 
de samenyeschalcelde wetten aan .de ver
gelijlciny met de no1·male winsten of ba
ten van soortgelijlce belastin(Jschuldi,qen 
toe{fekend, vermoeden is niet afhanlce
lijk van de vm·wijzin{f naar ve1'scheidene 
soo1't{felij7ce belastingschuldiyen (5). 

7o De door soortgelijke belastin,qschttldi
yet~ aan- ot toe{felfeven winston of baten 
lcunnen clo01· de t·echte·r over de ,qronrl 
als (( normaal >> beschouwd worden hoe
we! de winstmat·{fe de dam· de vi,qe·rende 
wet en re{flementen toe{festane percen
ten, te boven ,qing, indien zij als {fewoon 
voorkomen bij de belastin,qschttldi{fen 
d·ie de adrninistratie als soortgelijlr, in 
aanmerkiny yenornen heett (G). (Samen
geschakelde wetten, art. 28.) 

(LAURENT EN DIENS1' VAN HET SEQUESTE~, 
'!'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

biz. 206) en 21 februari 195() (ibid., 1950,. 
biz. 413). 

(5) Verbr., 14 juli 1953 (A•••·. Ye1·b•·., 1953, 
biz. 809). 

(6) Nopens de souvereine beoordeling door de· 
rechter over de grond van het ter zake die
nend karakter van de elementen van vergelij
kin.g, raadpl. verbr., 7 juni 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1095), 18 en 26 october 1951> 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 137 en 178) en 14 fe
bruari 1956 (supra, biz. 485; Bull. en PAsrc., 
1956, I, 618). 
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arrest, op 12 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Over de voorziening van de Dienst 
van het sequester ·: 

Overwegende da t aanlegger geen partij 
geweest is bij de door hem aan het hof 
ter beoordeling onderworpen beslissing ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

II. Over de voorziening van Laurent : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 55 en 56 van de bij het ko
ninklijk besluit van 12 september Hl36 en, 
voor zoveel als nodig, bij de besluiten van 
~ juni 1941 en 31 juli 1943, en bij het be
sluit van ue Regent van 15 januari 1948 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, alsmede van de 
.artikelen 1, 2, 10, 11, 16, 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
.extrabelasting op de in oorlogstijd behaal
de exceptionele inkomsten, wins ten en ba
ten, en 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, van de 
wet van 15 october 1945 tot invoering van 
een speciale belasting op de winsten voort
vloeiencl uit leveringen en prestaties aan 
{[e vijand, doordat het bestreden arrest 
beslist dat het verzuim van de belasting
schulclige (eerste aanlegger) de adminis
tratie ertoe verplichtte van de procedure 
van aanslag van ambtswege gebruik te 
maken, maar dat de administratie de in 
artikel 28 van de samengeschakelde wet
ten omschreven vergelijking·sprocedure, 
toegepast heeft, zonder te beslissen of al 
dan niet uit het administratief dossier 
bleek dat de aanslag van ambtswege was 
geschied, dan wanneer, eerste onderdeel, 
eerste aanlegger het hof bij regelmatige 
conclusies verzocht had vast te stellen dat 
uit het voorgelegd administratief dossier 
niet bleek dat de litigieuze aanslag van 
ambtswege gevestigd was en dan wanneer 
het hof dienvolgens die conclusies niet 
beantwoord heeft; en dan wanneer, 
tweede onderdeel, het hof in elk geval 
{[ubbelzinnige redenen ingeroepen heeft, 
inzonderheid : 1° de verplichting van 
ambtswege aan te slaan welke de werke
lijkheid van ue aanslag van ambtswege 
niet insluit; 2° door een twijfel te 
laten nopens de gelijktijdige toepassing 
van de artikelen 28 en 56 van de samenge
schakelde wetten, zonder evenwel te be
slissen dat de aclministratie artikel 56 had 
willen toepassen, wat eerste aanlegger 
verzocht te. beslissen; dan wanneer, derde 
Dndercleel, artikel 56 geen verplichting op
legt, doch in de mogelijkheid, voor de 
administratie voorziet, de aanslag van 
mnbtswege te vestigen; en het bestreden 
arrest derhalve artikel 56 verkeerd heeft 
toegepast : 

Over de clrie onclerclelen : 

Overwegende dat eerste aanlegger het 
hof van beroep bij conclusies verzocht 
«in feite vast te stellen dat uit het ad
ministratief dossier niet blijkt dat de be
twiste aanslagen van ambtswege geves
tigd zijn >>; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst << clat verzoeker ten onrechte 
beweert tlat uit het dossier niet l;llijkt dat 
de administratie gebruik lweft willen ma
ken van het vermogen om van arilbtswege 
aan te slaan, hetwelk artikel 56 van de 
samengeschakelde wetten haar verleent 
ingeval van niet inclienen van een regel
matige aangifte van de litigieuze baten 
of ingeval van niet overleggen binnen de 
gestelde termijn van de gevraagde inlich
tingen; dat deze bewering onder meer 
tegengesproken wordt floor cle titel van 
stuk 12 van het dossier nr 1278 (aanslag 
van ambtswege) en door de feiten zelf, 
vermits het verzuim van cle belasting
schuldige de administratie inderdaad in 
de verplichting stelde dat middel aan te 
wenden; dat, hoewel de taxerende ambte
naar de v!ergelijkingsprocedure van arti
kel 28 de1: samengeschakelde wetten toe
gepast heeft, deze handeling geenszins in 
zich sluit dat de administratie afstancl 
gedaan heeft van de middelen die arti
kel 56 van de smnengeschakelde wetten 
haar met betrekking tot de bewijslast 
verleent, docl1 enkel een blijk is van haar 
zorg alle willekeurigheid in de aanslag te 
vermijden »; 

Overwegende dat het arrest door deze 
beschouwingen op passende en ondubbel
zinnige wijze de conclusies van eerste 
aanlegger beantwoordt, en aantoont dat 
het hof van beroep het toepassen van de 
aanslag van ambtsweg·e, waarin artikel 56 
van de samengeschakelde wetten voorziet, 
niet als een wettelijke verplichting be
schouwt, maar als een vermogen voor de 
administratie welke in onderhavig geval 
feitelijk gedwongen wercl gebruik ervan 
te maken ; 

Dat de drie onderdelen van het middel 
in feite niet opgaan; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 56 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, betreffende de extrabelasting en de 
belasting op de met de vijand gemaakte 
winsten hetwelk bij artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945 en artikel 13 van de 
wet van 15 october 1945 toepasselijk wordt 
gemaakt, doordat het bestreden arrest be
slist dat artikel 56 regelmatig toepassing 
kon vinden, zonder vast te stellen da t de 
reden daartoe een gebrek aan aangift~. 
of een gebrek aan antwoord binnen de 
bij artikel 55 van de samengeschakelde 
wetten hepaalde termijn was, deze dub
belzinnige reden met het ontbreken van 
·elke reden gelijkstaande : 



-539 

Overwegende dat, krachtens artikel 56 wi.idte niet hebben en door het stlik ·85/3' 
van de samengeschakelde wetten, bij niet- ontzenuwd worden.», daar het de wetsbe
aangifte, bij niet-indienen van de verant- IJalingen met betrekking tot de bewijs-
woordingsstukken, bij niet-overleggen van kracht der alrten niet iru·oeiJt; 
de gevraagde inlichtingen of van een ant-. Overwegende dat artikel 56, lid 2, in. 
woord binnen de resl)ectievelijk bij dear- fine, van de sam(mgeschakelde wetten de 
tikelen 53, l)aragraaf 1, 54, paragrafen 1 van ambtswege aangeslagen belasting
en 2, en 55, l)aragraaf 1, voorlaatste en plichtige enkel van het bewijzen van het 
laatste alinea's vastgestelde tennijnen, juiste bedrag zijner belastbare inkomsten 
de administratie de belasting van de be- ontslaat ingeval wettige redenen hem be-
lastingschuldige van ambtswege kan ves- let hebben de bij artikel 55, paragraaf 1, 
tigen; . bedoelde stukken, inlichtingen en ant-

Overwegende dat, vermits eerste aan- : woorclen, vroeger dan hij het heeft ge-
legger v66r het hof van beroep niet be- daan over te leggen; 
twist had dat hij zich in een der aldus Overweg~nde dat deze bepaling, welke· 
aangeduide gevallen bevoncl, het bestre- · van de in de eerste zin van hetzelfde lid 
den arrest, om te beslissen dat hij regel- van artikel 56 vastgelegde regel afwijkt; 
matig van ambtswege aangeslagen werd, niet mag toegepast worden op het geval 
niet gehouden was voor elke der aansla- van aanslag van ambtswege bij de in de 
gen de omstandigheden welke tot toepas- artikelen 53, paragraaf 1, en 54, paragra-
sing van artikel 56 van de samengescha- fen 1 en 2, van dezelfde wetten bepaalde· 
kelde wetten grond opleverden nader aan niet-aangifte binnen de termijnen; dat in 
te geven; dit laatste geval, naar de algemene rechts-

Dat het middel dienvolgens niet kan beginselen, aileen het bewijs van de over-
aangenomen worden; macht door de belastingplichtige mag-

Over het derde middel, afgeleid nit d~ geleverd worden en vernietiging van de· 
schending van de artikelen 97 van de aanslag van ambtswege met zlch kan 
Grondwet en 56 van de sameng-eschakelde brengen; 
wetten betreffende de inkomstenbelastin- Dat eruit volgt dat het bestreden arrest,. 
gen, hetwelk op de wetten van15 en 16 oc- door bij een feitelijke souvereine beoor
tober 1915, tot invoering van een belasting deling te beslissen dat de omstandighe
op de met de vijand gemaakte winsten en den welke, volg·ens eerste aanlegger, hem 
van een extrabelasting op de in oorlogstijd belet hadden de aangiften betreffende de 
behaalde exceptionele baten toepasselijk betwiste inkomsten in te dienen, geen 
werd gemaakt, alsmede nit de schending , overmacht uitmaakten, de geldigheid der 
van de bewijskracht der akten, doordat ~- aanslagen die bij ontstentenis van die 
het arrest beslist heeft dat eerste aanleg- · aangiften van ambtswege gevestigd wer
ger ten onrechte zekere omstandigheden ! den, wettelijlt gerechtvaardigd heeft; 
inriep welke hem belet hadden zijn aan- t t 
gifte in te dienen, omdat, volgens het ar- ' Dat, waar het arrest eraa:r!- oevoeg 

dat de oorzaak van de aldus mgeroepen 
rest, a) de oorzaak van deze omstandighe-· , omstancligheden gelegen is in een door· 
den in een inbreuk op de strafwet gelegen , eerste aanlegger zelf begane inbreuk op
is, b) bedoelde omstandigheden geen over- de strafwet, waarop hij zich dienvolgens 
macht uitmaken, en doorclat het bestreden . niet kan beroepen om zich aan zijn fiscale 
arrest hieruit afleidt dat het bewijs van verplichtingen en aan de gevolgen van het 
het juiste bedrag op de belastingschuldige i niet nakomen daarvan te onttrekken, het 
rust, dan wanneer artikel 56 bepaalt dat ; zulks ten overvloede doet; dat derhalve· 
het bewijs door de administratie client , het middel, in zover het deze reden cdti
geleverd te worden wanneer de belasting- . seert, bij gebrek aan. belang niet ontvan
plichtige aantoont dat wettige redenen. 
hem belet hebben de gevraagde stukken, kelijk is; 
inlichtingen en antwoorden · over te leg- Dat het middel 'niet kan aangenomen: 
gen; dan wanneer de wet mitsdien geen worden; 
redenen van overmacht, doch enkel wet- Over hetviercle middel, afgeleid nit de 
tige reclenen vereist; ·clan wannee~· recle- schending van artikel 97 van de Groncl
nen wettig kunnen bestaan, zelfs mgeval wet cloorclat het bestreden arrest de be
de oorzaak van de omstancligheden welke twi~te aanslagen om dubbelzinnige rede
clie redenen opleveren in een misdrijf ge- nen als wettelijk aangezien heeft en, in
legen is, en dan wanneer de stukken 73, zonderheicl, cloorclat het bestreclen arrest 
74 en 89 de hun door het bestreden arrest zoncler opgave van enige reden lleslist dat 
toegeschreven draagwijdte niet hebben en de betwiste aanslagen gevestigd zi.in aan 
door het stuk 85/3 ontzenuwcl worden : de hand van tekenen of indicien, van ver-

Overwegencle dat het micldel niet out- moeclens, van bewijzen welke nit de ver
vankelijk is, in de mate clat het betoogt mogensaccressen tussen 1 october 1944 en 
dat «de stukken 73, 74 en 89 de hun door i' januari 1940 spruiten,c: en van het ver-
het bestreden arrest toegeschreven draag- nioedelijk bedrag der inkomsten, dit iso 
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volgens de in artikel 56, lid 1, van de 
samengeschakelde wetten omschreven 
methode, dan wanneer eerste aanlegger 
bij regehnatige conclusies verzocht had 
dat het het hof van beroep moge behagen 
te zeggen dat door ·de administratie een 
keuze tussen de verschillende bewijsmid
delen diende gedaan te worden : 

Overwegen().e dat het arrest erop wijst 
dat « de in verzoekers conclusies vermelde 
bemerkingen welke op de bij het einde 
van de belastbare periode vastgestelde 
vermogensaccressen' betrekking hebben, 
niet ter zake dienend zijn; dat de admi
nistratie te recht geacht heeft dat die 
accressen, welke ongetwijfeld tekenen of 
indicien zoals in artikel 55 van de samen
geschakelde wetten bedoeld wordt konden 
uitmaken, wel degelijk niet de totaliteit 
der winsten konden vertegenwoordigen en 
clat dienvolgens de in aritkel 28 van meer
gemelde samengeschakelde wetten om
s<;hreven vergelijking·sprocedure behoorde 
toegepast te worden; 

Overwegende dat het vervolgens de grie
ven onderzoekt welke aanlegger tegen 
deze procedure doet gelden, en mitsdien 
zoncler dubbelzinnigheid beslist dat hij 
regelmatig volgens de vergelijkingsme
thode van ambtswege aangeslagen werd ; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 66 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, doordat bet bestreden arrest, na be
slist te hebben dat de aanvullende ann
slagen in de extrabelasting· geldig bij het 
hof van beroep door het beroep van 3 fe
bruari 1950 aanhangig gemaakt wer
den, nochtans bet beroep van 26 april 1952 
ontvankelijk verklaard heeft, clan wan
neer laatstgenoemd beroep juist betrek
king heeft op de beslissing van 25 maart 
1952 waardoor uitspraak over een recla
matie van 5 januari 1950 in verband met 
voormelde aanslagen gedaan wercl, dan 
wanneer, eerste onderdeel, het bestreclen 
arrest bet beroep van 26 april 1952 niet 
gegrond verklaard heeft zonder het te on
clerzoeken, omdat het de l1etwiste aan
slagen reeds naar aanleiding van het be
roep van 3 februari 1950 onderzocht had, 
en dan wanneer, tweecle onderdeel, het 
bestrerlen arrest mitsdien over voormelde 
aanslagen op grond van het beroep van 
3 februari 1950 uitspraak geclaan heeft, 
dan wanneer voormelde aanslagen niet 
door bewust beroep van 3 februari 1950 
bij het hof van beroep aangebracht waren 
om reel en cla t die aanslagen nog niet het 
voorwerp ge·weest waren van een beslis
sing van de clirecteur, welke trouwens 
slechts op 25 maart 1952 getroffen werd; 
dan wanneer, derhalve, artikel. 66 van 
de samengeschakelde wetten geschonden 

werd, hetwelk bepaalt dat alleen van de 
beslissing van de directeurs van belastin
gen in beroep kan gekomen worden : 

Overwegende dat de directeur van be
lastingen, uitspraak doende over een reeks 
reclamaties van eerste aanlegger tegen 
verscheidene aanslagen, op 30 december 
1949 niet enkel de door eerste aanlegger 
opgeworpen betwistingen beslecht doch 
bovendien onderscheidene · aanv~llende 
aanslagen gelast heeft, welke op 
30 en 31 december 1949 op het kohier ge
bracht werden; 

Overwegende dat eei·ste. aanlegger op 
5 januari' 1950 tegen die aanvullende aan
slagen een reclama tie bij de directeur 
van belastingen ingediend heeft, en op 
3 februari 1950 zijn beroep tegen de be
slissing van 30 december 1949 zonder voor
behoucl bij het hof van beroep aanhangig 
g·emaakt heeft; 

Overwegende dat de tlirecteur van be
lastingen, op 25 maart 1952 over de recla
matie van 5 januari 1950 uitspraak doen
de, cleze Yerworpen heeft om reden clat 
het geschil betreffende de aanvullende 
aanslagen enkel in de bevoegdheid lag 
van het hof van beroep waarbij het door 
het op 3 februari 1950 ingesteld beroep 
aanhangig was gemaakt, van welke beslis
sing eerste aanlegger op 26 april 1952 in 
beroep gekomen is; 

Overwegende clat het hof van beroep, 
zocloende trouwens op cle wens der geding
voerencle partijen ingaande, na de ont
vankelijkheicl en de gegrondheid van de 
twee opeenvolgende beroepen onderzocht 
te hebben, de twee bij hetzelve aanhan. 
gige zaken samengevoegd en ·claarover 
door eenzelfde arrest uitspraak gedaan· 
heeft; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het micldel aangevoercle, het bestreden ar
rest over de groncl van het beroep uit
spraak gedaan heeft en de verwerping 
ervan regelmatig gemotiveerd heeft door, 
bij overneming van de reclenen van de be
slissing van de clirecteur, te beslissen da t 
cleze te recht geacllt had niet opnieuw 
kennis te kunnen nemen van llet geschil 
waarover hij reeds voordien een beslissing 
verleend had, welke door het beroep van 
3 februari 1950 bij het hof van beroep 
aangebracht was; 

Dat llet eerste onderdeel van het middel 
in feite niet opgaa t; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegencle dat het middel naar recht 
fault, naarclien llet hof van beroep kracll
tens de kennisneming volgende uit llet op 
il februari 1950 tegen de beslissing van 
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ao december 1949 ingesteld beroep geldig 
over de aanvullende aanslagen uitspraak 
gedaan heeft; 

Over het .zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 2268 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het arrest beslist heeft 
dat de omstandigheid dat het door de 
administratie van belastingen in aanmer
king genomen winstpercent het bij de vi
gerende wetsbepalingen toegestane per
cent overschreed, niet dienend was, dan 
wanneer de goede trouw steeds vermoed 
wordt en hij ·die de kwade trouw aanvoert 
deze moet bewijzen, en dan wanneer het 
feit het toegestane percent te overschrij
den niet enkel tegen de goede trouw in
druiste, doch een strafbare handeling uit
maakte : 

. Over ·het eerste ondercleel : 

Overwegende dat llet arrest het verwer
pen van de aanspraak van eerste aanleg
ger op het kwestieuze punt passend moti
veert door erop te wijzen << dat, zo de 
vergelijking enkel met de wettelijke win
sten van soortgelljke belastingschuldigen 
kon gemaakt worden, zij niet op de meest 
gewetenloze sluikhandelaars en de hand
Iangers van de vijand toepasselijk zou 
worden, aldus regelrecht indruisende te
gen het doel dat door de belastingwetten 
van 15 en 16 october 1945 bijzonder nage
streefd wordt >>; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, om de vermoedens te 
niet te doen waarop de administratie ge
steund had om de belastbare grondslag 
ambtshalve te vestigen, aanlegger zich 
niet ertoe mocht beperken het bestaan van 
de maxima prijzen en de regel dat bedrog 
niet .vermoed wordt in te roepen maar het 
bewijs van het juiste bedrag zijner inkom
sten diende te Ieveren; 

Dat, waar het beslist dat de omstandig
heid dat het door de belastingenadminis
tratie in aamnerking genomen winstper
cent het bij de vigerende wetsbepalingen 
toegestane percent overschreed niet die
nend was, 'het bestreden arrest arti
kel 2268 van het Burgerlijk Wetboek niet 
geschonden heeft; 

Overwegende dat geen van de onderde
Ien van het middel kan aangenomen wor
den; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen H7 van de 
Grondwet en 28 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, hetwelk bij de wetten van 15 en 16 oc
tober 1945 ingevoerde inkomsten toepasse
Iijk gemaakt werd doordat het bestreden 
arrest beslist heeft dat aan de vereisten 
van de wet voldaan wordt door de verge
lijking met de winsten en baten welke 

door belastingschuldigen die in zekere op
zichten met de verzoeker gelijkenis verto
nen aan- of toegegeven werden en dat de 
vergelijking met een enkele belastingschul
dige genoegzaam aan het vereiste van de 
wet voldoet, dan wanneer het ingeroepen 
artikel 28 uitdrukkelijk bepaalt dat het 
geen gelijkenis doch « soortgelijke belas
tingplichtigen >> (in het meervoud) mag 
gelden en het bovendien normale baten 
moeten zijn, dan wanneer het · bestreden 
arrest .erkend heeft dat het abnormale 
percenten waren die onder meer de a veri
gens in de strafwetten omschreven gren
zen te boven gingen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegencle dat, in de mate waarin 
het op artikel 97 van de Grondwet steunt, 
het middel niet ontvankelijk is, vermits 
het niet aanduidt waarin llet bestreden 
arrest niet regelmatig gemotiveerd zou 
zijn; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende, enerzijds, dat de opstel
ling van het middel de juiste gedachte van 
het hof van beroep verminkt, vermits het 
nalaat de woorden « die in zekere opzich
ten met de verzoeker gelijkenis vertonen >> 
en de volgende zinsnede te herhalen; « en 
die met hem tamelijk veelvuldige .punten 
van gelijkenis bieden, hetgeen een rede
lijke en passende raming van de behaalde 
winsten baten mogelijk maakt >>; dat uit 
deze opstelling blijkt dat de leer van het 
arrest in dit opzicht met het bij artikel 28 
van de samengeschakelde wetten voorge
schrevene overeenstemt; 

Overwegende, anderzijds, dat de waarde 
van het vermoeden weHr door artikel 28 
van de samengeschakelde wetten aan de 
vergelijking met de normale winsten of 
baten van soortgelljke belastingschuldigen 
toegekend wordt niet van de verwijzing 
naar verscheidene soortgelijke belasting
schuldigen afhankelijk is; 

Overwegende, tenslotte, dat het arrest, 
zonder artikel 28 van de samengeschakel
de wetten te schenden, de door soortge
lijke belastingschuldigen aan- of toegege
ven baten als « normaal >> heeft kunnen 
beschouwen, hoewel de winstmarge de 
door de wet en de reglementen die tijdens 
de o01·log vigeerden toegestane percenten 
te boven ging, vermits .zij als gewoon voor
kwamen bij de belastingschuldigen die de 
administratie als soortgelijk in aanmer
king genomen had ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
lmn aangenomen worc1en; · 

Over het achtste middel, afgeleid uit de 
scllending van artikel 97 van de Grand
wet en van het gezag van het gewijsde, 
doordat het bestreden arrest het door eer-
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ste. mmlegger · bij conclusies ontwikkeld 
argument verworpen heeft . volgens . het
welke het militair gerechtshof uitspraak 
gedaan ·had op het verslag van de des
ki.mdigecboekhouder Wiart waarin de 
baten van eerste aanlegger bepaald 
waren, . en dit micldel ontzenuwd heeft 
door crOll te wijzen dat eerste aanlegger 
zich anderdeels tegensprak, waar hij kri
tiek tegen het verslag van de deskundig·e
boekllouder ovwierp, dan wanneer de door 
eerste. aanlegger tegen dat deskundig ver
slag· gericllte kritiek llet gezag van llet 
gewijscle niet ontzen11wde en, al had zij 
llet ontzenuwd, voor llet llof van beroep 
geen reden oplevert om dat gezag niet in 
a ell t te nemen : 

Over llet eerste onderdeel : 

Overwegende' dat llet bestreden arrest 
a an · het onderzoeken van de door eerste 
aanlegger voorgestelde exceptie de be
scllou.wingen wijdt « dat ter zake het be
drag dat het arrest van het militair ge
rechtshof van 30 april 19:18 op het verslag 
van de deskundige-boekhouder Wiart in 
aanmerking genomen heeft niet dienend 
is; clat de belastingsclmldige, in dit op
zicht tegen de fiscus het gezag van llet ge
wijsde inroepend, zich anderdeels tegen
spreekt, vermits hij vervolgens de kritiek 
van het verslag van de cleslmnclige-boek
houcler onderneemt en voogt aan te tonen 
dat zijn zuivere winst aanzienlijk lager 
clan de in voormelcl arrest in aanmerking 
genomen is; clat de belastingplichtige die 
volgens de vergelijkingsmethode regelma
tig van ambtswege aang·eslagen is, de aan
slag slechts kan ontzenuwen door het be
wijs van het. juiste bedrag van zijn in
komsten bij te brengen; dat het verslag 

, van de deskundige Wiart zulke uitwer
king niet kan hebben; dat het, volgens 
de deskundige zelf, aan de hand van een 
zeer onvolledige documentatie opgemaakt 
werd,,;, 

Overwegende dat het arrest aldus een 
passend. antwoord verstreld op de excep
tie welke aanlegger afleidde uit llet gezag 
van het gewijscle clat van het arrest van 
llet militair gerecht uitgaat; 

Dat cUt eerste onderdeel van liet middel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegende dat, vermits llet de wets
bepalingen betreffende llet gezag van het 
gewijscle niet aanduidt, het tweede onder
dee! van het micldel niet ontvankelijk is ; 

Over het negencle middel, · afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat, dan wanneer llet bestreclen 
arrest uitspraak over elk punt van eis 
en over elke opgeworpen exceptie diende 
te doen, en zijn beslissing op elk dier 
punten diende te motiveren, en insgelijks 

alle ingeroepen verweermiddelen diei:ldec 
te behandelen, zulks zonder dubbelzinnig:; 
heicl of tegenstrijdigheid in de redei:len, 
het noch'k'lns nagelaten ·heeft uitspraak te 
doen, of cloor dubbelzinnige of tegenstrij~. 
dige redenen beslist heeft over de eisen 
van aanlegger welke ertoe strekten te ver
klaren : a) dat zelfs de aanslag van 
ambtswege dieJ;tt gevestigd te worden door 
de bewijsmiddelen waarover de adminis
tratie beschiJ;:t; b) dat de administratie 
het recht niet had een door aanlegger bij
gebracht geheel van bewijselementen, en 
inzonderheid die betreffende de tijdens de 
betwiste dienstjaren, ondergane verliezen 
te verwerpen; c) dat de administratie de 
rangorcle cler bewijsmiddelen miskend 
heeft, door aan de minst controleerb.are 
boven andere degelijkere de voorkeur te 
geven: 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
dat de. administratie, om eerste aanlegger 
van ambtswege aan te slaan, van de in 
het ter zake ·toepasselijk artikel 28 van 
de samengeschakelde wetten omscllreven 
wijze van bewijsvoering· .gebruik gemaakt 
heeft; 

Over llet tweecle ondercleel : 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat de administratie 
eerste aanlegger met recht van ambtswege 
aangeslagen had, souverein in feite vast
stelt dat hij het l.Jewijs van het juiste 
bedrag zijner inkomsten, well' bewijs hem 
door de wet wordt opgelegd, niet bijge
bracht heeft; 

Over het clerde ondercleel : 

Overwegende clat het arrest erop wijst 
1 dat' de aanshig· van ambtswege regelmatig 

volgens de verg·elijkingsmethode gevestigd 
werd; dat het niet l.Jehoefde een eenvou
dig argument, waarl.Jij eerste . aanlegger 
van een onbestaande rangorde der aan 
de · administratie ter beschikking staande 
wijzen van bewijsvoering gewag maakte, 
te behanclelen; 

Overwegende clat geen enkel onclerdeel 
van llet middel kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

2 maart 1956. -1• kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- GelijlcMtidende concl~tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. J. Pholien en P. Rouse (beiden van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

· ... 'l 
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l• KAMER. - 2 maart 1956 

~o PROYINCIALE EN GEMEENTEBE
LASTINGEN. - RECHTSTREEKSE OF ON
RECHTS'.rREEKSE GEMEEN1'EBELAS1'ING. - BE· 

. GRIP. 

2° PROYINCIALE EN GEMEENTEBE
LASTINGEN. - HECLAMA1'IE. - ONBE
VOEGDHEID VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN DE PROVINCIALE RAAD. 

~ o Is een mt~·echtstreekse belasting de ge
meentebelasting gevestigd ten laste van 
eigenaa1·s van erven gelegen langsheen 
een openbare weg waar wegenwerlcen of 
1'iolerin,qswerlcen op lcosten van de ge
meente uitgevoerd werden, en die val
gens de gevellengte be1·e1cend wordt maar 
in principe, ineens eisba.ar is. 

Wanneer het reglement, dat dergelijlce be
lasting invoert, a an degenen die er a an 
onde1·worpen zijn het vermogen toelcent 
ze door meerdere betaUngen, « anmt/i
teitsbelastingen >> genoemd te lcwijten, 
verandert het zodoende, voor de be-

(1) Talrijke arresten hebben nader bepaald 
<lat de taxe die geen afzonderlijke en voorbij
gaande feiten als zetting heeft maar een uiter
aard voo1·tdurende toestand die tot een perio
<lieke, ten laste van bepaalde belastingplich
tigen door rollen te innen belastingen aanlei
<ling Iran geven, een rechtstreekse belasting is 
(verbr., 22 october 1934, Bull. en PAsrc., 1935, 
I, 21, en de conclusies van de H. eerste advo
caat-generaal Gesche; 7 december 1936, ibid., 
1936, I, 439; 27 februari 1941, ibid., 1941, I, 60<; 
3 juni 1947, Arr. Verb1·., 1947, biz. 186; 10 mei 
1949, ibid., 1949, biz. 310, en de nota 1 onder 
hetzelfde arrest in Bull. en PAsic., 1949, I, 347; 
20 februari 1951, A?'?·. Yerb?·., 1951, biz. 347). 

Zekere van deze arresten passen dit crite
rium toe op gemeentebelastingen die, zoals 
deze die het geannoteerd arrest gold gevestigd 
zijn, ten laste van eigenaars van erven gelegen 
langsheen een openbare weg waar door de ge
meente en op haar kosten werken werden uit
gevoerd, en die volgens de gevellengte bere
kend worden (verbr ., 22 october 1934 en 7 de
cember 1936). 

In principe heeft dergelijke taxe een recht
streeks karakter, vermits, zoals de H. eerste 
advocaat-generaal Gesche het zegde, zij «de
gene treft lastens wie ze gevestigd werd om de 
enkele reden dat zij eigenaars van onroerende 
goederen zijn ... en vanwege deze belastingplich
tigen geen enkele actuele daad, geen enkele 
verrichting die zij eenmaal deden en mogelijk 
later niet meer zouden doen veronderstelt. Wei 
integendeel is zij op een uiteraard voortdu
rend staat van zaken gevestigd. Deze staat 
van zaken is het bestaan van een op zekere 
lengte langsheen de openbare weg gelegen on
roerend goed ... Bij voorbaat is deze belasting 

tmlclcen eigenaar die van dit vermo
gen geb1·uilc maalct, de onrechtstreelcse 
belasting niet in een rechtstreelcse be
lasting,· het beperlct er zich toe cen 
wijze van betaling van een onrecht
streelcse belasting vast te stellen (1). 

2° De bestendige deJJ:tc.tatie"van.·de provin
ciale raad is onbevoegd om over een re
clamatie in zalce om·echtstreelcse ge
meentebelastingen uitspraalc te doen. 

(ADRIAENSSENS, T. GEMEENTE BRASSCHAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
besl~ssing, op 5 maart 1954 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
ciale Raad van Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgelei<l nit de 
schending van de artikelen 1 van de wet 
van 22 juni 1865, 8 van de wet van 
5 juni 1871, van de wet van 29 april 
1819, van artikel 13S van de gemeente
wet, doordat de Bestendige Deputatie zich 

van aard om op de rol gebracht te. worden ... » 
(conclusies v66r het arrest van 22·october 1934, 
Bull. en PAsrc., 1934, I, 21). · 

Deze gemeentelijke taxes, waarvim deze ar
resten het karakter van directe belastingen 
toekennen, niet aileen op een uiteraard voort
durende toestand gevestigd was, maar zij ook 
een a.nnutteitschuld ten laste van de schatplich
tige legden. 

Wanneer, integendeel, een gemeentebelas
ting, hoewel op dezelfde ui.teraard voortdu
rende toestand gevestigd, luidens het re.g'lement 
dat ze invoert, in eenmaal eisbaar is, maakt 
zij een. onrechtstreekse aanslag uit. Dit wercl 
beslist door het arrest van 24 juni 1886 (Bull. 
en PA~~c,, 1886, 1;, 277). 

De ta:xe, voorwerp van het geannoteerd ar
rest, hoewel op een voortdurende toestand ge
vestigd, was in eenmaal eisbaar, Dienvolgens 
besliste het hof, zoals in 1886, dat zij een on
rechtstreekse belasting was. 

Deze beslissing drong zich op. Inderdaad, zo 
een uiteraard voortdurende toestand bet crite
rium is van een directe belasting, is dit hoofd
zakelijk zo daar zulks van aard is aanleiding 
te geven tot hernieuwde aanslagen, bijzonder
lijk tot jaarlijkse taxes en dienvolgens tot pe
riodieke opnamen in een staat die telkens een 
nieuwe titel van schuldvordering zal uitmaken. 
Zo nochtans, krachtens de wil van de overheid 
die de belasting instelt, deze laatste slechts 
in eenmaal moet geind worden, verliest deze 
voortdurende toestand zijn belang. 

Van de arresten van het hof Iran men dus 
afleiden dat een belasting enkel rechtstreeks 
zal zijn wanneer de twee volgende voorwaarden 
verenigd zijn : a) een voortdurende toestand; 
b) een taxe die periodiek ve.i'schuldigd is. 
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bij de bestr.eden beslissing· bevoegd ver
klaart, dan wanneer het om een onrecht
streekse belasting gaat zijnde de belasting 
op wegenwerken en rioleringswerken im
mers die volgens eeu vaststaande recht
spraak als onrechtstreeks moet worden 
aangezien en dan wanneer trouwens arti
kel 5 van !let besluit van de gemeente 
Brasschaat, van 8 november 1!+49, hou
dende invoering van de belasting, zelf 
voorziet dat de belasting onrechtstreeks 
is, dat luidens hetzelfde artikel de on
rechtstreekse belasting desgevallencl op 
verzoek van de betrokken eigenaar in een 
annuiteitsbelasting wordt omgezet, die 
dan als rechtstreekse belasting zal worden 
beschouwcl; dat, afgezien van het feit, 
dat de getneenteraad de bevoegclheid niet 
heeft om een bela sting willekeurig een an
der karakter dan zij werkelijk heeft toe 
te kennen, er in elk geval geen bewijs van 
een verzoek van de eigenaar tot omzetting 
in een annuiteitsbelasting is voorgebracht 
dat aanlegger zich, gelet de vermeldingen 
van !let aanslagbiljet, tot de Bestendige 
Deputatie heeft gewend, doch dat deze 

Bij ontstentenis van een van hen is de aan
slag onrechtstreeks. Zo is een taxe onrecht
streeks, zelfs wanneer zij in verschillende rna
len eisbaar is en namelijk als « annu!teitstaxe » 
omschreven wordt, indien zij op een afzonder
lijk of voorbij.gaand feit gevestigd is. 

Ret geannoteerd arrest beslist over een 
tweede vraag. 

Ret gemeentereglement beschikte dat, zo de 
taxe in eenmaal inoest betaald worden, de be
lastingschuldigen nochtans zouden kunnen vra· 
gen dat deze enige taxe in een annuiteitstaxe 
zou omgezet worden. 

Daarenboven drukte bet gemeentereglement 
het principe uit dat, wanneer de taxe in een
maal betaald werd, zij onrechtstreeks was, 
maa>· dat zij daarentegen rechtstreeks was 
wanneer, op verzoek van een belastingplichtige, 
deze de taxe il1 verschillende annniteiten be
taalde. 

Ret aldus gestelde principe wordt door een 
gedeelte van de rechtsleer beaamd (zie Do
VILLEE en WILIQUET, La loi conwwnale, Oom
mentai,·e p1·atique, 5" uitg., 1933, biz. 136, 
n' 612; VAu'rHIER, P1·ecis de d1·oit administ,·atif, 
bd. II, n' 388, blz. 542; Rep. prat. dr. belge, 
v' Comm.une, n' 1665). 

Ret hof heeft zich bij cleze mening niet aan
gesloten. 

Reeds door zijn arrest van 7 december 1936 
(Bull. en PASIC., 1936, I, 439) bes!iste het dat, 
wanneer een gemeentereglement een jaarlijkse 
taxe instelt ten laste van eigenaars van langs
heen de openbare weg gelegen erven waar door 
de gemeente werken werden uitgevoerd, de 
omstandigheid dat dit reglement aan de be
trokkenen het vermogen toekent de belasting 
te kwijten door in eemnaal het met de ver
schuldigde annuiteiten overeenstemmend kapi-

zich onbevoegd had moeten verklaren; dat 
de bepalingen op het stuk immers van 
openbare orde zijn : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing het bezwaarschrift, door aanlegger 
tegen zijn aanslag, voor het dienstjaar 
1!!53, in de belastingen van de gemeente 
Brasschaat op wegenwerken en riolerings
werken ingediend verworpen heeft; 

Overwegende dat, luidens de reglemen
ten van cle gemeente Brasschaat, de kos
ten dezer werken teruggevorclerd worden 
bij middel van een belasting op de eige
naars van langsheen de verkeersweg gele
gen erven, waarin die werken uitgevoerd 
werclen, en dat die belastingen het eigen
dom trefl'en en op grond van artikel 138, 
paragraaf 2, van de gemeentewet, ten 
laste van de eig·enaars ODeisbaar zijn, de 
eerste belasting bij de ingebruikstelling 
van de straat, cle tweede bij de ingebruik
stelling van het riool; 

Overwegencle clat een gemeentebelasting 
die gevestigd is ten laste van eigenaars 
van langsheen een openbare weg gelegen 
erven waar wegenwerken of riolerings-

taal te betalen, haar het karakter van recht
streekse belasting niet ontneemt ... dat daarin 
enkel een wijze van betaling van een recht.
strcekse taxe hoeft gezien te worden. 

Door het geannoteerd arrest beslist het hof 
dat wanneer een reglement op dezelfde voort
dm·ende toestand een in een enkele maa] be
taalbare taxe instelt, maar toelaat dat, op ver
zoek van de belanghebbende eigenaars, de be
lasting in een « annuiteitstaxe » zal « omge
zet » worden, de aanslag die, zoals hij ingesteld 
was, een onrechtstreekse taxe is, voor de belas
tingschuldige die van dit vermogen gebruik 
maakt niet in een rechtstreekse taxe omgezet 
wordt, deze belastingplichtige doet niets anders 
dan gebruik te maken van een wijze van beta
ling van een onrechtstreekse taxe. 

Uit· die arresten leidt men af dat, om de 
aard van de belasting te kenmerken, het hof 
enkel belang hecht aan de twee hierboven om
schreven voorwaarden, alsook aan de door het 
reglcment nopens de wijzen van betaJing be
paalde algemene regel. De op een voortdurende 
toestand gevestigde taxe die, naar de algemene 
regel, in een enkele maal hoeft betaald te wor
den, is een onrechtstreekse taxe, indien zij, 
integendeel, naar cleze regel, tot j aarlijkse be
taling.en verplicht, is zij rechtstreeks. Ret aan 
de belastingschuldige11 gelaten vermogen, de 
taxe in het eerste geval, « jaarlijks » en, in het 
tweede geval, in een enkel.e maal te betalen, 
roept slechts een wijze van betaling in het 
Ieven, welke wijze van betaling aangepast is 
aan de toestand of aan de persoonlijke voor
keur van zekere belastingschuldigen die er ge
bruik wensen van te 1naken, en is niet van 
aard de door het reglement bepaa!de algemene 
en onpersoonlijke regel te wijzigen. 

F. D. 
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werken door de gemeente op haar kosten 
uitgevoerd werden en die volgens de/ ge
vellengte berekend wordt, maar, in prin
cipe ineens eisbaar is - ten deze op het 
ogenblik van ingebruikstelling van het 
riool of van de straat - een onrecht
streekse belasting is ; 

Overwegende weliswaar, dat voormelde 
reglementen beschikken dat de belasting 
op verzoek van de betrokken eigenaar, 
in een annuiteitsbelasting omgezet wordt; 

Dat, nochtans, dit vermogen slechts een 
wijze van betaling tot voorwerp heeft en 
niet belet dat de eigenaar die er van ge
bruik maakt zich alsdan van een bela&
ting kwijt, die, zoals zij gevestigd is, een 
onrechtstreekse belasting uitmaakt; 

Overwegende clat geen wetsbepaling aan 
de Bestendige Deputatie van de Provin
ciale Raden bevoegdheid verleent om de 
geschillen in zake onrechtstreekse belas
tingen te beslech ten; 

Dat, dienvolgens, de bestreden beslis
sing, door over de grond van op het be
zwaarschrift van aanlegger uitspraak te 
doen, de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de Bestendige De
putatie van de Provinciale Raad van Lim
burg. 

2 maart 1956. - 16 lmmer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-
bre.chts. Gelijlcluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 

1" KAMER. - 2 maart 1956 

PROVINCIALE EN GEMEENTEBELAS
TINGEN. - BIJZONDERE TAXE DOOR EEN 
GEMEENTE GEHEVEN OP DE WEDDEN, LDNEN EN 
PENSIOENEN VAN DE PERSONEN DIE DE GEMEENTE 
« BEWONEN ll. - TAXE MOGENDE ENKEL LAS
TE:"/S PERSONEN DIE IN FEITE IN DE GE.MEENTE 
VERBLIJVEN GEHEVEN WORDEN. - WE'l"l'E
LIJKE WOONPLAA'l'S ONVOLDOENDE. 

De taxe op de wedden, lonen of. pensioe
nen, die een ,qemeente lean gemachtigd 
worden te. hefjen, trejt slechts deze per
sonen die in feite in de gemeente ver
blijven en niet deze die . er enlcel een 
wettelijlce woonplaats hebben (1). (Wet-

(1) Verbr., 1() october 1927 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 302). 

VERBR., l956. - 35 

ten betreffende de inkomstenbelastingim, 
samengeschakeld bij besluit van 31 juli 
1943, art. 83, par. 3, 2°.) 

(STAD OOSTENDE, T. BUT'l'ENAERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de op 21 april 
1955 door de bestendige deputatie van de 
provinciale raad van West-Vlaanderen ge
wezen beslissing; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van het gemeente
reglement waarbij de betwiste taxes ge
vestigd werden, 1319 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek tot inrichting van het 
aan de akte te hechten geloof, 97 van de 
G rond wet, doorda t de bestreden beslissing 
verklaart dat de betwiste taxe de perso
nen niet treft die in de stad geen << wer
kelijk verblijf Jl hebben, in de veronder
stelling zelfs da t zij aldaar hun wettelijke 
woonplaats bewaard hebben, dan wanneer 
de taxe al de personen bedoelt die het 
grondgebied va!I de stad « bewonen JJ, dit 
wil zeggen die er hun « woonplaats Jl heb
ben: 

Overwegende dat, naar luid van het ar
tikel 83, paragraaf 3, 2°, van de bij' be
sluiten van 3 juni 19"41 en 31 juli 1943 sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, de gemeenten er toe 
mogen gemachtigd worden een bijzondere 
taxe te heffen op de wedden, lonen of 
pensioenen van de personen die de ge
meente bewonen; 

Overwegende dat aanlegster in uitvoe
ring van vermelde wetsbepaling gemach
tigd werd voor de jaren 1943, 1944 en 1945 
dergelijke taxes te heffen op de wedden, 
lonen en pensioenen van de personen die 
het grondgebied van de stud Oostende be
wonen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in feite vaststelt <lat verweerder ge
durende de jaren 1943, 1944 en 1945 de 
stau Oostende niet bewoonde ; 

Dat de bestendige ueputatie uit deze 
vaststelling afleidt dat verweerder be
doelde taxes niet verschuldigd is vermits 
hij op 1 januari van het belastlngjaar 
geen werkelijk verblijf in de gemeente 
had; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing aldus een juiste toepassing van de 
samengeschakelde wetten en van het ge
meentereglement heeft gemaakt daar deze 
bepalingen de personen bedoelen die in 
feite in de gemeente verblijven en niet 
diegenen die er hun wettelijke woonplaats 
hebben; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat cle voorziening geen 

aanleiding geeft tot het ambtshalve op
werpen van enig ander middel; 
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Om die redenen; verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt uanlegster tot de kos
ten. 

2 maart 1956.- 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. 
- GeUjlcl~tidende conolusie, H. F. Dumon, 
aclvocaat-generaal. - Pleite1·, H. Gilson 
de Rouvreux. 

l e KAMER. - 2 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP V66R RET HOF VAN BEROEP. - BE
ROEP INGESTELD DOOR MEERDERE RECHTVER
KRIJGENDEN VAN EEN OVERLEDEN BELASTING
SCHULDIGE TEGEN EEN 'l'EN LASTE VAN HUN 
RECHTSVOORGANGER INGEKOHIERDE AANSLAG. 
- 0NDEELBAARHEID. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. - AR
REST VAN RET HOF VAN BEROEP DAT Ul'l'
SPRAAK DEED OVER EEN BEROEP DOOR MEER
DERE RECH'l'VERKRIJGENDEN VAN EEN OVERLE
DEN BELAS'l'INGSCHULDIGE INGESTELD TEGEN 
EEN TEN LAS'l'E VAN HUN RECHTSVOORGANGER 
INGEKOHIERDE AANSLAG. VOORZIENING 
MOETENDE, OP STRAFFE VAN NIET ON'l'VANKE
LIJKHEID, INGESTELD WORDEN RE'l'ZIJ DOOR 
AL DEZE RECHTVERKRIJGENDEN, HETZIJ DOOR 
EEN VAN HEN DOCH ALSDAN MITS HE1' DAG
VAARDEN VAN DE ANDERE VOOR RET HOF TEN 
EINDE RET 'l'E YELLEN ARRES'l' AAN DEZE GE
MEEN DE HOREN VERKLAREN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. - NIE'l' 
ONDER'l'EKEND STUK GETl'l'ELD VERZOEK
SCHRIFT TOT :VERBREKING. - S'l'UK GEEN 
VERZOEKSCHR:iFT TOT VERBREKING urr:MA
KEND. 

1° De v661' het hof van beroep doo1· meer
de1·e reohtverlwijgenclen van een overle
aen belasUngsclmldige bet1'effencTe een 
in cle belastinuen, lastens h11n 1'echts
voorgnnuer ingelcohie1·de aanslag, moet 
op iclentieke ·wijze tegenove1· aUe par
tijen beslecht wonlen; z-i_i, is cl1tS ondeel
baar {1). 

2o 1~'anneer het hof van bm·oep, waa1·bij 
een beroep in znlce rechtst·reekse belas
tingen is aangeb1·acht, ove1· het bemep 
aat doo1· meerdere 1·echtver1M'·ijuenden 
van een ove1·leden belastingsciHt.lclige in-

(1) Verbr., 21 september 1954 (Arr. l'e1·b1·., 
1955, blz. 18) en 3 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 628) en de nota 1. 

(2) Raadpl. verbr., 18 september 1947 (A1'1'. 
Yerb1·., 1947, blz. 275) en de nota 1 onder het
zelfde arrest in Bull. en PAsrc., 1947, I, 359 

oesteld wm·dt tegen de over een ~·eclama
tie tegen een aanslag in de lastens hun 
1·echtsvoorganger ingelcohierde belastinu 
uewezen beslissing nitspraalc doet, moet 
cle voorzienin,q in ve1·brelcing, om ont
vanlcelijlc te zijn_, ingestela worden het
zij doo·r al de rechtve·rkrijgenclen hetz-ij 
door een van hen doch a/.sdnn mits het 
clagvaaTden vwn cle andeTe v661' het hof 
ten e·incle het te vellen an·est aan deze 
uemeen te horen ve1·h,laren {2). 

3° In zaken van rechtsfl·eelcse 1Jelastingen 
/Jestant e1· geen vm·zoeh,sclwitt tot ver-
1welcing bij !JCbrek nan hancltelceninq, 
op het ver.zoelcsch1'ift, vnn cle ve·rzocker 
of vwn zijn bijzonrlere volnuwhtheb-
be1· {3). · 

(HAEGEMAERS, WEDUWE LATOUR, 
T. BELGISCHE S'l'AAT, MINlS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

AHRES'J\ 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 27 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid van de voorzie
ning : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat Irma Hagemaers, weduwe 
Andreas Latour, hier aanlegster, en Leo 
Latour, het geding hebben hervat dat ont
staan was uit het door hun rechtsvoor
g·ang·er, wijlen Andreas r.atour, ingesteld 
beroep tegen de door de directeur der 
directe belastingen oyer een reclamatie 
tegen zekere aanslagen in de inkomsten
belastingen gewezen beslissing ; 

Overwegende dat het g-eschil over de 
gelcligheid van de teu·laste van Andreas 
Latour ingekohierde aanslagen ondeelbaar 
is daar het slechts op identieke wijze 
tegenover alle de partijen kan beslecht 
worden; 

Dat, vermits zij het uit het bestreden 
arrest voortvloeiende gewijsde opnieuw 
ter sprake brengt, de voorziening tegen 
dit arrest moet worclen ingesteld, hetzij 
gezamenlijk door de beide rechthebbenden 
van Andreas Latour, hetzij door een van 
die rechthebbenclen doch alsdan mits. het 
dagvaanlen van de andere v66r het hof 
ten einde het te vellen arrest aan deze 
gemeen te horen verklaren; 

Overwegende clat,: enerzijtls, niettegen
staande het verzoekschrift tot verbreking· 

en vlg.; 10 juni en 8 juli 1955 (An·. Yerbr., 
1955, blz. 837 en 922). 

(3) Verbr., 9 december 1935 (Bull. en PASIC., 
1936, I, 82, <ln de conclusies van de H. eerste 
advocaat-generaal Gesche) ; 4 januari 1955 
(A1'1·. Verb?·., 1955, blz. 326). 
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als aanleggers de beide voornoemde recht
hebbenden optredend in eigen naam ver
meldt, dit stuk nochtans slechts de hand
tekening van « Irma Hagemaers JJ draagt ; 

Dat, inzake directe belastingen, er bij 
gebrek aan handtekening geen verzoek
schrift tot verbreking in naam van Leo 
Latour bestaat; 

Overwegende, anderzijds, dat Leo La
tour niet v66r het hof werd gedagvaard; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

2 maart 1956.- F kamer. - Voorzitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slag{feVe'l', H. Belpaire. 
- Gelijkl'uidende conclttsie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite'l's, HH. A. Van 
Herck (van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 5 maart 1956 

1° BANKBREUK. - 0PENBARE VORDERING 
ONAFHANKELIJK VAN DE ~'AILLIETVERKLARING. 
- VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN FAILLIS
SEMEN1' VAN DE BETICHTE. - BEVOEGDHEID 
VAN DE STRAFRECHTER. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - AAN DE AK
TEN VERSCHULDIGD GELOOF. - FACTUUR. -
UI'l'LE3GING. - VEE!ENIGBAAR ME'r DE TER
MEN VAN DE FACTUUR. - GEEN SCI-lENDING 
VAN HE1' AAN DE AK'l'EN YERSCHULDIGD GELOOF. 

1 o De openbare vordering wegens banlc
bt·mtlc is onajhanlcelij lc van iedere tail
lietverlclaring door de handelsrechter; 
de stratrechtet· is bevoegd om· de.staat 
van' faillissement, bestanddeel van d.e 
bltnlcbrettlc, vast te stellen (1). 

2° Schendt ,de bewijslcracht van een tac
tu.tt·r niet, het atTest dat van deze alcte 
e6n uitleu.o·ing verstt·elct 1lie met de ter
men ervan vet·enigbaar ·is. 

(BURNOl''l'E EN CONSOR'l'EN.) 

ARRES1'. 

HET. HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. Aangaande de voorziening van Phili
bert Burnotte en Pol Burnotte : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 

(1) Verbr., 18 april 1955 (A1T, Ye•·b,·., 1955, 
blz. 687) en de nota 2. 

schending van de ·artikeleu 577 van het" 
Wetboek van koophandel, 489 van het 
Strafwetboek, 38 en 40 van de bij het be
sluit van de Regent van 25 september 1946 
samengeschakelde wetten betreffende het 
gerechtelijk akkoord, doordat het bestre. 
den arrest aanleggers veroordeelt om in 
augustus 1953, als daders, de misdaad van 
bedrieglijke bankbreuk gepleegd te heb
ben naarclien zij, gefailleerde kooplieden 
zijnde, een gedeelte van hun actief ver
duisterd hadden, .dan wanneer zij zich in 
augustus 1953 onder een gerechtelijk ali:
koord bevonden hebben en slechts op 5 fe
bruari 1954 failliet verklaanl werden : 

Overwegende dat de publieke vordering 
nit hoofde van bedrieglijke bankbreuk 

· van elke in handelszaken uitgesproken 
faillietverklaring onafhankelijk is; 

Dat de strafrechter bevoegd is om, zo
als hi.i het ter zake gedaan heeft, de 
staat van faillissement vast te stellen ten 
einde het bestaan van het misdrijf te be
wijzen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantHHe of 

qp straf van ilietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Aangaande de voorziening van Laure 
Theys : 

Overwegende dat aanlegster verklaard 
heeft van haar voorziening afstand te 
doen; 

III. Aangaande de voorziening van 
Fran!:is Deroualle : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 577 van het 
Wetboek van koophandel, 489 van het 
Strafwetboek, 38 en 40 van de bij het be
sluit van de. Regent van 25 september 1946 

1 samenge~~hakelde wetten op het gerech
telijk akkoord, doordat het bestreden 
arrest aanlegger yeroordeelt als mede
plichtige aan het misdrijf van bedrieg
lijke bankbreuk, ten laste van Philibert 
Burnotte en Pol Burnotte als bewezen 
aungezii>JI, dan wanneer deze ten tijde in 
de telastlegging aangeduicl, zich onder een 
gerechtelijk akkoord bevonden doch niet 
gefailleercl waren : 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
lletzelfde is als llet mid del tot staving van 
de voorziening van Philibert Burnotte en 
Pol Burnotte opgeworpen, om dezelfde 
reclenen client verworpen te worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de· 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest het geloof miskent 
dat client gehecht aan de pro forma fac
tuur, door aanlegger op 10 october· 1952 
opgemaakt, door te beslissen dat de aldus 
gefactureenle apparaten eenvouclig ver-
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kocht ZlJn geworden, dan wanneer, naar 
luid van bewuste factum·, de apparaten 
in bewaring gegeven waren, zodat aan
legger eigenaar bleef van de apparaten 
welke Philibert en Pol Burnotte nog niet 
verkocht hadden : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, naar Philibert en Pol Burnbtte ver
klaren, de gefactureerde apparaten « een
voudig verkocht zijn geworden >>; « dat 

. geen gevolgtrekking is af te leiden uit het 
feit dat de litigieuze factum· pro forma 
en niet van een zegel voorzien was, dat 
zij inderdaad de rectificatie van een vroe
gere factuur was >>; clat aanlegger « trou
wens niet van inbewaringgeving gerept 
heeft toen hij zijn schuldvordering aim 
de vergadering betreffenqe het gerechte
lijk akkoord voorgelegd heeft >>; 

Overwegende dat het arrest, door aldus 
door middel van extrinsieke elementen de 
draagwijdte te bepalen welke de contrac
terende partijen aan de pro forma factuur 
toeschreven, van deze akte geen uitleg
ging verstrekt heeft die met de termen 
ervan onverenigbaar is, en de bewijs
kracht ervan niet heeft geschonden; 

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

schencling van de artikelen 577 :van het 
W etboek van koophandel, en 489 van het 
StrafWetboek, doordat het bestreden ar
rest geen rekening gehouden heeft met 
het ontbreken van bedrieglijk oogmerk in 
hoofde zowel van Philibert en Pol Bur
notte, als in hoofde van aanlegger : 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
« dat, waar zij aan hun leverancier De
roualle (aanlegger) die erom verzocht, een 
reeks goederen overhandigd hebben voor 
een waarde van 48.000 frank, welke, naar 
zij verklaarden, gewoon verkocht waren 
geworden, de Burnotte's zich ten voordele 
van een schuldeiser en ten nadele van de 
andere van een deel van hun eigendom 
ontdaan hebben; dat zij boven:clien uit 
hun actief een radiotoestel weggenomen 
hebben ... ; dat zij zodoende een gedeelte 
van het actief, dat de waarborg van de 
schuldeisers is, van zijn wettelijke be
stemming afgewend hebben ... >> ; dat be
halve de voorheen door hem geleverde 
goederen, aanlegger bij wijze van schade
loosstelling een radiotoestel ontvangen 
heeft « waarvan hij nooit eigenaar ge
weest is>>; 

Overwegende dat het arrest aldus ge
wezen heeft op het bestaan van het inten
tioneel element van het misdrijf, zo in 

(1) Verbr., 21 october 1946 (A1·r. Ve1·b•·., 
1946, biz. 347); 7 december 1954 (ibid., 1955, 
biz. 250). 

(2) Verge!: verbr., 21 februari 195.5 (A•·r. 
Yerb1·., 1955, biz. 517). 

hoofde van de mededaders Biirnotte, als 
in hoofde van aanlegger, hun medepiich
tige; 

Dat het middel, hetwelk tegen de vast
stellingen van het arrest indruist, in feite 
niet opgaat; 

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Laure Theys; ver
werpt de voorzieningen van Philibert Bur
notte, Pol Burnotte en Fran(;is Deroualle; 
veroordeelt aanleggers tot de kosten van 
hun respectieve voorziening. 

5 maart 1956.- 20 kamer.- Voorzitter,' 
H. Fettweis, voor.zitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlcluidende conclu
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eer
ste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 maart 1956 

1" DOUANEN EN ACCIJNZEN. - lN
voER. - AANGIFTE BIJ DE INVOER. - VER
PLICH'l'E FORMALITEI1.' ZELFS VOOR DE KOOP
W AAR DIE, MET VRIJSTELLING VAN INVOER
RECH'l' KAN 1.'0EGELATEN WO.RDEN. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - SLUI
KERIJ. - AUTOVOER1.'UIG TOT SLUIKERIJ 
GEBRUIKT. - NIET AANGEGEVEN LADING. -
VERPLICH1.'E VERBEURDVERKLARING. 

1° Iedere innevoer·de lcoopwaar dient, bij 
het binnenkomen in het land, bij de 
(louane aangegeven te worden, zelfs in
geval zij met qn·ijstelling van invoer
r·echt lean toegelaten worden; het rust 
op de invoerder te bewijzen, wanneer 
hij de aan.qifte bij cle invoer doet, clat 
cle lcoopwaar aan de voor·waarden om 
met vrijstelling toegelaten te worden, 
voldoet (1). (Wet van 26 augustus 1822, 
art. 4, 37, 118 en 143; wet van 6 april 
1843, art. 19 en 22.) 

2° Wanneer een a'!btovoe·rhtig tot sluilcerij 
gebntilct werd en ingeval geen deel van 
de lading aangegeven werd, dient het 
ver·benrd verlclaar·d te worden (2). (Wet 
van 6 april 1843, art. 23.) 

(BELGISCHE STAAT, T. CORIJNEN.) 

ARREST (3). 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 

(3) Zie de arresten in de.ze zaak uitgesproken 
op 3 mei 19M en 21 februari 1955 (Arr. Ye.·b1·., 
195-1,, biz. 562, en 1955, biz . .517). 
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.arrest, op 3 november 1955 gewezeii door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
.schending van artikel 18 van het minis
terieel besluit van 19 december 1947, ge
nomen ter uitvoering van paragraaf 13, 
lid 1, letter j, van de inleidende bepalin
gen van het tarief van invoerrechten be
horende bij de douaneovereenkomst, 
goedgekeurd bij de wet van 5 september 
1947, en, van ambtswege, afgeleid uit de 
:schending van de artikelen 4, 37, 118 en 
143 van de wet van 26 augustus 1822, 19 
·en 22 van de wet van 6 april1843, doordat 
het bestreden arrest aanneemt dat de in
beslaggenomen weegschaal douanevrijstel
ling genoot, dan wanneer voormelde be
paling deze vrijstelling slechts verleent na 
visitatie, wat de voorafgaande douane
aangifte onderstelt, welke niet plaats ge
had had : 

Overwegende dat iedere ingevoerde 
lwopwaar bij de douane dient aangegeven 
te worden, zelfs ingeval zij met vrijstel
ling van invoerrecht kan toegelaten wor
{len; dat het op de invoerder rust te be
wijzen, wanneer hij de aangifte bij de 
invoe1' doet, dat de koopwaar aan de voor
waarden om met vrijstelling toegelaten te 
worden, voldoet; 

Overwegende dat het bestreden av'est 
€nkel vaststelt dat de weegschaal voor 
verweerders persoonlijk gemak diencle, en 
derhalve beantwoordcle aan de voorwaar
{len van artikel 18 van het mii1isterieel 
besluit van 19 december 1947 om met vrij
stelling. toegelaten te worclen; 

Overwegende dat deze ell:kele beschou
wing het niet verbeurd verklaren niet ge
noegzaam kon rechtvaardigen; dat, aan
gezien aan verweerder bedrieglijke in
voer cler weegschaal was ten laste gelegd, 
bet bestreden arrest vrijstelling slechts 
wettelijk kon laten gelden na vastgestelcl 
te hebben clat de weegschaal regelmatig 
bij cle clouane u:angegeven was geworclen; 
{!at het bestreden arrest, door geen ver
beurdverklaring nit te spreken zonder 
{leze vaststelling te doen, de in het middel 
.aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
{le schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 23 van de wet van 6 april 
1843, doordat het bestreden arrest ver
weerders personenautomobiel niet ver
beurd verklaart, dan wanneer het niet 
aangeven van cle lading van bewuste wa
gen (veren en schroeven) tot verbeurdver
klaring ervan moest leiclen : 

Overwegencle dat het arrest van het Hof 
van beroep te Luik van 30 juli 1953, waar
van cle beslissing in clit opzicllt cloor geen 
voorziening aangevallen wercl en mitsdien 
ili kracht van gewijsde gegaan is, de ver
beurdverklaring van de veren en schroe-

ven voor ontstekers, als inbeslaggenomen 
koopwaar, bevestigd heeft, zoals deze ver
beurdverklaring door de eerste recllter 
bevolen was geworden; dat deze straf de 
sanctie uitmaakt van de invoer zonder 
aangifte van bedoelde voorwerpen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk vaststelt, eensdeels, dat de partij 
veren en schroeven voor ontstekers in de 
bergruimte van het instrumentenbord ont
dekt werd, anderdeels, dat geen deel der 
lading aangegeven werd, zonder artikel 23 
van cle wet van 6 april 1843 te schenden 
verbeurdverklaring van de automobiel 
niet kon achterwege laten om de reden: 
dat verweerder niet veroordeeld was uit 
hoofde van niet aangifte van geinelde par
tij veren en schroeven; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende, voor het overige, dat 

de substanti1~le of op straf van nietigheid 
voorgescllreven reclltsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest in zover het zegt dat de eerste 
rechter verweerder ten onrechte veroor
deeld heeft tot verbeurdverklaring van de 
precisieweegschaal en de automobiel die 
in beslag genomen werden, en in zover 
het de vervolgende administratie veroor
deelt om ze aan verweercler terug te ge
ven; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
helft der kosten en laat de andete helft 
de Staat ten laste; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof vap beroep te 
Luik, anders samengesteld dan voor het 
arrest van 30 juli 1953. 

.5 maart 1956.- 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Neveu. - Gelijlclnidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. -- 5 maart 1956 

BINDENDFJ BEOORDFJLING DOOR DE 
FFJITENREOHTER. - STRAF EVENREDIG 
AAN DE ZWAARTE VAN HET MISDRI.JF. -BIN
DENDE BEOORDELING IN DE BIJ DE WET BE
PAALDE GRENZEN. 

De feitenrechter stelt souverein en zonder 
dat hij zijn beslissing dienaangaande 
speciaal behoett te motiveren, in de bij 
de wet bepaalde grenzen, de strat vast 
die evenTed·ig is aan de zwaaTte van 
het misdrijf. 
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(DUPONT.) 

AI;tREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 november 1955 .in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te N amen; 

· Over het enig middel, ~fgeleid uit de 
schending . van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 79, 85 en 100 van het Strafwet
boek, 1 van het koninklijk besluit van 
10 januari 1.935, nr 59, 1, 3 en 1.0 van de 
besluitwet van 14 november 1939 betref
fende de beteugeling van de dronken
schap, doorclat de rechter j.n hoger beroep, 
zon<,ler zijn beslissing met redenen te om
kleden, straffen uitgesproken heeft welke 
voor de aanlegger ten Iaste gelegde in
brenk het maximum uitmaken, dan wan
neer hij een of meer straffen had dienen 
uit te spreken welke onder het wettelijk 
maximum liggen, vermits hij het beroepen 
votmis slechts wijzigt ten aanzien van het 
beclrag der gelclboete; de duur der gevan
genisstraf en het · bestaan van het uitstel 
maar het riiet wijzigt wat het aannemen 
van verzachtende omstancligheclen be
treft : 

Overwegende, eensdeels, dat de rechter 
over de groncl in de bij de wet bepaalde 
grenzen, souverein en zonder dat hij zijn 
beslissing dienaangaande speciaal behoeft 
te motiveren, de straf vaststelt welke 
evenreclig is aan de zwaarte van het vast
staand verklaard misdrijf; 

Overwegende, anderdeels, dat het be
streclen vonnis de beroepen beslissing .zon
der voorbehoud wijzigt; dat het op eigen 
reclenen rust en in genen dele verwijst 
naar de red en en van de eerste rech ter, 
en gevolglijk naar de reclen waardoor het 
bestaan van verzachtende omstandigheden 
vastgesteld is; 

Dat, in zover het rust op de stelling dat 
het beroepen vonnis niet zou gewijzigd · 
zijn geworden wat het aannemen van ver
zachtende omstancligbeden betreft, bet .. 
middel, door de vermeldingen van het be
streden vonnis tegengesproken zijnde, in 
feite niet opgaat; 

Waaruit volgt dat bet middel niet kau 
aangenomen worden ; 

En overwegende dat de· substantii~le of 
op straf van nietigbeicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

5 maart 195G.- 2" kamer. ~ Foorz'itter, 
H. Fettweis, voor.zitter. - Fe1·slaggeve1·, 
H. Daubresse. - Gelijklttidende oonol'tt
s·ie, H. Roger Janssens de Bistboven, 
eerste advocaat-generaal. 

26 :KAMER. ~ 5 maart 1956 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954" 
- VERBOD, lliJ HET OVERSTEKEN VAN EEN1, 
KRUISPUNT, EEN VOERTUIG IN 'l'E HALEN. -· 
NIET. TOEPASSELIJK OP RET INHALEN VAN. 
SPOORVOERTUIGEN. 

De bepaling van artilcel 22, 2, b, van het 
lwninlClijlc beslttit van 8 apr-il 19.'i4, die· 
het inhalen van een voertttig bij het 
overstelcen van een lcntispunt verbiedt, 
is niet van toepassing op het inhalen 
van S1JOorvoertn·igen, hetwellc bij de ar
tikelen 23 en 24 van hetzelfcle beslttit: 
gere,qeld is {1). 

{CLYSTERS, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HNJ' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 3 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericbt is . 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1 en 22 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, hou- , 
dende algemeen reglement op de politie· 
van het wegverkeer, doordat aanlegger. 
met recht mocht onderstellen dat geen. 
weg·gebruiker op het kruispunt de tram' 
die rechts van hem, aanlegger, aankwam, 
voorbijreed, en doordat het inhalen van 
de tram ol) die plaats, door Simar, met 
miskenning van het verbod bij artikel 22, 
2, b, gesteld, voor aaulegger een « onover
komelijke dwaling ll opgeleverd heeft, 
welke zijn verantwoordelijkheid uitsloot·: 

Overwegencle dat aanlegger vervolgd e:r;t·. 
veroordeeld is gewortlen ter zake van ·: 
a)· onvrijwillig slagen of verwondingen 
toegebracht te hebben, en b) nagelaten te: 
hebben de doorgang vrij te laten voor Si
mar, die rechts van hem aankwam, feiten' 
in de artikelen 418 en 420 van het Straf-. 
wetboek en 15 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 omschreven; ' 

Overwegende dat het bestreden a.rrest 
erol) wijst dat op het kruispunt gevornid' 
door de Regentlaan, waarvan aanleggei"· 
per a utomobiel de middelste rijbaan volg~. 
de in cle richting van het Madouplein, en 
door <le Wetstraat, welke Simar per mo- · 
torrijwiel in de richting van het stadscen
trum volgde, laatstgenoemde de voorrango 

(1) Vergel. verbr., 19 october 1936 (Bull. en": 
PAsrc., 1936, I, 389, 6'), arrest uitgesproken 
onder ·het gezag van de Wegcode van 1 fe
bruari 1934. 
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van de van rechts komende bestuurder 
genoot, daar de lichtsignalisatie niet 
werkte; 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 22 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, welke het inhalen van een 
voertuig bij het oversteken van een kruis
punt verbiedt, niet van toepassing is op 
het inhalen van spoorvoertuigen, hetwelk 
bij de artikelen 23 en 24 van hetzelfde 
besluit geregeld is ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na o,~ereenkomstig deze regel aan
genomen te hebben dat verweerder Simar 
de tram mocht inhalen terwijl hij het 
kruispunt overstak, heeft kunnen beslis
sen dat het vanwege de beklaagde onvoor
zichtig was v66r de tram te rijden zonder 
zich erom te bekommeren of een voorrang 
genietende en momenteel achter de tram 
verborgen weggebruiker niet rechts van 
hem zou te voorschijn komen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantH!le of 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van de Staat gewezen : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder mid del inroept; 

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

5 maart 1956.- 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slag,qever, 
H. Neveu. - Gelijlcl1tidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 maart 1956 

1" INKOMSTENBELASTINGEN .. 
JDXTRABELASTING. - RAMING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG. - WETI'ELIJKE VERMOE
DENS VOORZIEN BLJ AR'L'IKEL 2, PARAGRAAF 3, 
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 19!5. - ELE
MEYl'EN TOT GTIONDSLAG VAN DEZE VERMOE
DENS DIEi'iENDE. - ELE1fENTEN KUNNENDE IN-

(1) Raadpl. verbr., 8 maart 1955 (An·. 
Verbr., 1955, blz. 582). 

(2) Aanlegger hield staande dat, door een 
en hetzelfde bewijsmiddel, niet gelijktijdig de 
hoedanigheid van belastingschuldige in de 
extrabelasting en bet bestaan van inkomsten 
belastbaar in deze belasting mochten bewezen 
worden. Door zijn arrest van 3 mei 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1fr55, I, 956) heeft het hof de wet
telijkheid van deze procedure aangenomen. 

GEROEPEN WORDEN ALS FEITELIJKE YERMOE
DENS. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - BEWIJS VAN RET BE
STAAN VAN BELASTBARE INKOMSTEN, - BE
WIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN BELASTING
SCHULDIGE IN DE EXTRABELASTING. - BE
WIJS KUNNENDE GELIJK'L'IJDIG GELEVERD WOR
DEN DOOR ALLE l\HDDELEN VAN GE1fEEN RECHT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELAS'L'JNG. - AFTREKKINGEN VOOR
ZIEN BIJ DE ARTIKELEN 4, PARAGRAAF 1, EN 
5, PARAGRAAF 6, VAN DE WEi' VAN 16 OCTO
BER 1945. - AFTREKKINGEN DIE SLECHTS 
DAN KUNNEN TOEGEKEND WORDEN W ANNEER DE 
AAN DE EX'l'RABELAS'flNG ONDERHEVIGE INKOM
STEN VOOR'L'ICOMEN UIT DE BEDRI.JFSAOTIVI
TEI'f VAN DE BELASTINGSCHULDIGE GEDURENDE 
DE RELASTBATIE PERIODE. 

1 o De element en die tot g1'0ndslag dienen 
van de wettelijlce vermoedens in,qesteld 
door het nrtilcel 2, parngranf 3, van de 
wet vnn 16 october 1945, moyen inge
roepen wo1·den nls telcenen ot indicien 
van gegoedheid /Jij wijze van feitelijlce 
ve1·moeclens voo1· het vaststellen van de 
belastba1·e ,qronllslag in znlce extl·abelns
ting (1). 

2° Het bewijs van het bestaan van inkom
sten belastbaaT in lle extrabelasting en, 
dienvolgens, van de hoedanigheid van 
belastin,qschuldige fn deze belastin,q, 
rnng gelevenl 1,oorden doo1· alle midclelen 
van gemeen recht (2). 

3" Opdat de belastingschu.ldi,qe recht zou 
hebben op een van de attrelclc-ingen 
voo1·zien b'ij de artilcelen lj, para,qraaf 1, 
en 5, pnragTnaf 6, van lle wet van 16 oc
tober 1945, eist de wet niet alleen dat 
deze belast-ingsch1tlclige een bedrijfsacti
viteit zou. gehad hebben, gedm·ende de 
belastbare tJeriolle, rloch ooJc dnt die be
d1'ijvigheid de belastba1·e inlcomsten 
heett voo1·t,qebracht (3). 

(GELDERS, T. BELGISCHE S'L'AA'r, 
MINISTER VAN FINANcrEN.) 

ARHES'L'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 195! gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Raadpl. eveneens de arresten aangeduid in de 
nota 2 onder anest van 3 mei 19·55, blz. 957, 
en de conclusies van het openbaar ministerie 
v66r de arresten van 23 januari 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 365, en bijzonder blz. 373, 376 
en 377). 

(3) Raadpl. verbr., 20 en 23 september, 
11 october, 18, 22 en 29 november en 20 decem
ber 1955, alsook 3 februari 1956 (Bull. en 
PAsiC., 19'56, I, 17, 32, 261, 280, 307, 398 en 565). 



-552-

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1 tot 5, 10 en 19 van de wet 
vari 16 october 1945, tot uitvoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 25, 28, 53, 55 en 56 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, eerste onde'rdeel, 
doordat het bestreden arrest, alhoewel het 
erkent dat de administratie moet bewij
zen dat eiser wel schatplichtig was in die 
extralJelasting - voorwaarde sine qtta 
non, opdat de wet van 16 october 1945 en 
de vermoedens die zij voorziet van toe
passing zouden zijn - aanneemt dat dit 
bewijs geleverd is door vermoedens, al
hoewel de vermoedens ingeroepen en weer
houden door het hof aileen maar een ver
mogensaccres gedurende de belastbare pe
riode vaststellen, vermogensaccres dat 
maar te voorschijn komt wanneer men op 
de eiser de vermoedens toepast van een 
wet (wet van 16 october 1945) die op hem 
maar toepasselijk zou zijn indien men 
vroeger reeds zijn hoedanigheid van schat
plichtige had bewezen, tweecle onderdeel, 
doordat bovendien het hof eiser als schat
plichtige in de extrabelasting beschouwt, 
daar het van oordeel is dat de adminis
tratie het bewijs ervan heeft geleverd, 
maar weigert het zogezegd vastgesteld 
vermogensaccres te verminderen met de 
referentiewinst die, ipso facto, aftrekbaar 
zou zijn in die omstandigheid : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het middel erop neer
komt te betogen dat het bestaan van de 
activa op 9 october 19-!4, welke het hof 
van beroep als feitelijk vermoeden heeft 
laten gelden, noodzakelijkerwijze het ka
rakter vertoont van het wettelijk vermoe
den, voorzien in artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 en dat 
het derhalve onwettelijk zou zijn op zo
danige elementen te steunen, omdat dit 
erop zon neerkomen op aanlegger de ver
moedens van een wet, de wet van 16, oc
tober 1945, toe te passen, welke op hem 
slechts toepasselijk zon wezen indien 
vooraf reeds het bewijs van zijn hoeda
nigheid van aan de belasting onderhevige 
persoon geleverd is ; 

Overwegende uat de elementen, welke 
tot grondslag dienen van bij artikel 2, 
paragraaf 3. van ue wet van 16 october 
1945 ingevoerde wettelijke vermoedens 
als tekenen of indicien van gegoedheid 
mogen ingeroepen worden ; 

Dat het arrest vaststelt dat de adminis
tratie op dergelijke vermoedens gesteund 
heeft; 

Overwegende dat artikel 16, alinea 1, 
van de wet van 16 october 19!5 het bewijs 
toelaat door alle middelen van gemeen 
recht, van het bestaan van belastbare in-

komsten in de extrabelasting en, der
halve, van de hoedanigheid van aan die 
belasting onuerhevige persoon; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op gewezen heeft dat de aftrekkingen, 
voorzien bij de artikelen 4, paragraaf 1, 
en 5, paragraaf 6, van de wet van 16 oc
tober 1945 en waarop aanlegger aanspraak 
maakte, slechts kunnen toegekend worden 
indien de aan de extrabelasting onderhe
vige inkomsten nit een bedrijfsactiviteit 
voortkomen; 

Overwegende dat de wet, om op een van 
die aftrekkingen aanspraak te kunnen 
maken, niet enkel vereist dat de belas
tingplichtige een bedrijfsactiviteit zou ge
had hebben, doch ook dat die bedrijvig
heid de belastbare inkomsten heeft voort
gebracht; , 

Dat het arrest wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat, bij gebrek aan enig bewijs 
van zulke bedrijvigheid, in hoofde van 
aanlegger, de administratie terecht aan 
deze het voordeel van die aftrekkingen 
geweigerd heeft ; 

Dat het tweeue onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden; 

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

6 maart 1956.- ze kamer. ~ Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-
brechts. Gelijlcluidende oonolusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 6 maart 1956 

1° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
FISCALE COMMISSIE. - lNKOR'fiNG VAN DE 
TERMIJN IliNNEN DEWELKE DEl SCHATPLICHTIGE 
KENNIS MOET BEKOMEN VAN DE DA'l'UM- WAAR
OP DE FISCALE COMMISSIE HAAR ADVIES- ZAL 
UITBRE~GEN. - TE MAKEN MELDING IN HET 
PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE-COM
MISSJE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGlNG VAN EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AAN
GIFTE. - TOEZENDING AAN DE BELASTING-
SCHULDIGE. - lVIO'J'lVERING. -

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG VAN AMB'l'SWE3E. - RAADPLEGING 
VAN DE FISCALE COMMISSIE WANNEER DEZE 
RAADPLE!HNG DOOR DE WEi' NIEi' GEBODEN- IS. 
- RAADPLEGING DE ADMINISTRA'l'IE NIET VER
HINDEREND GEBRUIK 'l'E MAKEN VAN HE'l' 
RECHT VAN AMB'l'SWEGE AAN 'l'E SLAAN. 
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~ INKOMSTENBELASTINGER 
EX'l'RABELASTING. VERMINDERING VAN 
6.000 FRANK PER JAAR VOOR EEN KIND TEN 
LASTE. - WIJZE VAN BEPALING VAN DEZE 
VERMINDERING. 

J. o W anneer de aontrolettr van de belastin
gen de terrnijn binnen dewellce de sahat
pliahtige lcennis moet belcomen van de 
datttm waarop de fisaale aommissie haar 
advies ·over de aanslag zal u-itbrengen 
tot vijf rlngen heett in,qelcort, moet het 
proaes-verbanl vnn de zitting van de fis
aale aommissie vaststellen dat de aon
troleur deze inlcorting noodzalcelijlc heeft 
geaoht om de belangen vnn de Sohatlcist 
te vt'ijwaren; het is niet vereist dnt dit 
prooes-verbaal melding zou malcen van 
de redenen die tot de inlcortinu van ter
mijn aanleiding ,qaven. (Kon. besl. van 
22 september 1937; kon. besl. van 30 de
cember 1939, art. 33.) 

2° Het berioht van wijziging van de aan
gifte van de inlcomsten van een belas
tingpliohUge, aan deze toegesimtrd, vol
rZoet aan de ve1·pliohting te motiveren 
·wanneer het cle belnstingpliohtige in de 
gelegenheid stelt de door de arlminis
tratie aangevoerde redenen tot verbe: 
tering teuen te sprelcen (1). (Samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, art. 55, par. 1, in fine.) 

:go Uit de enlcele omstandigheid dnt, om 
de vermoedelijlce inlcomsten vast te stol
len, de administratie de annwijzingen 
van de fisoale oommissie gevolgd heett, 
hoewel rle raaff.pleging van deze oom
·missie door de wet noah bevolen noah 
zelfs uitdntlclcelijlc faaultntiet was ge
maakt in het geval van een aanslag van 
ambtswege, lean niet afgeleid worden 
dat de administratie niet wettelijlc ge
broilc heett gemaalct van haar reoht een 
aanslag van ambtswege te vestigen (2). 

4° De verminde1-ing van 6.000 fmnlc per 
jaa1· voor ieder lcind ten laste van de 
belasUngsohttld·ige in de extrabelastin,q 
wordt bepanld door rekenin,q te houden 
met de lcinderen die ten laste zijn op 
1 januari van ieder jaar van de belast
bare pm·iode, en niet, zonls besahilct 
door artilcel 49bis van de samengesaha
lcelde wetten betreffende de inlcomsten
belastingen voor het bepalen van de ver
mindering wegens familielasten toe,qe
staa-n in znlce bedrijfsbelnsting, naUo-

(1) Vergel. verbr., 16 november 1955, supm, 
biz. 201, en de 11ota 1, blz. 202. 

(2) Raadpl. verbr., 13 januari 1947 (A1·i'. 
V erbr., 194,7, biz. 3). 

De wet van 19 juli 1930 had de voorafgaande 
raadpleging van de fiscale commissie verplich
tend .gemaakt wanneer de administratie van 
.ambtswege de aanslag vaststelde. 

nale arisisbelasting en aa1tv·ullende per
sonele belasting, op 1 jamtari van het 
jaar dat volgt op dit wanrin de belast
bare inTcomsten behnald werden. (Wet 
van16 october 1945, art. 5, par. 6, lid 2.) 

{GHEKIERE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FlNANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110, 112 en 
113 van de Grondwet, 1317 tot 1324 en 1334 
en verder 1350 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 214 tot 251 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 55, vooral pa
ragraaf 2, van de wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konink
lijk besluit van 12 september 1936, en voor 
zoveel als nodig bij de besluiten van 
3 juni 1941 en 31 juli 1943, en indien nodig 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, waar paragraaf 3 dan van be
lang is', en correlatief 2 van de besluiten 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en van 
het besluit van de Regent van 16 jamiari 
1948, betreffende de nationale crisisbelas
ting, en 28 tot 33 van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937, in het bij
zonder artikel 33, vijfde en laatste ali
nea's, gewijzigd door het koninklijk be
sluit van 30 december 1939, eerste onder
dee!, a) doordat het bestreden .arrest ver
klaart « ... dat rekwestrant aanvoert dat, 
naar de meldingen van het hem toegezori
den uittreksel van het proces-verbaal van 
de beraadslaging van deze commissie, ver
scheidene schendingen van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937, gewijzigd 
door dit van 30 december 1939, zouden 
voorhanden zijn ... ll, b) en verklaart << dat 
in tegenstrijd met wat hij beweert, het 
origineel van het proces-verbaal dat in de 
bundel rust, toelaat het aantal aanwezige 
ledender commissie te kennen ll, dan wan
neer : a) uit de besluiten van rekwestrant 
(nu aanlegger) blijkt, dat hij tot de nie
tigheid van llet advies der fiscale com
missie besluit, omwille van een schending 
van een wettelijk voorscllrift, het uittrek
sel uit het proces-verbaal betreffende en 

Deze verplichting werd afgeschaft door arti
kel 19 van het koninklijk besluit vart 3 juli 
1939. 

Sindsdien voorzien de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen de raadpleging van de 
fiscale commissie, als facultatieve raadpleging 
voor de administratie, uitdrukkelijk slechts bij 
het vestigen van een aanslag door wijziging 
van een aangifte, 



-554-

drie schimdingen van de wettelijke voor
schrift'eii, ' het proces,verbaal zelf betref
fende; b) en uit de aanvullende besluiten 
blijkt dat aanlegger wel aanvaardt dat 
men door optelling der handtekeningen 
der aanwezige leden, hun aantal kan ken
nen, maar aanvoert dat bet aantal leden 
niet vermeld is in de tekst van bet proces
verbaal dat overgenomen wordt in het uit
treksel, zodat hieruit valt af te leiden dat 
de rechter over de grond bet geloof aan 
de besluiten en aanvullende besluiten van 
aanlegger versclmldigd, niet heeft geeer
biedigd, cleze minstens verkeerd heeft be
grepen, en alclus de juiste oplossing niet 
kan geven; tweecle ondercleel, doordat bet 
b~streclen arrest verklaart clat aanlegger 
wijl « hij echter nalaat clit uittreksel (uit 
het proces-verbaal cler beraaclslaging der 
fiscale commissie) over te leggen, het hof 
in de onmogelijkheicl stelt de gegronclheicl 
van zijn grieven na te gaan ll, grieven die 
behelzen clat de voorschriften, bet uittrek
sel betreffencle, werden geschonden, clan 
wanneer clit feit niet volcloende is, om er 
uit af te leiclen dat de rechter over de 
groncl de gegrondheid van die grieven 
niet kon onclerzoeken, omdat ingevolge de 
laatste alinea van artikel 33 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
gewijzigcl door het koninklijk besluit van 
30 december 1939, de notificatie aan belas
tingplichtige, van het gemotiveerd aclvies 
der fiscale commissie gebeurt, onder vorm 
van een uittreksel uit het proces-verbaal 
der beraadslagingen, uittreksel dat eens
luidend moet worden verklaard door de 
controleur-voorzitter, zodat het Hof te 
Gent over het uittreksel kon oorclelen op 
groncl van het proces-verbaal in de bundel 
berustencl : 

Over de twee onclerdelen samengevoegd: 

Overwegencle clat aanlegger bij zijn con
clusies aanvoerde dat bet uittreksel uit 
het proces-verbaal der beraadslaging van 
de fiscale commissie, dat hem aangezegd 
wercl, de melding niet beva tte die bij ar
tikel 33 van het koninklijk besluit v1.m 
22 september 1937, gewijzigcl door dit vim 
30 december 1939, vereist wordt betreffen
cle het aantal cler bij deze beraaclslaging 
aanwezige leclen; 

Dat hij tot staving van clit mid del in
riep clat het proces-verbaal zelf die mel
ding niet bevatte en dat het afgelevercl 
uittreksel clerhalve nooclzakelijk claarvan 
ook geen melding kon maken ; 

Overwegende dat het arrest daarop ant
woordt, enerzijds, dat, vermits aanlegger 
nagelaten heeft aan het hof van beroep 
het hem aangezegd uittreksel over te leg
gen het voor het hof onmogelijk was de 
gegrondheicl van de geformuleercle grief 
na te gaan en, anc1erzijds, << dat in tegen
strijd met wat aanlegger beweert, het ori
gineel van het proces-verbaal, dat in het 

dossier rust, toelaat het aantal aan:wezige 
leden der commissie te kennen; dat het 
vermeldt dat de termijn van oproeping 
ingekort is geweest , om de . belangen van 
de Schatkist te vrijwaren en dat het pro
ces-verbaal in tweedubbel werd opge
maaktJJ; 

Overwegende dat door deze tweede be
weegreden het arrest geenszins in tegen
spraak valt met de bewoordingen van 
aanleg·gers conclusies; dat het integendeel 
de grieven stipt beantwoordt welke deze· 
laatste ten aanzien van het proces-verbaal 
zelf gesteld had en dat het ter'<"elfdertijd 
er op wijst dat de aanvoering betreffende 
het uittreksel van dat proces-verbaal met 
gegrond blijkt, vermits bet proces-verbaal 
zelf toelaat bet aantal Ieclen van de com
missie te kennen; 

Overwegende, voor bet overige, clat in 
strijcl met hetgeen in het tweecle onder
deer van het miclclel aangevoerd wordt, 
cle rechter over de groncl de conclusies 
wel beantwoord heeft, welke zouden aan
gevoercl hebben clat uit bet proces-1;erbaal 
zelf bleek dat zijn uittreksel het aantal 
aanwezige leden der fiscale commissie niet 
zou kunnen vermeld hebben; 

Over het tweede middel, afgeleicl ·uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 en 1157 van het 
Burgerlijk Wetboek, 55 van de wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 31 juli 1943 en 33, vooral 
paragrafen 3 en 4, van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 30 decem
ber 1939, doordat bet bestreden arrest 
verklaart dat het proces-verbaal der fis
cale commissie « vermeldt da t de termijn 
van oproeping ingekort is geweest om.de 
belangen van de Schatkist te vrijwaren ll, 
wat inderdaad uit de gedrukte tekst van 
het stuk 137 blijkt, dan wanneer genoemd 
artikel 33, alinea 4, voorschrijft melding· 
te maken van de omstancligheden, die de 
inkorting rechtvaardigen, ten einde de be
langen van de Schatkist te rechtvaardi
gen: 

Overwegende dat artikel 33, lid 4, van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1!137, gewijzigd door bet koninklijk besluit 
van 30 december 1939, beschikt dat de ter
mijn bim1en dewelke de schatplichtige 
kennis moet bekomen van de datum waar
op de fiscale commissie haar advies over 
de aanslag zal uitbrengen « uitzonderlijk 
door de controleur tot een minimum van 
vijf dagen kan ingekort worden ingeval 
hij die maatregel noodzakelijk acht oiu 
de belangen van de Schatkist te vrijwa
ren ll, en « dat in het proces-verbaal van 
de zitting .van de commissie van deze om
standigheid melding zal gemaakt wor
denJJ; 

Dat die reglementaire bepaling geens-



· -zins oplegt, zoals het mid del het ve1'kee1'd 
.staande houdt, dat het proces-verbaal mel
ding zou maken van de redenen welke 

·tot de ink orting van de termijn aanleiding 
. gegeven hebben, doch enkel dat het « de 
omstandigheid » vermeldt dat de termijn 
ingekort werd omdat de controleur die 
maatregel nodig achtte om de belangen 
van de Schatkist te vrijwaren; 

Dat het middel naar recht fault; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

· schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1327 van het Burger
Iijk Wetboek, 55 van de wetten op de in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
besluit van 31 juli 1943 en 33, vooral ali
nea 5, van het koninklijk besluit van 
22 september 1937, gewijzigcl door het ko
ninklijk beslnit van 30 december 1939, eer
ste onclerdeel, doorclat het bestreden ar
rest verklaart « dat verder niets toelaat 
te veronderstellen dat het proces-verbaal 
rtoor de leden van de commissie onderte
kend is geweest, v66r dat de motivering 

--er in opgenomen was geweest », dan wan
neer de beslniten juist aanvoeren dat er 
geen secretaris werd aangesteld en dat er 
toch twee soorten handschriften zijn, 
waarvan het een vult te identificeren als 
dit van de controlenr-vool'zitter en het 
andere waarin de motivering werd ge
llChreven, niet valt te identificeren met 
-een der handtekeningen, zodat hier een 

· sterk vermoeden bestaat, dat de motive
ring niet mede werd ondertekend door de 
aanwezige leden en dus achteraf werd op
gemaakt (artikel 97 van de Grondwet), 
tweede onderdeel, doordat het bestreden 
arrest verklaart << dat de omstandigheid 
dat twee verscheidene geschriften waar 
te nemen zijn, niet van aard is de nietig
heid van de beraadslaging mede te bren
gen, vermits de aanstelling van een secre
taris facnltatief is >>, dan wanneer aan
legger in besluiten opwierp dat er geen 
llecretaris wenl aangesteld, blijkens de 
schrapping van deze passns op stnk 137, 
bladzijde 1, en beweerde dat het bestaan 
van twee verschillende geschriften, waar
van een de motivering betreft, en een an
dere de andere vermeldingen van het pro
ces-verbaal, het vermoeden doet ontstaan 
dat de motivering niet mede werd onder
tekend en slechts achteraf werd opge- · 
maakt, zodat nit bovenstaande valt te be
slniten dat de rechter over de grond de 
opwerping nlet heeft begrepen, en het ge
loof aan de stnkken verschnldigd, heeft 
miskeml : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat, door vast te stellen, 

enerzijds, dat « niets toelaat te veronder
stellen dat het proces-verbaal door de 
'leden van de fiscale commissie onderte
kend is geweest voordat de motivering 
erin opgenomen was geweest », en ander-

~zijds, (( dat de . omstandigheid dat twee 
verscheidene geschriften (in dat proces
verbaal) waar te nemen zijn, niet van aard 
is de nietigheid van de beraadslaging 
mede te brengen, vermits de aanstelling 
van een secretaris facnltatief is », het ar
rest zonder dnbbelzinnigheid verklaart 
dat aan het proces-verbaal, na de onder
tekening ervan, geen enkele toevoeging 
gebracht werd en dat de omstandigheid 
dat het twee verschillende geschriften ver
toont het tegengestelde niet bewijst; 

Dat een gepast antwoord op de conclu
sies gegeven werd en dat cUt antwoord 
het geloof da t a an deze verschnldigd is 
niet schendt; 

Over het vierue middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Bnrger
lijk Wetboek, 55, vooral paragraaf 1, eer
ste en laatste alinea, van de wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij het beslnit van 31 jnli 1943, en 
voor zoveel als nodig bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, doo'rdat 
het bestreden arrest verklaart : « dat de 
wijzigingsberichten aan rekwestrant v66r 
de raadpleging van ·de fiscale commissie 
(stukken 130, 131 en 132) wel behoorlijk 
gemotiveerd zijn, zodat de rechtspleging 
regelmatig is», dan wanneer : a) het 
arrest geen enkele feitelijke vaststelling 
aanvoert, die deze jnridische deductie 
stennt, zodat het niet voldoende gemo
tiveerd is (artikel 97 van de Grand
wet), b) bij nazicht der stnkken 130 tot 
132 (van het dossier te Gent), blijkt dat 
wei enkele beschouwingen werden aange
voerd, maar dat de cijfers der belastbare 
basis niet rechtstreeks uit die beschon
wingen voortvloeien en lonter geraamd 
zijn, zodat uit de bovengenoemde dednc
tie, als zon het bericht van wijziging ge
motiveerd zijn, moet besloten worden dat 
het arrest een verkeerd begrip heeft van 
de verplichting, de administratie opge
legd, de bewijsvoering, die leidt tot het 
nieuwe inkomstencijfer, in het bericht 
van wijziging op te nemen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, door te beslissen dat 

de wijzigingsberichten behom;lijk gemoti
veerd werden, zodat de rechtspleging re
gelmatig is, het arrest aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste vormver
plichting voldaan heeft; 

Dat het middel het. arrest niet verwijt 
aan zijn verplichting, aanleggers conclu
sies te beantwoorden, te kort gekomen te 
zijn; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, in zover het de schen

ding inroept van het aan de akten ver
schuldigd geloof, het middel niet ontvan

' kelijk is daar het niet bepaalt hoe het aan 
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de akten verschuldigd geloof miskend zou 
geweest ·ztjn; 

Overwegende dat een bericht van wijzi
ging aan het door· artikel 55 der samen
geschakelde wetten, betreffende de inkom
stenbelastingen, voorgeschreven motive
ringsvereiste voldoet wanneer het de 
schatplichtige in de mogelijkheid stelt de 
door de administratie aangevoerde rede
nen van de verbetering tegen te spreken; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de berichten van wijziging << behoorlijk )) 
gemotiveerd waren, de rechter feitelijk 
geoordeeld heeft tlat aanlegger in de mo
gelijkheid gesteld werd de door de admi
nistratie aangevoercle redenen tot verbe-. 
tering tegen te spreken ; 

Dat die beoordeling souverein is; 
Overwegende dat het middel, dienvol

gens, niet kan aangenomen worden; 
Over het vijfde micldel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, 55 en 56 der samengescha
kelQe wetten op de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van 31 juli 
1943 eerste onderdeel, doordat het bestre
den 'arrest in verbarid met dienstjaar 1942 
verklaart : << dat rekwestrant geen aan
gifte heeft ingediend voor dit dienstjaar, 
dat de aanslag alclus terecht van ambts
wege gevestigd is geweest )) en « dat de 
toezending van een wijzigingsbericht niet 
wotdt geeist ingeval van toepassing van 
artikel 56 der samengeschakelde wetten )) ; 
en anderzijds, verklaart : << dat waar de 
controleur het winstencijfer heeft bepaald 
naar de aanwijzingen cler fiscale commis
sie, de weerhouden aanslagbasis niet wil
lekeurig mag worden geheten )) ; dan wan
neer het feit dat het bestuur het advies 
der fiscale commissie heeft gevolgd en 
deze heeft geraadpleegd, noodzakelijk 
meebrengt dat artikel 56 niet werd toege
past, zodat er tegenstrijdigheid bestaat in 
de motieven; tweede onderdeel, doordat 
het bestreden arrest het raadplegen der 
fiscale commissie verenigbaar acht met de 
ambtshalve aanslag, dan wanneer het 
raadplegen der fiscale commissie juist de 
ambtshalve aanslag uitsluit : 

Over de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat, wanneer de belasting
plichtige geen aangifte gedaan heeft, de 
administratie gerechtigd is een aanslag 
van ambtswege Ol} de vermoedelijke be
lastbare inkomsten te vestigen; 

Overwegende clat, nit cle enkele .omstan
digheid dat om de vermoedelijke inkom
sten vast te stellen, de administratie de . 
aanwijzingen van de fiscale commissie 
gevolgd heeft, hoewel de raadpleging van 
deze commissie door de wet niet geboden 
was, niet kan afgeleid worden dat de ad
ministratie niet wettelijk gebruik heeft 

ge.maakt van haar recht een .aanslag van 
:imbtswege te vestigen; 

Dat het, dienvolgens, geenszins tegen
strijdig is vast te stellen, enerzijds, dat 
de aanslag wettelijk van ambtswege ge
vestigd werd en, anderzijds, dat de fis
cale commissie geraadpleegd werd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
·worden; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 97 van de· 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, en 55 van de wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij besluit van 31 juli 1943, eer
ste onderdeel, doordat het bestreden 
arrest niet antwoordt op de besluiten 
van aanlegger, waar deze opwerpen : 
(£) dat het weerhouden bedrag voor le
vensonderlloud (40.000 frank x 3) te hoog 
is geraamd, b) waar cle.zelfde besluiten als. 
tegenbewijs aanvoeren dat .op 1 januari 
1940 een stock cichoreibonen voorradig 
was met een kostwaarde. van 44.310 frank 
en 70.000 frank ijzerwaren, die in de be.
trokken drie jaren werden verkocht; 
c) dat de administratie !let bestaan der 
tekenen of indicien niet heeft bewezen, 
daar zij niet heeft bewezen hoeveel lig
gend geld er was op 1 januari 1940, ele
ment dat essentieel deel uitmaakt van het 
teken of de inclicie, d) clat er nog liggend 
geld voorhanclen was op 1 januari 1940, 
buiten het bedrag in juli 1939 als vergoe
ding ontvangen; e) dat de aftrek van 
103.268 frank voor aankoop van een huis 
in juni 1939, waar de vergoeding in juni 
1939 werd .ontvangen, niet moest gedaan 
zijn, daar aan aanlegger in 1939 een hypo
thecaire uitlening terugbetaald werd ten 
belope van 125.000 frank; dan wanneer 
artikel 97 van de. Grondwet voorschrijft 
de besluiten te beantwoorden; subsi
diair, doorclat, moest het hof van oordeel 
zijn clat wel w.erd geantwoord door : 
« Overwegende dat rekwestrant om de 
weerhouden tekenen of indicien te weer
leggen, zekere elementen inroept, die be
wust dienstjaar niet betreffen, ofwel ter 
zake niet dienend zijn, dat bij voor
beeld ... )), het bestreden arrest dan in ver
band met de bovengenoemde punten a tot 
e geen feitelijke vaststellingen aanvoert, 
om die deductie te gronden en aldus het
zelfde artikel 97 schendt; tweede onder
dee! doordat het bestreden arrest ver
kla,{rt : « dat zo het totaal cler vergoeclin
gen met aankleven getrokken voor het 
ongeval in 1930 onclerg·aan, wei 626.905 fr. 
bedraagt, het niet bewe.zen is clat er me.er· 
clan 578.000 frank in 1939 betaald werden, 
noch da t een deel van het salclo het in 
1942 werd, dat er integencleel reclenen zijn 
om te denken dat in de 1939 voorgaande. 
jaren, reeds tegemoetkomingen gewe.est 
waren )) ; dan wanne.er : a) nit het attest 
van Mer Vandermeersch dd. 2 october 1952: 
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b~ijkt dat de vergqedingen rond juli 1009 
werde.q uitbetaald, en aldus het geloof 
aan dit stuk verschuldigd, geschonden 
werd, b) en geen enkele feitelijke vast
stelling wordt aangevoerd waaruit kan 
geconcludeerd worden dat er reeds beta
lingen geweest zijn v66r jnli 1939 (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest op de in de 
conclnsies nitgebrachte en in het middel 
hernomen beschonwingen antwoordt, door 
vast te stellen, enerzijds, dat, om de re
den welke het bepaalt, de verklaringen 
van aanlegger met omzichtigheid dienen 
aangenomen te worden en dat de admi
nistratie de belastbare grondslag op grond 
van regelmatige vermoedens heeft vast
gesteld, zodat deze het baar door de wet 
opgelegd bewijs geleverd heeft, en door, 
anderzijds, hierop te wijzen « dat de door 
rekwestrant (hier aanlegger) aangevoerde 
elementen, ofwel bewnst dienstjaar niet 
betreffen ofwel ter zake niet dienend 
zijn » en dat « rekwe~trant het tegenbe
wijs niet geleverd heeft ll; 

Overwegende, dienvolgens, dat, door te 
verklaren dat wegens hun aard, de door 
de conclnsies nitgebrachte beschonwingen 
niet « dienend ll zijn, het arrest impliciet 
<loch nood.zakelijk vaststelt dat de door 
aanlegger voorgestelde elementen van· te
genbewijs noch bepaald noch controleer
baar zijn, doch dat, integendeel, de ad
ministratie het op haar rnstend bewijs 
beett geleverd ; 

Overwegende cia t, die vaststelling ten 
overvloede preciserend, het arrest als 
voorbeeld aandnidt <lat andere verklarin
gen, in dezelfde conclnsies behelsd, en 
welke in het middel niet vermeld zijn, 
wegens de bepaalde redenen welke het 
aandnidt, aan nanwkenrigheid en juist
heid te kort komen; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat, om te beslissen dat niet 
bewezen is dat een som hoger dan 
578.000 frank aan aanlegger in 1939 zon 
gegeven geweest zijn, ten titel van scha
devergoeding, wegens een ongeval waar
door hij in 1930 getroffen werd, de rechter 
over de grond op feitelijke omstandighe
den stennt welke hij sonverein beoordeeld 
heeft; 

Dat het arrest niet staande bondt dat 
bet geheel of ten dele zijn beoordeling zon 
stennen op de brief van advocaat Vander
meersch en dat het, voor het overige, fei
telijk en, ctienvolgens, souverein de be
wijskracht van dit schrijven mocht beoor
delen; 

Over bet zevende middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 

Grondwet, 1317 tot 1324 van het Bnrger
lijk Wetboek, 32, 55 en 56 van de wetten 
op de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij beslnit van 31 jnli 1943, eerste 
onderdeel, doordat het bestreden arrest 
niet antwoonlt op de besluiten van aan
legger, waar deze opwerpen dat de ambts
halve aanslag voor dienstjaar 1944 niet 
op een « vermoedelijk ll inkomen steunt, 
daar de aangevoerde tekenen of indicien 
niet het dienstjaar 1944 betreffen, maar 
de vorige dienstjaren en daar het dienst
jaar 1944 niet een zelfde regelmatige en 
constante bedrijfsactiviteit vertoont als 
de vorige dienstjaren, en ook omdat de 
administratie het nitoefenen van een ac
tiviteit aanvoert, namelijk het verkopen 
van sigaretten en tabak, welke aanlegger 
niet heeft nitgeoefend, dan wanneer arti
kel 97 van de Grondwet voorschrijft op 
de beslniten te antwoorden; tweede on
derdeel, doordat het bestreden arrest ver
klaart : << dat rekwestrant doet gelden, 
weliswaar, geen winsten in 1943 verwezen
lijkt te hebben en zijn zaak aan zijn 
schoonzoon, een Rijksdnitser, overgelaten 
te hebben ll ; dan wanneer aanlegger in 
beslniten cloet gelden dat hij een bedni
dend mindere wil1st heeft verwezenlijkt 
dan in de vorige jaren : ' 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegende dat, na bierop gewezen te 
hebhen dat de van ambtswege gevestigde 
aanslag over het dienstjaar 1944 op een 
belastbare grondslag stennt welke op de
zelfde wijze werd vermoed als deze welke 
voor de vorige jaren aangenomen werd, 
doordat de administratie geacht heeft dat 
aanlegger, in de loop van het jaar 1943, 
zijn hedrijvigheid in dezelfde omstandig
heden en voorwaarden als de vorige jaren 
voortgezet had, het bestreden arrest vast
stelt, enerzijds, dat zo aanlegger aanvoert 
dat bij zijn zaken aan zijn schoonzoon 
overgelaten had, er nochtans in overwe
ging client genomen dat deze overdracht 
slechts op 28 juli 1943 in bet handelsre
gister wenl overgeschreven, en dat deze 
verrichting fictief voorkomt en, ander
zijds, dat aanlegger zelf aangenomen had 
een winst van 50.000 frank verwezenlijkt 
te hehben en tenslotte dat de aanslag niet 
willekeurig is; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aldns impliciet doch niettemin met 
zekerheid beslist dat de soortgelijkheid 
tussen de winsten van het dienstjaar 1944 
en die van de vorige clienstjaren, waarop 
de administratie zich beroept, gegrond is 
en dat deze Iaatste, dienvolgens, zoals de 
wet het vereist, de aanslag op vermoedens 
gesteund heeft; 

Overwegende dat hij, dienvolgens, op 
gepaste wijze de conclusies heantwoord 
heeft; 
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Over het tweede onderdeel : 

Overwegencle dat, in strijd met wat het 
middel staande hondt, aanlegger in zijn 
conclnsies aanvoert dat hij in 1943 weinig 
of niet gmverkt heeft; 

Dat nit deze strijdige of althans dub
belzinnige nitdrnkking, het hof van beroep 
redelijk heeft kunnen afieiden da t aan
legger beweerde geen enkele winst in 1943 
verwezenlijkt te hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het achtste micldel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, 55 en 56 van cle wetten op 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 31 juli 1943, en 19 van de 
wet van 16 october 1945 inzake extrabe
lasting, doordat het bestreden arrest niet 
antwoorclt op de besluiten van aanlegger, 
waar deze opwerpen dat het inkomen in
zake extrabelasting, welke ambtshalve 
werd vastgesteld, niet werd gesteund op 
een << vermoeuelijk Jl inkomen, maar wil
lekeurig, omdat de administratie een acti
viteit aanneemt, welke hij nooit heeft 
uitgeoefend, namelijk handel in tabak en 
sigaretten, dan wanneer artikel 97 voor
schrijft op de besluiten te antwoorden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de belastbare grondslag van de van 
ambtswege gevestigde aanslag in de extra
])elasting, door de samentelling van de 
belastbare grondslagen in de voor de oor
logsdienstjaren weerhouden gewone belas
ting· vastgesteld wercl; 

Overwegende dat, door te beslissen, zo
als reeds uit de antwoorden op de vorige 
middelen blijkt dat, die grondslagen wet
telijk gevestigd werden, het arrest de con
clnsies niet breedvoeriger hoefde te be
antwoorclen in zover er in staande gehou
den werd dat de aanslag in de extrabe
lasting op geen wettelijk vermoed ink omen 
was gesteund, doch integendeel, willekeu
rig gevestigd was ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het negende middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 6 van de wet van 16 october 
1945 inzake extrabelasting, doordat het 
bestreden arrest niet antwoordt op de be
slniten waar deze opwerpen dat de her
belegging van de provisie niet v66r 31 de
cember 1947 kon geschieden, wegens over
macht : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn con
clnsies aanvoerde clat, zo zijn stocks v66r 
31 december 1947 niet weder aangelegd 
waren geweest, clit aan het feit te wijten 
was dat hij door overmacht verhinderd 
werd en dat hij dienvolgens recht had op 
« de provisie tot instandhonding van de 

stocks )) bij artikel 6 van de wet van 
16 october 1945 voorzien; 

Overwegende dat, op die conclusies ant~ 
woordend, het arrest vaststelt dat waar 
niet bewezen wordt dat nieuwe stocks 
v66r 31 december 1947 aangelegd werden, 
~ bestaansreden voor de bij voormeld 
artikel 6 voorziene vrijstelling - de wet
telijke omstandigheid om van de provisie 
tot instandhouding van de stocks te ge
nieten niet verwezenlijkt is; 

Dat bet aldus noodzakelijk verklaart 
dat het door aanlegg·er aangevoerd geval 
van overmacht niet dienend is en dat het 
op gepaste wijze de conclusies beant
woordt· 

Dat 'rwt middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tiende middel, afgeleid nit 
de schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1.317 tot 1.324 van het Burger
lijk Wetboek, 25, paragraaf 7, 49·bis, pa
ragraaf 4, van de wetten op de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij be
sluit van 31 juli 1943, en 5, paragraaf 6, 
alinea 2, van de wet van 1.6 october 1945 
in zake extrabelasting, en 1 en 7 van de 
wet van 30 mei 1949, welke de extrabe
lasting wijzigt, doordat het bestreden ar
rest verklaart : « waar in zijn aangiften 
voor de clienstjaren 1941 en 1.943, rekwes
trant geen kincleren ten laste vermelclde, 
er geen aanleiding bestaat tot een hogere 
outlasting wegens kinderlast, dan cleze 
die toegekend is geweest JJ, dan wanneer 
men in zake gewone belastingen zich op 
1 j anuari van het dienstj aar moet stellen 
om na te gaan of iemand ten laste is en 
in zake extrabelasting men zich op 1. ja
nuari van het inkomstenjaar zelf moet 
stellen, zodat de in het bestreden arrest 
aangevoerde feitelijke vaststelling niet 
volstaat om de dednctie te rechtvaardi
gen, daar de beide kinderen op 1 jannari 
1940 en 1 jannari 1.942 ten laste konden 
zijn, met het gevolg dat de kinderlast 
24.000 frank moest bedragen in plaats van 
1.2.000 frank; artikel 97 van de Grondwet 
werd geschonden, ofwel moet men nit die 
deductie conclnderen dat het arrest een 
verkeerd begrip huldigt van artikel 5, pa
ragraaf 6, van de wet van 16 october 1945 
en artikel 49bis, paragraaf 4, der samen
geschakelde wetten : 

Overwegende dat aanlegger bij concln
sies staande hield dat << de dochter pas in 
1942 is vertrokken; kinderen ten laste : 
1.940: 2; 1941.: 2; 1942: 2; 6.000 fr. x 6 = 
36.000 frank )) ; 

Overwegende dat het arrest hierop ant
woordt dat : « vermits aanlegg·er in zijn 
aangi:Ete1,1 voor de dienstjaren 1941 en 1943' 
geen kinderen ten laste vermelclcle, er 
geen aanleiding bestaat tot een hogere 
outlasting wegens kinderlast, dan degene 
die toegestaan is· geweest )) ; 
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Overwegende dat artikel 5, paragraaf 6, 
van de wet van 16 october 1945 beschikt : 
(( daarenboven wordt, voor de natuurlijke 
personen, per jaar van het belastbaar tijd
iJerk, een som van G.OOO frank afgetrok
ken voor elk kind ten laste op 1 januari 
van elk jaar van cUt tijdperk »; 

Overwegende dat, integendeel, arti
kel 4ftbis der samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen be
schikt dat voor de bedrijfsbelasting, de 
nationale crisislJelasting en de aanvullen
de personele belasting de belastingvermin
deringen uit hoofde van gezinslasten ver
leend worden voor ieder der in paragra
fen 7 en 8 van artikel 25 aangeduide 
personen die op « 1 januari van het be
lastingjaar '' ten laste van de belasting
plichtige zijn; dat, dienvolgens, cle kin
deren die op de aangifte in de inkomsten
belastingen vermeld staan, degene zijn die 
ten laste zijn op 1 januari van het jaar 
dat volgt op het jaar waarin de belast
bare inkomsten behaal<l werden; 

Overwegende, dienvolgens, dat, door te 
beslissen dat aanlegger geen recht had op 
een vermindering van 36.000 frank (twee 
Idnderen ten laste op 1 januari van de 
jaren 1940, 1941 en 1942), omdat hij geen 
kind ten laste voor de dienstjaren 1941 
en 1943 in zijn aangiften in de inkomsten
belastingen vermeld had, het arrest de 
toekenning van de gevorderde verminde
ring voor de dienstjaren 1940 en 1942 af
hankelijk heeft gemaakt van de voor
waarde dat de belastingplichtige zou be
wezen hebben kinderen ten laste te hebben 
gehad op de datum van 1 januari van het 
jaar volgend op die jaren en dat het, clien
volgens, artikel 5, paragraaf G, van de 
wet van 16 october 1945 geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
flen arrest, doch enkel voor zoveel het 
aangaande de aanslag in de extrabelas
ting over de bij artikel 5, paragraaf 6, 
van de wet van 16 october 1945 voorziene 
verminderingen wegens ge.zinslasten en 
over de kosten beslist heeft ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroordeelt 
aanlegger tot negen tiende der kosten en 
verweerder tot llet overblijvend tiende; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar llet 
Hof van beroep te Brussel. 

6 maart 1956.- 2" lmmer. - VoorzUter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 

· voorzitter. - Fe·l'slaggever, H. Valentin. 
- Gelijlcl·widende conclnsie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. De
lafontaine (van de Balie van Kortrijk) 
en V1in Leynseele. 

l e KAMER. - 8 maart 1956 

VERZEKERINGEN. - PEDING VAN DE 
OVEREENKOMS'l' DE VERZEKERDE VERPLICH
'l'END DE LONEN AAN ZI.TN PERSONEEL BETAALD 
AAN TE GEVEN. - .ARREST BESLISSEND DAT 
DE VERZEKERDE GEHOUDEN IS DE WERKE
LIJK AAN ZIJN PERSONEEL BETAALDE LONEN 
KENBAAR TE MAKEN, ZELFS IND!EN DEZE HO
GER ZIJN DAN HET WE'l'l'ELIJK MAXIMUM. -
GEEN SOHENDING VAN DE WE'l"l'ELIJKE BEPA
LINGEN HET MAXIMUM BED RAG VAN DE LON EN 
VASTS'l'ELLENDE. 

Schendt n·iet de wettelijlce bepalingen het 
-maximltm bedrag van zelce1·e lonen •Jast
stellend, het an·est dat beslist da~ een 
werlcgever, l<it oorzaalc van een door 
hem onde1·telcende verzelce'l'ingsovet·een
komst, de verplichtin[J had aan zijn ver
zelcerawl' de ·we1·lcelijlc aan zijn perso
neel betaalde lonen lcenbaa'/' te mal.;en, 
zelfs indien deze lonen onwettig wa
ren (1). (Besluitwet van 14 mei, 21 au
gustus en 31 december 1946.) 

('l'HEUNIS, T. N. V. << LES PROVINCES REUNIES ».) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 195! gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3, 6, 14 
van <le wet van 24 december 1903 op de 
vergoeding van de schade uit arbeidson
gevallen, en van de wijzigende wetten, 
bij koninklijk besluit van 28 december 
1931 samengeordend, 6, 1101, 1131, 1134, 
1149, 1226, 1229, 1317, 1319, 1320, 1322 en 
1640 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 6, 8, 
9 van de besluitwet van 14 mei 1946 be
treffende de wedden en lonen, gewijzigd 
bij de besluitwet van 21 augustus 1ft46 en 
bij de besluitwet van 31 december 1946, 
97 van de Gromlwet, 0 en 31 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekeringen, 
doordat het bestreden arrest, na bevonden 
te hebben dat aanlegger aan verweerster 
de wettelijke lonen - tle enige die hij 
aan zijn versoneel regelmatig mocht uit
betalen, - kenbaar gemaakt hacl, op hem 
evenwel de penaliteit toepast, welke in de 
polis bepaald is ingeval van ontoereikende 
kenbaarmaking van de gestorte bezoldi
gingen, 01ndat hij met miskenning van de 
wetten aan zijn arbeider hogere bezoldi' 
gingen uitbetaalde, en omdat door be
moeiing van verweerster de aan het 
slachtoffer gestorte vergoedingen wegens 

(1) Verge!. verbr., 5 october 1950 (An·. 
Verb1·., 1951, biz. 39). 
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arbeidsongeval « terecht voldaan werden, 
zoals bij ar~ikel 2, van de wet van 28 sep
tember 1931 is voorgeschreven, op bal:lis 
vav het werkelijk door het slachtoffer 
ontvangen loon >>; dan wanneer artikel 2 
van de samengeordende wetten van 28 sep
tember 11J31 enkel van het « gemiddeld 
dagloon >> van « normaal dagloon >> gewag 
maakt en enkel toestaat het « wettelijk >> 
loon in aanmerking te nemen wanneer het 
door de wet beperkt is, een schending van 
dezelve noch recht, noch verplichting in 
het leven kunnende roepen, zodat aanleg
ger, door het wettelijk loon kenbaar te 
maken, als zijnde door hem aan zijn per
soneel betaald, zijn uit de overeenkomst 
vloeiende verbintenis nakwam, naardien 
verweerster niet boven het wettelijk loon 
kon gehouderi zijn : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, naar luid van de door aanlegger on
dertekende polis, hij de verplichting had 
aan verweerster << de juiste en ware staat 
van de lonen, tijdens het afgelopen jaar, 
aan zijn personeel betaald )), te doen toe
komen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door te beslissen dat dit beding 
aanlegger ertoe verplichtte aan verweer
ster de werkelijk aan zijn personeel be
taalde lonen kenbaar te maken, en niet 
de lonen welke hij uit kracht van de wet
ten op de prijzenblokkering had dienen 
te betalen, van de polis een met haar ter
men verenigbare uitlegging vetstrekt 
heeft; 

Overwegende dat, waar het beslist dat 
aanlegger de werkelijk betaalde loneii 
kenbaar diende te maken, .zelfs indien zij 
ten aanzien van de besluitwetten van 
14 mei, 21. augustus en 31 december 11J46 
onwettelijk VX'aren, het bestreden arrest 
die onderschefden teksten niet heeft kun
nen schenden; dat het daardoor geen on
wettelijke en tussen aanlegger en de ver
zekerde arbeider aangegane overeenkomst 
toegepast heeft, maar wel een verzeke
ri.ngsovereenkomst, welke door die beslnit
wetten niet beheerst is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 1101., 11.31, 1134, 131.7, 1319, 
1320, 1322, 1640 van het Burgerlijk Wet
hoek, 9 en 31 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen, 1., 6, 8, 9 van de be
sluitwet van 1.4 mei 1946 betreffende de 
wedden en lonen, gewijzigcl bij de besluit
wet van 21. augustus lll46 en bij de be
sluitwet van 31 december 11J46, 1., 2, 3, 6, 
14 van de samengeordende wetten op de 
vergoeding van de arbeidsongevallen, 
· doordat het bestreden arrest geen ant
woord verstrekt op het middel, door aan-

legger aan de vordering van verweerster 
tegengeworpen, en hieruit afgeleid dat de 
verwerende maatschappij verkeerd gehan
deld had met de vergoedingen te betalen 
op basis van een uurloon van 18 frank 
per uur, hetwelk de wet verbiedt, en aan
legger in het debat met het slachtoffer 
niet te hebben doen tussenkomen, i.ndien 
zij van hem terugbetaling van de betaalde 
sommen won vorderen, dan wanneer aan
legger bij conclusies deed gelden : << dat 
appellante (verweerster) ten onrechte de 
vergoedingen, welke aan de door het on
geval getroffen persoon Mertens toekwa
men, op basis van een uurloon van 1.8 fr. 
per uur betaald heeft; dat de besluitwet 
van 1.4 mei 1946 op de lonenblokkering 
klaarblijkelijk zowel op de arbeiders als 
op de patroons van toepassing is, en dat 
Mertens derhalve de hem toekomende ver
goedingen niet op een hogere basis dan 
het wettelijk loon mocht ontvangen; dat 
aanlegster in elk geval geintimeerde in 
de zaak had beh01·en te roepen bij het be
talen van de vergoedingen aan Mertens 
of het vaststellen ervan door de rechter; 
dat appellante, door de vergoedingen aan 
Mertens te betalen buiten elke bemoeiing 
van geintimeerde, deze in de onmogelijk
heid gesteld heeft deze stelling v66r de 
bevoegde rechtbank naar voren te bren
gen >>, middelen welke in gener mate door 
het bestreden arrest behandeld zijn : 

Overwegende dat aanlegger in de in het 
middel bedoelde conclusies zich ertoe be
perkte te verklaren dat verweerster ver
keerd gehandeld had met de vergoedin
gen, aan het slachtoffer van het ongeval 
verschuldigd, op basis van het werkelijk 
genoten loon te betalen, naardien dit loon 
hoger was dan het wettelijke, en dat zij, 
vooraleer zodanige betaling te doen << aan
legger in de zaak had dienen te roepen >> ; 

Overwegende dat het arrest tegenover 
deze zienswijze de beschouwing stelt dat 
de vergoedingen te recht betaald werden, 
zoals bij artikel 2 van de op 28 september 
11J31. samengeordende wetten is voorge
schreven, op basis van het door het slacht
offet werkelijk ontvangen loon; 

Dat deze beschouwing, welke ook naar 
recht haar gegrondheid zij, een passend 
a.ntwoord op de conclusies uitmaakt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

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

8 maart 1956. - 1• kamer. - Vo01·zitte?
en ve-rslaggever, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voor.zitter. ~ Gelijlcluidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·s, 
HH. della Faille d'Huysse en Veldekens. 
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l e KAMER. - 8 maart 1956 

BURGERLIJKE OPEISINGEN. -OPEN
BARE OVERHEID EEN ONROEREND GOED OPEl
SEND. ----;- 0VERHEID OP1'REDEND ALS UITVOE
RINGSAGENT VAN EEN ANDERE OPENRARE OVER
HElD. - LAATSTGENOEMDE OPENBARE OVER
REID ZIJNDE DE OPEISENDE OVERHEID. 

Wanneer de btwuerlijlce opeising van een 
onroerend goed gedaan wordt door een 
openba1·e overheid enlcel optredend als 
·~titvoeringsauent van een andere over
he·id, is deze laatste de opeisende ove?·
heid. (Kon. besl. van 1 februari 1938.) 

(BELGISCHE S'fAAT, T. PROVINCIE HENEGOUWEN 
EN DE STAD CHARLEROI.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1954 gewezen door 
het Hof van be1;oep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, 12, 38 en 41 
van het koninklijk besluit van 1 februari 
1938; tot uitvoering van de wet van 
5 maart 1935, betreffende de staatsburgers 
die, bij vrijwillige dienstneming of bij 
opeising, in oorlogstijd de werking der 
openbare diensten moeten verzekeren, 69, 
en inzonderheid 69, 2°, van de provinciale 
wet van 30 april 1836, krachtens het ko· 
ninklijk besluit van 27 november 1891 her· 
drukt, zoals zij gewijzigd is bij de wetten 
van 21 maart 1896, 7 mei 11112, 15 septem
ber 1913, 20 juli 1920, 19 october 1921, 
30 januari 1924, 30 juli en 29 september 
1928, 26 april 1929, 22 januari 1931 en 
1i april 1936, alsmede bij het koninklijk 
besluit van 13 november 1934, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grond· 
wet, doordat het bestreden arrest, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, aan 
aanlegger in ver breking zi.in vordering. 
Dntzegd heeft, om de reden dat, waar zij 
op de opeisingsbon llet Ministerie van 
justitie als opeisende overheid aangeduid 
heeft, de stad Charleroi de haar als 
schuld aangerekende vergissing niet zou 
begaan hebben; aangezien de opeisende 
overheid die is waaraan de opeising ten 
goede komt, dan wanneer in werkelijk
heid de opeisende overheid, op het stuk 

. van 'opeisingen, die is welke het recht om 
op te eisen uitoefent; dat in dezen dit 
recht wel door de provincie Henegouwen 
uitgeoefend werd, en bovendien de ver
richte opeising aan deze provincie ten 
_goede gekomen is, naardien zij haar in 
staat gesteld heeft een verplichting, haar 
door de provinciale wet opgelegd, na te 
komen, zodat, in strijd met wat het be· 
streden arrest verklaart, de aanduiding 
van het Ministerie van justitie als op-

VERBR., 1956. - 36 

eisepde overheid, op de lletwiste op
eisingsbon, voorzeker een vergissing uit
maakte: 

Overwegende dat de vordering, door 
aanlegger ingesteld, strekte tot herstel 
van een schade veroorzaakt, enerzijds, 
door de schuld van tweede verweerster 
welke, volgens aanlegger, op een bevel tot 
opeising van een onroerend goed als op
eisende overheid de provincie Henegou
wen, en niet het Ministerie van justitie 
had dienen te vermelden, en, anderzijds, 
door de schuld van eerste verweerster 
welke die vergissing noch belet, noch ver
beterd had; 

Overwegende dat, benevens de beschou
wingen in het middel aangehaald, welke 
de enige zijn waartegen de voorziening 
opkomt, het arrest vaststelt dat nit de 
elementen der zaak en inzonderheid uit 
een geschrift van aanlegger zelf blijkt 
dat de provincie Henegouwen, «ten deze >>, 
dit wil zeggen in de litigieuze opeising, 
enl;:el opgetreden is als « een eenvoudig 
uitvoeringsagent van het Ministerie van 
justitie 11; 

Dat deze vaststelling het verwerpen van 
de vordering wettelijk rechtvaardigt; dat 
het middel bij gellrek aan belang niet ont
vankelijk is; 

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

8 maart 1956. - 1" kamer. - Voorzitter 
en ve1·slaggeve1·, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voor.zitter. ~ Gelijlcltt'idende 
conolusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Delacroix, Van Ryn en de Harven. 

l e KAMER. - 8 maart 1956 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN DIEN
STEN. - BEDIENDENCONTRACT. - BEDIENDE 
ALS << DEMARCHEUR ll VOOR EEN PROEFTIJD 
VAN ZES MAANDEN IN DIENST GETREDEN. -
FEITENRECHTER DE OVEREENKOMST UITLEG
GENDE ALS EEN PROEFTIJD VAN ZES MAANDEN BE
PALEND, BIJ VERSTRIJKING WAARVAN DE 
WERKGEVER ZOU OORDELEN OF DE PROEF GUN
STIG WAS. - GEEN SCHENDING VAN DE BE
WIJSKRi\CHT VAN DE OVEREENKOMST. 

Sohendt niet de bewijslcmcht van het be
din.q van een ove1·eenlcomst waarbij een 
bediende als « demarchettr >> wordt aan
geworven « _qed1wende een proettijd van 
zes maanden >>, de beslissing die deze 
laatste woorden nitlegt als een pmeftijd 
van zes maanden bepalend, bij vm·strij-
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loing ·waarvan de we1·1cgever zo1t oorde
len of de proef gunstig was (1). 

-'i (SANDELIN, T. HOLVOE'l'.) 

AR.RES'l'. 

HET HO}j~; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 28 april 1955 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroen te Brus-
sel, kamer voor bedienden; -

Overwegemle dat nit de aan het hof 
voorgelegcle stukken blijkt clat verweer
cler door aanlegger op 11 januari 1953 in 
clienst wercl genomen, en clat aanlegger 
in de loop van de maancl februari 1953 
aan de contractuele betrekkingen een 
eincle gemaakt heeft ; 

Dat verweercler, onder aanvoering clat 
hij voor een bepaalde periocle van zes 
maancl in dienst was genomen, betaling 
vorclert van zijn wedcle vanaf de clag· 
zijner afdanking tot de verstrijking van 
de overeengekonien termijn; 

Dat de rechter over de grond hem ZlJn 
eis toegewezen en het verweer verworpen 
heeft clat door aanlegger wenl voortge
bracht en volgens hetwelk hij, aangezien 
het een inclienstneming op proef gold, te 
allen tijde bet contract mocht verbreken; 

Overwegende dat, wegens het bedrag 
van verweerders bezolcliging en de datum 
der feiten, noch de wet van 7 augustus 
11)22, noch de wet van 11 maart 1954 op 
het geschil toepasselijk zijn; 

Over het eerste miclclel, afgeleid nit 
<le schencling van de artikelen !J7 van de 
Grondwet, 77 en 123, voorlaatste lid, van 
de wet van !l juli 1926 betreffencle de 
werkrechtersraden, doorclat de bestreclen 
sententie geen beknopte samenvatting be
heist van !let voorwerp en de redenen van 
de oorspronkelijke eis, noch van de eis 
en !let verweer welke in hoger beroep 
cloor partijen voorgebracht werden, alclus 
het toezicht op de wettelijkheid cler ge
wezen beslissing onmog·elijk makencl en de 
aangeduide teksten schendend waarbij 
voorgeschreven is in de sententies der 
Werluechtersraden de beknopte samen
vatting van de eis en de verdediging in te 
lassen : 

Overwegemle dat het clebat zowel v66r 
de raad in eerste aanleg als v66r de rand 
van beroep de uitlegging van de overeen
komst, op 11 januari '1953 tussen partijen 
gesloten, tot voorwerp had; 

(1) Vergel., aangaande de overeenkomsten 
onderworpen aan de wetgeving op het bediml
dencontract, artikel 2 van de wet van llmaart 
1954, artikel 3 van de wet van 7 augustus 1922 
vervangende. 

Overwegende dat de raad van beroep 
· in de beknopte samenvatting welke hij 

geeft van de sententie van de eerste rech
ter waarbij het verweer van aanlegger 
in verbreking bewilligd werd, de·interpre
tatie uiteenzet die voormelde aanlegger 
van die overeenkomst verstrekte en waar
bij de eerste rechter zich aangesloten had; 
dat, aangezien de raad vim de overeen
komst een andere interpretatie verstrekt, 
namelijk die van de appellerende partij, 
hij juist daardoor het door deze partij 
ingeroepen middel uiteenzet; 

Over het tweecle midllel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1101, 1134, 1135, 1157, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
cloordat de bestreclen sententie, na erop 
te hebben gewezen << dat het contract van 
11 januari 1953 onder meer verklaart dat 
appellant bij geintimeerlle als « clemar
ll cheur >> voor geheel het land geclurende 
een proeftijcl van zes maancl in dienst 
treedt )) , desniettemin beslist dat v66r het 
verstrijken van llewuste proeftijd aan 
deze dienst geen einlle mocht worden 
gestelcl, om de reclen « dat nit deze tekst 
d uiclelijk lllijkt da t de proef in de geest 
cler partijen tot 31 juli 1953 moest duren, 
ten einde appellant de mogelijkheid te 
geven het net van infonnatoren in wer
king te stellen wier medewerking hij zich 
contractueel verllond aan geintimeerde 
te verschaffen ll, clan wanneer krachtens 
de uitclrukkelijke proeftijdclausule, opge
nomen in eeu aan het gemeen recht onder
worpen contract, elke cler partijen aan 
het contract een eincle kon stellen voor 
de verstrijking van de bepualde termijn, 
zelfs in de eerste maand van de proeftijd, 
zomler opzegging en zonder clat aan de 
andere partij enige vergoecling behoefde 
te worden betaald; dan wanneer de om
stamlig·heicl welke de rechter over de 
grond in aanmerking genomen heeft als 
blijk gevencl van het voornemen cler par
tijen, een cler « door appellant (verweer
ller) aangevoerde en door geintimeerde 
(huiclige aanlegger) ontkende omstandig
heden >> was, welke volgens de rechter 
over cle grond « niet dienencl >> waren; 
wuaruit volgt clat de rechter over de 
grond het geloof, te hechten aan de tussen 
partijen tot stand gekomen overeenkomst, 
en de gevolgen door de wet claaraan ver" 
bonclen, miskent, en de bestreden beslis
sing·, gesteuncl op teg·enstrijdige en dub
belzinnige gronclen, althans niet wettelijk 
gemoti veercl is : 

Overwegende dat volgens de bestreden 
beslissing de tussen partijen tot stand ge
komen overeenkomst luidt clat appellante 
(verweerder Holvoet) « bij geintimeerde 
als « clemarcheur >> voor geheel het land 
ge<lurende een Droeftijd van zes maanden 
in clienst treedt l> en « dat hij gedurende· 
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·een proeftijd van zes maand en twintig 
-dagen, dit wil zeggen tot 31 juli 1!J53, 
wegens reiskosten 3 frank per kilometer 
:zal ontvangen )) ; 

Overwegende dat deze tekst voor twee 
·uitleggingen vatbaar is; dat eruit kan 
worden afgeleid dat verweerder voor ten 
hoogste zes maanden op proef in dienst 
was genomen, <lit wil zeggen dat aanleg
,ger te allen tijde het recht had, gedu
rende dat tijdsverloop, van zijn diensten 
af te zien, docll dat er insgelijks uit kan 
afgeleid worden dat verweerder met de 
·dienst van « demarcheur >) op proef be
last was, waarbij evenwel een proeftijd 
van zes maand bepaald was, bij verstrij
ll:ing waarvan aanlegger zou oordelen of 
de proef gunstig was ; 

Overwegende dat de reenter over de 
grond, door aan de overeenkomst een zin 
te geven die met llaar termen verenigbaar 
is, in de grenzen van zijn souvereine be
oordelingsmacllt gebleven is; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Om die redenen; verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

8 maart 1956. - 1• kamer.- Voorzitte1·, 
H. Sollier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Piret. - Ge
lijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite·r, H. Yan Ryn. 

lc KAMER. - 9 maart 1956 

Jo ARBEIDSONGEY ALLEN. - WEG NAAR 
EN VAN RET WERK. - YERBLIJF VAN DE AR
BEIDER OF PLAATS W AAR RIJ GAAT ETEN. -
YERBLIJF OF PLAA'l'S NIE'l' ALLE DAGEN DE
ZELFDE :MOETENDE ZIJN. 

2° ARBEIDSONGEY ALLEN. ----, WEG NAAR 
EN VAN RE'.r WERK. - DIENSTBODEN.- MIN
DERJARIGE DIENSTli1EID SLACHTOFFER VAN EEN 
ONGEVAL TERWIJL ZE, OP EEN ZONDAG, ZICH 
BE3AF VAN DE VERBLIJFPLAA'l'S VAN RAAR 
WERKGEVER, WAAR ZE IN DE WEEK VER
BLEEF, NAAR HAAR VERBLIJF, BIJ HAAR 
OUDERS. - WEG NAAR EN VAN RET WERK. 

J o In de wetgeving op de vergoeding van 
de schade voortspnt.itencle ·wit arbeids
ongevallen ll'ie zich op de weg naa1· en 
van het werlc vom·doen mo,qen de woo1·
rlen « verbl'ijf van de arbeider )) of 
<< plaats 1~aar hij gaat eten )) niet uitge
legd worclen als betelcenenlle dat het 
·verbl-ijf of de plaats waM de arbeide1· 
gaat eten alle dagen dezelfde moeten 
zijn gedu.1·ende de 1titvom·ing van het 
wm·lc. (Besluitwet van 13 december 1945, 
art. 1.) 

2° Is wettig het vonnis dat, vaststellend 
flat een minde1·jarige dienstmeid het 
slachtojfer werd van een ongeval terwijl 
ze zich, op een zondag, met de toelating 
van haar patroon, van de verblijfplaats 
van deze laatste, waar ze de ganse week 
vm·bleef, naar haar ottders begaf, 1flaar 
ze op zon- en feestdagen verbleef, beslist 
flat dit slachtoffe1· zich, op het ogenblik 
van het ongeval, bevond op lle weg naar 
en van het werlc. 

(N. V. (( 'l'HE OCEAN)), T. SMEE'l'S.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 december 1954 in lloger be
roep gewezen door de Reclltbank van eer
ste aanleg te 'l'ongeren; 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis en uit de overgelegde stukken blijkt 
dat de minderjarige Alice Smeets, bij 
haar werkgever Leopold Theyssen inwo
nende dienstmeicl te Bree, gedoocl werd 
ten gevolge van een verkeersongeval op 
zondag 7 september 1952 voorgevallen, 
terwijl zij zich per rijwiel, met de toe
luting van haar werkgever, naar haar 
oude1·s te Bocholt begaf om hun haar 
wedde te overhandigen; 

Dat het bestreden vonnis beslist lleeft 
dat kwestieus ongeval zich op de weg naar 
en van het werk voordeed en, dienvolgens, 
onder toepassing van ·de besluitwet van 
13 december 1945 viel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 4, 14 van 
de samengeordende wetten betreffende de 
vergoeding cler schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, 1 en 2 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der scllade voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar het 
werk voordoen, 12 van de wet dd. 10 juli 
1!151, 102, 103, 108, 109 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, dat vaststelt dat 
het kwestieus ongeval zich voordeed ter
wijl het slachtoffer, Alice Smeets, die 
« als inwonende dienstmeid in betrekking 
was bij Leopold Theyssen te Bree )) , op 
zondag 7 september 1952, per fiets, met de 
toelating van haar patroon bij haar ouders 
terugging om hun haar loon te overhan
digen, beslist dat gezegd ongeval ge
bem·d is op de weg van het werk naar 
llet verblijf, in de zin van artikel 1 van 
de besluitwet van 13 december 1945, om re
clen dat « iemands verblijfplaats )) niet an
ders is «clan de plaats waar die iemand 
in feite verblijft op een bepaald ogenblik 
en voortspruit uit een feitelijk verband )) 
tussen een « persoon en een bepaalde 
plaats )), terwijl (( woonplaats )) wijst op 
een reclltsverband tussen een bepaalde 
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p~rsoon en een bepaalde plaats ll en daar
ult' besluit ··<(·daL eenzelfde persoon meei:
dere verblijven kan hebben ll om te beslis
sen dat h.et huis van de ouders van 
Alice Smeets, waarnaar zij zich begaf van 
haar verblijf ,bij haar patroon, haar << ver
blijf ll iri de zin van de besluitwet van 
13 de.cember 1945 uitmaakt, dan wanneer 
het door gezegcle tekst voorzien verblijf 
geenszins bestaat nit elk verblijf van de 
arbeider, nit elke « plaats waar hij in 
feite verblijft ll, maar nit zijn normaal en 
gewoon verblijf gedurende zijn arbeid, het 
verblijf van waaruit hij ternggaat en 
geenszins bestaat nit het toevallig en tij
delijk verblijf waarnaar hij zich op zon
en feestdagen van nit zijn arbeidsverblijf 
begeeft : 

Overwegende dat luidens artikel 1 van 
de besluitwet van 13 december 1945, de 
bepalingen van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsong·evallen van toepassing zijn op 
de ongevallen die zich op de weg naar en 
van het werk voordoen; 

Dat alinea 2 van dit artikel de weg naar 
en van het werk bepaalt als zijnde « de 
door de arbeider normale af te leggen weg 
om zicll van zijn verblijf of van de plaa ts 
waar hij gaat eten naar de plaats waar 
hij zijn werk verricht te begeven, en o:m
gekeerd ll; 

Overwegende clat de wet niet vergt dat 
het verblijf of de plaats waar de arbeider 
gaat eten alle dagen dezelfde zij gedu
rende de uitvoering van het werk ; 

Overwegende dat de recllter over de 
grond vaststelt dat het slaclltoffer twee 
verblijven had; dat het, gednrende de 
week bij zijn werkgever, op zon- en feest
dagen bij zijn ouders verbleef; 

Dat de recllter over cle grond nit die 
vaststelling heeft kunnen afleiden dat 
door zich op een zondag te begeven van 
de plaats bij zijn werkgever te Bree, 
waar het zijn werk verrichtte, naar zijn 
verblijf l1ij zijn ouders te Bocholt, het 
slachtoffer zich op de weg naar en van 
het werk, in de zin van artikel 1 van de 
·besluitwet van 13 december 1945, bevond; 

Dat het middel, derhalve, niet kan wor
den ingewilligd; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 4, 14 van 
de samengeordende wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortsprnitende uit 
arbeidsongevallen, 1 en 2 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar het 
werk voordoen; 12 van de wet van 10 juli 
1!Ki1, 102, 103, 108, 109 van het Bnrgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis. dat vaststelt dat 
het kwestiens ongeval zich voordeed ter
wijl het slachtoffer Alice Smeets, die 

<< <~:ls inwonende dienstmeid in betrekkiiJg 
was bij Leopold Theyssen te Bree ll OJ} 
zondag 7 september 1952, per fiets, met de 
toelating van haar patroon bij haar onders 
terngging om hun haar loon te overl;tan
digen, beslist dat gezegd ongeval gebeurd 
is op de weg van het werk naar het ver
blijf, in de zin van artikel 1 van de be
sluitwet van 13 december 1945, om reden 
dat een zelfde persoon verscheidene ver
blijven kan hebben en dat het slachtoffer, 
-in casn, (( twee verblijven had het is te 
zeggen in de week bij haar patroon en 
's . zondags en op verlofdagen bij hare 
ouders ll, dan wanneer de vaststellingen 
van het bestreden vonnis zelf doen blijken 
dat er voor Alice Smeets geen weg naar 
of van haar werk bestond, daar haar ver
blijf en de plaats waar zij haar werk ver
riclltte een en dezelfde waren, en dan 
wanneer, zelfs indien het bestaan van de 
twee verblijven kon aangenomen worden, 
dan nog het ongeval, dat gebeurcle terwijl 
het slachtoffer zich begaf van een harer 
verblijven naar het under, geenszins zou 
kunnen aangezien worden als zich op de 
weg van het werk voorgedaan hebbend : 

Overwegemle dat nit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat daar het 
slachtoffer, volgens de vaststellingen van 
bet bestreden vonnis, op zondagen zijn 
verblijf bij zijn ouders had, bedoeld ver
blijf, op die dagen, zich met de plaats 
waar het zijn werk verrichtte niet ver
eenzelvigde; dat de normale weg welke 
bet slachtoffer moest afleggen om zich van 
de ene plaats naar de andere te begeven 
de weg naar en van het werk uitmaakte; 

Overwegende clat de rechter over de 
grond beslist heeft dat bet ongeval zich 
voordeed, niet, zoals het micldel het voor
houclt, terwijl het slachtoffer zich van een 
zijner verblijven (bij zijn werkgever) 
naar een ander (bij zijn ouders) begaf, 
maar wel terwijl het zich begaf van de 
plaats waar het zijn werk verrichtte naar 
het verblijf welk het op zondagen bij zijn 
ouders had; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 maart 1956. -1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Gilmet. - Gelijkluidende con
clus·ie, H. F. Dumon, advocaat.:generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 9 maart 1956 

HUUROVEREENKO:MST. - LANDPACHT. 
- GRONDEN VAN ON'l'BINDING VAN DE PACH'l' 
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vpoRZIEN .'lJIJ ARTIKEL. 1766 VAN HET BJJR
GERLIJK 'WE:I:BOEK. 

Wq,nneer de jeiten1·echter releveert dat de 
· huurder van een landeigendorn · het in 

pacht gehouden ,qoe(L niet regelmatig be
woont, spijt een uitdruleleelijle beding 
vq,n de overeenlwmst, met het gevolg dat 
de ,qebouwen verwaa1·loosd worden en 
dat, door het verwijderen van groat 
hoornvee, va1'kens en pl!timgedie·rte, en 
het gebrek aan mest, rle landen vera1·md 
worden, stelt hij vast dat de hu1wder in 
gebreke blijft de boerdedj te voorzien 
van de voor het bedrijf nodi,qe beesten, 
dat hij, bij de bebouwing niet als een 
goed hu.isvader handelt, dat hij de bepa
lingen van ile pacht niet nakomt en dat 
dam· deze tekortkomingen schade ont
staat voor de ven1achter, omstandighe
den toelatende de ontb·inding van de 
pacht uit te sprelcen. (Burg. Wetboek, 
art. 1766.) 

(Vi\.N DEN ABEEI,E, T. VAN DEN ABEELE.) 

ARRES'l', 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 december 1!}54 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te leper; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1766 van het 
Burgerlijk Wetboek en !}7 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis de tus
sen partijen gesloten pachtovereenkomst 
ten nadele van eisers verbroken verklaard 
heeft wegens tekortlroming aan hun pach
tersverplichtingen, om reden dat de ver
klaring van een heer Lecluyse een vol
doend vermoeden schept dat het bebouwen 
veel te wensen liet en dat eisers twee hof
steden uitbaatten en dat het niet mogelijk 
is beide hofsteden op een normale marrier 
te onderhouden, eerste onclerdeel, wan
neer volgens artikel 1766 van het Burger
lijk Wetboek de pacht slechts verbroken 
kan verklaarcl worden : 1 o indien de huur
cler van de boerderij cleze niet voorziet 
van de voor het beclrijf nodige beesten en 
gereeclschappen; 2° inclien hij met de be
bouwing ophoudt; 3° inclien hij bij de 
bebouwing niet als een goede huisvader 
handelt; 4° indien hij het gepachte voor 
een ander gebruik bezigt clan waartoe het 
bestemd was; 5° indien hij de bepal~ngen 
van de pacht niet nakomt, en indien daar
door schacle ontstaat voor de verpachter, 
wanneer het onmogelijk is uit de bewoor
dingen van het bestreclen vonnis uit te 
maken op welke dezer gronclen van ver
breking de pacht verbroken verklaard 
werd, wanneer deze onduidelijkheid in de 
motivering van het bestreden vonnis met 
het gebrek aan de door artikel !}7 van de 
Gronclwet vereiste motivering gelijkstaat; 

tweede onderdeel, wanneer het «· vermoe
den >> dat de bebouwing veel te wensen 
liet het << bewijs >> niet uitmaakt waarvan 
verweerders, als eisende partij, de last 
hadden luidens ai'tikel 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek; derde onderdeel, wan
neer, door het feit clat de pachter met de 
bebouwing zou ophouden als grond van 
verbreking van de pacht te beschouwen, 
artikel 1766 impliciet doch duidelijk aan 
de pachter toelaat twee hofsteden tegelijk 
uit te baten, vermits in dit geval de pach· 
ter geenszins << opgehouden >> heeft met de 
bebouwing, wanneer het bestreden vonnis 
alclus een grond tot verbreking aangeno
men heeft die door de wet niet uitdruk
kelijk voorzien en impliciet uitgesloten is: 

Overwegende dat, na te hebben aange
merkt dat appellanten, thans aanleggers, 
dezelfde argumenten naar voren brengen 
als v66r de eerste rechter, het bestreden 
vonnis verwijst naar de zware tekortko
mingen door die rechter ten laste van 
aanleggers aangehaald, namelijk het niet 
normaal bewonen der hoeve, lletwelk het 
niet behoorlijk onderhouden van gebou
wen en landen als gevqlg moet llebben, de 
onmogelijklleid twee hofsteden op een nor
male manier te onderhouden, de ene te 
Moorslede gelegen, de andere te Wervik, 
waarvan de exploitatie slechts kon ge
scllieden ten nadele van de eerste, waar
van de pacht het voorwerp van de betwis
ting uitmaakt; clat llet bestreden vonnis 
die redenen van de eerste rechte~· oordeel
lnmdig noemt en eruit afieidt dat het dan 
ook terecllt is dat deze de vordering van 
verweerders gegrond heeft verklaard, en 
het al de bescllikkingen van de beroepen 
beslissing bevestigt; dat, zodoende, llet 
bestreden vonnis de meer uitgebreide re
denen van de eerste recllter samenvat en 
overneemt; 

Overwegende, inderdaad, dat deze als 
gronden tot ontbinding van de pacht lleeft 
aangenomen het, spijt een uitdrukkelijk 
beding van de overeenkomst, niet regel
matig bewonen door aanleggers van llet 
in pacht gellouden goed, met het gevolg 
dat de gebouwen verwaarloosd worden en 
dat, door het verwijderen van groot 
hoornvee, varkens en pluimgedierte, en 
het daaruit voortvloeiend gebrek aan 
mest, van een normale exploitatie wordt 
afgeweken en de Janden verarmd worden, 
hetzij de onder 1 o, 3° en 5°, van het eerste 
onderdeel van llet middel en door arti
kel 1766 van llet Burgerlijk Wetboek 
voorziene gronden; 

Overwegende dat, clienvolgens, het eer
ste en het derde ondercleel van het midclel 
in feite niet opgaan; 

Overwegencle clat, daar het een overtol
lige reden van het vonnis bestrijclt, het 
tweede onderdeel van llet micldel niet ont
vankelijk is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
·ning·; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

9 maart 1956. -1" kamer. - Voot·zittet·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
_gever, H. Belpaire. - Gelijlclu.idende con
cl1tsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
-~ Ple'iters, HH. Strnye en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 12 maart 1956 

YOORLOPIGE HEOHTENIS. - WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - AANVRAAG TEN EINDE 
DE VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING MET 
BORG'l'OCHl' TE BEKOMEN AAN DE RECHTS
MACH~L' VAN WIJZEN GERICH1'. - BEVOEGD
HEID VAN DE RECH1'SllfACHT GELAST MET DE 
GROND VAN DE ZAAK. 

·Tvanneer cle correctionele t·echtbanlc, bij 
wie een vonler·ing aanhangig is ge
maalct, doot· een vonnis u.itspnw.lc heett 
rJedaan over een tussengeschil, en rZat 
hager beToep tegen dit vonnis werd in
gesteld, is z·ij, zolang zij met de grand 
·van de zaalc gelast blijft, alleen bevoegd 
on~ te beslissen over een aanvt·aag ten 
einrle de voorlopige invdjheidstelling 
met lJot·gtocht, voot·zien doot· artilcel111, 
2e alinea, van het vVetlJoel" van strat
·vonlet·ing, te lJelcomen (1). 

•(PROCUREUR-GENERAAL B!J HET HOF VAN RE
ROEP TE BRUSSEL EN DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, T. MON'l.'MORENCY, 
ROEFS EN VAN STEENKISTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de drie arresten 
-op 22 februari 1956 gewezen door het Hof 
vnn beroep te Brussel; 

Overwegt>.nde dat de voorzieningen sa
lnenhangend zijn; 

Overwegende dat verweerders namelijk 
vervolgd zijn wegens onttrekking aan de 
necijns van brandewijn voortgebracht of 
Yoor te brengen in een geheime fabriek 
\Vier apparaten en gereedschap een inhoud 
l1ebben welke 300 hectoliter te boven gaat; 

Dat aanhoudingsbevel tegen hen op 7 ja
nuari 1956 verleend werd, en clat zij in 
staat van voorlopige hechtenis v66r de 
Oorrectionele Rechtbank te Brussel ver
·schenen zijn, ten gevolge van een dag-

(1) In deze zaak was de voorlopige hechtenis 
beheerst door hoofdstuk VIII van het boek I 
van het Wetboek van strafvordering. Betref
fende de wet van 20 april 1874, zie TIMMERMANS, 1 

vam·ding van de administratie de1• doua
nen en accijnzen del. 18 januari 1956; 

Overwegende dat, bij vonnis ·van 2 fe
bruari 1956, deze rechtbank de· tegen ver
weerders ingestelde vordering ontvanke
lijk heeft verklaard en tle zaak naar de 
terechtzitting van 11 februari 1956 heeft 
verwezen om over de grond te pleiten ; 

Dat verweerders, de administratie der 
douanen en accijnzen en het openbaar 
ministerie tegen dat vonnis boger beroep 
ingesteld heb ben; da t elke verweerder 
daarna aan het hof van beroep, dat ken
nis van het tussengeschil had, een aan
vraag tot voorlopige invrijheiclstelling met 
borgtocht heeft gericht; dat, op 11 fe
bruari 1956, de Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel bet onderzoek ten grande van 
de zaak op 26 februari 1956 heeft uitge
steld, ten gevolge van de tegen het vonnis 
van 2 februari 1956 ingestelde beroepen; 

Overwegende dat de bestreden arresten 
de door verweerders ingecliende aanvra
gen tot voorlopige invrijheidsstelling met 
borgtocht hebben ingewilligd; 

Over het middel : afgelei<l hieruit clat 
het hof van beroep onbevoegd was om 
over de verzoeken van verweerders uit
spraak te doen; 

Overwegende dat, na outlasting van het 
onclerzoeksgerecht het rechtscollege dat 
kennis van de grand van de zaak heeft 
alleen bevoegd is om te beslissen over de 
aanvraag van verdachte ten einde de voor
lopige invrijheidstelling te bekomen; 

Overwegemle tlat cle beroepen gericht 
tegen het vonnis van 2 februari 1956, 
waarbij de Oorrectionele Rechtbank te 
Brussel er zich toe beperkt had de tegen 
verweerders gerichte vordering ontvanke
lijk te verklaren, de grand van de zaak 
v66r het hof van beroep niet gebracht 
hebben; 

Dat de correctionele rechtbank dus ai
leen bevoegd was om over de aanvragen 
van verweerders uitspraak te doen; 

vVaaruit volgt dat het middel geg~·ond 
is; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leicling bestaat de andere middelen te on
derzoeken; voegt de voorzieningen sam en; 
verbreekt de drie bestreden arresten; zegt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissingen; verwijst de aanvragen 
tot voorlopige invrijheidsstelling naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Brussel, opdat 
deze zou uitspraak doen overeenkomstig 
hoofdstuk VIII, boek I van het Wetboek 
van strafvordering·, en in openbare te-

Etwle su1· la detention pdwent-ive, n' 255. Zie 
ook GARRAUD, lnstnwtion c1·iminelle et proce
dtt1"e p{;nale, bd. III, n' 879. 
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rechtz;itting; veroord.eelt verweerders tot 
de;kosteri. 

12 maart 1956. - 2° kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, ra:adsheer waarne
mend voorz;itter. - Verslaggevet·, H. Huy
brechts. Gelijlclu-irlende conclusie, 
H. Depelchin, advocuat-generual. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 12 maart 1956 

1 o VER.J A lUNG (IN S'rRAFZAKEN). 
MEERDERE INBREUKEN, GEPLEEGD DOOR EE:'il 
VERDACH'l'E, DE BEWERICS'l'ELLIGING VAN EEN 
EN HE'l'ZELFDE S'l'RAFBAAR INZICH'l' UI'l'MA· 
KENDE. - TERMIJN VAN VERJARING BEGIN
NENDE EERST 1'E LOPEN VANAF DE LAA'l'S'l'E 
STRAFBARE DAAD. 

2° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIF· 
'l'EN. - GEBRUIK DOOR DE VERVALSER. -
EEN EN DEZELFDE STRA~"BARE DAAD, MAAR 
WAARVAN DE UI'l'I'OERING HE1' PLEGEN .VAN 
'l'WEE ONDERS.CHEIDEN MISDRIJVEN BEHELS'l'. 

go V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSHEID.- VALSHEID IN GESCHRIF'l'EN. 
- GEBHUIK DOOR DE VERYALSEH. - VER
OOR.DELING WEGENS HE'l' OPUAKEN VAN EEN 
VALS S'l'UK EN HE'l' GEBRUIK YAN DI1' STUK 
DOOR DEZELFDE DADEH, MAAR 1'0'1' EEN EN
KELE S'l'RAF. - WE1'1'IGHEID. 

1 o Wannee·r meerdere inb-re~tlcen, gejJleegd 
door dezelfde venlachte, de bewerkstel
liging zijn · van een en hetzelfde strat
baat· inzicht, en aldus slechts een enkel 
tnisdrijf ?titmalcen, be,qint de termijn 
·van ver]aring ten opz·ichte van het ganse 
n~isdrijf eerst te lojJen ·vwnaj' de laatste 
strafbare daad (1). 

2° Zo de vnlsheid in r;eschriften, en het 
r;ebndk van valsheid, gepleegd door rle 
vervalser, handelende met hetzelfde 
strafbaa-r inzicht, of met hetzelj'de oo_q
mer7c om te schaclen, slechts een enlwl 
misdr"ijf ·uitmalcen, behelst nochtans de 
u'itvoe·r-in_q van die rlaad het ple_qen ·van 
twee onderscheiden misdTij-ven (2). 

3° Wanneer de vervrtlser, handelend met 
hetzelfde berlt·ie_qli.j 7c Oj)zet of met het
zelfde oo_qmerlc om te scharlen, geb·rui7c 
heeft _qenuwlct vwn het valse stnlc, ve·r
mag de ·rechtet· hem te veroot·delen we
yens valsheid en ·we_qens rJebrnilc van 
valsheirl, mawr Mj mag hem slechts tot 
een enlcele stntf ·veroot·delen (3). 

(1) Verbr., 2 september 1955 (Arr. Ve·rb,·., 
1955, biz. 964) ; meer bijzonderlijk op het stuk 
van valsheid en gebruik van valsheid : verbr., 
6 juli 1953 (ibid., 1953, biz. 771). 

(CANFYN EN CONSOR1'EN.} 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering gewezen : 

A. Wut betreft cle voorziening van 
Arthur Canfyn : 

Over het eerste micldel, ufgeleid uit de 
schending van de artikelen 22 en 26 van 
de wet van 17 upril1878, 227 van het Wet
boek van strafrechtspleging, en 97 van de 
Grondwet, in zover het bestreden arrest 
overweegt, om de verjuring te stuiten, dut 
al de gepleegde feiten begaun werden in 
overleg met de eerste en de tweede be
kluagde (Hebbinckhuys en de Ryck) daar 
deze feiten de opeenvolgende uitvoering 
zouden geweest zijn van hetzelfde straf
buur oogmerk, namelijk z;ich op schuldige 
wijze te verrijken ten nadele van de ge
meente Temse, en verder nogmaals aan
stipt clat verschillende personen die allen 
hetzelfde doel .nastreven met meervoudige 
inbreukeri te plegen strafbuar z;ijn indien 
de laatste inbreuk niet verjaard is, eerste 
onclercleel, dan wanneer eiser uitdrukke
lijk in zijn conclusies verkluurde en uit
eenzette dat hijzelf geen llet minste mate
rieel voordeel genoot door de hem ten 
luste gelegcle inbreuken en dut de feiten 
enkel aan andere betichten gebuut hebben 
en het bestreclen arrest die verkluring niet 
weerlegt en nog veel mincler aanduidt 
welk muterieel voordeel eiser zou genoten 
hebben of laat kennen op welke munier 
hij zich zou verrijkt hebben ten nadele 
van de gemeente Temse; tweede onder
dee!, in z;over het bestreden arrest de stui
ting der verjuring ten opzichte van eiser 
dun rechtvaurdigt met de beschouwing 
dat de laatste strafbure duden in hoofcle 
van de eerste en tweede verdachten (Heb
binckhuys en De Ryck) respectievelijk ge
steld werden in december 1953 en tussen 
29 juni en 4 juli 1953, zonder op gelclige 
manier vast te stellen dut deze strafbare 
ducle.n, aan dewelke eiser volkomen 
vreemd is, sumenhangend zrJn met de 
strafbitre feiten waarvoor eiser terecht 
stond : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dut eerste uunlegger met 

(2) Verbr., 13 april 1953 (1i1'1'. Yerb1'., 1953, 
biz. 540); 2 september 1955 (ibid., 1955, 
biz. 964). 

(3) Verbr., 13 april 1953 (A1'1'. Ve1·br., 1953, 
biz. 540). 
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andere beklaagden vervolgd en tot een en
kele straf veroordeeld werd wegens vals
heid in geschriften, gebruik van valse 
stukken, oplichting en omkoping; 

Overwegende dat hij, bij v66r het hof 
van beroep genomen conclusies, aanvoerde 
dat de te zijnen laste gelegde feiten 
vreemd waren aan de overige ten laste van 
zijn medebeklaagden gelegd, alsook dat de 
in de telastlegging omschreven feiten hem 
geen voordeel verschaften en enkel aan 
anderen gebaat hadden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het geheel der strafbare da
den door de beklaagden gepleegd de op
eenvolgende en voortdurende uitvoering 
van eenzelfde strafbaar oogmerk uit
maakt, te weten .zich op schuldige wijze 
ten nadele van de gemeente Temse te ver
rijken; 

Dat het er verder nog op wijst uat de 
<mtkenning door eerste aanlegger, toen
malige schepen, van alle schuld in het be
drog op grote schaal door eerste twee 
medebeklaagden, toenmalig burgemees
ters, met verschillende aannemers ten na
dele van de gemeente gepleegd en in het 
aanvragen van steekpenningen ten gunste 
van de gemeentelijke mandatarissen, vol
komen indruist tegen de gegevens van de 
bundel, die het arrest opsomt; . 

Dat het daarbij de conclusies van aan
legger op gepaste wijze beantwoord heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ten laste van eerste aanlegger bewezen ver
klaart ondermeer de telastlegging XXXII, 
bedoelende feiten van gebruik van valse 
stukken « tot 26 september 1952 )), gepleegd 
dus, voor zekere dezer feiten, min dim 
drie jaar voor de datum van het bestre
den arrest; 

Dat dit arrest, om de veroordeling van 
aanlegger tot een enkele straf te recht
vaardigen, vaststelt dat al de feiten die 
te zijnen laste bewezen verklaard werden 
het gevolg van een zelfde voortgezet mis
dadig opzet zijn ; 

Overwegende dat, wanneer verschillende 
door dezelfde beklaagde gepleegde feiten 
doordat zij de opeenvolgende en voortge~ 
zette uitvoering van eenzelfde misdadig 
opzet zijn, slechts een enkel strafbaar feit 
uitmaken, de termijn van verjaring van 
de publieke vordering ten opzichte van het 
ganse misdrijf eerst begint te lol)en vanaf 
de laatste strafbare daad; 

Dat de publieke vordering derhalve niet 
verjaard was op de datum van het arrest; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel slechts een overbodige be
weegreden van het arrest bestrijdt en, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending. van de artikelen 194, 196, 197, 
246 en 496 van het Strafwetboek, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, schending der rechten van 
de verdediging, en miskenning van het 
geloof dat client gehecht te worden aan 
de akten namelijk de processen-verbaal 
van verhoor en vaststellingen betreffende 
de vervo lgingen ingesteld lastens eiser, 
eerste onderdeel, in zover de betichtin
gen VII, B, IX, XXX, B, en XXXII weer
houden werden tegelijkertijd als de be
tichtingen VII, A, VIII, XXX, A, en XXX, 
I, namelijk l!et gebruik van valse stukken 
en de vervaardiging van die stukken las
tens dezelfde persoon, dan wanneer het 
gebruik van een beweerd vals stuk door 
degene die het vervaardigde enkel de vol
trekking daarstelt van het misdrijf van 
valsheid; tweede onderdeel, in zover het 
bestreden arrest, wat de feiten sttb be
tichtingen VII en volgende (drukkerij) 
betreft, de beschuldigingen uitgaande van 
medeveroordeelden Hebbinckhuys en Hey
len zonder meer overneemt om de schuld 
van eiser te aanvaarden, dan wanneer 
deze in .zijn conclusies ontwikkelde dat 
die beschuldigingen tegengesproken zijn 
door vaststellingen en getuigenissen, en 
nalaat deze vaststellingen en getuigenis
sen te weerleggen of zelfs te verwerpen 
en in zover het arrest zonder meer aan~ 
stipt dat de korttekening van de betwiste 
factuur ·gedaan werd door eiser, zonder 
vast te stellen dat die handeling bedrieg
lijk was spijt de opwerping van eiser 
dat die gebeurlijke korttekening zou kun
nen gegeven geweest zijn zonder bedrieg
lijk opzet van .zijnentwege; derde onder
dee!, in zover het bestreden arrest, wat 
de feiten sttb betichtingen XXX en vol
gende (Sint-Antoniusschool) betreft, enkel 
vaststelt dat volgens de verklaringen van 
Buytaert, eiser hem zou gezegd hebben 
hoe hij zijn facturen moest maken en ver
klaard hebben dat hij zijn plan moest 
trekken om aan zijn geld te geraken, dan 
wanneer in conclusies uitdrukkelijk op
geworpen werd dat het schepencollege 
over die zaak beraadslaagde en besliste 
en akkoord was, en zulks de zaak regel
matig maakt zodat geen bedrog denkbaar 
is, en dan wanneer de vervaardiging en 
het gebruik van de bedoelde stukken die 
vals •wuden zijn, alsmede het bedrieglijk 
doel ontkend werden; vierde onderdeel, 
in zover het bestreden arrest, wat betreft 
de feiten van het dossier not. nr 10403/54 
(steekpenningen), enkel vaststelt dat eiser 
de eerste voorstellen zou gedaan hebben, 
eerst in contact kwam met Moortgat om 
steekpenningen te vragen en zou verklaard 
hebben aan Hebbinckhuys dat het moge
lijk was een procent te bekomen, dan 
wanneer eiser in elk geval -in zijn conClu
sies dd. 14 juni 1955 v66r het hof van 



- 569 

beroep opwierp dat ,indien er besprekingen 
zouden geweest zijn deze toch niet als 
strafbare verzoeken, beloften, aanbiedin
gen enzovoorts, konden aangezien worden 
en dat bij toch geen daad van zijn ambt 
pleegde hetgeen alle strafbaarheid uit
sluit, en het bestreden arrest die twee 
rechtspunten noch weerlegt noch be
spreekt : 

Overwegende dat het middel niet be
paalt hoe het bestreden an'est de rechten 
van de verdediging en het aan de akten 
verschuldigd geloof zou geschonden heb
ben; 

Dat het, in zover het die ·SChending aan
voert, niet ontvankelijk is; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, zo het opmaken van 
een vals stuk en het gebruik van dit stuk 
door dezelfde dader, handelende met be
drieglijk opzet of met het oogmerk om te 
schaden, slechts een en dezelfde strafbare 
daad uitmaken, de uitvoering van die 
daad nochtans het plegen van twee onder
scheiden misdrijven behelst, waaruit volgt 
dat, alhoewel een enkele straf mag uit
gesproken worden, de bepalingen die deze 
onderscheiden misdrijven voorzien en be
teugelen dienen toegepast; 

Overwegende dat het arrest geen afzon
derlijke straffen uitgesproken heeft uit 
hoofde van de feiten van gebruik van 
valse stukken ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
rechte faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger in conclu
sies v66r het hof genomen aanvoerde dat 
de eerste rechter ten onrechte de verkla
ringen van eerste, zesde en zevende mede
beklaagden als eensluidend en uitdrukke
lijk beschouwde, hoewel zij die eigen
schappen niet bezaten: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop gewezen heeft dat eerste en zesde 
medebelrlaagden <<ten stelligste de eerste 
schepen en tevens architect Canfyn be
schuldigen met kennis van zaken aan het 
bedrog en aan !let bouwen medegedaan te 
hebben Jl; 

Dat !let alzo op passende wijze die con
clusies beantwoord heeft; 

Overwegende dat het · bestreden arrest 
de opwerping van aanlegger dat deze de 
betwiste factum· gebeurlijk zou kunnen 
gekorttekend hebben, doch zonder bedrieg
lijk oogmerk van zijnentwege, voldoende 
weerlegt dom~ de telastleggingen van vals
heid in geschriften, gebruik van valse 
stukken en oplichting bewezen te verkla
ren in de bewoordingen van de wet, die 
zulk oogmerk voorzien; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over !let derde onderdeel : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de besproken feiten de uit
voering van zinkwerken betreffen die op 
fictieve wijze aan de gemeente aangere
kencl werden ; 

Dat, bij conclusief;l v66r het hof van be
roep genomen, eerste aanlegger aanvoerde 
dat hij wist dat het schepencollege over 
die aangelegenheid beraadslaagde en be
sliste, maar dat hij niet actief deelgeno
men heeft aan bedoelde onregelmatighe
den; 

Overwegende clat de rechter over de 
grond die conclusies op passende wij.ze 
beantwoord !1eeft en gebruik gemaakt 
heeft van zijn souvereine beoordelings
kracht, door te steunen op de verklaring 
van een medebeklaagde « dewelke geen de 
minste reden heeft om derde beklaagde 
(eerste aanlegger) voor die gevallen in het 
gedrang te brengen ll en « bekent de denk
beeldige facturen opgemaakt te hebben in
gevolge richtlijnen hem gegeven door de 
schepenen Canfyn en De Ryck ll ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde onderdeel : 

Overwegemle dat de door het hof van 
beroep bewezen verklaarde feiten de om
koping betreffen van de toenmalige burge
meester Hebbinckhuys en de toenmalige 
schepen Canfyn, eerste aanlegger, door 
ingenieur Moortgat, ten einde aangeduid 
te worden als ontwerper van v66r de ge
meente nit te voeren werken; 

Overwegende dat, bij conclusies v66r 
het hof van beroep genomen, eerste aan
legger staande hield dat « zo er we! zulke 
besprekingen gevoerd werden, deze toch 
niet als strafbare verzoeken, beloften, 
aanbiedingen enzovoorts, kunnen aange
zien worden ll, dat er geen strafbare ver
zoeken in zijn hoofde geweest zijn, dat 
hij nooit iets ontving van Moortgat of van 
anderen en << geen daad van zijn ambt zou 
gepleegd hebben Jl; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij een souvereine beoordeling in feite, 
er op wijst dat Moortgat en Hebbinck
huys, zonder daartoe het rninste belang 
te hebben, danr zij bekentenissen afgeiegd 
hadden, formeel zijn om te verklaren dat 
Canfyn toenmalige schepen van openbare 
werken, de eerste in contact kwam met 
Moortgat, een der to~komstige ontwer
pers, om de steekpenningen af te vragen; 
dat het ook sonverein vaststelt dat Heb
binckhuys nog verklaart dat, na van Can
fyn vernomen te hebben dat er rnogelijk
heid bestond een nrocent van 9 t. h. te 
bekornen, hij zelf dit procent tot 12 t. h. 
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heeft opgedreven tijdens een latere be
spreking met Van de Velde, dewelke na
derhand als officiele ontwerper werd ge
kozen, en dat hij aan Oanfyn zijn aandeel 
in het procent heeft overgemaakt; 

Dat het, steunende op die beschouwin
gen om aanlegger wegens die feiten te 
veroordelen, de in zijn conclusies opge
worpen ptmten besproken en weerlegd 
heeft; 

Dat het onderdeel feiteHjke grondslag 
mist; 

B. Wat betreft de voorziening van Al
bert Hars : 

Over het mitldel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 196, 197 en 496 van 
het Strafwetboek, 1319 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
schending der rechten van de verdecliging, 
en miskenning van het geloof dat dient 
gehecht te worden aan de akte.n namelijk 
de processen-verbaal van verhoor en vast
stellingen betreffende de vervolgingen in
.gestelcl lastens eiser ; eerste onderdeel, in 
zover de betichtingen XIX en XXI tege
lijkertijd weerhouden werden, namelijk 
de vervaardiging van een vals stuk en het 
gebruik van dit stuk, lastens clezelfde per
soon, clan wanneer het gebrnik van een 
beweercl vals stuk door degene c1ie het 
vervaarcligde enkel de voltrekking uit
maakt van het misdrijf van valsheid; 
tweede onderdeel, in zover het bestreden 
arrest naast het materieel element van cle 
valsheid in geschriften ook het bedrieglijk 
inzicht weerhoudt omdat ·in casu de be
doelde werken aangerekend werden aan 
-de gemeente en er geen kredieten daar
voor nitgeschreven waren, dan wanneer 
het niet bepaald wordt in het arrest dat 
eiser dit wel wist of kon of moest weten, 
niet verklaarcl wordt hoe hij dit zon we
ten of moeten of knnnen weten, dan wan
neer hij in zijn conclusies uitdrukkelijk 
opwerpt dat hij onwetend was van deze 
gemeentelijke aangelegenheden, en clan 
wanneer uit geen enkel onderzoekverrich
ting blijkt clat eiser op de hoogte was 
van die ontstentenis van kreclieten; clercle 
onclercleel, in zover het bestreclen arrest 
de betichting XXII (aftroggelarij : arti
kel tl96 van het Strafwetboek) weerhoudt 
met de beschouwing clat het aang·ewend 
miclclel op zich zelf een misclrijf is (citaat 
nit Tmite de dro·it criminel, nitgave 1944, 
Schnincl) en met de beschouwing clat het 
inzicht een onwettig voorcleel te verschaf
fen aan De Ryck << clerhalve >> ten genoege 
van rechte bewezen is, clan wanneer, zo 
het aangewend micldel immers .zelf een 
misdrijf zou zijn, het dan als clnsdanig 
-client betengelcl te worden, maar niet cle 
aftroggelarij - ander misclrl.jf - tot 
stand brengt, dan wanneer blijkt clat ten 
onrechte de valsheicl in geschriften en het 
gebrnik van een beweercl vals stuk weer-

houden worden en clan wanneer het be
staan van dat beweerd inzicht gebrekkig 
gemotiveerd is zoals hierboven aangeduicl; 
in zover de beweegredenen van het bestre
den arrest de neergelegde conclusies niet 
weerleggen : 

Overwegencle dat het midclel niet be
paalt hoe het bestreden arrest de rechten 
van de verclediging en het aan de akten 
verschnldig·cl geloof zou geschonden heb
ben; 

Dat, in zover het ·cue schenclingen aan
voert, het niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegencle dat het arrest geen afzon
clerlijke straffen uitgesproken heeft nit 
hoofde van het feit van gebruik van een 
vals stnk; 

Dat dit ondercleel van het midclel naar 
rechte faalt, zoals blijkt uit het antwoorcl 
op het eerste ondercleel van het tweede 
miclclel aangevoerd door eerste aanlegger; 

Over het tweede onclercleel : 

Overwegende clat nit het bestreclen ar
rest blijkt dat tweecle aanlegger vervolgcl 
wercl nit hoofcle van valsheid in geschrif
ten, gebruik van een vals stnk en oplich
ting, om een :fictieve factum· ingediend te 
hebben wat de werken betreft die er op 
vermeld staan, namelijk werken aan het 
gebouw van het vreclegerecht, alhoewel 
zij uitgevoerd werclen om de kerktoren, 
het gemeentelmis en de woning van de 
meclelleklaagde De Ryck te verlichten ter 
gelegenheid van clezes inhulcliging als bur
gemeester; 

Overwegende dat, wat betreft de telast
legging van valsheid in geschriften en ge
brnik van een vals stuk, tweede aanleg
ger, bij conclusies v66r het hof van beroep 
genomen, aanvoercle clat de op de factuur 
aangednide beschrijving tler uitgevoerde 
werken onjnist was, cloch niet de er op 
vermelcle prijs dezer werken, dat hij 
slechts de lletaling vervolgde van de te
g·enwaarcle zijner uitgevoerde prestaties 
en leveringe.u, al waren deze geheel of ten 
dele verzwegen of vertloken, en dat hij 
cle gemeentelijke begroting en het bedrag 
der kreclieten niet kende en volkomen te 
goecler trouw was; 

Overwegende clat h'et bestreden arrest 
die conclnsies !Jeantwoordt met de be
schouwing dat uit de gegevens van de 
bunclel blijkt « dat de twee bestanddelen 
die vereist zijn om de valsheid in geschrif
ten uit te maken wel degelijk verenigd 
zijn, namelijk : 1° ·een materieel element: 
de vertlraaiing van de \vaarheicl - in casn 
verlichtingswerken voor de feesten in 
plaats van werke:i:t aan het vredegerecht; 
- 2° een moreel element : het bedriegelijk 
opzet in casn werken aan de gemeente 
aanrekenen voor dewelke geen krecliet bee 
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stond en cleze ten onrechte door de be
volking van Temse te laten bekostigen Jl; 

dat het daarnit afleidt dat « het inzicht 
zichzelve en zijn mededader De Ryck, de
welke persoonlijk Maes had moeten vol
doen, een onwettig voordeel te verschaffen 
ten genoege van rechte is bewezen ll; 

Dat de rechter over de groncl alzo het 
bedrieglijk inzicht en namelijk ten minste 
impliciet, doch ondnboelzinnig, de kennis 
van het gemis aan krediet om de werken 
te betalen, vastgesteld heeft in hoofde ,;an 
aanlegger; 

Dat het onc1ercleel, in feite, niet opgaat; 

Over het clerde onderdeel : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
de eerste twee onderdelen blijkt dat de 
veroordeling nitgesproken nit hoofde van 
valsheid in geschriften en gebruik van 
een vals stuk wettelijk is ; 

Overwegende da t het derde onderdeel 
van het middel aileen de veroordeling van 
tweede aanlegger nit hoofde van oplich
ting betreft, dan wanneer de nitgesproken 
straf wettelijk gerechtvaardigd blijft door 
de vaststellingen van het arrest aangaan
de voormelcle valsheid in geschriften en 
gebruik van een vals stnk; 

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

0. Wat betreft de vier voorzieningen : 

Overwegende dat de snbstantii~le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissingen overeenkomstig de wet zijn; 

II. In zover' de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de bnrger
Iijke vordering gewezen : 

A. Wat betreft de voorziening van twee
de aanlegger : 

Over het derde onden1eel van het mid
del : 

Overwegende dat nit de beschonwingen 
van het arrest, vermeld in het antwoord 
op het tweede onderdeel van het middel, 
vloeit dat de gemeente Temse geen schnl
den aangeg·aan had voor de nitgevoerde 
werken; dat de rechter over de grond 
daarnit wettelijk heeft knnnen afleiden 
dat aanlegger zich schnldig gemaakt had 
aan oplichting ten nadele van de bnrger
lijke partij ; 

B. Wat betreft de voorziening van eer
ste aanlegger : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept; 

0. Wat betreft de voorzieningen van 
derde en vierc1e aanleggers : 

Overwegende dat aanleggers geen mid
del inroepen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

12maart HJ56. - 2• kamer. - VoorzU- . 
ter, H. Vandermersch, raadsheer. waarne-· 
mend voorzitter.- Ve1·slag_qevet·, H. Hny
brechts. Gelijlclnidende conclnsie,. 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 12 maart 1956 

l\USDRIJF. - VONNIS HE'l' FElT BEWEZEN' 
VERKLAREND .1\IAAR DE VERDACHTE VRIJSPRE
KEND OM DE ENIGE REDEN DA'l' HE'l' FElT VAN 
WEINIG BELANG IS. - 0NWETl'IGHEID. 

Is onwettig, het vonnis dat, na bewezen 
te hebben verlclaat·d het feit ten laste
·van de verdachte gelegd, deze nochtans 
vrijsp1·eelct 01n cle enige 1·eden dat het 
teit van weinig belang is. 

(PROCUREUR· DES KONINGS TE GENT, 
T. VAN HEDDEGEM.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 october 1955 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid nit de schending van de artikelen 1 
en 2 van de beslnitwet van 29 december· 
1945, aangevuld door deze van 6 december 
1946, en 87 van het vVetboek van straf-, 
recht, doordat het bestreden vom1is het 
feit, de verdachte ten laste gelegd, bewe
zen verklaart, doch wegens het weinig be
lang ervan aanlegger vrijspreekt op grond 
van het adagium de minimis non curat 
praetor, dan wanneer het strafbaar feit, 
zo het door de reGhter als bewezen wordt 
aangezien, aileen van straf kan vrijge
steld worden in de gevallen waarin de 
wet een grond van rechtvaardiging of van 
vrijstellende verschoning voorziet : 

Overwegende dat aanlegger strafrechte-· 
Iijk vervolgd werd om, bij inbreuk op de 
artikelen 1 en 2 van de beslnitwet van 
29 december 1945 aangevuld door artikel 1 
van de besluitwet van 6 december 1946 
« o.pschriften ... te hebben aangebracht op
de open bare weg ... op andere plaatsen dan 
die welke door de gemeenteoverheden tot 
aanplakking zijn bestemd of vooraf en 
schriftelijk werden vergnnd door de eige
naar of door de gebruiksgerechtigde ll; 
dat het wanbedrijf, na aanneming van 
verzachtende omstandigheden, bij beschik
king van de raadkarner van de Rechtbank 
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vari eerste aanleg te Gent dd. 5 augustus 
1955 naar de bevoegde politierechtbank 
werd verwezen ; . 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door het feit bewezen te verklaten 
€n verdachte vrij te spreken om de enige 
reden dat « het feit van weinig belang is 
en onder het adagium vult de minimis non 
curat praetor » een grond van rechtvaar
diging en vrijstellende verschoning instelt 
die door de wet niet voorzien wordt; dat 
hij aldus de in het middel aangehaalde 
wets bepalingen · geschonden heeft; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; zegt dat melding van onder
havig arrest .zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zetelende in 
hoger beroep; veroordeelt verweerder tot 
de kosten. 

12 maart 1956. - ze kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - V m·slag_qever, H. De
lahaye. - Gelijlcluidende conclttsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 12 maart 1956 

VERKEER. - HIERARCHIE VAN DE WEGEN. 
- WEGCODE VAN 8 APRIL 1954. - ARREST 
IN FEITE VAS'l'STELLEND DAT EEN ZIJWEG, SA
ME:-!LOPEND MET EEN VAN EEN RIJBAAN VOOR
ZIENE OPENBARE WEG, OP HET KRUISPUN'l' 
HET UITZICH'l' HEEF'l' VAN EEN GEKASSEIDE 
WEG. - ARREST BESLISSEND DA'l' DE VOOR
RANG VAN RECHTS 'fOEPASSELIJK IS. - WE'l'
'fiGHEID. 

Uit het feit dat een zijweg, samenlopend 
met een van een rijbaan voorziene open
bare weg, r1ekasseirl is aan de aansltti
ti·ng, en aldaar het witzicht heett van 
een gelcasseide wert, vermag de feiten
t·echter wettig at te leiden rlat· de be
stmwder die op de 011enbare weg voor
zien van een djbaan 1·ijdt de doorgang 
vrij moet laten voor deze die, uit de 
zijweg lcomende gereden, van rechts 
komt (1). (Kon. besluit van 8 april 1954, 
art. 2, 4°, 15 en 16, 2, c.) 

(KEMPEN, T. FRANSEN EN BERCKMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1955 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

(1) Raadpl., op het stuk van de W egcode 
van 1 februari 1934, verbr., 15 december 1952 
(Arr. Verbr., 1953, blz. 23.1). 

I. Voot zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
publieke. vordering tegen eerste aanlegger 
ingesteld : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 51, 54, 55 van de 
Wegcode, 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest eerste eiser tot een 
strafboete veroordeeld heeft wegens sla
gen en verwondingen en overtreding van 
artikel 42 van de W egcode, tweede eiser 
burgerlijk verantwoordelijk verklaard 
heeft, verweerder Fransen niet plichtig 
verklaard heeft aan overtreding van de 
Wegcode en verder beslist heeft dat de 
rechtbank onbevoegd was om uitspraak te 
doen over cle burgerlijke eis van tweede 
eiser tegen verweercler Fransen, om re
den clut cle Lidostraut waaruit verweerder 
Fransen kwam aangereden de prioriteit 
genoot tegenover eerste eiser die, op de 
Lommelsesteenweg rijdende, de Lido
straat op zijn rechterkant vond, en deze 
prioriteit enkel en aileen gestaafd heeft 
op het feit dat de Lidostraat, « aan de 
aunsluiting gekasseid was ll, zonder echter 
te ontkennen dat de Lidostraat over haar 
gause lengte een aardeweg is, met uitzon
dering van het gedeelte ervan dat aan de 
aansluiting gelegen is, en alleszins zonder 
de besluiten van eisers te beantwoorden 
in zover zij staande hielden dat gezegde 
straat « een gewone aardeweg is ll, wan
neer de aardewegen altijd als secundaire 
wegen dienen beschouwd te worden, wan
neer een aardeweg zijn karakter van se~ 
cundaire weg niet verliest indieri, bij zijn 
aansluiting met een. steenweg, hij over 
een zekere afstanu bestraat is, wanneer 
bijgevolg verweerder Fransen die op een 
aardeweg reed over geen prioriteit genoot 
tegenover eerste eiser, die, wel integen
fleel, zelf over de prioriteit genoot, wan
neer minstens het bestreden arrest onvol
doende of onduidelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat eerste aanlegger we
gens inbreuk op de artikelen 418 en 420 
van het Strufwetboek en 26, 1, van de 
Wegcode van 8 april 1!t54 veroordeeld 
werd tot een enkele straf en, solidairlijk 
met tweede uanlegger, tot de kosten van 
de publieke vordering ; 

Ove.rwegende dat eerste verweerder door 
tweede aanlegger rechtstreeks gedagvaard 
werd wegens inbreuk op dezelfde artike
len 418 en 420 en op artikel 16, 2, c, van 
voormelde code, maar buiten zake gesteld 
werd; 

Overwegende dat <lie inbreuken op de 
W egcode vreemd zijn aan inbreuken voor
zien bij de in het middel aangeduide arti
kelen 51, 54 en 55 van de ter zake toe
gepaste W egcode ; 

Overwegende dat de weggebruiker, die 
de verkeetsvoorrang geniet, niet ontslagen 
is van de verplichting alle door de om-
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~tandigheden vereiste voorzorgsmaatrege
len te treffen, namelijk deze voorzien door 
.voormeld artikel 26, 1, van de Wegcode; 

Overwegende dat, zelfs in de veronder
stelling dat het middel, in werkelijkheid 
gesteund op de schending van artikel 16, 
2, c, van de Wegcode van 8 april 1954, 
gegrond zij, bet de verbreking van het 
·arrest nochtans niet zou kunnen mede
brengen, wat de beslissing over voormelde 
vordering betreft; dat dit arrest, inder
daad, vaststelt, zonder uit dien hoofde 
bestreden te worden, dat eerste aanlegger 
zijn snelheid niet geregeld heeft zoals de 
plaatsgesteldheid, het regenachtig weder 
en de glibberige _staat van de weg het ver
€isten en alzo de burgerlijke partij Berck
mans aangereden en gekwetst heeft; dat 
deze vaststelling de uitgesproken straf 
wettelijk rechtvaardigt; 

Waaruit volgt dat het middel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

II. Voor zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering door tweede ver
weerder tegen beide aanleggers gericht : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanleggers solidairlijk veroordeelt aan 
die burgerlijke partij twee vergoedingen 
te betalen, waarvan een ten provisionelen 
titel; dat het, voor het .overige, een des
kundig onderzoek beveelt en de kosten 
voorbehoudt; 

Ovei·wegende dat dergelijke beslissing, 
naar de zin van artikel 416 van het Wet
boek van strafvordering, geen eindbeslis
sing is en niet gewezen is over een geschil 
no pens de bevoegdheid; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk 
zijn; 

III. Voor zover de voorziening van 
fweede aanlegger gericht is tegen de be
slissing gewezen over de burgerlijke vor
dering door aanlegger tegen eerste ver
weercler ingesteld : 

Over het middel hierboven vermelcl : 

Overwegende dat, naar luid van de ar
tikelen 50 en 51 van de Wegcode van 1 fe
bruari 1934, gewijzigd door het besluit 
van de Regent van 16 october 1947, een 
aardeweg een secunclaire weg was en dat 
de openbare wegen als hoofdwegen of 
secunclaire wegen aangezien waren niet 
aileen op de splitsingen, aansluitingen of 
kruisingen, maar ook bij het nacleren er
van; 

Dat voormelde Wegcode opgeheven was 
en de bepalingen van de Wegcode van 

8 april 1954 van toepassing waren op het 
ogenblik der feiten; 

Dat, naar luid van de artikelen 2, 4°, 
· en 16, 2, c, van deze laatste code, eeh 
kruispunt de plaats is waar twee of meer 
openbare wegen samenlopen en dat, op het 
genaderd kruispunt, hoofdweg is, ten op
zichte van de aardewegen en paden : elke 
openbare weg met een rijbaan; dat de 
hH~rarchie der wegen dus nog enkel be
paald wordt door de toestand der wegen 
op het. genaderd kruispunt en niet meer 
bij het mideren van dit punt; 

Overwegende dat de conclusies door 
aanleggers v66r het hof van beroep gena
men aanvoerden dat de Lidostraat, waar
uit eerste verweerder gereden kwam, aan 
de rechterkant van de wagen door eerste 
aanlegger op de Lommelsesteenweg ge~ 
stuurd, als aardeweg moest beschouwd 
worden; 

Overwegende <lat het bestreden arrest 
erop wijst dat een weggebruiker, die op 
zijn rechterkant een baan tr•eft, slechts 
volgens het uitzicht op de aansluiting 
zelve kan bespeuren of deze zijweg een 
aarcleweg is of niet en dat het dus zonder 
belang is de aard van het wegdek op een 
zekere afstand van de aansluiting te be
palen; 

Dat het daar·na vaststelt dat, volgens 
de gegevens van de bundel, de Lidostraat 
aan de aansluiting gekasseid was; dat 
het daaruit wettelijk' heeft kunnen aflei
den dat de Lidostraat op het genaderd 
kruispunt het uitzicht had van een gekas
seide weg en <lat de eerste verweerder, 
die in deze straat reed, de prioriteit van 
recbts genoot tegenover eerste aanlegger ; 

Dat het alzo dezes conclusies op pas
sende wij.ze beantwoord heeft, duidelijk 
gemotiveerd is ·en geen wetsbepaling ge-
schonden heeft; · 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

12 maart 1956. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Huy
brechts. Gel'ijlclnidende concl1tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Struye en Van Ryn. 

2• KAMER. - 12 maart 1956 
(TWEE ARRES'l'EN) • 

1° GENEJEJSKUNDEJ.- TANDHEELKUNDE.
BEPALINGEN VAN AR'l'IKEL 8sewies VAN HET 
KO:iiNKLIJK BESLUIT VAN 1 JUNI 1934, AAN-
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GEVULD DOOR H]!]'l' KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 
9 NOVEMBER 1951. - UI'l'VOERINGSMAA'l'RE
GELEN VAN DE WE'!' VAN 12 :1.-fAAR'l' 1818. 

2° BEROEPSVEREJNIGING. - BURGER-
L!JKE VORDERING. 
VoonwAARDEN. 

ON'l'VANKELIJKHEID. 

1° Artilcez 8sexies van hot lconinh:l-ijlc 'be-
8lnit van 1 jtmi 1934 ae witoefening van 
cle tanaheellctmcle regelenae, aangevulcl 
cloor het lconinklij lc be8lttit van 9 no
vembm· 1951, i8 slechts eon witvoering8-
maatregel van cle wet van 12 mawrt 
1818; arWcel10 vcm hetzelfcle lconinklijlc 
beslu:it voe·rt geen n:iemve strat ·in, maar 
herinnert clat hot onregelmatig ·uitoefe
nen van ae ta.nclheellcttncle gestraft 
wor1lt conform ae wet van .12 maa1·t 
1818 (1). 

2° De beroetJs·veren·ig·inrJ wier stat1tten be
lcracht·igcl en gepttbl-iceenl we·nlen is ge
recht-igrl zich b·nrgerlijlce pwrtij te stel
len en ve·rgoeaing te vo1·aeren van ae 
schacle clie haar toegebraoht wenl cloo·r 
ae benacleling, cloo·r een misclrijf, van 
1Ze belangen tor beschenning waa1·van 
zij opge·richt wenl, alsoolc in rechte op 
te M·eaen vooT ae besche·rming van cle 
inclividttele Techten, cUe, voor !war le
den, voortvloeien ·u.U hun hoeclwnioheicl 
van cleelgenoten (2). (Wet van 31 maart 
1898, art. 6 en 10.) 

Eerste arrest. 

(VAN DAELE, '!'. VERENIGING DER MOND- EN 
'l'ANDAR'l'SEN VAN BELGIE.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
clering gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2.6 tot 29, .67 
en 97 van de Gronclwet, 2 van het Burger
lijk Wetboek, 2 van het Strafwetboek, 11, 
12, 15, 17, 18, 19 en 22 van de wet van 
12 maart 1818, 1, 2, 6, 7 en 10 van het 
koninklijk besluit van 1 juni 1934, door
dat het arrest van het hof van beroep 
toepassing deed van het koninklijk be
sluit van 9 november 1951, clan wanneer 
dit koninklijk besluit, waarvan artikel 10 
bepaalt dat de overtredingen van dit be
sluit zullen gestraft worden met de bij de 
wet van 12 maart 1818 voorziene straffen, 
niet als uitvoering van clie wet kan be
schouwd worden, daar die wet op het oog 
heeft de onwettelijke uitvoering van de 
----·· --------------

{1) Verbr., 17 januari 1955 (A,.,.. Ve1'b1·., 
1955, biz. 371). 

geneeskunde te beteugelen, terwijl het'b'e-· 
sluit bepaalcle handelsmethodes om clien
tele aan te trekken verbiedt, dat clit ko
ninklijk besluit dus nieuwe <lelicten in
richt, in strijd met het principe n1tlla. 
tJOena sine leoe en artikel 9 van de Grand
wet: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegster veroorcleelt om,. in het arron- _ 
dissement Hasselt in de maanden februari, 
maart en april 1954, « bevoegd persoon 
zijnde om de tandheelkunde uit te oefe
nen, haar beroepsactiviteit te hebben ge
presteerd als vennoot of in clienst van een 
onclerneming waar praktijken worden toe
gepast, die verboden zijn door arti-' 
kel 8sexies van het koninklijk besluit van 
!} november 1951 >>; 

Overwegende dat dit feit voorzien is 
door artikel 8sex·ie8, alinea's 1 en 2, van 
het koninklijk besluit van 1 juni 1934, 
aangevuld door dit van 9 november 1951; 

Overwegende dat, luidens artikel14 van 
de wet van 12 maart 1818, « zullen de 
plaa tselijke commissien van welke bij ar
tikel 1 melding is gemaakt, het plaatselijk 
toevoorzicht uitoefenen over al de takken 
der geneeskunde en de algemene of plaat
selijke verorcleningen. dienaangaande be-. 
staande of nog te emaneren helpen hand
haven en do en o bserveren >> ; 

Overwegende dat door deze beschikking 
de wet van 12 maart 1818 aan de uitvoe
rende macht de opdracht geeft de voor
waarden te bepalen waaraan zij, met al
gemene termen, de uitoefening van de. 
verschillende takken van de geneeskunde 
onclerwerpt; 

Overwegende dat artikel 8sexies van 
het koninklijk besluit van 1 juni Hl34, 
aang·evuld door het koninklijk besluit van 
9 november 1951, zekere voorwaarden be
paalt wat de tandheelkuncle betreft, waar
aan de wet van12 maart 1818, in'algeinene 
termen en op straf van de bij artikel 19 
dezer wet voorziene sancties, de uitoefe
ning van de geneeskunde onclerwerpt, 
voorwaarden die noodzakelijkerwijze aari 
de vooruitg·ang van de wetenschap en van 
de techniek en aan de omstandigheden 
moeten aangepast worden; 

Dat het derhalve slechts uitvoerings
maa tregelen van cleze wet uitmaakt; · 

Overwegende dat artikel 10 van het ko
ninklijk besluit van 1 juni 1934, clat naa1;. 
de bij de wet van 1818 voorziene stra'ffen 
verwijst, geen nieuwe straf invoert; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Overwegende, voor het overige, <lat de 

substantiele of op straf van nietigheid 

(2) Verbr., 29 april 1912 (Bull. en PAsrc., 
1912, I, 228) ; 5 april 1951 (Arr. T' e1'b1·., 1951, 
biz. 437). 
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cvoorgeschreven recbtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering gewezen : 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 10 van de wet van 31 maart 
1898 op de beroepsverenigingen, eerste on
derdeel, doordat het bestreden arrest be'
slist dat de vordering van de bnrgerlijke 
partij, de Vereniging der monel- en tand
artsen van BelgH;, stennende op voormeld 
.artikel10 en strekken<le tot de vergoeding 
van de morele en materH~le schade, clie 
door onwettige praktijken aan de Bel
gische tandurtsen toegebracbt wordt, ont
vankelijk is, zonder een onderscheid te 
maken tnssen de benadeling van de indi
vidnele belungen der geassocieerden en de 
benadeling van een algemeen belang in 
abstracto, te weten dit van de Belgische 
tandartsen in bet algemeen en zonder die 
ontvankelijkheid te motiveren, dan wan
neer aanlegster, bij conclnsies v66r bet 
hof genomen, aanvoerde dat de vordering 
ener beroepsvereniging slechts ontvanke
lljk is in zover de individuele belangen 
der leden in verband met de vereniging 
geschaad werden; tweecle onderdeel, door
dat het bestreden arrest aanlegster ver
oordeelt tot de betaling ener schadever
goeding aan de burgerlijke partij, dan 
wanneer elke maatstaf van schatting der 
schade ontbreekt, vermits door de burger
lijke partij nooit bepaald werd in hoever 
een van haar leden moreel of materieel 
geschaad werd : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt <lat de burgerlijke 
partij een wettelijk erkende beroepsvere
niging is; 

Dat zulke vereniging, krachtens arti
kel 6 van de wet van 31 maart 18!l8, ge
rechtigd is zich bnrgerlijke partij te stel
len om de vergoeding te vorderen van de 
schade die haar toegebracht werd door de 
benadeling· der belangen ter bescherming 
waarvan de vere11iging opgericht werd en 
dat zij, krachtens artikel 10 dezer wet, 
ook in rechte mag optreden voor de be
scherming der individnele rechten, die, 
voor haar leden, voortvloeien nit hun hoe
danigheid van deelgenoten; 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
om aanlegster te veroordelen tot de beta
ling ener schadevergoeding aan de burger
lijke partij, er op wijst dat deze imrtij, 
die ene beroepsvereniging is, ontvankelijk 
is in een eis die tot d oel heeft de morele 
schade te vergoeden die door onwettige 
praktijken aan de Belgische tandartsen 
toegebracht wordt; 

Overwegende dat het, bij die beschou
wing, de conclnsies van aanlegster beant
woordt en impliciet, doch ondubbelzinnig, 
vaststelt dat, voormelde beroepsvereniging 
de vergoeding vorclerde van de schade toe
gebracht aan belangen ter bescherming 
waarvan zij opgericht werd; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in de hoger aangehaalde beweegredenen 
het bestaan van die scbade wel vaststelt; 
dat het, om het bedrag er van te ramen, 
naar de beslissing van de eerste rechter 
verwijst bij de beschonwing << dat het ver
leende bedrag een recbtmatige schadever
goeding daarstelt ll; dat het alzo, bij ge
brek aan nadere maatstaf tot schatting 
der schade, ondubbelzinnig tot een raming 
ex aequo et bono is overgegaan ; 

Overwegende dat geen onderdeel van 
het middel kan aangenomen worden; 

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

12 maart 191i(l. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsbeer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Huy
brechts. Gelijlcluidende concl~tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

Tweede a1-rest. 

(BONTE, T. VERENIGING DER MOND- EN 
TANDARTSEN VAN BELGIR.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 jnli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de pnblieke vor-
dering gewezen : · 

Over de eerste twee middelen samen, 
het eerste, afgel!;id nit de schending van 
artikel 9 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, om aanlegger te veroor
delen bij toepassing van het koninklijk 
beslnit van 9 november 1951, aanneemt 
dat dit beslnit zon genomen zijn in uit
voering van artikel 14 van de wet van 
12 maart 1818 en dat artikel 19 van deze 
wet de wijze betreft waarop de genees
knnde door de daartoe bevoegde personen 
te exercere11 valt, dan wanneer dit laatste 
artikel 19 enkel bepaalt dat degenen die 
een tak van de geneeskunde nitoefenen op 
een wijze die niet overeenstemt met hun 
« toelating ll, zullen gestraft worden,« toe
rating ll welke klaarblijkelijk slaat op de 
<< toelatlngen ll uitdrnkkelijk voorzien bij 
de artikelen 11, 12, 13, 15 en 17 van die 
wet, maar niets te maken beeft met een 
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deontologiscf\~ ·l•eglementering van het be
roep, dan wanneer voormeld artikel 14 be
trekking heeft op de commissie bevoegd 
om « de algemene of bijzondere statuten, 
gedaan of te doen )), te doen naleven; da1; 
deze bewoordingen enkel de bevoegdheid 
van de commissies omschrijven; dat dit 
artikel wel deontologische reglementen in 
het vooruitzicht stelt, maar geen nitvoe
ringsbesluiten dienaan~;aande; dan wan
neer voormeld koninklijk besluit dus niet 
genomen werd in uitvoering van een wet, 
nochtans· straffen invoert en derhalve on
wettig is ; het tweede, afgeleid uit de 
schending van de wet van 12 maart 1818, 
doordat het bestreden arrest het konink
lijk besluit toepast, als zijnde genomen 
in uitvoering van die wet, dan wanneer 
die wet enkel ·de hoedanigheden bepaalt 
welke nodig zijn om de geneeskunde uit 
te oefenen en gezegd koninklijk besluit 
niet deze hoedanigheid regelt, maar enkel 
zekere praktische wijzen van uitoefening 
- niet van de geneeskunde als dusQ.anig 
- maar enkel van het beroep : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegg·er veroordeelt om, te Gent, sedert 
1 maart 1952, als bevoegd persoon, name
lijk als gediplomeerd tanclarts, zijn be
roepsactiviteit te hebben gepresteerd in 
de clienst of op naam van derden, van een 
onclerneming of van een verzorgingsorga
nisme clat direct of indirect, onder om het 
even welke vorm, pubiciteit maakt, name
lijk door belofte van allerhande voorde
len, zqals ristorno's, kosteloos vervoer der 
patienten of door beroep te doen op klan
tenjagers of reizig·ers; 

Overwegende dat dit feit voorzien is 
door artikel 8sea:ies van het koninklijk 
besluit van 1 juni 1934, aangevuld door 
dit van 9 november 1951; 

Overwegende dat, luidens artikel 14 van 
de wet van 12 maart 1818, « zullen de 
plaatselijke commissien van welke bij ar
tikel 1 melding is gemaakt, het plaatselijk 
toevoorzicht u~toefenen over al de takken 
der geneeskunde en de algemene of plaat
selijke verordeningen dienaangaande be
staande qf nog te emaneren, helpen hand
haven en doen observeren )) ; 

Overwegende dat door deze beschikking 
de wet van 12 maart 1818 aan de uitvoe
rencle macht de opclracht geeft de voor
waarden te bepalen waaraan zij, met al
gemene termeil, de uitoefening van de 
verschillende takken van de geneeskunde 
onderwerpt; 

Overwegencle dat artikel 8sea:ies van 
het koninklijk besluit van 1 juni 1934, 
aangevuld door dit van 9 november 1951, 
zekere voorwaarden bepaalt wat de tancl
heelkunde betreft, waaraan de wet van 
12 maart 1818, in algemene termen en op 
straf van de bij artikel 19 dezer wet voor
ziene sancties, de uitoefening van de ge-

neeskunde onderwerpt, voorwaarden die 
noodzakelijkerwijze aan de vooruitgang 
van de wetenschap en van de techniek en 
aan de omstandigheden moeten aangepast 
worden; 

Dat het derhalve slechts uitvoerings
maatregelen van deze wet uitmaakt; 

Ov,erwegende clat artikel 10 van het ko
ninklijk besluit van 1 juni 1934, dat naar 
de bij de wet van 1818 voorziene straffen 
verwijst, geen nieuwe straf invoert; 

Dat de middeleu naar recht falen; 
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; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering gewezen : 

Over de derde en vierde middelen sa
men, het derde, afgeleid uit de schending 
van de wet van 31 maart 1898, doordat 
het bestreden arrest aanlegger veroordeelt 
tot betaling ener geldsom als schadever
goeding aan de burgerlijke partij, dan 
wanneer die burgerlijke partij, die een 
beroepsvereniging is, niet beweert dat zij 
optreedt voor de verdediging van de indi
viduele rechten die haar leden verkregen 
hebben door hun aansluiting bij haar, en 
zij enkel de schade opvordert die zekere 
tandartsen zouden geleden hebben, door
dat, derhalve, deze eis niet beantwoordt 
aan de vereisten van de wet van 31 maart 
1898; het vierde, afgeleid uit de schending 
van artikel 13S2 van het Burgerlijk Wet
bock, doordat de gelclen als schadevergoe
ding gevraagd niet zullen dienen om de 
schade te vergoeden van de tandartsen 
die benadeeld zquden g·eweest zijn en in 
de mate van dit nadeel, dan wanneer, iil
gevolge dit artikel 1382, <_le schadevergoe
ding het karakter moet hebben vari een 
herstel van de schade : · 

Overwegende dat uit de stukken van de 
rechtspleging lJlijkt dat de burgerlijke 
partij een wettelijk erkende beroepsvere
niging is; 

Dat zulke vereniging, krachtens arti
kel 6 van de wet van 31 maart 18£8, ge
rechtigd is zich burgerlijke partij te stel
len om de vergoeding te vorderen van de 
schade die haar toegebracht werd door 
de benadeling der belangen ter bescher
ming waarvan de vereniging opg·ericht 
werd en dat zij, krachtens artikel10dezer 
wet, ook in rechte mag optreden voor de 
bescherming der individuele rechten, die, 
voor haar leden, voortvloeien uit hun hoe
danigheid van deelgenoten; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na er op gewezen te hebben dat de bur
gerlijke partij, als wettelijk erkende be-
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ro~psvereniging, kan optreden niet enkel 
ter verdediging van de individuele rechten 
der geassocieerden, maar eveneens en 
zelfs in de eerste plaats om vergoeding 
te eisen voor de benadeling van de be
roepsbelangen tot wier bescherming zij 
werd gesticht, vaststelt dat de praktijken 
waartoe aanlegger zijn medewerking ver
leende a,an de burgerlijke partij stoffe
lijke en zedelijke schade hebben toege
bracht; dat het releveert dat, door die 
praktijken het korps zelf van de monel
en tanclartsen ongetwijfeld in opspraak 
gebracht werd, terwijl, anderzijds, door 
diezelfde handelingen gewis ook klienten 
aan de wettelijk exercerende tandartsen 
onttrokken werden en dat de toegekende 
schadevergoeding, langs de kas der vere
niging om, wel aan de benadeelden toe
komt; dat het er aan toevoegt dat, waar, 
zoals ter zake, geen nanwkeurige bereke
ning der schade mogelijk is, dezelve ex 
aequo et bono dient bepaald; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alzo beslist dat voormelde beroepsvereni
ging de vergoeding vordert van de schade 
toegebracht aan belangen ter bescherming 
waarvan zij opgericht werd en het be
staan en het bedrag van die schade, bij 
een souvereine beoordeling, vaststelt; 

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

12 maart 1956. - z~ kamer. - T'oorzit
te!·, H. Vandermersch, raadsheer waarne-. 
mend voorzitter.- T'erslaggever, H. Huy
brechts. Gelijlcl~tidende conclltsie 
H. Depelchln, advocaat-generaal. · ' 

2e KAMER. - 13 maart 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - AR'l'I
KEL 416 VAN HE'l' WETBOEK VAN S'l'RAFVOR
DERING. - BEPALING 'l'OEPASSELIJ'K IN ZAKEN 
VAN DIRECl'E BELAS'l'INGEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. - AR
.RES'l' ER ZICH TOE BEPERKENDE TE BESLISSEN 
DA'l' EEN VOLMACH'l'DRAGER GERECH'l'IGD IS OM 
DE VERZOEKENDE PAR'l'IJ OP DE 'l'ERECHTZI'l'
'l'ING VAN HET HOF 'l.'E VER'l'E3ENWOORDIGEN, 
DOCH NIE'l' OJ\f IN HAAR NAAM TE PLEITEN. -
ARRES'l' UI'l'SPRAAK DOENDE OVER EEN 'l'US
SENGESCHIL EN ALVORENS OVER DE GROND 
RECHT 'l'E DOEN. - ARREST VREEMD AAN DE 
BEi'OEGDHEID EN GEEN EINDE STELLEND AAN 
HET GESCHIL. - VoORZIENING VOOR DE EIND
BESLISSING NIE'l' ON'l'VANKELIJ'K. 

(1) Verbr., 14 juli 1953 (Arr. Ye•·br., 1953, 
biz. 808), 22 december 1953 en 9 maart 1954 
(ibid., 1954, biz. 293 en 475). 

VERBR., HKi6. - 37 

Io Artikel 416 van het Wetboek van stmt
vm·dering luidens hetwellc de voorzie
ning in verbrelcing tegen de voorberei
dende a1-resten en de arresten van on
cle·rzoelc -met ·uit.zonflering van de ueval
len W(La!·in het beslissinuen over de be-
1!oegdheid bet1·eft.. slechts toegelaten is 
na het eindarrest, is toepa,ssez.ijlc in za
lcen van directe belast-inuen (I). 

2° Het arrest dam· hetwellc · een hot van 
be·roep, u:itspraak doende over een tus
senueschil en alvorens ovm· de qrond 
recht te doen, en in zake van dfrecte 
belastinuen, er zich toe beperkt te be
slissen dat een volmachtdrager uerech
t-igd is om de verzoelcende pat·tij voor 
dit hot te verteuenwoord·igen doch niet 
om in haar naan~ te pleiten, daar het 
een an·est is vree-md aan de bevoegdheid 
~n dat ue~n evnde stelt aan het geschil, 
ts geen e·tndarrest naa1· de zin van ar
t-ilcel 416 van het Wetboelc van stratvor
dering. 

De voo1·ziening ingesteld tegen dergel-ijlv 
arTest, 1!66r het eindan·est, is niet ont
vanlcelijlc (2). (Wetboek van strafvor
!lering, art. 416.) 

(N. V. CARBRUX, 'l'. BELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2:l .januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over de ontvankelijkheid van !le voor
ziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitspraak doende over een tussengeschd 
en vooraleer over de grond recht te doen 
zich ertoe beperkt te beslissen dat de ge: 
naamde Eyers, behoorlijk gemachtigd, ge
rechtigd is om de verzoekende partij op 
de terechtzitting van het hof te vertegen
woordigen, doch niet om in haar naam te 
pleiten; · 

Overwegende dat dit arrest, hetwelk 
aan de bevoegdheid vreemd is, geen einde 
maakt aan het geschil en mitsdien geen 
ein!larrest is naar de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

13 maart 1956. ~ 26 kamer. - Foorz-it
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 

(2) Raadpl. verbr., 9 maart1954 (A•·r. T'e1'b•·., 
19M, biz. 475) en de nota 1. 
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voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Neven. -
Gelijlclttidende oonol7tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 13 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMA1'IE. - BESLISSING VAN DE DlREC
TEOR. - BESLISSING MOE'l'ENDE BETEKEND 
WORDEN DOOR 1'ER POST AANGE'l'EKENDE 
BRIEF. 

2° INK:OlVJSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEUEN DE BESLISSINU VAN DE DIREC
TEUR. - VERZOEKSCHRIF1' NEDER TE LEG
GEN 'l'ER GlUFFIE VAN HE'!' :HOF VAN BE
ROEP BINNEN DE VEER'riG DAGEN DIE VOLGI;N OP 
DE KENNISGEVING VAN DE BESLISSING AAN DE 
BELANGHEBBENDE. 

3° INKOMSTENBELAS'I'INGEN. 
BEROEP l'EGEN DE BESLlSSING VAN DE DIREC
TEUR. - TERMIJN. - TERMIJN VAN OPEN
BARE ORDE, OPGELEGD OP STRAFFE VAN VER
VAL. 

4° INKOMS'I'ENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
'fEUR. - BESLISSING BETEKEND ZOWEL AAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE ALS AAN ZIJN LAS'r
HEBBER. - BETEKENING OP VERSCHILLENDE 
DATUMS. - BEROEP INGESTELD MEER DAN 
VEERTIG DAGEN NA DE BETEKENING .AAN DE BE
LASTINGPLICHTIGE, ZIJNDE DE OUDS'IE BETEKE
NING. - NIE'l' ON1'VANKELIJK BEROEP. 

5° fNKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLi:SSING VAN DE DIREC
'fEUR. - TERMIJN INGAANDE VANAF DE BE'l'E
KENING VAN DE BESLISSING. - BE'l'EKI):NIN(\..: 
UI'fREIKlNG DOOR DE POST. VAN RET AANGETEc 
KENJJ SCHRIJVEN. 

1 o De met rerlenen omlclede l!eslissing door 
dewellce de direotmt,.r van de l!elast-inge1i 
ttits1J'1'aalc doet over de 1·eolamatie van 
de belasUngpliohtige tegen zijn aanslag, 

(1) (2) en (4) Raadpl. verbr., 14 october en 
21 december 1954 (B~tll. en PAsrc., 1955, I, 140 
en 410). Artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, 
dat artikel 8 van de wet van 6 september 1895 
vervangt en dat, luidens artikel 2 van de 
tiieuwe wet, slechts toepasselijk is op de beroe
pen ingesteld vanaf 1 augustus 1953, datum van 
de publicatie van de wet, verschilt van de 
vroegere tekst enkel in zover het een termijn 
van veertig vrije dagen voorziet. 

(3) Raadpl. verbr., 31 januari 1950 (Ar1·. 
Verbr., 1950, rlz. 348); 19 december 1950 en 
29 mei 1951 (ibid., 1951, blz. 215 en 570). 

(5) Verbr., 8 februari 1921 (B1<ll. en PAsrc., 

moet aan de belanghel!l!ende l!etekend 
wo1·den door ter 11ost aangetelcende 
brief. (Samengeschakelde wetten, arti
kel 65.) 

2° Het verzoeksohrift, het l!eroep uitma
lcende tegen de l!eslissing waardoor de 
direoteu1· van de l!elastingen uitspraak 
heett uedaan over de reolamatie van de 
l!elasUngpliohtige tegen zijn aanslag, 
moest, onder de werking van de wet 
van 6 septeml!e1· 1895, artilcel 1, neder
gelegd worden ter gl·ijfie van het hof van 
l!eroep l!innen de veertig dagen die vol
uen op de l!etekeninu van de l!esUssing 
aan l!elanghel!bende (1). 

3° De te1·mt:jn van l!eroep tegen de l!esUs
. sing van de clireoteur van de di,·eote l!e
lastingen is voorzien op straffe van 
verval. Dit verval is van openl!are 
orde (2) (3). (Wet van 6 september 1895, 
art. 8.) 

4° vVanneer, door de administratie, de l!e
telceninu van fle l!eslissing van de direo
tet~r zou;el aan rle l!elanghel!lJende als 
aan zijn lasthel!l!ers gedaan wonlt, maar 
op vet·sohUlende rlatmns, is het beroep 
flat niet we,·fl ingestelcl l!innen de wet
telijlce termijn ·inganncle vanat de l!ete
lcening aan cle belasUnmJliohtige zelf, 
die fle oudste van rle twee wcts, n'iet ont
vankeli.ilc, daar het ve,·val vcm openl!are 
orfle is en flat de tweede l!etekenin!f dien
volgens niet leon beletten flat cle eerste 
haar wettelijlce gevolgen hafl. (Samen
geschakelde wetten, art. 65; wet van 
6 september 1895, art. 8.) 

·5° De termijn van veerti!l flagen, lJinnen 
flewelke het verzoelcsolwitt dat het be
roep uitmaal.;t tegen de l!eslissing van 
fle ll'ireotem·, alsoolc het origineel van de 
aanzeguing van clit verzoelcsolwift ter 
gdjfie van, l~et hot van lie1·oep nweten 
neergelegd worden, gaat in bij de l!ete
lcenin!J van fle beslissing, dit wil zeggen 
l!ij rle nitreilcing doo·r lle post van het 
aangetelcencl soh1·ijven ( 4) (5) (6). (Sa
mengeschakelde wetten, art.· 65 ; wet 
van 6 september 1895, art. 8.) 

1921, I, 238) ; 9 februari 1931 (ibid., 1931, I, 
77); 19 october 1954 (A1-r. T'e1·br., 1955, 
biz. 90). 

(6) Het komt niet voor dat het arrest de 
bedoeling had als regel te stellen dat de belas
tingplichtige die · tegen zijn aanslag een recla
matie instelde niet vermag een volmachtdrager 
aan te duiden om alleen ontvangst te nemen 
van de betekening van de op zijn reclamatie 
tussen te komen beslissing. 

Voorzeker is het aan de « belastingplichtige >> 

dat, luidens artikel 65 van de samengescha
kelde wetten, de beslissing betekend wordt en 
artikel 8 van de wet van 6 september 1895,. zo
als artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, .preci-
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(VAN VLAENDEREN, T. BELGISOHE STAAl', 
MINISTER VAN . FINAN OlEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep. te Drussel ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 7 van de wet van 6 september 
1895, 115G tot 1159, 1H84 en volgende van 
het Durgerlijk Wetboek, doordat, nadat 
drie beslissingen van de directeur, waar
tegen aanlegger beroep instelde op 12 au
gustus 1950, zowel aan aanlegger als aan 
zijn lasthebber als zodanig door de ad
ministratie erkend, betekend werden, en 
nadat deze betekening op 17 augustus 1950 
door bewuste lasthebber ontvangen werd, 
het bestreden arrest het verzoekschrift, 
op 26 september 1950 door aanleggers last
hebber ter griffie van het. hof van beroep 
nedergelegd, als te laat ingediend, niet 
ontvankelijk verklaart, dan wanneer de 
nederlegging plaats gehad heeft binnen 
veertig dagen na de ontvangst van de be
tekening door die lasthebber, doordat het 
bestreden arrest, door het beroep dat zo
doende door aanleggers lasthebber regel
matlg ingesteld was niet ontvankelijk te 
verklaren, artikel 7 van de wet van 6 sep
tember 1895 en de regelen der lastgeving 
geschonden heeft : 

Overwegende dat aanlegger niet aan
duidt waarin het bestreden arrest arti
kel 97 van de Grondwet en de artike
len 1156 tot 1159 van het Durgerlijk Wet
boek geschonden heeft; dat de voorzie
ning in clit opzicht niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat aan
Iegger het bestreden arrest niet critis~ert 

seren dat het gaat om de betekoning gedaan 
<< aan de belanghebbende »; nochtans ziet men 
niet in om welke beslissende reden de belas
tingplichtige, die een bijzondere volmachtdra
ger mag aanduiden om procedurehandelingen 
als de reclamatie, het beroep of de voorziening 
in verbreking, die belangrijke procedurehande
lingen zijn, niet op dezelfde wijze zou vermo
gen te handelen om betekening te ontvangen 
van de beslissing, op voorwaarde de volmacht 
regelmatig aan de bevoegde directeur van be
lastingm te betekenen. 

In onderhavig arrest leidt het hof trouwens 
de niet-ontvankelijkheid van het beroep niet 
uitdrukkelijk af uit het feit dat de ingeroepen 
termijn ten deze aanvang nam vanaf de bete
kening aan de belastingplichtige, maar wei uit 
het feit dat, waar de betekening aan de vol
machtdrager later geheurde dan deze aan de 
belanghebbende zelf, de gebiedende termijn 
die aanvang nam bij de oudste betekening, dit 

in .zover hetzelve laat gelden dat de bete· 
kening van de beslissingen van de direc
teur, op 12 augustus 1950 in dezelfde ter
men zowel aan aanlegger als aan zijn 
lasthebber gedaan, de handeling is, voor
geschreven bij artikel 65 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936; 

Overwegende dat naar luid van dit ar
tikel, de directeur der belastingen uit
spraak uoet bij met rellenen omklede be
slissing die de belastingplichtige door ter 
post aangetekende brief betekend wordt; 
dat artikel 8 van de wet van 6 september 
1895 bepaalde dat het verzoekschrift op 
straf van nietigheid nedergelegd moet 
worden ter griffie van het hof van beroep 
binnen de veertig dagen die volgen op de 
kennisgeving der beslissing aan de belang
hebbende; 

Overwegende dat . uit deze wetsbepalin
gen blijkt dat het de uitreiking is-van het 
persoonlijk aan aanlegger geadresseerd 
schrijven llie vorenaangeduide termijn 
heeft doen ingaan; 

Overwegende dat, waar het een nietig
heid van openbare orlle geldt, de beteke
ning aan de Iasthebber van aanlegger ge
daan, niet heeft kunnen beletten dat de 
betekening aan aanlegger persoonlijk ge
daan, haar wettelijke gevolgen had ; 

Overwegende da t vergeefs ingeroepen 
wordt dat krachtens artikel 7 van de wet 
van 6 september 1895 het beroep ingesteld 
wordt bij rekwest, in persoon of door een 
gevolmachtigde, en dat het in onderhavig 
geval de lasthebber van aanlegger was 
die bevoegd was om het in te stellen; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat de door aanlegger verleende lastge
ving voor lie Iasthebber de macht zou be

rhelsd hebben a'lleen de betekening van de 

is deze aan de helastingplichtige persoonlijk, 
verstreken was wanneer het verzoekschrift, be
roep uitmakende, ter griffie van het hof van 
beroep werd nedergelegd. 

Uit de omstandigheid dat het besproken ar
rest releveert << dat, in de veronderstelling dat 
de door aanlegger verleende lastgeving voor de. 
lasthebber de macht zou behelsd hebben aileen 
de betekening van de be~lissingen van de direc
teur in ontvangst te nemen, de contractanten 
evenwel zodoende niet geldig hebben kunnen 
afwijken van wetsbepalingen van openhare 
or de », vermag men niet af te lei den dat de 
door het hof veroordeelde afwijking deze is die 
tot voorwerp zou gehad hebben de substitutie 
van een volmachtdrager aan de belastingplich
tige zelve, en niet deze die het aannemen van 
een stelsel dat de mogelijkheid van het inste!
len van een beroep na het verstrijken van een 
door de wet vastgestelde termijn ten g-evolge 
zou gehad hebben. W. G. 
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beslissingen van de directeur in ontvangst 
te nemen, de contractanten evenwel zo
doende niet geldig hebben kunnen afwij
ken van wetsbepalingen van openbare 
orde; 

Waaruit volgt dat het te recht is dat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat aanlegger op 14 augustus 1!!50 
betekening van cle beslissingen van de di
recteur ontvangen heeft, het op 26 septem
ber 1950 ingesteld beroep te laat ingesteld 
verklaard heeft; 

Dat, in zover het schending inroept van 
de artikelen7 van de wet van 6 september 
18!!5, 1984 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

13 maart 1956. ~ 2• kamer. - Voo?·zu
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. 
~ Gelijlcl~!idende concl~!sie, H. Ganshof 
van cler Meersch, advocaat-generaal. 
Pleite?·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 13 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE.- VERBETERING 
VAN AMBTSWEGE VAN DE VERGISSINGEN llEGAAN 
ZOWEL 1'EN NADELE VAN DE ScHA'l'KIST ALS 
TEN NADELE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. ~ 
WI,JZIGING MOGENDE GEDAAN WORDEN ZONDER 
RET VERZENDEN .VOOH RE'r 'fUSSENKOMEN VAN 
DE JlESLISSING, VAN EEN JlERICH'f VAN WI,JZI
GING. 

2° INKOMS'l'ENBELABTINGEN. 
1iJX'fllA!lELASTING. - VERMOGENSACCRESSEN 
IN BELGIE VERKHEGEN OF AANGELEGD. - VER
BOD VANAF 1 JAl'HJARI 1!f50 GEBRUIK TE MA
KEN VAN RET WE1"fEUJK VERMOEDEN IN AR
TIKEL 2, PARAGRAA~' 3, VAN DE WE'f VAN 
16 OCTOBER 19±5 OMSCHREVEN, DOCH NIET 
VAN DE FEI'l'ELIJKE VERMOEDENS. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRA!lELASTING. - IN BELGIE VERKREGEN 
OF AANGELEGDE VERMOGENSACCRESSEN. 
VERBOD VANAF 1 JANUARI 1950 GEBRUIK TE 
MAKEN VAN RET WETTELIJK VERMOEDEN IN 
ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 
16 OC'l'OilER 19±5 OMSCHRE\'EN. - VERBOD 
ENKEL BETREKKING RE!lBEND OP DE OOR
SPRONG VAN DIE ACCRESSEN EN NIE'f OP DE 
WIJZIGING VAN RET AANGEGE\'EN BEDRAGERVAN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTHABELASTING. ~ RAMING VAN DE BELAST
BARE GRONDSLAG. - RAMING DOOR VERGE
UJKING VAN DE AC'l'IVA VAN DE JlELAS'riNG
SCHULDIGE Jll,J HICT BEGIN EN RET EINDE 

VAN RET BELASTBAAR TIJDPERK. - BELAS'r
BARE GRONDSLAG DIENENDE TE BEGRIJPEN DE 
SOMMEN DIE GEDIEND HE!lllEN OM GEDURENDE 
DI'r TIJDPERK DE GEZINSUITGAVEN 1'E DEK
KEN, WELKE DEZER IlELANGRIJKHEID OOK 
ZIJ. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
"\oVE'fi'ELIJKE VERMOEDENS INGESTELD DOOR 
AH'l'IKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WE'l' VAN 
16 OCTO!lER 19!5. - VERMOEDENS EIGEN AAN 
DE EX'l'RABELASTING EN ALS ZODANIG NIET TOE
PASSELIJK OP RET STUK VAN DE GEWONE BE
LAS'l'INGEN. - RECHT VAN DE ADMINISTRATIE 
ZICH, MET RET OOG OP RET VES'l'IGEN VAN DE 
GEWONE JlELASTINGEN, 'l'E JlEROEPEN OP DE 
ELEMEN'l'EN W AARVOOH DE WE'l'TELIJKE VER
MOEDENS VOOHZIEN BIJ ARTIKEL 2, PARA
GRAAF 3, GELDEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RAMING VAN DE IlELAS'l'JlARE GRONDSLAG. -
0MSLAG, JliJ DELEN, OVEH ELK VAN DE BE
RANDELDE DIENS'fJAREN, VAN HET TO'fAAL BE
DRAG VAN DE VERZWEGEN INKOMSTEN. 
WET1'ELIJKE WIJZE VAN RAMING VAN DE BE
LAS'l'IlARE GRONDSLAG VOOR IEDER DIENST
JAAR. 

1 o De di1·ecte·1w van de belast-ingen, bij 
wie een ?'eclamatie tegen de aanslagen 
op de inlcomsten van een belastingplich
tige aanhangig is, de plicht hebbende 
over al de bestanddelen van cUe aansla
_qen u:itspraalc te doen, verma_q, zel.fs van 
ambtswege, de vergissingen te herstellen 
wellce begaan we1·aen zowel ten nadele 
van de Schatlcist als ten nadele van de 
belastingplichUge, zonder clat hij, v6M 
zijn besUssing, aan laatstgenoemde een 
ber·icht van wijziging behoett te st-n1·en. 
(Sarnengcschakelde wetten, art. iJ[i en 
56.) 

2° Aangaande de ve?·mogensaccressen in 
Belgic verlcreoen of aangelegd, verbiedt 
artikel 1ii, alinea 2, van de wet van 
16 octobe?' 1945 aan cle adrnin·ist-rat-ie ge
bruilc te rnalcen vanaf 1 janua?'i 19.'i0, 
van het wettelijlc vermoeden voorzien 
bij artilcel 2, pa?·agraaf 3, maar niet van 
de feitelijlw 'l:ermoedens (1). 

3° Het ve?·bod otJ,qele_rtd aan de adrnin·is
tratie aom· cwtilcel 15, alinea 2, van de 
1.vet van 16 october 1945, vanaf 1 jamwri 
1950 op de ve-rrnogensaccressen :in Belgic 
ve?·lcregen ot aangeworven het 1Je?"tnoe
den vooq·zien bij aq·tilcel 2, paragmaf 3, 
toe te passen, heett enlcel betrelclcing op 
cle oo·rsprong van deze acc·ressen en 1Yiet 
op de ~vijziging van het nangegeven be
(kag ervan. 

4° De in de ext?-abelnst-ing belastbare 
grondsla._q, gevestigcl cloo?· 1mrgelijlcing 
van ae activa van de belast-ingschu.ldige 

(1) Verb~., 2Q september 1955, Wp1'a, blz. 12. 
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bij het begin en het einde van het be
lastbaar tijdperk, rnoet de sornrnen be
grijpen die gediend hebben orn ged~tren
de dit tijdperlc de gezinsuitgaven te 
dekken, welke dezer belangrijkheid ook 
zij (1). 

.5° Zo de verrnoedens ingesteld door arU
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc-

· . .. tober 1945 een bewijswijze eigen aan de 
stof van, de emtrabelastin,q uitrnalcen en 
dienvolgens, als zodanig, niet toepat~se
lijk zijn op het stuk van de gewone be
lastin,qen, ontleent nietternin de adrni
nistratie aan de bepalingen van arti
lcel 55 van de sarnenueschakelde wetten 
het ~~echt zich rnet het oog op het ves
tigen van de r1ewo1w belastingen te be
roepen . op de elementen waarvoor die 
verm.oedens gelden (2). 

6° Door het totaal bedra,q van de inlcorn
sten waarvan ze fle ,;erzwi.jging ont
rlekte bij rnirldel van rle wijze van be
wijslevering ingesteld dom· artilcel 5.5, 
parag1·aat 1, van de sarnengeschalcelde 
wetten, orn te slagen, bij delen, over 
elk van de behandelde dienstja1·en, heett 
de · adrninistratie niets anders gedaan 
dan door verrnoerlens het deel verzwegen 
inkornsten dat op elk dienstjaar ter7t,q
slaat te bepalen en heeft zij zodoende 
voor elk dienstjaa1· het verrnoeden, in 
voorrneld artilcel 55 ornschreven, toerJe
past (3). 

(DRADON, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIE"'.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 23 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 55 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, uooruat de administratie 
in haar berich,ten van wijziging van 21 mei 
1946 en 8 october 19-19 nagelaten heeft de 
redenen aan te duiden welke de verbete
ringen die zij achtte te moeten aanbren
gen, schenen te rechtvaardigen : 

Overwegende dat de bewuste berichten 
van wijziging niet aan het hof onclerwor
pen zijn; 

Dat, v~rmits het noch in het bestreden 
arrest, noch in enig ander stuk waarop 
het hof vermag acht te slaan steun vindt, 
het mid del niet kan aangenomen worden; 

Over lwt tweede miudel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3 en 11 

(1) Raadpl. verbr., 8 november 1955, supra, 
biz. 177. 

(2) Verbr., 6 maart 1956, sllp1'fl·, biz. 551. 

van de wet van 16 october 1945, doordat 
het bestreden arrest de activa, door aan
leggers dochter bi.i toepassing van de be
sluitwet van 6 october 1944 aangegeven, 
begrepen heeft in het vermoedelijk bedrag 
van de door haar vader in oorlogstijd be
haalde exceptionele baten, zonder vast te 
stellen dat die activa in feite exceptionele 
baten, door aanlegger behaald, uitmaak. 
ten, en zonder erop te wijzen dat aanleg
ger gedurende het belastbaar tijdperk het 
wettelijk genot van de inkomsten van zijn 
dochter zou gehad hebben, en doordat het 
bestreuen arrest van aanleggers reclama
tie van 22 februari 1950 een met de termen 
ervan onverenigbare uitlegging verstrekt, 
waar het verklaart dat aanlegger zelf die 
activa van .zijn dochter aanzag als in het 
actief van zijn toestand dienende voor te 
komen: 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, aangezien er geen 
schending van de artikelen 1319 en 1320 
ingeroepen is, het middel, in zover het op 
miskenning van de bewijskracht van aan
leggers reclamatie gestennd is, niet ont
vankelijk is ; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
<< dat nit de reclamatie, op 22 februari 
1950 aan de provinciale directeur gezon
den, blijkt dat verzoeker zelf die sommen 
aanzag als dienende voor te komen in het 
actief van zijn toestand », en dienvolgens, 
als aan de extrabelasting onderworpen 
wijl zij als exceptionele baten behaald 
werden; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, atgeleid nit de 

schenuing van artikel 55 van de samenge
schakelde wetten, doordat het bestreden 
arrest ammeemt dat de beslissing van de 
directeur der belastingen de 13.000 frank 
welke op het spaarboek;ie van aanleggers 
dochter staan, op diens actief brengt, zon
der dat over deze som voorheen een be
richt van wij.ziging gezonden werd : 

Overwegende dat de directeur der belas
tingen, bij wie een reclamatie tegen de 
aanslagen op de inkomsten van een belas
tingplichtige aanhangig is, de plicht l1eeft 
over al de bestanddelen van die aanslagen 
uitspraak te doen; dat hij derhalve zelfs 
van ambtswege de vergissingen kan her
stellen welke begaan werden zowel ten 
nadele van de Schatkist als ten nadele 
van de belastingplichtige, zonder dat hij 
v66r zijn beslissing aan laatstgenoemde 
een bericht van wijziging behoeft te stu
ren; 

(3) Raadpl. verbr., 8 november 1955, .•upra, 
biz. 177. 
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Dat het middel naar i'echt faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de· 

schending van de artikelen 15, en 19 van 
de wet van 16 october 1945, en 55 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest laat gelden dat de directeur 
der belastingen, over aanleggers beroep 
uitspraak doende, het tegoed van diens 
dochter bij de Spaarkas rechtmatig voor 
de eerste maal in de winsten, in de extra
belasting aangeslagen, heeft kunnen be
grijpen, dan wanneer de beslissing van 
die ambtenaar van 13 februa1i 1952 is, dan 
wanneer, naar luid van artikel 15, lid 2, 
van de wet van 16 october 1945, het bij 
artikel 2, paragraaf 3, voorzien vermoeden 
slechts van toepassing is als de adminis
tratie de vermogensaccressen tegen de be
lastingplichtige aanvoert v66r 1 januari 
1950, en dan wanneer vo01·meld artikel15, 
lid 2, afwijkt van artikel 55 van de sa
mengeschakelde wetten op de inkomsten
belastingen, hetwelk gevolglijk op het 
stuk van de extrabelasting na 1 januari 
1950 niet mag toegepast worden : 

Overwegende dat uit het beklaagd ar
rest blijkt dat de administratie, om de 
bedragen, door zijn dochter op 9 october 
1944 in biljetten aangegeven, en haar te
goed bij de Spaarkas te begrijpen, in aan
leggers inkomsten, in de extrabelasting 
belastbaar, niet van het wettelijk vermoe
den, in artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945 omschreven, gebruik 
gemaakt heeft, maar van het feitelijk 
vermoeden, uit het bestaan van aanleg
gers activa op 9 october 19!4 afgeleid; 

Overwegende dat, met betrekking tot de 
in Belgie verkregen of aangelegde vermo
gensaccressen, artikel 15, lid 2, van de 
wet van 16 october 1945 aan de adminis
tratie verbiedt na 1 januari 1950 gebruik 
te maken van: het in artikel 2, paragraaf 3, 
omschreven wettelijk vermoeden, doch 
niet van de feitelijke vermoedens; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over hl't vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 55 en 56 van 
de samengeschakelde wetten, en 2 van de 
wet van 16 october Hl45, doordat het be
streden arrest aanleggers gezinsuitgaven 
in aanmerking neemt om ze op te nemen 
in het bedrag van cle aan de extrabelas
ting onderworpen baten, dan wanneer er 
aldus enkel te werk kan gegaan worden 
in de mate dat uit de gezinsuitgaven een 
hogere 'welstand blijkt dan uit de aange
geven inkomsten, wat ten deze niet het 
geval is, vermits de inkomsten bijna ge
lijk zijn aan het door de administratie 
voor de gezinsuitgaven geraamde beclrag, 
dan wanneer, enerzijds, de administratie 
dienaangaande aan aanlegger geen bericht 

van WlJZlgmg gezonden heeft en, ander
zijds, artikel 15, lid 2, van de wet ,van 
16 october 1945 de toepassing van het wet
telijk vermoeden in artikel 2, paragraaf 3, 
met betrekking tot de in Belgie verkregen 
of aangelegde vermogensaccressen om
schreven, beperkt tot de aan 1 januari 
1950 voorafgegane periode : 

Over het eerste omlerdeel : 
Overwegende dat de in de extrabelas

ting belastbare grondslag, vastgesteld 
door vergelijking van de activa van de 
belastingschuldige bij het begin en het 
einde van het belastbaar tijdperk, de som
men client te begrijpen die gediend hebben 
om gedurencle clit tijdperk de gezinsuitga
ven te dekken, welke dezer belangrijkheid 
ook zij; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het antwoord, hier te, 

voren op het derde middel gegeven, om 
dezelfde redenen geldt voor dit onderdeel 
van het vijfde mid del; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het verbod, bij arti

kel 15, lid 2, van de wet van 16 october 
19±5 aan de administratie opgelegd, na 
1 januari 1950 op de in Belgie verkr,egen 
of aangelegde vermogensaccressen het bij 
artikel 2, paragraaf 3, voorzien vermoe
den toe te passen, enkel op de oorsprong 
van die accressen en niet op de wijziging 
van het aangegeven bedrag ervan behek
king heeft; 

Overwegende dat geen van de onderde
len van het middel kan aangenomen wor
den; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 55 van de sa
mengeschakelde wetten, 2 van de wet van 
16 october 1945, !H en 110 van de Grond
wet, door<lat het bestreden arrest aan
gaande de in october 1944 gebleken activa 
van aanlegger, beslist da t de elementen 
waarop het vermoeden, in artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
omschreven, rust, even goed in aanmer
king mogen genomen worden als alle an
dere tekenen of indicien waaruit een ho
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit 
cle aangegeven inkomsten, dan wanneer de 
uit kracht van de besluitwet van 6 october 
1944 aangegeven acti va niet tot grondslag 
kunnen dienen voor een vermoeden van 
het bestaan van in de gewone belastingen 
belastllare inkomsten, omdat zodanig ver
moeden, hetwelk aan de stof der extra
belasting eigen is, niet tot de gewone be
lastingen mag uitgebreid worden; doordat,, 
in de onderstelling dat de administratie 
op die activa acht kon slaan, zij evenwel 
de belangrijkheid van het accres, niet 
enkel bij het einde van het jaar 1944, 
maarook bij het einde van elk der voor-
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gaande jaren, zou dienen te bewijzen, en 
aan te tonen, aan de hand van andere 
beoordelingselementen, dat het in de loop 
van een gegeven dienstjaar vastgesteld 
vermogensaccres voortkwam van een be
lastbaar inkomen, en doordat het hof van 
beroep dienaangaande, door zich te beper
ken tot een verklaring welke met de 
rechtspraak van het Hof van verbreking 
niet strookt, aanleggers argumentatie niet 
besprdken heeft : 

Over het eerste onderc1eel : 

Overwegencle dat, al maken de vermoe
{lens bij artikel 2, paragraaf 3, van de 
wet van 16 october 1945 ingevoerd, een 
aan <le stof der extrabelasting eigen wijze 
van bewijslevering nit, en al .zijn zij der
halve als zodanig niet toepasselijk op het 
stuk van de gewone belastingen, de ad
ministratie desniettemin aan de bepalin
gen van artikel 55 van de samengescha
kelde wetten het recht ontleent zich met 
het oog op het vestigen van de gewone 
belastingen te beroepen op de elementen 
waarvoor die vermoedens gelden; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, waar zij het bedrag 
der inkomsten waarvan zij de verzwijging 
ontdekt heeft door midclel van de l1ijzon
clere wijze van bewijslevering, door arti
kel 55, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten ingevoercl, bij delen over elk 
der behandelcle dienstj are11 omgeslagen 
heeft, de arlministratie niets anders ge
daan heeft clan door vermoedens het cleel 
verzwegen inkomsten clat op elk cllenst
jaar terugslaat te bepalen, en .zocloende 
voor elk clienstjaar het vermoeclen, in 
voormeld artikel.55 omschreven, toegepast 
heeft; · 

Dat clit onclerdeel van het micldel in 
feite niet opgaat; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger de in het 
middel ingeroepen stelling bij zijn conclu
sies niet heeft doen gelden; dat aan het 
arrest mitsdien niet kan verweten worden 
het niet behandeld te hebben; 

Dat het derde onderdeel van het midclel 
in feite niet opgaat; 

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

(1) Verbr., 16 december 1955 (B,ll. en PAsrc., 
19513; I, 372). 

(2) In het tweede middel van zijn voorzie
ning kwam aanlegger op tegen de thesis door 
het hof van beroep in bet bestreden arrest 
aangenomen, thesis volgens dewelke het de be
lastingplichtige, van ambtswege in de extra
belasting a.angeslagen, behoort, luidens ·arti-

13 maart 1956. ~ 26 kamer. ~ Voo·rzit
te1·, H. Giroul, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaqgeve1·, H. Moriarne. 
- Gelijlcluidende concl·usie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Marneffe (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 13 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
.EJXTRABELASTING. ~ RAMING VAN HET LIQUI
DE BEZIT VAN DE BELASTINGSCIIULDIGE BIJ DE 
AANVANG VAN HET BELASTBAAR TIJDPERK. -
VERMOEDENS VAN ARTIKEL 3, PARAGRAA~' 2, 
INGEROEPEN DOOR DE ADMINISTRATIE OM DIT 
LIQUIDE BEZIT TE BEPALEN. - BEWIJSELE· 
MEN'l'EN DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE HET 
HOF VAN BEROEP VOORGELEGD. - FEITELIJKE, 
EN DIENVOLGENS SOUVEREINE EEOORDELING VAN 
DEZE ELEMENTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - BELASTBAAR TIJDPERIL 
- 'l'IJDPERK GAANDE VAN 1 JANUARI 1940 1'01' 
31 DECEMBER 1944. - LIQUIDE AC1'1VA DIE 
DE BELASTINGSCHULDIGE VERMOED WORDT BE· 
ZEI'EN TE HEllBEN. - ACTIVA DIENENDE BERE
KEND OP 10 MEl 1940. 

1° lVannee1· het hot van beroe]J, bij het
wellc het beroev van een belastingschltl
dige ·in rle emtra/Jelasting, ge1·icht tegen 
rle besl'issing van rle rli·rectenr, aanhan
gig is, de 1Vrtarrle beoonleelt van de be
w·ijselementen dit hot rloor de belasting
sch'ltldir!e vom·r1elegtl met het doel de 
wettelijke vermoedens voorz·ien b·ij a·rt-i
kel 3 .• paragraat 2, vnn de 10et van 16 oc
tober 191,5, op groncl 1,()aarvan de' admi
nistratie het liqH:ide bezit van de belas
ti-tigsch1tldige. b·ij de aanvang van het 
belastbaar tijdperlc heett vastgesteld, te 
niet te doen, is deze lieoonlel'ing souve-
1"ein (1) (2). 

~o Zo het belastbaa1· tijrl]Jerlc op het stuk 
van de emt•·abelasting gaat van 1 ja
nna1"i 1940 tot 31 december 191,4, hoeven 
nochtans de liq'lt·itle activa d·ie een phy
s·isch persoon, schatplichtige in de em
trabelastin.o, vennoerl wonlt bezeten te 
hebben, berelcend te ·worrlen OJJ 10 mei 
1940. (Wet van 16 october 1945, art. 1, 

kel 56 van de samengeschakelde wetten, inge
volge artikel 1B van de wet van 16 octo her 
194-5 toepasselijk op het stuk van de stof van 
de extrabelasting, het bewijs te leveren van 
het juist bedrag van zijn' inkomsten. 

Bij bet stellen van deze regel had het hof 
van beroep de doctrine van het hof van ver
breking gevolgd (10 april 1951, Ar•·. Vei·b•·., 
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par. 1 en 3, par. 2.) (Impliciete oplos
sing.) 

(D' ARCHIS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1954 gewezen door het 
Rof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
sC'hending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 11 en 19 van de wet van 16 october 
19J5, 25, 28, 53, 55 en 56 van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 97 en 110 van de Grond
wet, doordat het bestl;eden arrest, om 
aanleggers liquide activa bij de aanvang· 
van het belastbaar tijdperk te handhaven 
op de door de administratie vastgesteide 
som van 25.000 frank, de wettelijke ver
moedens in aanmerking neemt op grond 
waarvan zij die liquide activa bepaald 
heeft, dan wanneer bedoelde . wettelijke 
vermoedens, namelijk de in artikel 3, pa
ragraaf 2, van de wet van 16' october 1945 
omschreven vermoedens, enkel toepassing 

1951, biz. 459; 16 october 1951, ibid., 1952, 
biz. 76, en 7 december 1954, Bull. en PASlC., 
1955, I, 336). 

Zo het zeker is dat de aansiag, ingevoige 
artikei 56 van de samengeschakelde wetten, 
van ambtswege gevestigd, toepasselijk is op het 
stuk van extrabelasting en alsdan, evenals 
wanneer het gaat om gewone belastingen, ge
grond is op het feit dat de belastingplichtige 
aan zijn wettelijke verplichtingen te kart is 
gekomen, omstandigheid die, in het stelsel van 
de wet, een strengere wijze van bewijsvoering 
rechtvaardigt, kon men zich nochtans afvragen 
of de verplichting voor de beiastingplichtige, 
in dit geval ml tegen de aanslag in, het bewi.js 
van het juist bedrag van zijn belastbare in
komsten te leveren, bestaa t, welke oak de 
wijze van bewijsvoering weze door de adnii
nistratie ten einde taxering van ambtswege 
aangenomen. 

Met andere woorden, behoort het niet, wat 
tot heden niet schijnt gedaan te zijn, te onder
scheiden tussen het geval waarin de adminis
tratie van ambtswege de aanslag van je belas
tingplichtige vestigde door te steunen op de 
vermoedens van artikel 28 of van artikei 55 
van de samengeschakeide wetten of op ieder 
feitelijk vermoeden rechtstreeks op do inkom
sten van de belanghebbende gevestigd (zie 
verbr., 9 october 1951, A1-r. Ve>·b>·., 1952, 
blz. 52, en de nota 5 onder dit anest in Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 57), en het gevai waarin 
ze steunde op het wettelijk vermoeden opge
leverd door het bezit van belanghebbende op 
9 october 1944, hetgeen slechts een onrecht
streeks bewijs uitmaakt vermits het steunt op 
elementen .die niet noodzakelijk inkomsten zijn 

kunnen vinden wanneer de belastingschul
dige in gebreke blijft bewijselementen 
voor te brengen, en dan wanneer, waar 
aanlegger clie bewijselementen en vermoe
dens aangevoerd had, overeenkomstig ar
tikel 2, paragraaf 3, voorlaatste lid, van 
voormelde wet, het arrest ze niet kon ter 
zijde sclmiven clan «om redenen, in nauw 
verbancl met de waanle en met de af
doenclheid die aan die vermoeclens en die 
elemen ten zelf eigen waren 11 : 

Overwegende clat uit het bestreden ar
rest blijkt dat aanlegger, om te Iaten blij
ken van het bedrag van zijn liquicle activa 
bij de aanvang van het belastbaar tijd
perk, welke de administratie op 25.000 fr. 
vastgesteld had en welke hij op 2{)0.000 fr. 
wou cloen brengen, v66r het hof van be
roep zekere elementen als vermoedens 
aangevoerd had; · 

Overwegende dat, na bewuste elementen 
vermeld te hebben, het arrest beslist dat 
die onderschei<len feiten niet van dien 
aard zijn dat zij de wettelijke vermoe
dens op grondslag waarvan de adminis
tratie verzoekers liquicle bezit bepaalcl 
heeft, te niet <loen; 

(verbr., 31 maart, 21 en 29 april 1953, Arr .. 
Yerbr., 1953, blz. 532, 566 en 588)? 

Zou een meer absolute doctrine er niet toe· 
leiden het stelsel van artikel 2 van de wet van 
16 october 1945 te splitsen en, in de toepassing, 
enkel het bestanddeel waaraan de wet de· 
waarde van een wettelijk vermoeden toekent 
te laten bestaan zonder aan de belastingplich
tige toe te Iaten het tegenbewijs te leveren 
volgens wijzen van bewijsvoering die nochtans 
uitdrukkelijk door de wetgever werden inge
steld? 

In dezelfde mate als de stelling zich opdringt 
dat de aanslag van ambtswege in de extra-· 
be lasting, steunende op de vermoedens van ge
meen recht, voor degene die ze wil bestrijden 
het gevolg medebrengt dit enkel door het leve-· 
ren van het bewijs van het juist bedrag van 
zij11 inkomsten te kunnen doen, komt het voor· 
als bezwaarlijk kunnende aangenomen worden 
dat, wanneer de aanslag van ambtswege in de 
extrabelasting gevestigd werd bij middel van 
het wettelijk vermoeden, men de belasting
schuldige zou kunnen beroven van het voor
deel van het stelsel van tegenbewijs voorzien 
bij lid 2 en lid 3 van de letter c van para
graaf 3 van artikel 2 van de wet van 16 octo
ber 1945, die, met de andere bepalingen van 
deze paragraaf, een geheel uitmaken. 

In het bestreden arrest heeft het hof van 
beroep zich niet uitgesproken over het in hui-· 
dige noot gemaakt onderscheid aangaande de 
uitgestrektheid van de toepassing van arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten op het 
stuk van de extrab<)lasting. Ret mid del was, 
niet ontvankelijk daar het een overtollige be~ 
weegreden bestreed. W. G. 
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Overwegende <lat llet hof van beroep 
mits<lien in feite, en dienvolgens souverein 
-de waarde der voorgebracllte bewijsele
menten beoordeeld heeft, en wettelijk be
slist lleeft tlat die elementen niet bewij
.zen tlat aanlegger op 1 januari 1940 hogere 
liquitle activa bezat dan die welke hem 
krachtens llet in artikel 3, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 bepaald 
vermoeden toegeschreven zijn ; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
:schending van de artikelen 2 en 19 van 
de wet van 16 october 1945 en 97 van de 

· Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat, daar de litigieuze aanslag van 
ambtswege gevestigd is geworden, aanleg

.ger deze aanslag enkel kon ontzenuwen 
door het bewijs van llet juiste bec1rag van 
zijn inkomsten bij te brengen, clan wan
neer, in geval een aanslag in de extrabe
lasting zelfs van ambtswege gevestigd is 
bij toepassing van de vermoec1ens door 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945 ingevoerd, de belasting
schuldige het recht heeft die vermoedens 
te bestrijden door de bijzondere wijzen 
van bewijslevering, in artikel 2, para
. graaf 3, voorlaatste lid, van die wet om
schreven, naardien llet door de wet tot 
stand gebracht stelsel van bewijslevering 
een geheel vormt dat afwijkt van arti
kel 56 der samengeschakelde wetten, het
welk krachtens artikel 19 van c1e wet van 
16 october HJ45 niet meer van toepassing 
is : 

Overwegende, enerzijds, dat blijkens 
llet bestreden arrest de rechter over c1e 
.grand de feitelijke elementen onderzocht 
en beoordeeld lleeft welke door aanlegger 
.aangevoerd werden om de wettelijke ver
moedens, in artikel 3, paragraaf 2, en ar
tikel 2 van de wet van 16 october 1945 
omschreven, waarop de a<lministratie 
steunde, te niet te doen; 

Dat, anderzijds, aanlegger geen andere 
bewijselementen aanduidt welke hij v66r 
.de rechter over de grand zou ingeroepen 
llebben, en welke deze nagelaten zou heb
ben te behandelen; 

Dat eruit volgt clat het middel van be
lang ontbloot is en opkomt tegen een over
-tollige reden van llet bestreden arrest; 

(1) Verbr., 23 februari 1!)55 (Arr. Ve,-b,·., 
1956, biz. 535). 

(2) Verbr., 22 februari 1909 (Bull. en PAsrc., 
1909, I, 151); 9 januari 1950 (A1·r. Ve,·b>"., 1950, 
blz. ·280); arg. verbr., 12 februari 1912 (Bull. 
.en PAsrc., 1912, I, 111), redenen; Gent, 1 april 
1889 (PAsrc., 1890, II, 201); Pand. belges, 
-v' Douanes et accises, n' 1354; Rep. pmt. dr. 
belge, v' JJouane., et accises, n'" 674 tot 678; 
verge!. verbr., 11 februari 1907 (lhtll. en PAsrc., 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

13 maart 1956. - 2" kamer. - Foorzit
tm·, H. Gir·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ferslaggever, H. Gilmet. -
Getijlcl~tidende concl~tsie, H. Ganshof van 
der Jl.feersch, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER (VOLTALLIGE KAMER) 

14 maart 1956 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID. -KEN
NISNEMING VAN EEN VOORZIENING DOOR DE VOI.
TALLIGE KAMER. - VOORAFGAAND BEVEL
SCHRIFT VAN DE EERSTE VOORZITTER. 

2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- VER
KEER VAN GOEDEREN IN DE TOLKRING. - Jl.fiS
DRIJF DAT ALLEEN BESTAAT IN DE NlET NALE
VING VAN FORMALITEI'l'EN IN VERBAND MET DE 
BESCHEIDEN. - VEROORDELING TOT EEN GE
VANGENISSTRAF. - 0NWE'l'TIGHEID . 

1° J]e kamer van het hot waarvan een 
voorz1.en1m..IJ afhangt neemt er kennis 
van in voltallige tm·echtzitting wanneer 
(W aldU8 OVeT beslist werd dam· een be
velschrift van de eeTste vooTzitteT (1). 
(Wet van 25 februari 1954, art. 4.) 

2° W annem· het. misd1·ijf en/eel bestaat in 
de niet nnleving van de tm·maliteiten in 
verband met de beschC'iden tot dekking 
van het veTvoer, lean het verlceer van 
goederen in de onvrije tolkdng geen 
aanleiding geven tot het toepassen van 
een hoofdgevwngenisst1·af (2). (Wet van 
6 april 1843, art. 19, 21 en 25.) 

(VAN DAMME T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op · 7 juli 1955 gewezen <loor het 
Hof van beroep te Gent; 

Gelet op het bevelschrift dd. 2 febrnari 

1907, I, 120) arrest beslissende dat het voor
handen hebben en het vervoer van tabak die 
niet gedekt is door geldige bescheiden niet 
mogen genieten van de vrijstelling van hoofd
gevangenisstraf, dit nit reden van het wette
lijk vermoeden ingesteld door artikel 37 van 
de wet van 17 april 1896 luidens hetwelk tabak 
waarvan de herkomst niet kon verantwoord 
worden, beschouwd wordt als aan de inning 
van de rechten onttrokken. 
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1956 van de, eerste -voorzitter van het hof 
waarbij onderhavige zaak naar de voltal
lige terechtzitting van de tweede kamer 
wordt verwezen; 

Over het vierde niiddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 21 van de wet van 
6 april 1843, doordat het bestreden arrest 
beslist dat gezegd artikel 21 geen toepas
sing vindt en derhalve gevangenisstraf 
toepast, dan wanneer er een regelmatige 
aankoopfactuur van kwestige auto werd 
medegedeeld aan de verbalisanten en nog
maals aan llet hof -van beroep werd ge
toond en aanbod werd gedaan door alle 
andere middelen van recht te bewijzen, 
voor zoveel nodig, dat de invoerrechten 
destijds wel betaald waren geweest : 

Overwegende dat, naar luicl van arti
kel 21 van cle wet van 6 april 1843 ge
vangenisstraf nooit worclt opgelopen ~o de 
aanhaling alleen geschiedt wegens niet 
naleving van formaliteiten in verband met 
cle bescheiclen tot dekking van het ver
voer; 

Overwegende dat gezegcl artikel allloe
wel het niet vermeld worclt oncle;. diege
nen welke artikel 25 van aangehaalde wet 
toepasselijk verklaart op het verkeer van 
goecleren die zonder gelclig document in 
cl_e_ tolkring worden vervoercl, zich, wegens 
ZIJn algemene en gebieclende bewoordin
gen, opclringt in de gevallen voorzien door 
artikel 25 voornoemd; 
O~erwegende, derhalve dat llet onregel

matig verkeer van goederen in de tol
kring geen aanleiding kan geven tot llet 
toepassen van een hoofclgevangenisstraf 
zo de inbreuk alleen bestaat in de niet 
naleving van formaliteiten in verband met 
de besclleiclen tot dekking van het ver
voer; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
door vast te stellen dat aanlegg·er enkel 
vervolgd wordt om zicll met zijn perso
nenwagen te hebben bevonden in de voor
behouden tolkring zoncler drager te zijn 
van geldige tolbesclleiden, en hem uit dien 
hoofde te veroordelen tot een gevangenis
straf van acht maanden, de in het middel 
aangehaalde wetsbepaling geschonclen 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest ; zegt clat melding van onder
havig arrest zal geclaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; veroordeelt verweerder tot de 
kosten. 

14 maart 1956. -'-- 26 voltallige kamer. -
Voon:'itter, H. Fettweis, voorzitter. ~ 
Verslaggever, H. Delahaye. - Gelijlclni
dende concl1tsie, H. Roger Janssens de 
Bisthoveu, eerste advocaat-generaal. 

1• KAMER. - l5:maart 1956 

HUUROVEREENKOM-ST. HANDELB-
HUUR. - UITWINNINGSVERGOEDING. -WEI
GERING VAN DE HUURVERNIEUWING GES'IEUND 
OP DE WIL VAN DE VERHUURDER PERSOONLIJK 
HET VERHUURD GOED 'IE GEBRUIKEN. ~ VER
HUURDEU DIE SLECHTS EEN GEDEELTE VAN HE'r 
VOORHEEN VERHUURD GOED GEBRU!K'l', EN RET 
OVEUIGE AAN EElof DERDE VERHUURT. -RECHT 
VAN DE UITGEWONNEN HUURDEU OP DE UIT
WINNINGSVEUGOEDING. 

Wannee·r, met het oog op een per·soonlijlc 
gebntilc ·van het ver·hunrd goed, de ver
hmwder de vernie1ttving van een han
delshnnr /weft geweigerd, heeft de uit
gewonnen hu1trcler recht op de uitwin
ningsvergoed·ing inclien, binnen de tm·
tnijn cloo·r de wet bepaald en zonder van 
een gwwichtige r·eden te laten blijlcen, 
de ve·rh1mrder slechts een gedeelte van 
het voorheen verh1ttwd goed gebrnilct en 
het ove1'ige aan een derde in h1t.nr heett 
_qegeven. (Afdeling van het Burgerlijk 
W etboek de regelen betreffende de han
delslnmr in het bijzonder inhbudende 
[wet van 30 april Hi51], art. 16, I, 1o, 
en 25, ao.) 

(ECHTGENOTEN HESPJcL, T. ECHTGENOTEN JAGO.) 

ARRES'l'. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 maart 1954 in lloger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Gelet op het enig middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 1, 16, 1o, 
25, 3°, en 33, lid 4, van de wet van 
30 april 1951, betreffende de llandelshuur
overeenkomsten met het oog op de be
scherming van het handelsfonds, ver
klaard door de wet van 24 december 1951, 
en van artikel 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis. a an aanleggers 
hun vordering tot )Jetaling van een uit
winningsvergoeding ontzegt om de reden 
dat verweerders <<ten genoege van recht )) 
hun inzicht uitgevoerd hebben het goed 
persoonlijk te gebruiken, reden door hen 
ingeroepen om de hernieuwing van de han
delshuurovereenkomst van aanleggers te 
beletten, door llet voorheen verhuurde 
goed bijna geheel te betrekken, dan· wan
neer, om als volvoerd te kurmen worden 
aang·ezien, het persoonlijk en werkelijk 
betrekken, waarvan sprake j_n de artike
len 16 en 33 van de wet van 30 april 1951 
in gans het verhuurde goed moet plaat~ 
llebben, en niet in een min of meer uit
gebreid deel ervan, waaruit volgt dat de 
bestreden' beslissing· niet wettelijk met re
denen is omkleecl : 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
.lleid, tegen het middel voorgebracht : 

(Zander belnng.) 

Over het micldel 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat verweerclers zich beroepen 
hebben op hun voornemen persoonlijk en 
werkelijk het verhuurd goed te betrekken 
om een einde te maken aan de verlengde 
1mnclelshuurovereenkomst krachtens wel
ke aanleggers het deel van onroer2nd 
goecl, waarin zij een kleinhandel dreven, 
gebruikten; · 

Overwegende dat het vervolgens vast
stelt dat verweerclers niet persoonlijk en 
werkelijk het voorheen aan aanleggers 
verhuurd om·oer·end goed gebruiken daar 
zij een deel ervan aan een derde iri. huur 
geg{!y~n hebben; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om niet gegrond te verklaren de vordering 
tot betaling van de uitwinningsvergoeding 
waarin bij artikel 25, 3°, van de wet van 
30 april 1951 is voorzien ingeval de ver
huurder, zonder van een gewichtige reclen 
te laten blijken, binnen zes maanden, en 
wel gedurende ten minste twee jaar, het 
voornemen- niet ten uitvoer brengt met 
het oog waarop hij het goed tegen de 
huurder heeft kunnen uitwinnen, beslist 
dat verweerders, «door het goecl (dat 
aanleggers in huur gehad hadden) werke
lijk bijna geheel te gebrniken », « ten ge
noege van recht )) het doel volvoercl had
clen met het oog op hetwelk een einde 
gemaakt werd aan het gebrnik door aan
leggers; 

Overwegende dat, waar het laat gelden 
dat met het persoonlijk en werkelijk ge
bruiken van het voorheen verhuurd goecl, 
zoals cle wet dat gebruik omschrijft, 
gelijkstaat een gebruiken dat niet op ge
heel het goecl slaat, en waar het gevolg
lijk cle verhuurder vrij laat v66r het ver
strijken van cle termijn van twee jaar 
over een deel van bewust goed te beschik
ken tot een ander doel dan het door de 
wet in aanmerking genomene, het vonnis 
de in liet middel aangecluicle wetsbepalin
gen. ges~lwnden lleeft; 

Om die reclenen, verbreekt llet bestre
-den vonnis; beveelt clat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt. worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de Reclltbank van 
eerste aanleg te Nijvel, uitspraak doende 
in hoger beroep. 

15 maart 1956. - 1° kamer. - Vom·zit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslnggeve1·, H. Van Beirs. 
- GelijlcMtidende oonolttsie., H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, eerste advocaat- , 

generaal. - Pleiters. HH. Van Ryn en 
della Faille d'Huysse·. 

le KAMER. -16 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - VOORDELEN DIE EEN 
IN HET BUITENLAND GEVESTIGDE ONDERNEMING 
TRER:T UIT EEN EXPLOITATIE IN BELGI.E DIE 
VAN RAAH AFHANGT OF ONDEH RAAR CONTROLE 
IS. - ARREST VASTSTELLEND DAT DEZE VO:>R
DELEN VOORTSPRUITEN UIT DE VERWIJZING 
NAAR EEN OVEREI<;NGEKOMEN ABNORMALE GELD
KOERS. - ARREST NIET IlESLISSEND DAT AR
TIKEL 27, PARAGRAAF 2, 7°, LITTERA n VAN 
DE SAMENGESCRAKELDE WETI'EN BEI'REFFENDE 
DE IlELASTINGEN OP RET INKOMEN EIST DA'l', 
OM GEVOEGD TE WORDEN IliJ DE WINSTEN VAN 
DE IN BELGIE GEVESTIGDE EXPLOITATIES, DE 
VOORDELEN EEN AllNORl\fAAL KARAKTER MOETEN 
VERTONEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE IlELAS'l'INGEN. - NOO'l' 
VOOR DE ZI'l"l'ING DOOR DE RAADSMAN VAN AAN
LEGGER TO'I' DE VOORZI'l"l'ER VAN DE ZEI'EL GE
STUURD. - PROCEDURE NIET VOORZIEN BIJ 
AR'l'IKEL 1 VAN DE WET VAN 23 JULI 1953. -
NOO'l' WAAROP RET ROF GEEN ACHT SLAAT. 

1° H et nrrest dnt vnststelt dat de voorde
len door een in het buitenland geves
tigde onderneming getrokken ttit een 
exploitatie in Belgie die van hnar at
hangt ot onder hanr controle is, vom·t
spruiten uit de venvijzin.IJ nnar een 
overeen.qelcomen abnormale geldlcoers en 
dat deze voordelen beschouwt als win
sten belastbaar ;in de bedrijtsbelastin.IJ 
eenslttidend de /Jepalin.qen van arti
kel 27, paragraat 2, 7°, littera a, van de 
samengeschalcelde wetten betreffende de 
inlcomstenbelastingen, beslist niet llat 
laatstgenoemde wettelijlce bevaling eist 
dat, om gevoegd te worden bij de win
sten van de in BelgW ,qevestigde exploi
taties, de vom·delen noodzalcelijlce1·wijze 
een abnorrnaal lca1·akte1· rnoeten verto
nen (1). 

2° TVanneer het an·est van een hot van 
beroep j.n zaken van diTecte belastingen 
aanhangig ~vorclt uemaakt bij het hot 
·van cassaUe, sla.at dit hot geen acht op 
een noot door de 1YUtdsman van aanleg
ger aan de voo1·zitter ·van de zetel ge
st·u·urd ·v661· lle zitting vnn het hot op de 
rol van clewellce de zaalc ingesohreven 
is. (Wet van 23 juli 1953, art. 1.) 

(1) Raadpl. verbr., 23 mei 1950 (A•·r. Ye•·br., 
1950, biz. 598). 
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. (N. V. K SOCIETE BELGE DES AUTOMOBILES 
CITR01.'-!hl;~:T. BELGISCHE.,'!Tt.;AT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.r 

ARRES"l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
· schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet en 27, paragraaf 2, 7°, van 
de wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, samengeschakelcl bij besluit van 
de Regent del. 15 januari 1948, doorclat 
het bestreclen arrest, eerste ondercleel, 
verzuimcl heeft, het door aanlegster bij 
conclusies voorgesteld miclclel te beant
woorden, en hier11it afgeleicl : 1° clat de 
tussen aanlegster en de Franse vennoot
schap Andre Citroen op 3 maart 1937 ge
sloten overeenkomst, essentieel tot voor
werp had, zoals de aclministratie het uit
drukkelijk erkencle, de schulcl in Belgische 
franken welke aanlegster ten opzichte van 
de Franse vennootscllap llacl te consolicle
ren en, die schuld definitief vastgesteld 
zijncle in een bepaalcl getal Belgische fran
ken, voor haar, elke mogelijkheid van 
schommeling van die schulcl in verhoucling 
met de verancleringen van de gelclkoers 
nit te sluiten; 2° dat, vermits de Franse 
vennootschap in alle onclerstelling slechts 
de terugbetaling ontvangen had van haar 
op datum van 3 maart 1937 in Belgische 
franken onherroepelijk vastgestelcle 
schuldvorclering, het niet clienencl was vast 
te stellen clat cle omzetting van die schuld, 
in Franse franken in de maatschappelijke 
boeken, naar mate van het afvallen van 
de Franse gelcleenheid heeft kunnen ver
ancleren; tweede onclercleel, zijn beslissing 
rechtvaarcligt, aangaancle het weer opne
men in de belastbare winst van de Bel
giselle vennootschap voor de jaren 1938 
en 1939, van de respectieve sommen van 
11.585.750 Belgische fr. en 4.252.516 Bel
giselle franken, ten titel van zogezegd on
geoorloofcl voordeel door haar, gedurende 
de beschouwcle jaren, aan de Franse ven
nootschap Andre Citroen toegekend, door 
de enkele overweging clat <<de stortingen 
wegens leveringen welke eisende vennoot
schap in 1938 g·eclaan lleeft (zoals in 1937 
en 19-39), ten voordele van de Franse ven
nootschap Citroen, berekend zijn geweest 
bij verwijzing naar een overeengekomen 
gelclkoers en niet tegen een officiele koers >> 
en clat << de ver·wijzing naar die abnor
male overeengekomen koers de Franse 
vennootschap geclurencle die perioclen van 
claling der Franse munt bevoordeeld 
heeft >>; 1 o zoncler vast te stellen, dat de 
sommen van 1.1..585.750 en 4.252.516 frank 
hun oor·sprong zouden vinclen in het ver
schil tussen de overeengekomen en de offi
ciele gelclkoers, 2° en zoncler te zeggen 

waarom het voorcleel dat voor de Franse 
vennootschap kan volgen nit de waarde- · 
vermindering van de · Franse frank -
klaarblijkend vreemd aan elke tussen
komst van de Belgische vep.nootschap, -
en nit de betaling in deze munt tegen de 
officiiHe koers of tegen een overeengeko
men koers van een schulclvordering in 
Belgische franken - waarvan niet be
twist wordt clat het beclrag niet veranderd 
is geweest, ~ als een « abnormaal >> voor
cleel « client aangezien door aanlegster aan 
de Franse vennootschal'> toegestaan en van 
dergelijke aarcl om onder toepassing van 
artikel 27, paragraaf 2, 7 o, cler samenge
schakelde wetten op de inlwmstenbelas
tingen te vallen » 

Over het eerste onclercleel : 

Overwegende clat <le door aanlegster· 
v66r de rechter over de grand genomen 
conclnsies, in uittreksels in het middel 
weergegeven, ertoe strekten nit te leggen 
waarom, de Franse frank gedaalcl zijnde 
ten opzichte van de Belgische frank, << al
clns gebeurcle dat de Franse vennootschap, 
in tegenwaarcle van haar definitief in Bel
giselle franken vastgestelde schuldvorde
ring, een getal Franse franken ontving, 
dat hager was dan clit welk in haar boe
ken, op 31 december 1937, de tegenwaarde 
uitmaakte van het getal Belgische fran
ken in voormelde overeenkomst vastge
stelcl >> en clat << deze evolutie der gebeur
tenissen- overigens totaal onverwacht
niet kan bescllouwd worden.als, in hoofde 
van de Franse vennootschap, een winst 
medebrengencl door haar in Be}gie verwe
zenlijkt en in <lat land belastbaar >>; 

Overwegencle dat het arrest vasfstelt 
dat naar de overeenkomst van 3 maart 
1937 de stortingen wegens leveringen, 
welke aanlegster in 1938 gedaan heeft -
zoals in 1937 en in 1939· - ten voordele 
van de Franse vennootschap Citroen, be
rekend werden bij verwijzing naar een 
overeengekomen geldkoers en niet tegen 
de officiele geldkoers, dat de verwijzing· 
naar die overeengekomen abnormale koers 
de Franse vennootschap bevoordeeld heeft 
in deze perioclen van daling van de Franse· 
munt, clat ze aan d~"e voordelen heeft 
verschaft waarvan de verwijzing naar de 
officiele koers haar zou beroofd hebben, 
<le winsten en baten van aanlegster ver
minderend, om correlatief die van de 
Franse vennootschap te vergroten; 

Overwegende clat het arrest alclus een 
gepast antwoord geeft op de in het middel 
aangednicle conclusies en clat het eerste· 
onclercleel ervan, feitelijke grondslag mist~ 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegende dat het arrest de bedragen 
van 11.585.750 fr. en van 4.252.516 frank, 
respectief voor de dienstjaren 19·39 en 1940· 
<< koerswinsten l> noemt; 
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Overwegende ~ dat .Jtit de voorziening, 
blijkt dat deze slechts gegrorid is op· ee:i:t 
gebrek aan redenen van het bestreden ar
rest; 

Overwegende dat, om de voordelen en 
baten welke de Franse vennootschap Ci
troen door de uitvoering van de op 3 maart 
1937 met aanlegster gesloten overeenkomst 
verkregen heeft, als belastbare winsten 
te aanzien, overeenkomstig artikel 27, pa
ragraaf 2, 7", litt. a, der samengeschakel
de wetten, het arrest vaststelt, zoals reeds 
gezegd werd ten antwoord op het ee.rste 
onderdeel van het mhldel, dat die voorde
len uit de verwijzing naar een abnormale 
overeengekomen geldkoers blijkeri; 

Dat die vaststelling niet insluit dat ge
noemde wetsbepaling zou vergen dat de 
voordelen en baten een abnormaal karak
ter vertonen; 

Dat het tweede onc1erdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1107, 1134, 1135, 1156 tot 1164, 
131H, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest de be
wijskracht schendt dat aan de overeen
komst van 3 maart 1937 verschnldigd is 
door geen rekening te houden met het feit 
dat het essentieel voorwerp van die over
eenkomst het volgend was, in Belgische 
franken om te zetten alle ontstane of tot 
stand te brengen schuld van de Belgische 
vennootschap ten opzichte van de Franse 
vennootschap, zoals de volgende zinnen 
het ondermeer ondubbelzinnig preciseren: 
<< bedongen zijnde dat gezegde overeen
komsten geen verhoging zullen mogen me
debrengen van het huidig saldo van uw 
in Belgische franken uitgedrukte reke
ning, en dit tengevolge van verschil van 
de koers )} in de inleiding van de overeen
komst, « op datum van 31 december 1936 is 
·uw debetrekening in gemeen overleg vast
gesteld op de som van : 39.811.821,02 Bel
giselle franken... derwijze dat Ilaar he
drag, wat U betreft, definitief in Belgische 
franken is vastgesteld )} in 1 o van de over
eenkomst, en « betalingen welke alti.id 
door ons in Belgische franken kunnen ge
vorderd worden )} in 5° van de overeen
komst, en argumenteert, voor zoveel er
over kan geoordeeld worden bij het lezen 
van het arrest, alsof de muntstandaard 
door de twee vennootschappen gekozen de 
Franse frank en niet de Belgische frank 
was, die essentiele passussen van de over
eenkomst aldus als onbestaand aanzien<le 
en terzelfdertijd de in het rniddel aange
duide wetsbepalingen schendend : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat de daling van de Franse 
frank begonnen is in de tweede helft van 
het jaar 1936; 

Dat het anderzijds, beslist, dat de over
eenkomst van 3 maart 1937 aan de Franse 
vennootschap voordelen heeft verschaft 
welke uit de verwijzing naar een overeen
gekornen geldkoers volgen en waarvan zij 
beroofd zou geweest zijn door de verwij
zing naar de officiele koers ; 

Dat het aldus aangenornen heeft dat, 
in de door beide vennootschappen gesloten 
overeenkornst om zich tegen de risico's 
van de geldkoers te vrijwaren, de rnunt
standaard de Belgische frank was geweest 
en niet de Franse frank zoals het middel 
beweert; 

Dat het rniddel feitelijke grondslag 
mist; 

Om clie redenen, en zonder acht te slaan 
op het niet gedagtekend document ge
noemd noot, tot de voorzitter van de zetel 
op 5 rnaart 1956 gestuunl, rechtspleging 
welke de wet van 23 juli 1953 niet bepaalt; 
verwerpt de voorziening; veroordeelt aan
legster tot de kosten. 

16 maart 1956. - 1" kamer. ~ Voon:'it
ter, H. de Olivpele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bel
paire. Gez.ijlclu-iclende conclusie, 
H. Ganshof van cler Meersch, aclvocaat
generaal. - PleUe1·s, HH. de Longueville 
(van de Balie \)ij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

l c KAMER. - 16 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP HET INKOMEN VOOR'l'KOMENDE 
VAN ONROERENDE GOEDEREN. - KWIJ'l'SOHEL
DING VAN DE BELAS'l'ING NAAR VERHOUDING VAN 
HE'l' VERSOHIL 'l'USSEN HET KADASTRAAL INKO
MEN EN HET WERKELI.TK NETTO INKOMEN GE
DURENDE HET JAAR VAN DE AANSLAG. - AAN
SPRAAK '1'0'1' HET BEKOiliEN VAN DEZE KWI.JT
SOHELDING DAAH DE OVEREENGEKOMEN VERGOE
DING WEGENS HUURVERLIES SLEOHTS GESTORT 
WAS NA HET VEHSTRI.JI<EN VAN DE JAREN VAN 
DE AANSLAG. - ARREST ER ZIOH TOE BEPEH
KEND TE VERKLAREN DAT HE'l' 'J'EREOHT IS DAT 
DE ADMINIS'l'RATIE DE Vl~RGOEDING OMGEDEELD 
HEEFT NAAR VERHOUDING VAN DE JAREN TIJ
DENS DEWELliE HET ONROEREND GOED NIET 
VERHUURD IS GEBLEVEN. -ARREST NIE'l' RE
GELliiATIG GEMO'l'IVEERD. 

2° VEJRBREKING. - l\IIIDDELEN TOT VER
BREKING. - ZAKEN VAN DIRECTE BELASTIN
GEN. - VERSCHEIDENE llfiDDELEN INGEROEPEN 
1'0'1' S'l'EUN VAN EEN VOORZIENING. - ARRES'J' 
BESLISSEND OVER EEN VAN DE MIDDELEN EN RET 
BESTREDEN ARRES'l' VEHBREKEND. - ARREST 
GEEN AOH'l' SLAANDE OP DE ANDERE MIDDELEN 
DIE GEEN UI'l'GEBREIDEHE VEHBREKING ME'l' 
ZIOH KUNNEN BRENGEN. 



- 590 _c_ 

1° Is n·iet regelmatig gernoUveenl het ar·
r·est aat, ·om ae aanspmalc van de belas
tingplichtige tot het bekornen van de 
lcwijtschelcling van ae gronclbeliLBting 
voor de uienstjamn 1944 tot 1952 te ver·~ 
wer·pen, aaar ae over·een.1Jelcornen ver
goeuing wegens hmwverlies slechts ·in 
1953 gestor·t was en clienvolgens het in
lcomen onbestacmd geweest was .f/euu
r·encle cle beuoelue cl'ienstjco·en, zich be
perlct te antwoonlen U(£t het terecht ·is 
flat ae auministntU.e cleze ver·,qoecUng 
Om.IJeueelu heejt naar· ver·hoiHling van 
cle jar·en tijdens dewellce het onroerend 
goea niet ver·himrcl is gebleven. (Grand
wet, art. 97; samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel13, par. 1.) 

2° Tl'anneer· versche·idene midclelen inge
roepen wonlen tot ste·nn van een voor-
ziening in verbr-elC'i.ng gedcht tegen een 
in zctlcen van ui-1-ecte belastilngen door· 
een hof van beroep gewezen a.rTest, en 
indien het hof, beslissencl over· een vnn 
cle micldelen het ar-n3st vm·br-eelct, sla.a.t 
het geen a.cht op ae a.nuer·e miudelen aie 
geen nitgebr-eiuer-e verbrelcing met zich 
lcnnnen br-engen. 

(RUMMENS, T. BEI~GISCHE STAAT, 
MINISTER YAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest het mid
del niet beantwoordt door aanlegger hier
uit afgeleicl clat vermits de litigieuze ver
goeding in 1953 betaald geweest was, « het, 
naar de zin van oud artikel 13 der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, werkelijk inkomen tij
dens het belastingjaar verkregen, van 1940 
tot 1952, onbestaancle was geweest waar
uit volgt clat de rechters over de grond 
niet wettelijk hun beslissing gemotiveerd 
hellben : 

Overweg0.1Jde clat, om aanleggers aan
spraak tot kwijtschelcling van de grond
belasting en van de nationale crisisbelas
ting over cle dienstjaren 19!4 tot 1!152 af 
te wijzen omdat het werkelijk ilikomen 
gedurende het belastingjaar verkregen 
van 1940 tot 1952 onbestaande is geweest, 
daar de overeengekomen vergoeding voor 
huurverlies slechts in 1953 gestort was, 
en, clienvolgens, de zogezegde inkomsten 
welke de administra tie wil belasten niet 
tijdens de betloelde dienstjaren verkregen 
werden, het arrest er zich toe beperkt te 
verkl.aren clat het terecht is dat de admi-

nist~·a tie die vergoedihg omgedeeld heeft 
naar verhouding der jaren tijdens de
welke het onroerencl goed niet verhuurd 
is gebleven; 

Dat dit antwoorcl niet gepast zijnde het 
micldel gegrond is; · ' 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede middel dat geen uitgebrei
dere verbreking met zich zou kunnen 
brengen; verbreekt het bestreden arrest 
doch in zover het beslist dat de overeen
gekomen vergoeding huurverliezen dekt; 
beveelt dat melding vab. onclerhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

16 maart 1956. - 1" kamer. ~ Voorzit
ter-, H. de Clippele, raadsh~er waarne
mend voorzitter. - Vers1A£ggever, H. Bel
paire. Gelijlclitidende concl1tsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. ~ Pleiter·, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 16 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - AKKOORD DOOR DE BELAS
TINGSCHULDIGE IN DIG LOOP VAN RET ADMINIS
TRATIEF ONDERZOEK VAN :ZIJN RECLAMATIE 
EROVER GEGEVEN DAT EEN BEPAALDE SOM VAN 
DE BELAS'fBARE GRONDSLAG NIET MAG AFGE
'fROKKEN WORDEN. - A'K.KOORD DE WAARDE 
HEBBEND VAN EEN AFS'fAND VAN DE RECLAMATIE 
YOOR WA'f BE'l'REFT DEZE AF'l'REKKING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR. ~ BELASTINGSCHULDIGE NIET GERECH
TIGD YOOR HE'l' HOF VAN BEROEP DE ONWE'l'TE
LIJIUIEID VAN DE DOOR DE RECLAMA'f!E AAN
GEDUIDE AANSLAGEN AAN TE YOEREN IN DE MATE 
WAARIN·HIJ, DOOR 'ZIJN AKKOORD .GEGEVEN IN 
DE LOOP VAN HE'l' ADMINISTRATIEF ONDERZOEK 
VAN 'ZIJN RECLAMATIE, VAN DEZE AFSTAND 
HEEF'f GEDAAN. 

1 o Door·, in de loop va.n het a.clminist-ra.t-ie.f 
mulet·zoek van zijn t·eclama.tie tegen de 
lietw·iste aansla.gen, er- zich rnecle a.lc
lcoonl te ve'l'lclnren clat een bepa.alcle 
sorn van de belastba.re gt·onuslag niet 
mocht afgetrolcken wm·den, heeft cle be
lastingschnlclige afsta.nd geda.wn, ten be
lozJe vwn ,qezegde sorn, va.n zijn r·ecla.
mnt'ie (1). (Samengeschakelde wetten be-

(1) Vergel. verbr., 29 maart, 5 april en 3 mei 
1955 (A>'r. Ve,·b•·., 1955, blz. 647, 673 en 734); 
6 december 1955 en 31 januari 1956, supm, 
blz. 266 en 435). 
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trefft:)nde de inkomsten)le~.astiil,gen, arti-
kel 61, par. 3.) · -

2° De belastingsohuldiye die, in de loop 
van het administT_atief onderzoeh: van 
zijn 1·eolamatie, er zioh mede aklcoonl 
verkzaard heett dlLt een bepaalde som 
van de belastbare gro1tdslag niet mooht 
atuetrokken worden, en ald1ts, voor wat 
dit betreft, afstancl cleecl van zijn reola
matie -is, ·in de mate van deze afstand 
en behalve bewijs van dwaling ·in z-ijnen 
hoofde, niet ge-reohU(!cl voor het llof van 
beroep ·bij hetwelk zijn bm·oep tegen 
de beslissing van de di1·eoteuT aa-nhan
g-i,q is gemaakt, a.an te voeren dat deze 
som van de belastba1·e (f-ronds/.ag rnoest 
atuet·rokken worden (1). (Samengescha
kelde wetten !Jetreffende de inkomsten
belastingen, art. 61, par. 3, en G6.J 

(BLANCQUAERT, T. UELGlSCHE STAAT, 
:MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juni 1955 gewe.zen door het 
Hof van !Jeroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
rling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet en 2, paragraaf 3, lid 4, van de 
wet van 16 october 1945, doordat het be
streden arrest het door aanlegger inge
steld beroep afwijst, door te steunen, 
enerzijds, op het -door hem op 5 october 
1951 gegeven akkoor!l, en anderzijds, op 
de reden dat geen enkel bewijs zou inge
bracht zijn van een aankoop van effecten 
in 1937, bewijs dat zou toelaten het bedrag 
van gezegde aankoop van de vermogens
accressen af te trekken, eerste onderdeel, 
dan wanneer de aangifte waarbij aanleg
ger zijn alrkoord over het verbeteren van 
de belastbare grondslag gegeven heeft van 

. bewijskracllt ont!Jloot was; tweede onder
dee!, zonder zijn beslissing met redenen 
te omkleden llet arrest niet kon steunen 
op een volgens overeenkomst gevestigde 
belastbare grondslag terwijl deze grand
slag overeenkomstig de wet vastgesteld 
moest worden; derde onderdeel, zonder de 
redenen te bepalen waarom het oordeelt 
dat het bewijs van een aankoop van effec
ten in 1937 niet geleverd ;is, dan wanneer 
dergelijk bewi.is door alle rechtsmiddelen 
kan geleverd worden : 

Over het eerste ondE'rdeel en het twE'erle 
onderdeel samen : 

Overwegende dat, om het door aanleg
ger ingesteld beroep af te wijzen, het be
streden arrest steunt op het door hem op 
5 october 1951 gegeven akkoord in de loop 

(1) Raaclpl. verbr., 3 mei 1955 (An·. rerbr., 
1955, biz. 73<t). 

van het administratief onder:zoek van zijn 
reclama tie · tegen de li tigieuze -aanslagen; 

Overwegende dat, door zijn .a,kkoord te 
geven over de door de administratie voor
gestelde cijfers, aanle~ger ten belope van 
gezegde cijfers, van zijn reclamatie af
stand gedaan heeft; 

Dat, behalve dwaling in zijnen hoofde, 
hij, in de mate van die afstand, niet ge
rechtigd is om v66r het hof van beroep 
de onwettelijkheid of de onregelmatigheid 
van de door de reclama tie aangeduide 
aanslagen aan te voeren; 

Da t het mid del in die onderdelen naar 
recht faalt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat aanlegger geen enkel bestanddeel aan
voert waarvan hij geen kennis had op het 
ogenblik van zijn akkoonl; 

Dat het hierov wijst dat aanlegger niet 
bewijst noch aanbiedt te bewijzen dat dit 
akkoord met een dwaling omtrent het 
recht of omtrent de feiten zou behept 
zijn; 

Dat, indien het eindelijk vaststelt dat 
« zo een beweerde aankoop van effecten 
in juli 1937 kon gebonden zijn aan een 
dwaling in het gegeven akkoord, het noch
tans van belang is te onderlijnen dat eiser 
geen enkel bewijs noch begin van bewijs 
van die aankoop heeft kunnen overleg
gen ll, uit het arrest blijkt dat clie reden 
als overbodig voorkomt; 

Dat, rlienvolgens, de tegen het middel 
in zijn derde onderdeel gerichte kritieken 
van belang zijn ontbloot, dit onderdeel, 
van het midclel aldus niet ontvankelijk 
zijnde; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

1G maart 195G. - 1" kamer. ~ Voorzit
ter; H. cle Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. TTe-rsla(fgever, 
H. Bayot. - Gelijlclnirlencle oonol·usie, 
H. Ganshof van der :M:eersch, advocaat
generaal. - Pleite-r, H. Van Leynseele. 

1" KAMER. - 16 maart 1956 

1° VERNIELING VAN BUNDELS. 
S•rUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING IN VERBRE
KING 'l'ENGEVOLGE VAN EEN BRAND VERNIELD. 
- WEDERSAMENSTELLING. 

2° INKOMSTENBELASTING EN. 
A:ANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - SAMENWERKEN
DE VENNOOTSCHAP DIE BIJ HAAR AANGIFTE DE 
DOOR DE WE'!' VEREIS'l'E STUKKEN, EN NAME
LIJK DE IWPIJ VAN IIAAR BALANS EN VAN HAAR 
WINST- EN VERLIESREKENING NIET VOEGT. 
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1° lVanneer cte stulclcen van de rechtspte
ging in verb?·elcin{J ventield worden ten
oevotge van een brnnct, in h~t·idig geval 
cle brand in rle grijfie van het hof, 
wordt e1· overgegaan tot Twn ?,vedm·sa
menstelUng (1). (Wetboek van strafv .. 
art. 521 en 522.) · 

2° ivfag vnn ambtswer1e aanoeslagen wor
den, de sanwnweTlcencle vennootschap 
d·ie bij hna1· nangifte de door cle wet 
veTeiste stu.Jclcen, en namelijlc cle Twpij 
vnn haa1· balans en van fle winst- en 
veTliesrelcening n·iet voegt. (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. G4 en 56.) 

(BELGISCHE STAAT, ;\IlNISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP ClNE'l'AVE.) 

ARREST. 

HET HO:Jj'; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 23 februari 1944 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de stukken der rechts
pleging ten gevolge van de brand in de 
griffie van bet hof, op 3 septe111ber 1944, 
vernield geworden zijn en dat .zij weder
samengesteld m'oesten worden; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
aing van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1317 tot 1320 en 1322 van bet 
Burgerlijk W etboek, 214 tot 251 van bet 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
28 en 56 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschak.eld bij 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
en 6 van cle wet van 17 juni Hl38 tot we
derinvoering van de nationale crisisbelas
ting, doordat bet bestreden arrest bet 
beroep ontvangt, llet gegrond verklaart en 
de betwiste aanslagen wegens onwette
lijklleid vernietigt, omdat in de loop van 
de vestiging van de litigieuze belastingen, 
evenmin in de bestreden beslissing als in 
de informatie, de administratie de wette
lijke grondslag aangeduid heeft waarop 
zij steuncle om llet bedrag der belastbare 
inkomsten te bepalen, dan wanneer llet 
bijgaand aangifteformulier, lletwelk door 
de controleur-schatter op 26 maart 19-10 
ambtshalve ingevulcl wenl en van de hand
tekening van deze ambtenaar voorzien is, 
de vermelcling draagt « van ambtswege bij 
gebrek aan aangifte Jl, en duidelijk de ele
menten aanduidt : a) ontvangsten uit 
huislluur : 150.000 frank; b) interest van 
scllulden : 30.000 frank; c) kaclastraal in
komen : 46.450 frank; welke, bij ontsten-

(1) Zie DE RYCKERE, Revue de d?'Oit belge, 
1926-1930, bJz. 91 en vJg.; ROGER JANSSENS DE 

BISTHOVEN, Les conseq1tences juridiques de l'in
ccndie du greffe de lo cmtr de cassation, rede 

tenis van een door verweerster overge
legcle geldige aangifte, de wettelijke 
gronclslag· uitmaken waarop de controleur 
gesteuncl lleeft om het bedrag der belast
bare inkomsten te bepalen, en doorda t bet 
bestreclen arrest verklaart dat uit bet ad
ministratief dossier blijkt clat de verzoe
kende vennootschap op 10 januari 1940 een 
aangifte ingediend lleeft welke vermeldde 
dat zij over bet boekjaar van 1 juni 1938 
tot 31 mei 1!t39 geen winst gemaakt had· 
dat zij, op bet verzoek tot overlegging va~ 
verantwoordingsstukken, zich ertoe be
perkt lleeft aan de administratie een uit
treksel uit llaar met een verlies afslui
tende balans over te maken, doch .zonder 
bijvoeging van e:nig boekingsbescheid; da t 
de administratie ingevolge deze informa
tie van ambtswege aan de verzoekende 
vemrootschap een zuiver inkomen van 
73.550 frank toekencle, op basis waarvan 
zij op 30 maart 1940 de betwiste aanslagen 
vestigde; dan wanneer uit de brief van 
de controleur der belastingen van 16 maart 
1940 blijkt dat deze aangifte, gedagtekend 
10 januari 1940, maar eerst op 11 maart 
1940 bij de controleur toegekomen, als niet 
bestaande diende te worden aangezien om
dat zij enkel de vermelding « niets >l droeg 
en niet door de stukken, bij de wet voor
geschreven, was gestaafd, en dat de con
troleur op 16 maart 1940 aan de vennoot
schap een nieuw aangifteformulier laten 
geworden lleeft hetwelk, behoorlijk inge
vuld en door de nodige stukken gestaafd 
binnen vijf dagen moest -teruggezonde~ 
worden; clan wanneer uit de brief van 
6 mei 1940 van de advocaat Fran<;ois Cal
loud, die de vennootscllap vertegenwoor
digde, blijkt dat deze nieuwe aangifte, 
welke eerst op 4 mei 1940 ingevuld werd, 
pas op 6 mei 1940 aan de controleur ge" 
zonden wercl, dit is na de vestigi:ng, op 
30 maart 1940, van de betwiste aanslagen, 
en dan wanneer verzoekster in haar re
clamatie van 15 october 1940 uitdrukkelijk 
erkent dat zij in de onmogelijkheid ver
keercl heeft haar balans van llet boekjaar 
1939 te bekwamer tijd necler te leggen, 
daar geheel haar boekhouding op dat tijd
stip ter griffie van de werkrechtersraad 
van beroep te Brussel neclergelegd was ; 
dat, eindelijk opnieuw in het bezit van 
haar boekhouding gekomen zijnde, zij de 
balans heeft kunnen opmaken welke zij 
de clirecteur verzoekt bij llaar reclamatie 
gesloten te willen vinden; dat uit de be
slissing van 26 j anuari 1943 insgelijks 
blijkt dat de balans bij de reclamatie van 
15 october 1!}40 gevoegd werd : 

Overwegende dat uit de stukken in llet 
middel ingeroeven, blijkt dat, in strijd 

uitgesproken bij de openingszitting van het 
Hof van verbreking op 15 september 1945, 
blz. 4 en volgende. 
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met wat het arrest verklaart, enerzijds, 
· de controlenr-scllatter voor bet vestigen 

van de litigienze belastingen de bepaalde 
-elementen, waarop in het middel is gewe
zen en waarvan hij zich bediend heeft om 
de belastbare winsten te bepalen, aange
dnid heeft en, anderzijds, dat verweerster 
·een uittreksel nit haar balans niet bij 
haar aangifte, doch bij !war reclamatie 
gevoegd heeft; 

Dat llet miduel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

ilen arrest; beveelt clat melcling van on
ilerhavig an·est zal gemaakt worden op 
-de kant van de vernietigde beslissing; ver
·oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroe]J 
te LuiiL 

16 maart 1956. - 1" kamer. - Tfoorzit
ter, H. de. Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bel
paire. , Gelijlclnidencle concl·usie, 
H. Ganshof van der l\!Ieersch, advocaat
gen·eraal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 16 maart 1956 

to INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR. - BEROEP MOETENDE INGESTELD WOR
DEN TER GRIFFIE VAN HE'l' HOF VAN BEROEP, 
BIJ VERZOEKSCHRIFT, IN PERSOON OF DOOR 
GEMACH'l'IGDE. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUH. ~ VoORNEMEN OM BEROEP IN TE STEL
LE/!. - VOORNEMEN DAT OP AUTHEN1'IEKE 
WIJZE SLECHTS DOOR HET INSTELLEN VAN DI'l' 
BEROEP TER GRIFFIE VAN HET HOI' VAN BEROEP 
EN RET NEDERLEGGEN ALDAAR VAN HET VER
ZOEKSCHRIFT EN VAN HET ORIGINEEL VAN DE 
AANZEGGING UITGEDRUKT WOHDT. 

;:o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEUE/! DE BESLISSING VAN DE DIREC
'IEUR. - 0VERMAKING VAN HET BEROEP EN 
VAN DE AANZEGGING DOOR EEN BIJ DE POST AAN
m;'l'EKEND SCHRIJVEN. - 0VERMAKING NIET 
VOLDOENDE AAN AR1'IKEL 1 VAN DE WET VAN 
2.": JULI 195.":. 

1 o H et beroep teuen de beslissing van de 
rli1·ectetw van de /Jelast'ingen hoett ter 
(J1'ij]ie van het hot van be1·oep ingesteld 
te -worden, doo·r verzoelcschrift, in per
soon of door gemachtigde. (Wet van 
6 september 1895; art. 7; wet van 23 jnli 
195.":, art. l.) 

(1) Verge!. verbr., 12 oclober 1951 (A1T. 
Jlerbr., ~955, biz. 72). 

VERBR., 1956. - 38 

2° Het is slechts clam· de afgifte en de 
nede·rlegging door de belastingplichtige 
of doo1· zijn gemnchtigde, ter urij]ie van 
het hot van bemep, van het ve1·zoelc
schrift, beroep uitrnnlcende, en van het 
origineel van de aanzeuuing, dat op au
then tie lee -wijze het voornernen ttitue
drulct wonlt beroep in te stellen teuen 
de beslissin,q van de directe~(,r van de 
belastingen (l). 

;::o De over11Utk'in.q vnn het lieroep en van 
de aanzeuu·ing onder vorm ·van een aan
uetelcende b1·iet aan rle f11"iffie van het 
hot van lieroep voldoet niet aan het 
stelsel ingevoenl door artikel 1 van cle 
wet van 23 ;i'nli 1D58 ter vervanging na
melijlc van de artilcelen 7 en 8 van de 
·wet van 6 september 18.95 {2). 

(MISSOUL, 1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

AHREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 8 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 8 van de wet van 6 september 1895, 
doordat het bestreclen arrest, zonder te 
betwisten dat het door aanlegger tegen 
de beslissing van de directenr der belas
tingen ingediend beroep en het origineel 
van zijn aanzegging te gepasten tijde ter 
griffie van het hof van beroep neergelegd 
werden, het nochtans niet-ontvankelijk 
verklaart om reden dat het beroep aan de 
griffie client afgegeven en dat het origineel 
van de aanzegging daar insgelijks moet 
afgegeven worden, uan wanneer de wet 
niet vereist dat het rekwest noch het ori
gineel van de aanzegging door een bepaal
de persoon zouden neergelegd worden, 
noch dat het afgeven onder een bijzondere 
vorm zou dienen te geschieden, dan wan
neer het bestreden arrest de reden van de 
beslissing die het beroep als niet-ontvan
kelijk afwijst niet aangeeft of die beslis
sing op onvoldoende redenen steunt : 

Over de twee onderclelen : 
Overwegende uat naar lnid van arti" 

kel 7 van de wet van 6 september 1895 
(artikel 1 van de wet van 23 juli 195:::) 
het beroep ter griffie van het hof van be
roep moet ingesteld worden en het wordt 
gedaan bij Yerzoekschrift, in persoon of 
door gemachtigde ; 

Dat artikel 8 uerzelfde wet vervangen 
door hetzelfcle artikel 1 van de wet van 
23 jnli 1953 l1epaalt clat het verzoekschrift 

(2) Verge!. verbr., 18 mei 1954 (Ar1·. Yer/)1·., 
1954, biz. 606). 
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el). h~t origineel van de aanzegging, op 
sti·affe van'iverval, binnen de vastgestelde 
termijn ter griffie van het hof van beroep 
moeten worclen nedergelegd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na herinnerd te hebben, in de bewoordin
gen zelf van de wet, dat het beroep moet 
ingesteld worden ter griffie van het hof 
van !Jeroep, waar het origineel van de 
aanzegging ook moet neclergelegd worden, 
erop wijst, dat, ten deze, het verzoek
schi·ift en het origineel van de aanzegging 
door de post overgemaakt werden; 

Dat het slechts door het instellen van 
het beroep ter griffie van het hof van be
roep en het nederleggen aldaar van die 
documenten door de belastingplichtig·e of 
zijn gemachtigde is, dat de belastingplich
tige op authentieke wijze zijn voornemen 
uitclrukt om beroep in te stellen; 

Overwegende dat een beroep - zelfs 
aangetekeml - door de post overgemaakt 
de gewenste waarborgen niet biedt aan
gaande het definitief voornemen van de 
belastingplichtige om beroep in te stellen; 

Dat dergelijke overmaking zelfs door 
een derde zoncler lastgeving zou kunnen 
gedaan worden, en clat overigens de lllO
gelijkheid niet uitgesloten is cla t hij on
bekend zou blijven; 

Dat. de overmaking van het beroep en 
de aangifte gedaan oncler vorlll van een 
aangetekencle brief niet voldoet aan het 
stelsel ingevoenl door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953 ter vervanging name
lijk van de artikelen 7 en 8 van cle wet 
van 6 september 1895; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing op gepaste wijze lllet re
denen heeft omkleed en, verre van arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953 te 
schenclen, een juiste toepassing ervan 
heeft gemaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Olll die redenen, en zonder acht te slaan 

op het aan het hof buiten de terlllijnen 
en de door de wet voorziene vormen ge
stuurcl document, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

16 maart 1956. - 1" kamer. - VoorzU
te·r, H. de Clippele, raadsheer waarne
mencl voorzitter. Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcluidenlle conc1usie, 
H. Ganshof van (ler Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 19 maart 1956 

MILITIE. - VRIJLATING VAN DIENS'l' OP MO-. 
RELE GROND. - !NGESCHREVENE W AARV AN 

FL:WHTIGE VRIJGESTELD. VAN ·DE ACTIEVE DIENST 
DOOR DE BESLUI'l'WET VAN 2.5 JUNI 1946. -
TOESTAND NIET KUNNENDE AANGEZIEN WORDEN 
ALS BROEDERDIENST. 

Om de m·ijlating van d·ienst voo1·zien ten 
voordele van de dienstplichtige, waarvan 
drie broede·rs hun acUeve d:ienst hebben 
·volbracht, te lcwmen toestaan, mag geen 
1'13/cen·ing gehouden wo1·den met de toe
stand van een broeder vah 'de milicien 
die v1·ijgesteld we1·d van actieve dienst 
in vredestijd lloor artilcel 4 van de be
sluitwet van 25 htni 1946 het normaal 
militiestelsel tentg :in voege brengen
de (1). (Wet van 15 juni 1951, art. 12, 
2°; besluitwet van 25 juni 1946, art. 4.) 

(DUFAYS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2(} decelllber 1955 gewE!zen 
door de hoge militieraad; 

Over het tweede middel, afgeleid nit dP 
schending van dP artikPlen 96 pn 97 van 
de GrondwPt, 38 Pn 54 van dP wet van 
15 juni 1951, doordat tle bestreden beslis
sing· niet in openbare vergadering gewezen 
wercl : 

Overwegende clat nit de bestreden be
slissing blijkt dat zij in openbare verga
dering gewezen is geweest; 

Dat het . middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
sell ending van artikel 12, 2°, van de wet 
van 15 juni 1951, doordat de bestreden 
beslissing de aanvraag tot vrijlating, hier
op gegrond da:t drie broeders van aanleg
ger hun actieve dienst volbracht hadden, 
heeft afgewezen, om de reden clat de broe
der Charles Dufays, hoewel hij zich naar 
zijn legereenheid begeven had, naderhand 
in cle toestand van vrijgesteldP van de 
actieve dienst wercl geplaatst, dan wan
neer hij in onbepaald verlof werd ge
plaatst : 

Overwegencle dat, volgens de bestreden 
beslissing, Charles Dufays, broeder van 
aanlegger, wiens dienst ingeroepen wordt, 
zich op 2 mei 19±5 naar. een legereenheid 
heeft begeven, op 21 juni 1945 in verlof 
zonder solclij werd geplaatst, ten einde de 
coloniale voorbereidingscursussen te vol
gen, en naderhand in de toestand werd 
geplaatst van vrijgestelde van de actieve 
dienst op grand van artikel 4, 5°, van het 
koninklijk besluit van 25 juni 1946; 

Overwegende, enerzijds, dat dit artikel 

DRIE BROEDERS HUN ACTIEVE DIENST VOL- (1) Vergel. verbr., 16 november 1953 (Arr. 
BRACHT REBBEN.- BlWEDERS VAN DE DIENST- Verb!'., 19M, blz. 180). 
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terwijl het van de actieve dienst in vre
destijd ontslaat de miliciens van oudere 
lichtingen dan 1945 die, overeenkomstig 
de onderrichtingen van de Minister van 
landsverdediging van actieve dienst in 
vredestijd zijn ontslagen, bepaalt dat zij 
behouden of wederingedeeld worden in de 
werfreserve en in aile andere opzichten 
behandeld als de miliciens der klasse 
waartoe zij wegens hun leeftijd behoren; 
dat aldus, verre van die miliciens gelijk 
te stellen met die welke hun dienst vol
bracht hebben, de besluitwet ze onder alle 
andere opzichten dan ue volbrenging van 
de dienst in de toestand van de miliciens 
van hun klasse behoudt of wederindeelt; 

Overwegende, anderzijds, dat, zoals de 
bestreden beslissing het terecht releveerc, 
de toestand van de miliciens van de ac
tieve dienst ontslagen krachtens de be
sluitwet van 25 juni 1946 niet begrepen is 
onder de voorwaarden tot vrijstelling van 
dienst in vredestijd bij artikel 12, 2°, 
lid 2, en volgende van de wet van 15 juni 
1951. vermeld, opsomming welke, nit hoof
de der ficties welke gezegde bepaling tot 
stand brengt, noodzakelijkerwijze beper
kend is; 

Waaruit volgt dat het middelnaar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

19 maart 195G. - 2e kamer. - Voorzit
te1·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
qevor H. Neven. - Gelijlcl~tidende con
~:lusif;, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2" KAMER. - 19 maart 1956 

·Jo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BIJR:O
MENDE STRAF. - .VERVALLENVERKLARING VAN 
RET RECHT EEN VOERTUIG TE BES'l'UREN. 
l\10TIVERING IN FEITE EN NAAR RECH'l'. 
WETTELJ,JR:E RECH1'VAARDIGING. 

2° VONNISSEN EN .ARRESTEN. 
S'l'RA~'ZAKEN. - CORRECTIONELE m• POLITIE
RECHTB..\NK. - BE.'KLAAGDE OF ZIJN RAADS
MAN DIE NIET DE LAA'l'STE HEr WOORD GEHAD 
HEED''l'. - GEEN YRAAG 'l'E DIEN EINDE. -
GEEN NIETIGHEID. 

J o De toepassing vwn een bijlcomende 
straf, en namelijlc van cle vervallenver
lclaTing vnn het 1·echt een voert!dg te 
best·twen, is feitelijlc gemotiveet·d wan
neer de ·rechter de strafbaTe daad we
_qens dewellce hij veroo1·deelt aanduidt; 

(1) Raadpl. de nota 2 onder verbr., 16 octo
ber 1933 (Bull. en PASIC., 1934, I, 22). 

ze is naat· rechte gemotiveerd wanneer 
het vonnis de wettelijlce bepalingen ver
meldt wellce de bestanddelen van deze 
misd1·ijven aanhalen en de toepasselijlce 
straffen vaststellen,· ze is wetteUjlc ge
rechtvnaTdigd indien daarenboven uit 

· het vonnis bli,ilct dat ze uitgesp1·olcen 
wenl in d.e voorwanTden en binnen de 
perlcen door de wet bepaalcl (1). 

2° In co1·recti.onele of in politieznlcen 
bmngt het feit dat de belclaagde of zijn 
1·nadsman niet de lantste het woo1·d ge
had hebben geen nietigheid mede indien 
deze het woonl niet gevraagd heb
ben (2). CWetboek van strafv., art. 153, 
190 en 210.) · 

(BERNARD.) 

ARRES1'. 

HET HOF ; - Geiet op het bestreden 
arrest, op 12 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 2 van de wet van 1 augustus 
1899 houdende herziening van de wetge
ving en der reglementen over de politie 
van het verkeer, doordat het bestreden 
arrest de tegen aanlegger uitgesproken 
vervallenverklaring van het recht een 
autovoertuig te besturen, noch met rede
nen omkleed noch wettelijk rechtvaar
digt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger tot een enkele gevangenisstraf 
en geldboete heeft veroordeeld en tegen 
hem de vervallenverklaring heeft nitge
sproken van het recht gedurende zes 
maanden een autovoertuig te besturen, 
uit hoofde van onvrijwillig de dood van 
Iginia Scapin (telastlegging A) veroor
zaakt te hebben en om, weggebruiker zijn
de en bestuurder van een automobiel ver
zuimd te hebben voortdurend meester van 
zijn snelheid te blijven en deze derwijze 
te regelen om voor zich een voldoende 
vrije ruimte te behouden om het voertuig 
v66r een hindernis tot stilstand te kunnen 
brengen (telastlegging B); 

Overwegende dat het de uitgesproken 
hoofd- en bijkomende straffen feitelijk 
motiveert door vast te stellen « dat uit de 
bestanddelen van het dossier en nit het 
v66r het hof gevoerd onderzoek blijkt dat 
de sttb littera's A en B hernomen telastleg
gingen en door de eerste rechters vast
staand verklaard in hager beroep bewezen 
zijn gebleven >>; 

(2) Verbr., 8 jnni 1936 (B,ll. en PAsrc., 1936, 
I, 285); 27 februari 1950 (Arr. Yerb1"., 1950, 
biz. 426). 
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Dat. het deze .naaJ.' recht motiveert door 
de bevalingeri te vermelden, welke de be
standdel(m 'aanhalen van de ten laste van 
aanlegger voor vaststaand gehouden mis
drijven en welke de toepasselijke straffen 
vaststellen ; 

Ov-erwegende, anderzijds, dat, door dit 
te doen, het bestreden arrest, terzelfder
tijd, wettelijk de bijkomende straf van 
de vervallenverklaring van het recht een 
voertuig gedurende zes maand te besturen 
gerechtvaardigd heeft, vermits uit de be
woordingen van het arrest blijkt dat het 
ongeval te wijten is aan ee11 persoonlijke 
daad van aanlegger en dat de hoofdver
oordeling wegens doodslag toegepast is ; 

Dat llet middel niet gegrond is; 

Over llet tweede middel, afgeleid uit de 
sell ending van · artikel 210 van het Wet
boek van strafvordering, doordat llet be
streden arrest niet vaststelt dat aanlegger 
cle laatste llet woord gehad lweft noch dat 
hem gevraagd is geweest of hij de laatste 
het woord ver1-l.ngde te nemen : 

Overweg·entle llat artikel 210 van het 
Wetboek van strafvonlering voorschrijft 
dat de beklaagcle of zijn raadsman het 
laatst aan het woorcl komen, als hij het 
vraagt; 

Overwegende dat uit geen stuk blijkt 
dat aanlegger of zijn raadsman het laat
ste het woord zouden gevraagd hebben en 
tlat clit hem zou geweigerd geweest zijn; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlpg·g·er tot de kosten. 

19 maart 1956. - ze kamer. - 17oorzit
te·r, H. Fettweis, voorzitter. - V erslay
gever, H. Moriame. - GeUjlcl·widende con
cl·ns·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Ranscelot (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Luik). 

2e KAMER. - 19 maart 1956 

Jo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - TEGEN
i>'rRI.JDIGE UEDENEN. - GEBREK AAN REDENEN. 

2° WEDERSP ANNIGHEID. - WEERSTAND 
MET GEWELD OF BEDREIGING. - BEGRIP. 

1 o Is niet ·regelmatig gemotivee·rd het wr
rest dat zijn besl-iss·ing stewnt op teyen
strijrliae 1·erlenen. (Grondwet, art. 97.) 

2° De we·i,qering te voldoen aan de uitno
diging van een politieojJicier maakt, op 
zichzelf, yeen wee·rstand met gewelll of 
bedreiging, wederspnnn·iyheid genoemd, 
uit (1). (Strafwetboek, art: 269.) 

(BELMANS.) 

ARifEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening beperkt 
is tot de bepalingen van het arrest welk 
ten laste van aanleg·ger veroordelingen 
nitspreekt; 

Over het milldel van ambtswege, afge
leid nit de schemUng van de artikelen 97 
van de Grondwet en 269 van het Straf
wetboek, doorclat de bestreclen beslissing, 
nit hoofcle van een strijdigheid in de mo
tieven de verdecliging van beklaagde niet 
op gepaste wijze beantwoordt en haar be
slissing niet wettelijk gerechtvaardigd 
heeft : 

Overwegende dat, in zoverre het arrest 
bestrellen wordt, aanlegg·er vervolgd was 
om met gewelcl of bedreigingen weerstand 
geboden te hebben tegen een politieofficier 
en tegen politieagenten handelende ter 
uitvoering van de wetten of van cle be
velen van de openbare overheid en na door 
woonlen, daden, gebaren of bedreigingen 
clie officier en clie agenten in cle uitoefe
ning·, of ter gelegenheid van de uitoefe
ning van hun betliening gesmaad te heb
ben; 

Overwegemle dat aanlegger bij conclu
sies staancle hield clat de inbreuken voort
kwamen uit ziji.l weerstancl tegen een on
wettelijk bevel der agenten van de over
heitl; 

OverwPgende dat, om de door de eerste 
rechter uitgesproken veroord'elingen te be
vestigen, het bestreclen arrest steunt, ener
zijcls, hierop dat de daden aan aanlegger 
verweten gepleegcl werclen tegen een poli
tieofficier hanc1el€mlle ter uitvoering van 
een « bevel ll van cle procurenr des ko
nings, waarbij hij de politiecommissaris 
verzocht << Belmans aan te houden en hem 
te zijner beschikking te stellen in geval 
van weclerspannigheicl ll, en anderzijds, 
hierop dat aanlegger regelmatig aange
houclen wenl wegens daden van weder
spannigheid clan wanneer hij slechts << uit
genocligd wercl om zich naar het politie
bnreel te begeven )) om er gehoorcl te wor
clen over de strafbare feiten wuarnm hij 
verclacht was; 

(1) Raadpl. verbr., 18 october 1948 (Arr. 
Ve1'b1·., 1948, blz. 497). 
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Overwegende dat, door al'dus vast te 
stellen,dat, de aan aan1egger :verweten 
. feiten ' 'gepleegd werden terzelfdertijd 
wann,eer de agenten van de overheid han
delden in. uitvoering van een bevel om 
aanlegger aan te houden met het oog tot 
zijn verhoor over te gaan en wanneer 
de agenten er zich toe beperkt hadden 
hem een eenvoudige uitnodiging te geven 
terzelfde doeleinden, het arrest op motie
ven steunt waarvan de strijdigheid gelijk
staat met een gebrek aan redenen en 
welke aanleggers conclusies niet op ge
paste wijze beantwoorden; 

Dat, door te beschouwen dat de enkele 
weigering om in te gaan op de uitnocliging 
van een politieof!icier een weerstand met 
geweld of bedreigingen is welke de weer
spannigheid uitmaken,, het arrest even
min de veroordeling aangaande deze te
lastlegging wettelijk rechtvaardigt; 

Om die redenen, en zonder .acht te slaan 
op het door aanlegger voorgesteld middel, 
verbreeld het bestreden arrest, in zoverre 
het ten laste van aanlegger veroordelin
gen uitspreekt wegens de telastleggingen 
1, 3 en 4; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak, 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 maart 1956. - 2e kamer. - Voonzit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - TTerslag
gever, H. Neveu. - Gelijlcltt·idende con
clus·ie, H. Paul J\IIahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Roger de Looze (van 
de Balie van Bergen.) 

2e KAMER. - 19 maart 1956 

BUURTSPOORWEGEN. - PoLITIEREGLlc
MENT BE'l'RE!PFENDE DE EXPLOITA1'IE. - 0VER
WEGEN. - PLAATSING VAN DE TEKENS IN DE 
VORM VAN EEN SINT-ANDRIESKRUIS. - 'l'ER
MIJN. 

De telcens in vo1-n~ vnn een Sint-Andries
Tcntis, vo01·gesch·reven b-ij artikel 5 ·van 
het koninkl'ijlc besluU van 2.J. mei 1913, 
,qewijzigd b-ij .artikel 1 van het konink
lijk besl'lt-it van 28 octobe·r 1952, moes

, ten, behoudens overmacht, doo1· de Na
t-ionale JJ1. aatschappij van bwwrtspoorwe
,qen aan -Ieder overweu geplaatst worden 
vanaf het in voege tTe(len van deze 1·e
,qlementwire wijziging, zonde1· tnssen
lcomst van een m·in·isteTieel besltdt ·van 
·ttUvoering. 

(SWINNENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op liet bestreden 
arrest, op 6 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening beperkt 
is tot de op de pu blieke vordering gewe
zen beslissing; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 117 van de Grand
wet en 5 van het koninldijk besluit van 
24 mei 1913, houdende politiereglement be
treffende de exploitatie van tle door de 
regering vergunde of te vergunnen buurt
spoorwegen, gezegd artikel 5 vervangen 
door artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 28 october 1952, doordat het bestreden 
arrest verklaurt dat het plaatsen der ver
keerstekens « Sint-Andrieskruis >> voorzien 
ln gezegd besluit niet afhankelijk wordt 
gemaakt van het nemen van een ministe
rieel besluit, dan wanneer artikel 5, 3°, 
tweede lid, deze plaatsing doet afhangen 
van voorafgaandelijke ministerii:He beslui
ten: 

Overwegende dat liet bestreden arrest 
vermeldt, enerzijds, dat naar luid van ar
tikel 1 van het koninklijk besluit del. 
28 october 1952, ter vervanging van arti
kel 5 van het koninkli.ik besluit van 24mei 
1913, de concessiehouder gehouden is, ter 
lloogte van de kruispunten van de open
bare wegen tloor een of meer op speciale 
bedding gelegde sporen, de tekens te ge
bruiken in de vorm van een Sint-Andries
luuis welke deze bepaling beschrijft, an
derzijds, dat die bepaling geenszins af
hankelijk worclt gemaakt van het nemen 
van een ministerieel besluit, en dat der
gelijk besluit enkel vereist wordt in geval 
under verkeerstekens lnsgelijks door voor
meld artikel voorzien noclig zouden ge
acht worden; 

Overwegende dat, in tegenstelling- met 
rle andere tekens waarvan de noodzake
lijklleid vastg-estelcl client te worden door 
de Minister van verkeerswezen, het Sint
Andrieskruis, naar luid van llet besluit, 
het van rechtswege verplichtend teken 
aan de overwegen uitmaakt ; 

Overwegende dat de slotbepaling naar 
luid waarvan de Minister van verkeers
wezen, na het advies van de Minister van 
openbare werken ingewonnen te hebben, 
llet model bepaalt van de verkeerstekens, 
voor ieder geval vaststelt welke tekens 
de concessiehouder moet gebruiken en bin
nen welke termijn deze moeten aange
bracht zijn, de andere tekens aanduidt 
waarvan cle Minister van verkeerswezen 
cle nooclzakelijkheid vaststelt, en geens
zins het teken in de vorm van Sint-An
drieskruis waarvan een oorspronkeli,ike 
bepaling, zonder geen enkel voorbehoucl, 
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net gebruik aan alle overwegen voor
schrijft; 

Dat llet micldel naar recllt faalt; 
En, overwegencle dat de substantiele of 

-op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en clat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

19 maart 1!J56. - 26 kamer. - Voorzit
:te·r, H. Fettweis, voorzitter. -:- Verslag
!JCve·r, H. Neveu. - Gelijlcluirlende eon
.clnsie,~ H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Hermans. 

2e KAMER. - 19 maart 1956 

HERZIENING. - ERGE GEESTESSTOCH~NIS 
VAN DE VEROORDEELDE, NA DE VEROORDELING 
GEOPENBAARJ). - NIEUW FEI'l'. 

JJe omstancligheid, geopenbaard na de ver
oordeling, dnt de veroordeelcle annge
cZann was cloor erge geestesstoornis 
waarcloor hij onbel<'waam wns zijn cln
llen te behee1·sen, lean een nirmw feit 
·u.itmalcen, vnn nnrcl tot he1·ziening nan
leidin.tJ te geven (1). (Wetb. van strafv., 
art. 443, 3°; wet van !} april 1!J-3(}, arti
kelen 1 en 7.) 

(.MELAERT, T. VERLINDEN.) 

ARREST (2). 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
-schrift ter griffie van het Hof van ve;~:bre
king op 12 januari 1956 neergelegd, waar
bij Louis-Antoine Melaert, bijgestaan en 
vertegenwoordigcl door Mer Henry De 
Bi·uyn, advocaat bij het Hof van verbre
king, toegelaten tot het voordeel van de 
kosteloze rechtspleging bij beslissing van 
het bureel van recllterlijke bijstand van 
het hof cld. 21 october 1!J-55, de herziening 
aanvraagt van het arrest van llet Hof van 
beroep te Brussel, contradictoir op 15 april 
1946 gewezen en in kracht van gewijscle 
gegaan, hetwelk, bij bevestiging van het 
vonnis van cle Oorrectionele Rechtbank te 
Brussel del. 2!J- october 1945, hem veroor
cleeld lleeft tot achttien maancl gevange
nisstraf en 300 frank geldboete verhoogd 
met de opcleciemen, om te Brussel, op 
2 juni 1945·, als dader of mededader, met 
bellulp van braak, inklimming of valse 
sleutels, bedrieglijk verschillencle voor-

(1) Verbr., 15 maart 1954. (B,.ll. en PAsrc., 
1954, I, 623). 

(2) Een eerste vraag, op dezelfde oorzaak 
gesteund, werd ontvangen door het hof op 

werpen weggenomen te hebben, namelijk 
zes grote valiezen, hand-, brieven- en 
geldtassen ten nadele van Jean Verlinden, 
nijveraar, wonencle te Schaarbeek, en zijn 
terbeschikkingstelling van de regering ge
durende tien jaar heeft bevolen en hem, 
bovendien, veroordeeld heeft aan gezeg·de 
Verlinden, burgerlijke partij, een vergoe
ding van 6.515 frank te betalen; 

Gelet op het met redenen omkleed gun
stig advies, getekend door drie advocaten 
van het Hof van beroep te Brussel, met 
tien jaar inschrijving op de lijst; 

Gelet op de aanmaning om tussen te 
komen in het geding tot herziening aan 
de burgerlijke partij ten verzoeke van 
aanlegger betekend; 

Overwegende dat tot staving van zijn 
aanvraag, eiser aanvoert dat het bewijs 
van zijn onschuld schijnt te volgen nit 
een feit dat zich voorgedaan heeft sedert 
zijn veroordeling; of ten minste uit een 
omstandigheid, die hij niet in staat was 
te bewijzen ten tijde van het geding, te 
weten dat een vonnis op 6 september 1947 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel, ook in kracht van gewijsde 
gegaan, vastgesteld heeft dat llij, tussen 
22 februari en 3 maart 1944, en tussen 
12 en 17 april1945, alsook op het ogenblik 
van ge.zeg'de beslissing, aangedaan was 
door erge geestesstoornis waardoor hij on
lJekwaam was zijn daclen te beheersen, en 
zijn internering heeft bevolen, voor een 
duur van vijf jaar, in een van de door de 
regering daartoe bestemde en ingerichte 
bijzondere gestichten, wat zou bewijzen 
of, in elk geval, erg zou doen vermoeden 
dat hij, op 2 juni 1!J45, in dezelfde erge 
staat van geesteszwakheid verkeercle 
waardoor hij onbekwaam was zijn daclen 
te beheersen; 

Overwegende dat de erge geestesstoor
nis door het vonnis van 6 september 1947 
vastgestelcl een nieuw feit zou kunnen 
uitmaken dat van aard is om de onschuld 
van de veroordeelde te bewijzen; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445, 
lid 3, van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Om die redenen, ontvangt de aanvraag; 
beveelt dat tot het onderzoek over de aan
vraag door het Hof van beroep te Brussel 
zal worclen overgegaan, ten einde na te 
gaan of de tot staving van de aanvraag 
opg·esomde feiten afdoende genoeg schij
nen om tot herziening aanleiding te ge
ven; behouclt de kosten voor. 

19 maart 1956. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. l!~ettweis, voorzitter. - Versla_g-

21 november 1949 (A1·r. T'erbr., 1950, blz. 156) 
en maakte hel voorwerp uit van een arrest, 
de afstand van de verzoeker decreterend, op 
13 november 1950 (ibid., 1951, blz. 109). 
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-ge:p¢r:;.H,-Moriame. - Gelijklilidende con
clusie; H. Paul Mahaux, advocaat-gene-. 
raal. - Pleite1·, H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 19 maart 1956 

1 o VOORZIEJNING IN VERBREKING. -
TERMIJN.- STRAFZAREN. - BESCHI;KlUNG 
VAN DE RAADKAMER VAN DE RECHTBANl( VAN 
EERSTE AANLEG EEN PERSOON BETICHT VAN GE
CORRECTIONALISEERDE MISDADEN VOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK VERZENDENDE. 
VERZET VOOR DE KAMER VAN INBE3CHULDI
GINGS'l'ELLING. - ARREST RET VERZET NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAREND. - VoORZIENING 
V66R RET EINDARREST. - NIET·DNTVANKE
LIJKHEID. 

2° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN WAAR'l'EGEN VOORZIENING MOGE
LIJK IS. - STRAFZAREN. - BESCHI=ING 
VAN NIET VERVOLGING. - VOORZIENING DOOR 
DE VERDACHTE. - NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Is n·iet ontvanlcelijlc de voorziening 
v661· de eindbeslissing, ingesteld door de 
verda-chte tegen een arrest van de lca
mer van ·lnbeschttldi,qingstellin,q waar
door niet ontvanlcelij lc wordt verlclaanl 
het ve1·zet van het openbaar ministerie 
tegen een beschilclcing van de 1·aadkamer 
dewelke, zonder te besl-issen over een 
geschil betreffende de bevoegdheid van 
de onde1·zoelcsrechtsmacht, de verdachte 
verzendt '1:001' rle co1Tectionele Techt
banlc hoofdens gecon·ectiona-lisee1·de .mis
daden (1). (Wetb. van strafv., art. 416.) 

2° Is, bij .Qebrelc aan belang, n·let ontvan
lcelijlc, de voo1·ziening ingesteld doo1· de 
verdachte tegen een beslissing van de 
onderzoelcsrechtsmacht die ze,qt aat e1· 
geen nanleiding bestaat tot vervol
ging (2). 

(URBAIN, 'l'. S'l'OCQUAR'l'.) 

ARREST .. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 16 december 1955 en 19 ja
nuari 1956 gewezen dour de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel ; 

Overwegende dat, voor zoveel de voor
ziening gericht is tegen de bepaling van 
het arrest del. 16 december 1955, dat niet 
ontvankelijlc • verklaart het verzet van de 
procUl·eur des konings te Bergen tegen de 
beschikking van de raadkamer der recht-

(1) Verge!. verbr., 5 december 1955, sup>·a, 
biz. 265. 

bank van eerste aanleg van gezegde zetel 
dd. 3 februari 1955, voor zoveel deze aan: 
leggers naar de correctionele rechtbank 
wegens de telastleggingen A, b en c ver
wezen heeft, gezegde voorziening niet ont
vankelijk is daar ze voorbarig is, het ar
rest over geen geschil betreffende de . be
voegdheid der onderzoekende rechtsmach
ten uitspraak gedaan hebbend; 

Overwegende dat, voor zoveel de voor
ziening gericht is tegen de bepalingen 
van dit arrest hetzelfde verzet ontvanke
lijk verklarend in zoverre de beschikking 
gezegd heeft da t er geen aanleicling be
stand om wegens de telastleggingen A, a, 
B, G en D tegen aanleggers e~n vervol
ging in te spannen, de zaak tot een latere 
datum uitstellend om over de gegrondheid 
van het verzet te beslissen, en in zoverre 
de voorziening gericht is tegen het arrest 
van 19 januari 1956 welk de door de raad-

' kamer gevelde beschikking tot buitenver
volgingstelling bevestigt, gezegde voorzie
ning bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt elkeen der aanleggers 
tot het derde van de kosten. 

19 maart 1g56. - 2" kamer. - Voorz-it
tet·, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slng
r;eve1·, H. Valentin. - Geliil7tide-nde con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 19 maart 1956 

1° 1\'IILITIE. - UITSLUI'l'ING. VAN DE DIENST 
UIT OORZAAK VAN ONWAARDIGHEID. - 1\'JAA'l'
REGEL ONDERWORPEN AAN EEN BESLISSING VAN 
DE MILI'l'IERECHTSMACH'l'. 

2° MILITAIR. - VERKRIJGING VAN DEZE 
HOEDANIGHEID. - VEHEIS'fE. 

1° De uitsl·u.iti.nu •/Jan de ·m-llitai1·e dienst, 
weze ze ve1'1Jl·ichtend of facultatief, 
heeft slechts ttitwe-rksel wanneeT ze tt-lt
gesprolcen is geweest door een milit-le
rechtsmncht. (Wet van 15 juni 1951, ar
tikelen 15, 26 en 31.) 

2° Een dienstpl-ichti.ge ve1'7M·i}.qt regelma
ti.u ae hoedaniyheicl van mil-itnir floor 
het feit dnt h-i:i lezing heett gelcregen 
van cle militai:re 'Wetten e-n te lcennen 
heeft gelwegen dnt hij aan die wetten 
onderwoTpen was, zelfs wanneer, wette
l-ijlc, een besl-issing van de militierechts
mncht hem vwn rle rlienst zou. hebben 

(2) Verge!. verbr., 23 mei 1955 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 1040). 
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moeten of lvunnen ~titsl·uiten (1). (Wet 
van 15 juni 1899, art. 11; wet van15 juni 
1951, art. 57.) 

(TOLLAHDO.) 

ARREST. 

HE'l' HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
·arrest, op 20 januari 1956 gewezen door 
het militair gerechtshof; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 28 en 45 van de wet van 27 mei 
1870, gewijzigd door artikel 1 van de wet 
van 24 juli 192S, het militair Strafwetboek 
uitmakencl, 1, 2, S, 4, 7, 8, 9, 10; 12, 13, 
14, 21 van de wet van 15 juni 1899, 15, 
paragraaf 1, so, 26, 29, S1 van de wet van 
15 juni 1951 betreffende de dienstplicht, 
doordat het militair gerechtshof, door het 
bestreden arrest, zich bevoegd verklaart 
en, over de grond uitspraak doende, aan
legger veroonleelt wegens inbreuken op 
de artikelen 28 en 45 van het militair 
Strafwetboek, om reden dat aanlegger, op 
het ogenblik der feiten, de hoedanigheid 
van militair in werkelijke dienst had, 
niettegenstaande de vereniging in zijn 
hoofde van de uitsluitingsvoorwaarden bij 
artikel 15, paragraaf 1, so, der clienst
plichtwet voorzien, en dan wanneer de 
door gezegd artikel voorziene uitsluiting 
een uitsluiting van ambtswege is, welke 
van rechtswege tot stand komt, derwijze 
dat aanlegger nooit de hoedanigheid van 
militair verworven heeft welke hem aan 
de militaire rechtscolleges zou onderwor
pen hebben noch vatbaar, is geweest voor 
vervolgingen op groncl van de artikelen 28 
en 45 van het militair Strafwetboek : 

Overwegende dat, v66r de militaire 
rechtsmacht terecht staancle wegens feiten 
omschreven als desertie en wederspannig
heicl, in october 1955 gepleegd, aanlegger 
bij conclusies staande heeft gehouden dat 
veroorcleelcl zijncle geweest wegens dief
stallen tot onvoorwaarclelijke straffen 
welke te zamen ten minste zes maanden 
gevang·enisstraf beclragen, door arrest van 
het Hof van beroep te Luik del. 2S juni 
1954, in krncht van gewijsde gegaan, hij 
daarcloor van rechtswege nit de clienst 
gesloten was krachtens artikel 15, para
graaf 1, so, van de wet van 15 juni 1951 
op de militie; llat hij, dienvolgens, nooit 
de hoednnigheid van militair in werke
lijke dienst wettelijk had verworven en, 
clienvolgens, noch vatbaar was voor de 
vervolging·en waarvan hij het voorwerp 

(1) Raadpl. verbr., 18 januari 1954 (A1·>·. 
Yerb1·., 1954, blz. 339) en nota 1; 17 novem
ber 1954 (ibid., 1955, blz. li2). 

uitmankte, noch, wegens die feiten, aan 
de militaire rechtsmacht was onderwor
pen; 

Overwegende clat zo, onder de gevallen 
van uitsluiting van de dienst, artikel 15 
van de wet van 15 juni 1951 deze onder
scheidt wnarin de uitsluiting verplichtend 
is en die wnarin ze enkel fncultatief is, 
daaruit niet volgt, dat, in de eerste ge
vallen, de uitsluiting van rechtswege zou 
verworven zijn door de enkele verwezen
lijking van het feit waarvan ze afhangt; 

Dat integ:endeel, uit de termen van ar
tikel 26 va~ gezegcle wet blijkt, termen 
welke algemeen zijn en geen enkel onder
scheicl inhouden, dat de verschillende ge
vallen van uitsluiting aan de militieraad 
dienen onclerworpen, welke uitspraak doet 
onder voorbehoucl van hoger beroep, 
krachtens artikel 31 v66r cle hoge militie
raad gebracht, het enkel verschil zijnde 
dat, in de gevallen van verplichtende uit
sluiting, wanneer de wettelijke oorzaak 
van onwaardigheid voor vaststaand ge
houclen. is, ze zich aan de aclministratieve 
jurisdictie, welke cle uitsluiting moet uit
spreken, opdringt; 

Overwegende dat de uitsluiting niet kan 
uitgesproken worden zolang de dienst
plichtige de hoedanigheid van militair 
niet definitief verkregen heeft, doch dat 
de, alsclan niet beslissende oorzaak van 
onwaarcligheid niet in de weg staat opdat, 
bij gebrek aan beslissing van uitsluiting, 
de dienstplichtige op regelmatige wijze de 
hoedaniglleid van militair zou verkrijgen 
en aan cle militaire wetten zou onderwor
pen zijn door het naleven der formalitei
ten bij artikel 11 van de wet van 15 juni 
1899 en 57 van de wet van 15 juni 1951 
voorzien; 

Overweg·ende dat het bestreden arrest 
vaststelt, zonder llesomtrent gecritiseerd 
te worden, dat aanlegger als dienstplich
tige van de lichting 195S op 8 juli 1955 
ing·elijfd is geweest, dat hij op dezelfde 
clag lezing lleeft gekregen van de militaire 
wetten en te kennen heeft gekregen dat 
hij aan die wetten onderworpen was, 
<< dat noch bewezen noch aangevoer<l 
wordt dat de bevoegde militieraad be
klaagde van de dienst zou uitgesloten heb
ben ll; 

Overwegende dat, op grond van die fei
telijke souvereine vaststellingen, het mi
litail· gerechtshof, dat aldus op gepaste 
wijze de conclusies l1eeft beantwoord, 
wettelijk heeft beslist dat niettegenstaan
de cle verplichtende oorzaak van uitslui
ting van de dienst, door aanlegger aan
gevoerd, deze, op het ogenblik van de hem 
verweten feiten, de hoedanigheid had van 
militair in werkelijke dienst en aan de 
militaire strafwetten onderworpen was ; 

Dat het middel niet lmn aangenomen 
worden; 
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En overwegende dat de substantH\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
reclitsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing .overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot c1e kosten. 

19 maart 1956. - 2• kamer. - Voorz-it
tm·, H. Fettweis, voorzitter. - V erslag
uever, H. Moriame. - Gelijlclu:idende con
cl!t.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, Juff. Colette Van Crom
brugge (van ue Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel.) 

2• KAMER. - 19 maart 1956 

1° MIDDELEN 'DO'l' VERBREKING. 
STRAFZAKF.N. - SCHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN .DE VERDEDIGING. - JI.1:IDDEL HIERUIT AF
GELEID DA'r DE \'ERDEDIGING NIET \'ER:ZEKERD 
WERD V66R DE EERS1'E REOHTER. - NIET 
ONDERWORPEN AAN DE FEITENREOHTER. 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
Sl'RAFZAKEN. - MIDDEL \'REEMD AAN DE BE
VOEGDHEID EN UITSLUI'l"END RET VOORBEREI
DEND ONDERZOEK BETREFFEND. - AAN DE FEI
TENRll:OH'l'ER NIET ONDERWORPEN. - NIET 
ONTVANKELIJK ]..I!DDEL. 

go MIDDELEN 'DOT VERBREKING. -
STRAi.'ZAKEN. - SOHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDHliNG. - MIDDEL HIERUIT AF
GELEID DAT EE:V VERTALING VAN DE STUKKEN 
OPGESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DEZE VAN 
DE RECHTSPLEGING SLEOHTS IN HOGER BEROE? 
BIJ DE BUNDEL WERD GEVOEGD. - NIE'f ONT
VANKELlJK MIDDEL. 

1° Is nie~ ontvankelijlc het aan de feiten
rechter niet onderworpen middel hientit 
atueleid dat de verdedi,qing van de ver
dachte in ee·rste aanleg niet verzekerd 
is aeweest (1) . 

2° Is niet ontvanlcelij lc het rn·iddel, ·vreernd 
aan de bevoeadheid en ltitsluitend het 
voorbereidend onderzoelc betrettend, dat 
aan de jeitem·echter niet onderworpen 
werd (2). 

go Is, bij gebrelc aan belana, niet ontvan
lcelijlc het middel hieruit afaeleicl dat de 
1·echten. van de verdediaing zouden ge
schonden geweest zijn daar een verta
ling van de stu.lclcen, op,qesteld in een' 
andere taal dan deze van de 1"echtsple
gina, b·ij de bu.ndel slechts ·in aanle.q van 
beroep gevoegd werd (3). 

(1) en (3) Raadpl. verbr., 12 april 1954 (A1-r. 
V erbr., 19M, biz. 539). 

(LONNOY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Bruss~!; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verdediging, 
doordat, eerste onderdeel, noch v66r de· 
correctionele rechtbank, noch v66r het 
hof van beroep, aanlegger verdedigd is 
geweest, zijn raadsman telkens te laa t 
gekomen zijnde, en zijn verzoeken tot 
aanvullend onderzoek afgewezen zijnde; 
tweede onderdeel, het voorbereidend on
derzoek onvolledig is geweest en onjuiste· 
processen-verbaal inhoudt; derde onder
dee!, stukken van het onderzoek welke in 
het Vlaams opgesteld waren, in hoger be
roep slechts in het Frans vertaald wer
den : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, in .zover ze de rechts
pleging bedoelen v66r de eerste rechter, 
de in da.t onderdeel aangevoerde bezwa
ren aan het hof voor de eerste maal niet 
mogen onderworpen worden; 

Overwegende, voor het overige, dat val
gens het proces-verbaal der terechtzitting, 
de advocaat van aanlegger gepleit heeft 
en zijn verdedigingsmiddelen v66r de 
rechter in hager beroep heeft uiteengezet; 
dat, anderzijds, uit geen enkel stuk waar
op het hof vermag acht te slaan blijkt 
dat een aanvraag strekkend tot een aan
vullend onderzoek bi.i de rechter over de 
grond aanhangig was ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
ten dele niet ontvankelijk is, en ten dele· 
feitelljke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de in dat onderdeel 
voorgestelde grieven slechts het voorberei
dend onuerzoek betreffen en aan de rech
ter over de grond niet schijnen onderwor-· 
pen te zijn geweest; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del Jiiet ontvankelijk is ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat nit de uiteenzetting· 
zelf van dit onderdeel blijkt dat in hoger 
beroep een Franse vertaling van de in 
het Nederlands opgestelde stukken van de 
informatie bij het dossier gevorgd was; 

Dat dit onderlleel van het middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

Err overwegende dat de substantH~le of' 
op straf van nietigheid voorgeschreverr 

(2) Verbr., 18 april 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 888). 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

19 maart 1956. - 2• kamer. - Voorzit
te?", H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. Neveu. - Gelijklu.idende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2• KAMER. - 20 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS1'ING. - VERMOGENSACCRES
SEN IN EEN INDUSTRIEEL, COMMERCIEEL O~· 

LANDBOUWBEDRIJ~· GESTOKEN EN MEERWAAR
DEN. - BELASTBAAHHEID ONDERWOHPEN AAN 
DE VOORWAAHDE DAT DIE ACCHESSEN EN MEEH
WAARDEN IN DE REKENINGEN OF INVENTARISSEN 
VAN DE BEI"ASTINGSCHULDIGE VERWEZENLIJ;KT 
OF UITGEDRUKT ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERKOOP IN HET BUI
TENLAND, DOOR EEN BELGISCHE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP, VAN EEN BELEGD BEZIT TOT DAN 
IN BELGISCHE FRANKEN GEHAAMD. - PRI.JS 
IN VREEMDE DEVIEZEN UITGEDRU'KT. ~ 1YIEER
WAARDE VERWEZENLIJKT INDIEN HET MOGE
LIJK IS DE WAAHDE VAN DEZE DEVIEZEN IN 
BELGISCHE FRAJ\'iKEN TE BEPALEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERKOOP IN RET BUI
TENLAND, DOOR EEN BELGISCHE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP, VAN Jc'EN BELEGD BEZIT; - PRIJS 
BETAALD IN DEI'IEZEN VAN RET VHEEMD LAND. 
- VERPLICHTING DEZE DEVIEZEN IN DIT LAND 
TE LATEN OF ER WEDER TE BELEGGEN EN VER
BOD ZE OM TE ZETTEN IN BELGISCHE FRANKEN. 
- 0MSTANDIGHEDEN DIE NIET NOODZAKELIJ
KER WIJZE DE ONMOGELIJKHEID IMPLICEHEN 
DE TEGENW AARDE IN BELGISCHE FRANKEN VAN 
DEZE VHEE1v1DE DEI'IEZEN n; BEPALEN. 

1° De accressen vcm een bele{fcl 1Jezit, 
daaTin be{frepen deze die ·voortlwmen 
van meerwaarden, zijn slechts belast-
1Jaa·r als winsten van een ind1tstrieel, 
commercieel of land1Jouwbecl-rijf, voo-r 

(1) Vergel. verbr., 9 maart 1948 (A1·r. Ve,·b,·., 
1f¥18, blz. 142) . 

(2) Artikel 8 van de wet van 8 maart 1951 
heeft artikel 27, paragraaf 2bis, litt. a, van 
de samengeschaltelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen aangevuld en de vrijstel
ling voorzien bij deze laatste bepaling uitge
breid tot de meerwaarden verwezenlijkt op de 
deelnemingen en de portefeuille waarden in het 
patrimonium van het bedrijf sinds meer dan 
vijf jaar v66r de verwezenlijking gekomen. Het 
is slechts toepasselijk vanaf het dienstjaar 1951 
(artikel 31- van dezelfde wet). 

zove1· deze acm·essen of mem·waa-rden 
ve?"Wezenlijkt of 1titged-ru7ct wo-rden in 
cle relcenin,qen of inventaTissen van de 
belasUngsch1tldige. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 27, par. 1.) 

2° 1·Vanneer een belegd bezit, tot dltn in 
1le rekeningen op[!enomen vom· een 
waarde in Bel{fische franken, door een 
Belgische naamloze vennootschap in het 
bu'itenland verlcocht wordt, voo-r een 
p·rijs in v1·eemde fleviezen 1titgedntlct, 
ontstcwt.· daaruit een ve-nvezenlijlcte 
rneerwaarde indien het mogelijk is de 
waanle in Belgische f?·anlcen van de al
d1ts bekornen m·eemde deviezen te bepa
len (1) (2). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27.) 

3° De verzJlichUng, in een v·reemd land 
waa1· een bele[Jd bezit ve1·kocht is ge
wo·rden, de deviezen van dit land, belco
rnen in betaUnu van de 1J1"ijs, te laten 
of weller te bele{fgen en het verboll ze 
0'/n te zetten in Belgische f?·anken en ze 
naar Be/.uii3 over te bn3ngen im1)liceren 
n·iet noOllzakeUjlcen.vijze lle onmo{feUjlc
heicl cle tverkelijlce tegenwaarde ervan 
in Bel{fische franlcen, op het ogenblilc 
vnn cle vedcoop te 1Jepalen; deze 1Jeper-
7cing ·van het 1·echt te beschilclcen ove1· 
deze v1·eenule deviezen slnit inzonde-r
heid noch het evenWeel 1Jestaan van een 
wissellcoers 1t.it, noch de mogelijlcheid 
doo1· een weclerbele.qginrJ in dit vreem1l 
lana e1;entueel een wnlwdeverho1tding 
t1tssen de vreemde en de Bel{fische de
vie.<~en vast te stellen (3). ' 

(BE!,GISCHE S'fAAT, MINISTER VAN FINA!\CIEN, 
T. N. V. « SUOHERIE ET RAFU'INERIE DE ·PO!\
TELONGO )),) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen !l-7 en 112 van 

(3) De in aanmerking genomen wederbeleg
ging is deze die kon gedaan wor-den, bij voor
beeld, in effecten ter beurze gecoteerd zowel in 
het vreemd land als in Belgie en die aldus, 
door vergelijking van de koersen, als gemene 
maatstaf zouden kunnon dienen. E·r dient on
derlijnd dat de meerwaar-de op het ogenblijk 
van de verkoop in bet buitenlan-d van een be
legd bezit verwezenlijkt niet kan afhangen van 
de meer- of minderwaarde die, later, de als 
wederbelegging verkl·egen elementen van bezit 
zouden verkrijgen : het gaat om totaal ver
schillende opel'aties. 
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de Grondwet, 25, paragraaf 1, 26, para
grafen 1 en 2, en 27, paragrafen 1 en 2, 
van de wetten betreffende de . inkomsten
belastingen, samengescbakeld bij konink
lijk besluit van 12 september 1936, en 1 en 
g van de wet van 10 januari 1940 tot in
voering van een bijzondere en tijdelijke 
belasting op de uitzonderlijke winsten, 
doordat bet bestreden arrest, na vastge
steld te bebben dat de opbrengst van de 
verkoop van sommige aandelen, door ver
weerster in .maart 1940 te gelde gemaakt, 
op bevel van de Italiaanse overbeid in 
Italii~ diende te blijven of er wederbelegd 
te · worden, zoncler naar Belgie overge
bracbt te kunnen worden, beslist clat de 
verkoopprijs van bewuste aanclelen in 
Italiaanse lire geen verkrijging van een 
meerwaarde in Belgiscbe franken aan het 
licht kan brengen, om reden dat de Ita
liaanse lire niet naar Belgie overgebracht 
konden worden en, subsidiair, de meer
waarde, door verweerster ingeboekt door 
omzetting a pari der Italiaanse li~·e in 
Belgische franken, niet als een winst aan
ziet, dan wanneer een inkomen wett~lijk 
belastbaar is zodra bet in het patnmo
nium van de verkrijger is gekomen, zelfs 
ingeval het gebruik dat cleze ten gevolge 
van uitzonderlijke omstandigheden ervan 
kan maken beperkt is : 

Overwegende dat naar luicl van arti
kel 27, paragraaf 1, lid 1, van de samen
geschakelde wetten, de vermeerderingen 
van om het even welke in het bedrijf 
gestoken activa, met inbegrip van de ver
meerderingen voortvloeiend uit meerwaar
den, in boofde van de nijverbeids- of land
bouwbedrijven als winsten slecbts belast
baar zijn voor zoveel die vermeerderingen 
of meerwaarden in de rekeningen of in
ventarissen van de belastingscbuldige ver
wezenlijkt of ui tgedrukt zijn; 

Overwegende dat, volgens de stukken 
der zaak, verweerster in b.et bezit was 
van aandelen van een Du1tse vennoot
scbap << Suedziicker », welke in baar boe
ken opgetekend waren voor een waarde 
van ongeyeer 50 millioen Belgiscbe frank; 
dat zij deze effecten in ItalH~ verkocht in 
maart 1940, dit is in de loop van bet op 
30 juni 1940 afgesloten, thans aangeslagen 
dienstjaar, voor de prijs van ongeveer 
55 millioen Italiaanse lire; dat verweer
ster menende dat deze verricbting geen 
mee~·waarde aan bet licbt bracbt, in baar 
rekeningen voorlopig de waarde van de 
verkregen 55 millioen Italiaanse lire, als 
staande voor 55 millioen Belgische frank 
uitdrukte; 

Overwegende dat de administratie 
acbtte dat de Italiaanse lire tegen de wis
selkoers ten dage van de tegeldema:klng 
der effecten 1.50 Belgische frank waarde 
was, en dienvolgens verweerster belastte 
op het bedrag van een verkregen meer-

waarde van ongeveer 32 millioen Belgiscbe 
frank; 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
na erop gewezen te bebben dat de be
twiste verrichting geen verkrijging van 
een belastbare meerwaarde aan het Iicht 
brengt en dat verweerster de verrichting 
niet als bron van een winst ingeboekt 
heeft, beslist dat, vermits geen winst, 
voortkomende van de verkoop van Duitse· 
effecten, wettelijk bewezen is, de liti
gieuze aanslagen van grondslag ontbloot 
zijn in de mate dat zij die meerwaarde 
treffen; 

Overwegende dat artikel 27, para
graaf 1, lid 2, van de samengeschakelde· 
wetten, in het middel ingeroepen, ter zake 
geen toepassing vindt, naardien de aan
slag gevestigd is met inaanmerkingneming 
van de waarde der Italiaanse lire ten 
tijde van de verkrijging ervan, en niet op
grond van een meerwaarde dier deviezen 
welke naderhancl in de loop van het aan
geslagen clienstjaar tot stand is gekomen; 

Overwegende dat de verkoop van cle· 
Duitse effecten voor ongeveer 55 millioen 
Italiaanse lire op zicb zelf geen verkrij
ging van een meerwaarcle impliceert; 

Dat immers, aangezien de Duitse effec
ten voor een waarcle van ongeveer 50 mil
lioen Belgische frank ingeboekt waren, 
bet noodzakelijk was, om de verkrijging 
van een meerwaarde vast te kunnen stel-· 
len, de waarde in Belgiscbe franken van 
de 55 millioen Italiaanse lire te kunnen 
bepalen; 

Overwegende dat bet arrest ten aanzien 
van deze vraag van de omzetting der de
viezen, niet enkel beslist dat de door de 
administratie toegepaste omzettingsvoet 
van de Italiaanse lire onaanvaardbaar is, 
maar ook dat geen als winst belastbare· 
meerwaarde van bet maatscbappelijk be
zit blijkt nit bet verkopen van de Duitse 
effecten tegen betaling van Italiaanse 
lire, om reden dat de lire, door de tegel
demaking van de Duitse aandelen opge
bracht, op bevel van de Italiaanse over
held in rtalie moesten blijven of er weder
belegd moesten worden, zonder dat zij in 
Belgische franken mocbten opgezet of 
naar Belgie overgebracbt mochten wor
den; 

Overwegende dat deze enkele beperking
van het recht over de rtaliaanse lire te 
beschikken niet noodzakelijkerwijze de· 
onmogelijkheid impliceerde de werkelijke 
tegenwaarde van de Italiaanse lire in 
Belgiscbe franken op bet ogenblik van de 
verkoop te bepalen; dat zij inzonderbeid 
noch bet eventueel bestaan van een wis
selkoers uitsloot, nocb de mogelijkbeid 
door een wederbelegging in Italie even
tueel een waardeverbouding tussen de 
Italiaanse en de Belgische deviezen vast 
te stellen; 
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Dat eruit volgt dat het bestreden arrest 
uit die enkele reden niet wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat het op het beschouw
de tijdstip niet mogelijk was het bestaan 
van ee:o, meerwaarde, door de verkoop van 
de Duitse aandelen verkregen, te bepalen; 

Overwegende dat, vermits de reden van 
het arrest welke getrokken is nit toepas
sing van artikel 27, paragTaaf 2bis, hier
op is gestimnd dat g·een meerwaarde door 
de verkoop der effecten werd verkregen, 
deze reden evenmin de beslissing kan dra
gen; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; ver
oorcleelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

2(} maart 1956. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
Yoorzitter. - Versl(L,qgever, H. Valentin. 
- Gelijlcl-nidende conol·us·ie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Hermans. 

2" KAMER. - 20 maart 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING.- BELAS· 
'riNG OP INKOMSTEN . UI1' ROE RENDE KAPITA
LEN VOORTKOMEND, EN BEDOELD IN AR'l'IKEL 14 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BE'l'REF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

2° INKOMSTENBELAS'J:INGEN. 
BELAS1'ING 01' INKOMSTEN UI'l' ROERENDE l(A
PITALEN.- lNKOMSTEN BEDOELD IN ARTIKEL 14 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETI'EN BE'I'REF
l'ENDE DE INKO:MS'l'ENUELASTINGEN, - lNKOMEN 
IN DE ElGENLIJKE ZlN VAN DI•r WOORD : PE
RIODIEKE VRUCHTEN OF OPBRENGSTEN VAN 
ROEREND KAPITAAL. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. - ·lN
KOMS'fEN UIT ROERENDE KAPITALEN BEDOELD 
IN ARTIKEL 14 VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETIEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTIN
GEN. - GRENS VAN DE 'l'OEPASSELIJKHEID OP 
HET STliK VAN DE AANVULLENDE PERSONELE 
BELASTING VAN DE ARTIKELEN 15 TOT 19 VAN 
GEZEGnE WE'l'TEN. 

4° INKOMSTENBELAS'J:INGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELAS'flNG.- BELA S
TING OP INKOMS'l'EN Ul'f ROERENDE KAPITA
LEN. - LIQUlDATlEBONUS VAN EEN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP. - AAN DE MOBILIENBELASTING 
MAAR NIET AAN DE AANVULLENDE PERSONELE 
BELASTING ONDERWORPEN. 

1° Kt·achtens artiTcel !~ van de samenue
schakelde 1vetten bet•refjende de inlcom
stenbelastingen z·ljn aan de aanvullende 
tJersonele belasting onderworpen de in
Tcomsten 1t'it t·oerende Tcapitalen van aUe 
acu·d, er in begt·epen de van de mobilii!n
belasting vrijgestelde inlcomsten, be
cloeld in artilcel 14 van uezegde wetten 
en 'VfJrwot·ven in BelgiiJ of in het buiten
lancl, behoudens twee door vermeld ar
tilcel nade1· aangedu.ide ttitzondm·ingen. 

2° A1·tilcel 14, pat·ag?·aaf 1, van de sam.en
rJeschalcelde wetten betrefjende de in
lcomstenbelastingen vermeldt de inkom
stan en alle anclere opbt·engsten van 
?'oerencle lcapitalen onclerworpen aan de 
mobiliiinbelastin,q maar bedoelt zocloen
cle enkel -i!tlcomsten in cle eigenlijke zvn 
van clit wooTd, met ancle1·e woorden de 
periodielce vruchten of opbt·engsten van 
1·oerencl lGapitaal. 

3° Doot· uitslnitencl naar artUcel 14 van 
de samengeschalcelcle wetten betrefjencle 
de inlcomstenbelastingen te verwijzen, 
heeft e'venwel a1·t-l/cel 11 van deze wet
ten toepassing van cle a1·tilcelen .15 tot 
.l9 n·iet ·u.itgesloten in zover in cleze cwti
lcelen, ten nanz·ien van cle benam,ing, het 
voodcomen of de OO?'S1J1'0ng ervan,. de 
periodielce vntchten of opbrengsten na
cler omsclweven zijn clie lcrachtens a?·ti
lcel 11 oncle1· cle mobilii.inbelasting val
len,· rnaa1· het heeft cleze toepassing wel 
11itgesloten in zovet· deze bepalingen, 
cloo1· een wetsfictie, het beg·rip inkom
stan ttitbrei.llen tot cle acm·essen en meer
·wacwden van het mnatscllatJPelijlc ver
moqen. 

4° De liqtf.iclat-iebomts vnn een naamloze 
vennootsclwp bevat aac?·essen en meer
waa?·clen van het maatschappelijlc ver
mogen; ind'i.en hif, floor een wetsfictie, 
beschouwcl 'WO?"dt als een inlcomst -nit 
roet·encle knpitalen en onclerwonJen is, 
lcraahtens cwtilcel 15, paragntaf :2, van· 
cle swntengeschalcelcle wetten betreffencle 
de inlcomstenbe/.astingen, aan de mobi
l'ii.inbe!asting (1), ontsnapt hij nochtans 
ann de acmvtLllencle personele belasting 
(lie . alleen 011 cle in artikel 11 van cle
zelfde wetten bedoelde inlcom.sten gehe
ven wonlt. 

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

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 11l54 gewezen door 
llet Hof van beroep te Brussel; 

(1) Raadpl. verbr., 2'1mei 1955 (.-t·rr. Yerb1·,,. 
1955, blz. 789). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, 14, paragraaf 1, en inzonder
heid 14, paragraaf 1, 1°, 15 en inzonder
heid 15, paragraaf 2, 20, 21, 37 en 41 van 
de wetten op de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij het besluit van 
31 juli 1943 en bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest ten on
rechte beslist heeft dat de vereffenings
bonus van een naamloze vennootschap in 
de aanvullende personele belasting moest 
aangegeven en belast worden door en in 
lwofde van een aandeelhouder van die 
vennootschap, dan wanneer de vereffe
ningsbonns, die een aangroei is van het 
belegcl kapitaal, bij afwijking van het be
ginsel clat de belasting slechts het perio
diek inkomen treft, en krachtens een be
paling die tot geen andere belasting uit
gebreicl mag worden, enkel een winst is 
ten aanzien van de mobilienbelasting, en 
clan wanneer de vereffeningsbonus niet 
begrepen is in de termen van artikel 14, 
paragraaf 1, 1°, van de samengeschakelcle 
wetten, in artikel H van dezelfcle wetten 
aangeduicl; tweecle onclercleel (subsidiair), 
doorclat het bestreclen arrest ten onrechte 
aanleggers stelling verworpen heeft, die 
betoogcle clat, zo de sommen, van de ver
effeningsbonus voortkoniende, in de aan
vullende personele belasting moesten aan
geslagen worden, zulks enkel kon geschie
den in de mate dat er een netto-winst was 
gemaakt, welke winst ter zake niet be
stand uit aanmerking van het feit dat 
aanlegger voor de effecten die sedert de 
invereffeningstelling gekocht werden, een 
hogere prijs betaald had dan hun waarde 
in het verdeelbaar netto-actief der ven
nootschap ; derde onderdeel (subsidiail'J , 
doordat, voor de berekening van de aan
vullende personele belasting, eventneel 
verschnldigd op de van de vereffenings
bonns voortkomende sommen, enkel het 
verdeelbaar netto-actief in aanmerking 
diende te worden genomen, dit wil zeggen 
het actief na aftrek van de te betalen 
mobilienl!elasting en van de belastingen 
voorheen gekweten op de inkomsten die 
weder in het verdeelbaar actief voorko
men, welk ook het tijdstip van de kwij
ting van die belasting mocht zijn, en door
dat, ten aanzien van de laatste twee on
derdelen, het bestreden arrest de ontvan
kelijkheid en het onderzoek aangaande de 
groncl van voormelde middelen verward 
heeft : 

Over het eerste onclenleel : 

O.verwegende dat luachtens artikel 41 
van de samengeschakelde wetten aan de 
aanvnllende personele belasting onderwor
pen zijn de inkomsten nit roerende kapi
talen van allen aard, er inbegrepen de van 

de mobilienbelasting vrijgestelde inkom
sten, bedoeld in artikel 14 en verworven 
in Belgie of in het buitenland, behondens 
twee ten deze vreemde uitzonderingen; 

Overwegende dat in paragraaf 1 van 
voormeld artikel 14 de inkomsten en alle 
andere opbrengsten van roerende kapita
len vermeld zijn welke aan de mobilien
belasting onderworpen zijn; dat de wet
gever, om zijn voornemen te verduidelij
ken alles nit te sluiten wat niet het ka
rakter van een eigenlijk inkomen heeft, 
het woord (( inkomsten >> heeft doen voor
afgaan aan elke der onderverdelingen van 
de opsomming van de belastbare opbreng
sten; 

Dat hij mitsdien zijn opsomming uit
drukkelijk beperkt heeft tot al wat een 
inkomen nitmaakt in de eigenlijke zin van 
dit woord, dit wil zeggen tot de perio
dieke vrnchten of opbrengsten van roe
rend kapitaal; 

Overwegende, gewis, dat artikel 41, door 
nitsluitend naar artikel 14 te verwijzen, 
evenwel toepassing van de artikelen 15 
tot 19 niet nitgesloten heeft in zover in 
deze artikelen, ten aanzien van de bena
ming, het voorkomen of de oorsprong er
van, de periodieke vrnchten of opbreng
sten nacler mnschreven zijn die krachtens 
artikel 14 onder de mobilienbelasting val
len; clat claarentegen, wegens de ver
engencle uitlegging die in fiscale zaken 
geboden is, artikel 41 niet kan aangezien 
worden als naar die na volgende bepalin
gen verwezen heblJencl, in zover zij het 
wezenlijk karakter van inkomsten wijzi
gen clat de vruchten en opbrengsten in 
artikel14 bedoeld, moeten hebben, hetgeen 
zich onder meer voordoet wanneer die be
palingen door een wetsfictie het begTip 
van inkomsten nitbreiden tot een vermo
gensaccres of tot een kapitaalsmeer
waarde; 

Overwegende dat krachtens artikel 15, 
lid 2, ingeval van verdeling van het maat
schappelijk vermogen en ingeval van out
binding zonder dat er verdeling of uitde
ling plaats heeft, de mobilienbelasting 
verschnldigd is op de werkelijke waarde 
van het maatschappelijk vermogen, met 
iniJegrip van de naar het kapitaal over
geschreven of in het kapitaal opgenomen 
winsten of reserves voor zoveel· daarop 
nooit de mobilH!nbelasting geheven is, on
der de enkele aftrek van het werkelijk 
volgestort maatschappelijk kapitaal dat 
nog terngbetaalbaar is; 

Dat hiernit volgt clat uit kracht van 
artikel 15, lid 2, de mobilienbelasting niet 
geheven wordt op inkomsten uit roerend 
kapitaal, zoals zij in artikel14 beschonwd 
zijn, doch wel op vermogensaccressen, 
zelfs ingeval deze dienen aangezien te 
worden als van het kapitaal deel nitma
kend, wijl zij naar het kapitaal overge-
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scllreven of erin opgenomen zijn, alsmede 
op de meerwaarde van llet maatschappe
lijk bezit; 

Dat mitsdien artikel 15, lid 2, met cle 
mobilienbelasting een andere materie 
treft dan de in artikel 14 omscllreven 
materie; 

Overwegende dat deze uitbreicling, door 
een wetsfictie, van llet begrip van inkom
sten uit roerend kapitaal niet mag plaats 
llebben ten aanzien van de aanvullende 
personele belasting die, naar luid van ar
tikel 41, aileen op de in artikel 14 bedoel
de inkomsten gelleven wordt; 

Dat llet eerste onderdeel van het middel 
derhalve gegrond is en dat llet van belang 
ontbloot is fle anclere onderdelen van llet 
middel en llet tweede middel te onderzoe
ken welke, zelfs gegrond zijnde, niet tot 
een meeromvattende verbreking zouden 
leiden; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derllavig arrest zal g;emaakt worden op 
ue kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar llet Hof van beroep 
te Luik. 

20 maart HJ56. - 26 kamer. - Voo7·zit
ter, H. Gh·oul, raadslleer waarnemend 
voorzitter. Verslagqever, H. Huy-
brechts. GeUjlcl·lbidende conclusie, 
H. R. Delang·e, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. C. de Mey (van de Balie bij 
llet Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 20 maart 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA
BELASTING. - l-IOEDANIGHEID VAN BELASTING
SCHULDIGE IN DEZE IlELASTING. - BEWIJS 
VAN DEZE HOEDANIGHEID DOOR FEITELIJKE 
VERMOEDENS. - SOUVEREINE FEI'l'ELI.TKE IlE
OORDELING, DOOR DE FEITENRECH'l'ER, VAN DE 
IlEWIJSWAARDE VAN DEZE VERJviOEDENS. 

De feitenrechter beom·deelt so1werein de 
bewijswaarde, in feite, van de vm·1noe
dens ingeroepen door de adminis.tratie 
ten einde de hoedanigheid van belas
ting sc7Ht.l£li,qe in rle extrabelasting te be
wijzen (1). 

(IlELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN ~'INANCIEN, 
T. PLUVINAGE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 5 januari 1955 gewezen door llet 
Hof van beroep te Brussel; 

Over llet enig micldel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 55, paragraaf 1, en 56 van 
de wetten betreffenue cle inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij llet besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 1, 2, 
paragrafen 1 tot G, 4, 10, 11, paragraaf 1, 
16, 17 en 19 van cle wet van 16 october 
1945 tot invoering van een extrabelasting 
op ue in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, cloordat het 
bestreclen arrest beslist dat de adminis
tratie in gebreke gebleven is llet bewijs 
van cle onclerllevigheicl aan de extrabelas
ting in lloofcle van verweerder bij te bren
gen, en clienvolgens de litigieuze aanslag 
vernietigt, clan wanneer, vermits de ad
ministratie zicll om dit bewijs te leveren 
op wettelijk veroorloofde vermoedens be
roe!)en lleeft, llet bestreden arrest niet 
kon beslissen zoals llet geclaan lleeft, dan 
na behoorlijk vastgesteld te llebben dat 
bedoelde vermoedens niet gegrond waren, 
lletgeen llet niet doet : 

Overwegende dat llet bestreden arrest, 
om te beslissen dat de administratie in 
gebreke gebleven is llet bewijs van de 'on
derheviglleid aan de extrabelasting llij te 
brengen, llierop steunt clat verweerder, <lie 
als ingenieur llij een llelangrijke vennoot
scllap in dienst was, nit dien lloofde in
komsten genoot welke van aard waren om 
de aanleg van aanzienlijke spaarpennin
gen mogelijk te maken, dat llet in Rus
land tussen 1913 en 1918 vergaard geld 
voorzeker eveneens aan de llelangllellllen
de aanzienlijke liquide middelen verscllaft 
lleeft, waaromtrent de getuigenissen van 
twee andere leden van llet personeel dier 
vennootscllap naar recht g·enoeg.zame ze
kerheid geven, en dat de administratie 
vergeefs gepoogd heeft te bewijzen uat 
verweerder op enige wijze verborgen in
komsten zou genoten hebllen; 

Overwegende dat llet arrest, mitsdien 
de feitelijke vermoedens onderzoekend 
welke door de administratie ingeroepen 
werden ten bewijze van de onderhevigheid 
aan de extrallelasting, en welke ontleend 
waren aan de belangrijkheid der in octo-. 
ber 1944 vastgestelde activa en de gering
held van verweerders inkomsten van 1919 
tot 1~39, wijst op onderscheiden feitelijke 
elementen welke tleze laatste stelling te
genspreken en ertoe strekken aan te tonen 
dat de in 1944 gebleken activa niet nood
zakelijk van inkomsten, winsten of baten, 
in oorlogstijd llehaald, voortkwamen; 

Dat de rechter door deze lleschouwin
gen, in strij d met de stelling van het mid
del, door een in feite souvereine lleoorde
ling vastgesteld heeft dat cle door aan-

(1) Verbr., 16 'lOvember 1954 (A1'1'. Ferbr., 
19-55, blz. 168). 
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legger ingeroepen feitelijke vermoedens 
niet afdoend waren; 

Waaruit volgt dat het mlddel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

20 maart 1956. - 2" kamer. ~ Voorzit
ter en ver·slaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. R. ·Delange, advocaat-gene
raal. -- Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 • KAMER. - 22 maart 1956 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. ~BuR
GERLIJKE ZAKEN. - ARREST BIJ VERSTElL 
- VERZET. - IN HET EXPLOOT VAN VERZET 
GESTELDE PLEI'rBEZORGER. ~ PLEITBEZORGER 
DIE LATER NOTIFICEERT DAT HIJ ZICH AAN 

ZIJN MANDAA'f ONTTROK. - VERZETTER GE
DAGVAARD TOT STELLING VAN EEN NIEUWE 
PLEI'l'BEZORGER. - GEEN NIEUWE PLEI'fBEZOR
GER GESTELD. - ARREST OVER HE'!' VERZET 
UITSPRAAK DOENDE BIJ VERSTEK, BIJ GEBREK 
TE VERSCHIJNEN. - WETTELIJKHEID. 

2° VNRAN'l'WOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- ROEKELOOS BEROEP. - ARREST APPELLANT 
TOT SCHADEVERGOEDING VEROORDELEND OM RE
DEN Ii:IJ, DOOR BEROEP IN TE STELLEN, EEN 
ZWARE EN SCHADEVERWEKKENDE FOUT HAD 
BEDREVEN. - WETTELIJKHEID. 

to Wanneer de pleitbezorger, gesteld in 
een exploot van verzet tegen een vonnis 
bij verstelc, aan verweer·ders pleitbezor
_qer notijiceert dat hij zich aan zijn man
daat onttrolc, en dat de vm·zetter geda,q-

... v.aar·d is geworden tot stellin,q van een 
nt(mwe pleitbezor·ger, vermag de rech
ter, b·ij dewellce het ver·zet aanhangig 
werd gemaalct, zo hij vaststelt dat de 
v(frzetter geen nienwe pleitbezorger stel
rte, wettelijlv, ten opzichte van deze ver·
zetter uitspraalc te doen bij verstek, bij 
gebrek te .,;erschijnen (1). 

2o De rechter in hager beroep verrnag wet
telijlc de appellant te veroordelen tot 
schadevergoedin_q ten voordele van ue·in
timeerde om 1·eden dat gezegde appel
lant, door het instellen van ho_qer be
roep, een zwar·e en schadever·welclcende 
font begaan had. 

(GHEYSENS, T. SONCK.) 

ARREST. 

HE'.r HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 16 juni 1953 en 22 februari 
1!f55 gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat aan aan
legger, die verweerder v66r de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel gedaagd had 
tot betaling van schadevergoeding, zijn 
eis ontzegd werd met veroordeling tot 
500 frank schadevergoeding wegens roeke
loos en kwellend proces; 

Dat aanlegg·er van dit vonnis in boger 
beroep kwam; dat het hof van beroep hem 
bij bet arrest van 16 juni 1953, te zijnen 
opzichte bi.i verstek gewezen, zijn boger 
beroep ontzegde; dat het hof op tegenbe
roep de veroordeling tot schadevergoeding 
wegens roekeloos en kwellend proces van 
500 op 10.000 frank bracht en, op tegeneis 
door verweerder ingesteld, aanlegger we
gens roekeloos en kwellenll hoger beroep 
tot 7.500 frank schadevergoeding veroor
deelde; 

Dat, nadat aanlegger tegen dit arrest 
verzet had aangetekend. bet hof van be
roep, bij het arrest vail 22 februari 1955, 
verklarende uitspraak te doen bij verstek 
bij nalatigheid om te verschijnen, zegde 
dat bet arrest van 16 juni 1953 volkomen 
uitwerking zou hebben; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 61, 75, 77 (ko
ninklijk besluit ur 300 van 30 maart 1936, 
arti.kel 5) van bet Wetboek van burger
lijke recbtsvordering, 131!f en 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het arrest vaststelt dat aanlegger 
verstek laat gaan, zonder melding te rna
ken van de optredende pleitbezorger, 
M•r Duquesne, die in een akte van verzet 
tegen het arrest van 16 juni 1953 gesteld 
was, dan wanneer de voor verweerder 
Sonck gestelde pleitbezorger een weder
rechtelijke en onwettelijke rechtspleging 
tot stand bracht door de rechtspleging te 
voeren alsof M•r Duquesne niet bestond, 
de akten van pleitbezorger tot· pleitbezor
ger en betekening van conclusies, bij de 
wet vereist, achterwege liet en zodoende 
buiten weten van aanlegger een onbillijk 
arrest bekwam, dan wanneer er te gener 
plaatse vastgesteld is hoe de pleitbezorger 
kon. verdwenim zijn, en aanlegger a:in het 
mandaat van JVIer Duquesne geen einde ge
maakt heeft en niet aanvaard heeft daar
aan een einde te maken niettegenstaande 
de wens van de pleitbezorger, die zijn 
ministerie moet verlenen, omtrent welk 
geschil er niet de minste vaststelling aan
wezig is die het Hof van verbreking kan 
controleren, terwijl trouwens de pleitbe
zorger zijn ministerie moet verlenen in 
afwachting van de beslechting van het ge
schil en de pleitbezorger van de partij 
Sonck hierop niet vooruit mocht lopen : 

(1) Raadpl. verbr., 9 december 1954 (A1·r. 
Fm·b•·., 1955, biz. 252). 
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Overwegende dat uit de door verweer
der ne(lerg·elegde stukken blijkt dat 
M•r Duquesne, die zich voor aanlegger ge
stelcl had in het exploot van verzet tegen 
het arrest van 16 juni 1953, aan verweer
ders pleitbezorger op 3(} december 1954 
liet notificeren dat hij zich aan de man
daten, hem door aanlegger gegeven, ont
trok; 

Dat verweerder aanlegger op 8 januari 
1955 daagde tot stelling van een nieuwe 
pleitbezorger ; 

Overwegende dat, waar J\'[er Duquesne 
van zijn mandaten afgezien had, het hof 
van beroep, na erop gewezen te hebben 
dat aanleg·ger geen nieuwe pleitbezorger 
gesteld had, in het arrest van 22 februari 
1955 heeft kunnen vaststellen dat aanleg
ger niet verscheen en te zijnen opzichte 
bij verstek uitspraak heeft kunnen doen ; 

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

schending van artikel !l7 van de Grand
wet, cloorclat het bestreden arrest van 
22 februari 1955, tot bevestiging van het 
verstekarrest van 16 juni 1953, als grond 
tot een veroordeling tot 7.50(} frank scha
clevergoeding enkel laat gelden « dat ap
pellant, waar hij in hoger beroep is g·e
komen van een vonnis clat reeds in bij
·zonder strenge bewoordingen en de roe
keloosheicl van zijn vorclering aan de kaak 
had gesteld, zich niet heeft kunnen ver
gissen ... )), clan wanneer veelvulclige vor
deringen van aanlegger, welke een eerste 
rechter «in bijzonder strenge bewoorclin
gen )) roekeloos en kwellencl geacht had, 
door de rechter in hoger beroep gewoon 
te niet gedaun werden, en, om hiervan 
slechts een voorbeeld te geven aanlegger 
het vonnis van de Rechtbunk van eerste 
aanleg te Brussel, 12• kamer, van 1maart 
1950 kan aanhalen, waarbij een vonnis 
van de vrederechter van het tweede kan
ton te Elsene van 21 juni 1!!4!} vernietigd 
wordt, dat het arrest, door het principe 
aan te nemen flat een hoger beroep kwel
lend is omdat de eerste rechter de vorfle
ring kwellencl verklaarcl heeft, een onlo
gisch en verkeerd principe laten gelden 
en het tot een onwettelijke reden gemaakt 
heeft; dat het arrest geen andere waar
lijk specifieke beschouwing geeft, tenzij 
een goed vermomde petitio principii,· dat 
het hof trouwens kon zien dat << de strenge 
bewoordingen )) van de eerste rechter fan
tasie waren en op geen enkele specifieke 
vaststelling steunden; dat hoger beroep 
ingestelcl wordt om de grond der zaak op
nieuw voor meer verlichte rechters te 
brengen en ook tegen een tegenvorclering, 
clat goede trouw niet mag betwijfeld wor
den; dat kwade trouw client bewezen te 
worden door andere feiten clan het een
vouclig instellen van een vordering of een 
hoger beroep; dat men niet mag oorclelen 
dat de procureur des konings, die niet 

slaagt in talri.ike vorderingen waarin de 
beklaagden vrijgesproken worden, te kwa
cler trouw zou gehandeld hebben : 

Overwegende dat het middel enkel o)}
komt tegen het gedeelte van het arrest 
van 16 juni 1953 dat door het arrest van 
22 februari 1955 gehandhaafd werd en 
waarin <le rechter over de grond aanleg
ger veroordeeld heeft om aan verweerder 
de som van 7.500 frank te betalen als 
schadevergoeding wegens roekeloos en 
kwellend hoger beroep ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de veroordeling die hij uitspreekt 
niet steunt op het feit dat de eerste rech
ter aanleg·gers vorclering roekeloos en 
kwellencl verklaard had, maar op de om
standigheicl dat aanlegger, door hoger be
roep in te stellen, een zware en schade
berokkenende font begaan had; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde middel, (subsidiair bij 

het tweede ,middel), afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 1315, 131!} en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 13(} van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en 97 van de Grondwet, doordat het ar
rest van 22 februari Hl55, bi.i bevestiging 
van het arrest van 16 juni 1953, een scha
deloosstelling van 7.500 frank toekent we
gens kwellend verklaard hoger beroep, 
dan wanneer het niet vaststelt dat Sonck 
Iaten blijken heeft van enige schade of 
enig bewijs heeft voorgebracht; dat 'het 
trouwens niet de taak van de rechter is 
het voor een der partijen O]l te nemen 
(gerechtelijk contract) ; dat Sonck zelfs 
generlei specifieke schade aangevoerd 
heeft; clat het toekennen cler kosten de 
schacle herstelt welke spruit uit de ver
plichting, waarin een partij verkeert, zich 
in rechten te verdecligen : 

Overwegencle clat uit de stukken cler 
rechtspleging blijl):t dat verweerder v66r 
het hof van beroep schaclevergoecling ge
vordercl heeft tot herstel van llet nacleel, 
hem door aanleggers roekeloos en kwel
lencl hoger beroep berokkend; 

Overwegende clat, in llet arrest van 
16 juni 1953, waarvan het clispositief doo1· 
het arrest van 22 februari 1955 gehand
haafd werd, het hof van beroep erop· 
wijst, zoals ten antwoord op het tweede 
middel gezegcl is, dat aanleg·ger, door ho
ger beroep in te stellen, een zware en 
« schacleberokkenende )) fout begaan heeft, 
en verklaart clat verweerder, alstoen gein
timeercle, uit dien hoofde op goede gron
den een schadeloosstelling van 7.50(} fr. 
kan vorderen, het herstel « passencl )) op 
deze som vastgestelcl zijnde; 

Overwegencle cla t artikel 130 van het 
Wetboek van burgerlijke recht~;Jvordering 
zich er niet tegen verzet dat de rechter, 
waarbij een reclltsvorclering aanhangig is. 
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van welll;e hij het roekeloos en kwellend 
karakter vaststelt, de partij welke die 
vordering ingesteld heeft veroordeelt, be
nevens de kosten, tot schadevergoeding 
jegens de partij tegen welke de rechtsvor
dering gericht was, indien bewuste vorcle
ring aan die partij een nacleel berokkeml 
heeft clat door het toekennen cler kosten 
niet hersteld is; 

Overwegende clat, waar het de schade
vergoecling die aan Sonck ingevolge aan
leggers schadeberokkenende daad toe
komt, ex aeqtto et bo·no op 7.500 frank 
bepaalt, het hof van beroep op impliciete 
doch zekere wijze vaststelt dat het be
roep, door voormelde aanlegger tegen 
Sonck gericht, aan deze ten belope van 
die som een bijzonder nadeel berokkend 
heeft hetwelk door .de veroordeling tot cle 
kosten niet hersteld is ; 

Dat cle recllter over de grond derhalve 
geen der in !let micldel aangeduide wets
bepalingen gescllonclen heeft ; 

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

22 maart 1956. - 1" kamer. - Voorzit
ter, H. Sollier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. -
Gelijlclttidende concl·usie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

l e KAMER. - 22 maart 1956 

BEJWIJS. - BEWIJSKilACHT VAN DE AKTEN. 
___.: ARREST VAN DE VERKLARING VAN EEN GE
DURENDE EEN ENQUETE GEHODHDE GETUIGE EEN 
INTERPRE'i'ATIE GEVENDE DIE NIET VERENIGBAAR 
IS ME'l' DE TERMEN ERV AN. - SCHENDING VAN 
DE BEWI,JSKilACHT VAN HET PROCES-VERBAAL 
VAN ENQUETE. 

Schendt de bewijslcracht ·van het proces
verbaal van een enq·uete, het arrest dat 
van de verlcladng van een rJetttige, op
genomen in dit proces-verbaal, een in
terpretaUe geejt die niet verenigbaa1· is 
met de termen ervan. 

(RAMP, T. MINSKAEHT.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, van het geloof, te hechten 
aan het proces-verbaal van de tegen-en
quete welke op 18 october 1950 in de zaak 

VERBR., 1956. - 39 

gehouden werd en van de rechten cler ver
clediging, doordat het bestreden arrest be
slist heeft dat de vijfde getuige der tegen
enquete, die verklaarcl had : « Aangaande 
de feiten ii, 6 en 7 hell ik nooit vastge
steld dat verweerster hoe clan ook jegens 
haar echtgenoot handtastelijk zou geweest 
zijn ll, volleclig de vraag beantwoorcl had 
welke aanlegster in verbreking hem op
nieuw wilde doen stellen in de volgende 
vorm : « Is getuige op cle hoogte van de 
twisten met belecligingen en slagen welke 
zich tussen eiser en verweerste.L' voorge
<laan hebben, en clraagt hij kennis van de 
omstandigheden van clie twisten ? Zijn cle 
buren op cle hoogte van de omstandighe· 
clen van clie twisten ? ll, dat de rechter
commissaris bijgevolg terecht geweigercl 
hacl aan de getuige cleze vraag te stellen 
en clat cle tegen-enquete niet nietig was, 
clan wanneer, aangezien de getuige zich 
ertoe beperkt had te ver klaren cla t hij 
niet zelf vastgestelcl had dat zich hand
tastelijkheden voordeden, hij niets geant
woord had op de vraag of hij van die 
twisten kennis droeg en of cle buren ervan 
op de hoogte waren, dan wanneer het be
streclen arrest gevolglijk zowel van de 
verklaring van de vijfde getuige in de 
tegen-enquete als van de vraag welke aan
legster hem wilcle doen stellen een inter
pretatie verstrekt heeft die onverenigbaar 
is met hun termen zoals cleze in het pro
ces-verbaal van 18 october 1950 vastgelegcl 
werden, dan wanneer het bestreden ar
rest, door te weigeren aan de getuige een 
ter zake clienende vraag te stellen welke 
in het raam der aangevoerde feiten viel, 
de rechten cler verdediging geschonden 
heeft en, in elk geval, de beslissing niet 
wettelijk met redenen omkleed is : 

Overwegende clat, volgens het proces
verbaal der tegen-enquete- die in de zaak 
gehouclen is, ·naclat ·de vijfde getuige in 
die enquete verklaard had : << Aangaande 
de feiten 5, 6 en 7 heb ik nooit vastge
stelcl clat verweerster (hier aanlegster) 
hoe clan ook jegens haar echtgenoot hancl
tastelijk zou geweest zijn ll, aanlegster de 
rechter-commissaris verzocht hem de vol
gencle vraag te stellen : « Is getuige op 
de hoogte van de twisten met belecligin
gen en slagen welke zich tussen eiser en 
verweerster voorgedaan hebhen, en uraagt 
hij kennis van de omstandigheden van die 
twisten ? Waren de buren op de hoogte 
van de omstandigheden van die twis
ten? J); 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
beslist dat de rechter-commissaris op 
goede gronden kon weigeren deze vraag 
te stollen, niet omclat zij betrekking had 
op feiten welke niet terzake clienend wa
ren of geen verband hadden met de feitl'u 
aangenomen door het vonnis waarbij de 
enquete toegestaan werll, maar omdat de 
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getuige de vraag welke aanlegster hem 
opnieuw in een andere vorm wilde doen 
stellen reeds volledig beantwoord had; 

Overwegende dat zodanige interpretatie 
van het proces-verbaal met de termen er
van niet verenigbaar is en derllalve het 
daarann te hecllten geloof miskent; 

Dnt immers, zo de getuige verklaard 
heeft de nan annlegster toegerekende 
handtastelijkheden niet vastgesteld te lleb
ben, dergelijke. verklaring de mogelijkheid 
niet uitsloot dat llij van die feiten als
mede van de omstnndigheden ervnn ken
nis zou gedrngen hebben, en. dat hij zon 
kunnen zeggen hebben of de buren op de 
hoogte waren van clie omstandigheden; 

Dat het eerste middel clerhalve gegrond 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322., 1350, 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek, van het geloof en 
het gezag van het gewijsde te hechten aan 
het tussenvonnis vlln 22 december 1949 
waarbij de Rechtbanlr van eerste aanleg 
te Brnssel partijen gemachtigd heeft om 
door alle rechtsmidclelen het bewijs of het 
teg·enbewijs bij te brengcn van het feit 
sub 5° : << dat ... aanlegster in verbreking ... 
aan verweerders moeder slagen toebracht, 
waarvan deze littekens hield, dat die sla
gen de hartziekte doen verergeren hebben 
die haar in het gTaf zou brengen ll, en 
sell ending van de reeh ten tler verdediging, 
doordat het bestreclen arrest, zonder te 
betwisten en na impliciet nangenomen te 
hebben dat de vmag· welke amilegster aan 
de zesde getnige in de tegen-enquete wilde 
doen stellen, en wellre als volgt luidde : 
« Heeft verweerders moeder geklaagd over 
littekens welke zij .zou gedrngen hebben 
en over een hnrtziekte waaraan zij zou 
geleden hebben ? )) rechtstreeks betrekking 
had op het bovenaangehanld feit sub 5°, 
beslist lleeft dat cle recllter-commissnris, 
door te weigeren de Vl·aag aan getuig·e te 
stellen, aanlegster niet benncleelcl had om
dat het gegeven antwoord ter zaire niet 
dienend of voor annlegster ongunstig zou 
geweest zijn, en dat de enquete dus niet 
nietig was, dan wanneer de rechter-com
missaris, zonder de rechten der verdedi
ging te schenden, niet mocht weigeren een 
vraag te stellen betreffende een feit waar
van een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis aanlegster machtigde het tegenbe
wijs te leveren, clan wanneer llet bestre
den arrest althans niet uitdrukkelijk be
slist lleeft of het al dan niet aehtte dat 
de gestelcle vraag op een aangevoerd feit 
])etrekking had, dan wanneer het evenmin 
de· conclusies van aanlegster bellandeld 
heeft in zover daarin het ter zake clienend 
karakter van de vraag en llet belang van 
het antwoord dat erop zou kunnen gege
ven worden, aangetoond waren, clan wan
neer lH!t arrest mitsdien onvoldoende met 

redenen omkleed is of, althans, de dub
belzinnige motivering ervan het Hof van 
verbreking niet in staat stelt de wettelijk
heicl ervan te onderzoeken : 

Overwegencle dat verweerder toegelaten 
was geworden tot llet bewijs dat aanleg
ster aan verweerclers moeder slagen toe
gebracht had, zodoencle de llartziekte 
waaraan deze leed verergerend ; 

Overwegende dat aanlegster de rechter
commissaris verzocht heeft aan de zescle 
g·etuige in de tegen-enquete te vragen of 
verweerders moeder bij hem geklaagd had 
over littekens welke zij zou gedragen en 
over de hartziekte waaraan zij zou gele
den hebben; 

0Yerwegcnde dat het bestreden arrest 
beslist clat de rechter-commissaris op 
goede gronden kon weigeren deze vraag 
te stellen omda t zij bij ontkennencl ant
woord ter zake niet dienend, en bij beves
tigend antwoord voor aanlegster van be
lang ontbloot was; 

Overwegende dat het arrest daardoor de 
middelen, door aanlegster bij conclusies 
voorgebracllt, niet beantwoorclt, welke tot 
duel hebben het ter zake dienend karakter 
der vraag te bewijzen; 

Dat het mitsdien artikel 97 van de 
Grondwet schendt; 

Over het clerde middel, afgeleid nit de 
schending· van artikel !l7 van de Grond
wet, en van de rechten der verdediging, 
doorda t het bestreden arrest beslist heeft 
dat cle rechter-commissaris niet behoefcle 
aan de neg·ende getuige in de tegen-en
qnMe vragen te stellen waarop deze reeds 
volleclig geantwoord hacl bij zijn verhoor 
als getuige in de rechtstreekse enquete, 
zonder de conclusies van aanlegster te be
hanclelen in zover zij de tweede vraag 
reclltvaardigclen door het feit dat; daar 
de getnige zich in de loop van zijn: ver
hoor tijdens de rechtstreekse enqnete vrij
willig of onvrijwillig verg·ist had, llet van 
belang was hem in de tegen-enquete ;Jilijn 
getnigenis te doen llerhalen, en dat het 
juist is omdat aanlegster zeker was dat 
de herinneringen van de getnige bij het 
reclltstreeks onderzoek reeds verzwakt 
waren, dat zij wenste dat de proef zon 
genom en worden hem enige maanden later 
dezelfde vraag te stellen, clan wanneer elk 
vom1is, om geldig met redenen omkleed te 
zijn, de midclelen, in regelmatig door par
tijen nedergelegde conclusies ingeroepen, 
moet bellanclelen : 

Overwegende clat aanlegster in de v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
betoogcle dat de negende getnige in de 
tegen-enqnete nopens de 'feiten waarop 
zijn vet·hoor in de loop cler rechtstreekse 
enquete betrekking had gehacl opnienw 
diende te worden gehoord, omclat er met 
reden mocht gevreesd worden dat die ge
tuige zich in zijn verklaring bij zijn eer-
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ste verhoor vrijwillig of onvrijwillig ver
gist had; 

Overwegende dat het arrest, hetwelk de 
conclusies van aanlegster in dit opzicht 
niet beantwoordt, artikel 97 van de Grand
wet schendt; 

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

22 maart 1956. - 16 kamer. - Voorzit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Ber
saques. - Gelijlcluidende conclnsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Struye en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 23 maart 1956 

WRAKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- WERKRECHTERSRAAD. - WRAKING HIER
OP GESTEUND DAT EEN DER WERKRECHTERS 
IN DIENST VAN EEN PARTIJ IS, - WRAKIIIG 
ZELFS DOOR DEZE PAR'l'IJ KUNNENDE UITGE
OEFEND WORDEN. 

Artikel 36, 6°, van de Oi'{Janielce wet op 
de werlcrechterst'aden van 9 juU 1926 
maakt de grand van wralcing wellce het 
bepaalt niet ajhanlcelijlc van de voor
waarde dat de wralcing zott ttitgeoejend 
worden door de tegenstrevet' van die 
partij waarvan de werlcrechter hetzij de 
werlcgever, hetzij de bediende of werlc
man is (1). 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN, T. mYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 december 1954 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Has
selt; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, 36, bijzonder 6°, 37 en 38 
van de wet van 9 juli 1926 betreffende de 
werkrechtersraden, doordat het bestreden 
vonnis, na vastgesteld te hebben, << dat hij 
steeds zijn wedde ontvangt van de maat
schappij, zijn recht op bevordering en pen
sioen volledig behoudt en zijn werkgever 
de verplichting heeft hem terug in werke-

(1) Raadpl. Rep. pmt. dr. belge, v" Oonseils 
de prud' hommes, n' 73. 

lijke dienst te nemen, wanneer hij znlk.s 
eist en dit met dezelfde verworven rechten 
alsof zijn bediende-contract nooit onder;
broken ware geweest; dat men bezwaar
lijk kan aannemen dat de beer Thys als 
makende steeds deel nit van het bedien
denkader der Nationa1e Maatschappij van 
Belgische Spoorwegen, bij deze laatste, in 
de heoordeling van llet geschil Dekens, 
wantrouwen zoude kunnen verwekken 
daar hij toch in lmar eigen dienst is », 
verklaart dat « er dienvolgens geen grond 
tot wraking aanwezig is >>, dan wanneer 
artikel 36, 6°, van de wet van 9 jnli 1H26 
uitdriikkelijk voorziet dat het feit voor 
een werkrechter, werkgever, werkman of 
bediende te zijn van een der partijen in 
zake wraking toelaat, imlien hij er toe 
gebracht wordt deze zaak te beoordelen : 

Overwegende dat, naur luid van artl
kel 36, 6°, van de wet van 9 jnli 1926, de 
werkrechters, de rechtsknndige en tech
nische bijiitters gewraakt knnnen worden 
« indien zij werkgever, werkman of he
diende van een der betrokken partijen 
zijn »; 

Overwegende dat nit het bestreden von
nis blijkt dat een rechtspleging tot wra
king door de aanleggende vennootschap 
ingesteld werd tegen de heer Thys, voor
zitter van de Werkrechtersraad te Has
selt, hoofdzakelijk wegens de omstandig' 
heid dat de heer Thys << in dienst der 
Nationale Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen als adjunkt-sta tionchef is »; 

Overwegende dat, om te beslissen dat er 
in onderhavig geval geen grond van wra
king bestond, het hestreden vonnis hierop 
steunt : 1° dat de beer Thys sinds 17 april 
19:[5 « iedere werkdadige dienst bij de Na
tionale Maatschappij van Belgische Spoor
wegen gestaakt heeft " en dat « zijn be
diendenc.ontract enkel geschorst is gedn-

--rende de tijd dat hij afgevaardigde van 
de Kristene valrbond is "; 2° dat, indien 
men zou knnnen lJegrijpen dat een wra
king door de partij Dekens zon knnnen 
nitgeoefend worden << men bezwaarlijk kan 
aannemen dat de heer Thys, als makende 
steeds deel nit van het bediendenkader 
van aanlegster, hij deze laatste, in de be
oordeling van het geschil Dekens, wan
trouwen zomle knnnen verwekken, daar 
hij toch in haar eigen dienst is " ; 

Overwegende, enerzijds, dat het uit de 
eerste van die beschouwingen niet mog-e
lijk is af te leiden dat er tnssen de 
heer Thys en aanlegster geen band van 
ondergeschiktheid meer bestond, vermits, 
volgens de tweede beschouwing van het 
vonnis, de beer Thys steeds << in eigen 
dienst van aanlegster is " ; 

Overwegende, anderzijds, dat artikel 36, 
6°, van de wet van 9 juli 1926 de grond 
van wraking welke het bepaalt niet af
hankelijk maakt van de voorwaanle dat 
de wraking zou uitgeoefend worden door 
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de tegenstrever van die partij waarvan 
de werkrechter, hetzij de werkgever, het
zij de bediende of werkman is; 

Dat die bepaling tot doel heeft de on
partijdiglleid en de onafhankelijkheid der 
werkrechters jegens elkeen der partijen 
te verzekeren; 

Dat geen enkcle reden aldus van het 
vonnis het beschikkend gedeelte ervan 
wettelijk reclltvaardigt en dat llet middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemankt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Reclltbank van 
eerste aanleg te Tongeren. 

23 maart 1956. - 1" kamer. - Voonz:it
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Vm·slaggever, H. Bayot. - Gelijlcluidende 
concl·us·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. PleiteTs, 
HH. Van Ryn en Struye. 

le KAMER. - 23 maart 1956 

1o ACTIO PAULIANA.- AK'l'E VAN sCHEN
KING, - SCHULDEISER VAN DE SCHENRER 
WAARVAN DE SCHULDVORDERING DE AKTE V001{
AFGAAT. - 0NTVANKELIJK DE <<ACTIO PAU
LIANA )) IN TE S'l'ELLEN. 

2o YOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 
~ AKTE VAN VERVREEMDING VAN EEN ONROE
HEND GOED. - NIET OVERGESCHREVEN AKTE. 
- NIET TEGENSTELilAARHEID AAN DERDEN. -
GEWONE SCHULDEISER VAN EEN lliJ DE AKTE 
llETRO'KKEN PARTI,J. - YEREISTE VOORWAAR
DE OPDAT HIJ EEN DERDE WEZE. 

1 o Een sehnldeiseT mag, doo1· de actio 
pauliana, een alcte van sehenlcing met 
be<lTieglijlce benadeling van zijn 1·echten 
door z·ijn sehuldenaaT ve1Yieht, aanval
len, ·wannee1· zijn seh11.ldvonZe·ring ante
·rioriteit heeft tegenover de alcte (1) . 
(Burg. Wetb., art. 1167.) (Impliciete op
lossing.) 

(1) DE PAGE, bd. III, n' 225; DEKKERS, P1·ecis 
de d1·oit civil, bd. II, n' 409. 

Dezelfde rechtsvordering kan ook uitgeoefend 
worden, hoewel de schuldvordering ontstond na 
de akte van de schuldenaar, in het uitzonder
lijk geval waarin het b.ewezen is dat de akte 
opgemaakt werd met het doe] een of meer toe
komende schuldeisers te schaden of zekere 
rechten, waarvan het openvallen reeds voor
zien was, te krenken (DE PAGE, bd. III, n' 228; 
KLurs:KENs, De verbintenissen, blz. 179; BEu
llANT, bd. VIII, n' 639; JossERAND, bd. II, n' 695; 

2° Een ge-wone seh1tldeism· van een partij 
bekolclcen bij de alcte van vervreemd·ing 
van een onToerend goecl, is slechts dan 
een van cle derden, beoorJd cloo1· aTU7cel1 
van de -wet van 16 decembeT 18.51, die 
cle niet-teuenstelbaaTheid van de niet 
ove·rgesch1"even alcte · lmnnen inroepen, 
·wanneer hij, v661· de ove1·schrijving, 
zijn ·rechten tegen zijn selml<lenaar op 
het verm"eernde goed heeft ve1·volgd (2). 

(.JAOOBS, T. VAN CAECKENBERGHE.) 

All REST. 

HET HOJJ,; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 nuiart 1955 gewezcn door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afg·elei<l uit de 
schending van de artikelen 1 van de hypo
thecaire wet van 16 december 1851, gewij
zigd door de wet van 8 juli 1924, en 97 
van de Grondwet, doorclat het bestreden 
arrest de betwiste schenkingsakte van 
4 febrnari 1952 nietig heeft verklaard ten 
opzichte van verweerders om reden clat 
tot haar overschrijving, deze akte aan 
verweerclers niet tegenstelbaar was en dat 
hun schuldvordering ontstaan was v66r 
clie overschrijving, zonder vast te stellen 
dat v66r deze overschrijving verweerders 
een daacl van vervolging hadden gesteld, 
wanneer de chirographaire schuldeisers de 
anterioriteit van hun schuldvordering ten 
opzichte van de overschrijving slechts 
kunnen inroepen voor zoveel zij v66r deze 
overschrijving een daad van vervolging 
hebben gesteld op het vervreemde goed : 

Overwegende dat om de door verweer
clers op grond van artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek ingesteld rechtsvorde
ring in te willigen, het arrest steunt op 
de anterioriteit van hun op 10 februari 
1952 ontstane schuldvordering ten aanzien 
van de llestreden schenking die wercl vast
gesteld bij een akte van 4 februari 1952, 
slechts overgeschreven op 22 maart daar
opvolgencl ; 

Dat het die anterioriteit afleidt hieruit 
clat verweerders als derden in cle zin van 
artikel 1 van de wet van 16 clecember 1851 

COLIN en CAPI1'ANT, bd. II, n' 448; BAullRY
LACANTINERIE, Obligations, bd. I, n' 689; PLA
NIOL en RIPERT, bd. VII, n' 956; Fr. verbr., 
13 februari ,1894, Dall. per., 1895, I, 31; 30 mei 
1905, ibid., :1905, I, 408; 23 januari 1928, ibid., 
1928, I, 86, en 25 juni 1935, Dall. hebd., 1935, 
blz. 474). 

(2) DE PAGE, bd. VII, n" 1070, litt. c, en 
1074; DEKKERS, J'1·ecis de d1·oit civil, bd. I, 
n" 1488 en 1489; verbr., 5 juli 1901 (Bull. en 
PASIC., 1901, I, 315); 27 maart 1952 (An·. 
T' erb1·., 1952, biz. 412) en 20 october 1955, 
SU!]J1'a, blz. 118'. 



-613-

dienen te worden aangezien daar zij bij 
de overgeschreven akte niet betrokken 
zijn en dat, tot de overschrijving, die akte 
aan de derden niet tegenstelbaar is, ten 
opzichte van wie de akte niet bestaat, de 
overschrijving aileen haar kracht gevende 
om gevolg te kunnen hebben; 

Overwegende dat zo de gewone schuld
eiser . begrepen is onder de in artikel 1 van 
de wet van 16 december 185:1 bedoelde 
derden welke de niet-tegenstelbaarheid 
van de niet-overgeschreve11 akte kunnen 
inroepen, dam·toe echter vereist wonlt 
dat hij, v66r de overschrijving van de 
akte, zijn rechten tegen zijn schnldenaar 
op het vervreemde goed lweft vervolgd 
derwijze dat er samenloop ontstaat tussen 
hem en, hetzij andere sclmldeisers, hetzij 
de verkrijger van het goed; 

Overwegenue clat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt, enerzijds, dat ver
weerders geen bevoorrechte schnldeisers 
van de echtgenoten Jacobs-Van den Put 
zijn en, anderzijds, uat hun eerste daad 
van vervolging tegen hun schulclenaar op 
het vervreemde goed dagtekent van 11 sep
tember 1H52, dit is na de datum van oYer
schrijving van de bestreden alde; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de schuldvordering van verweerders de 
aan aanleggers toegeschreven bedrieglijke 
handeling voorafgaat, bet arrest de in !let 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

Dat het midclel gegrond is. en, derhalve, 
!let onderzoek van het eerste midclel over
bodig is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten van 
de aanleg in verbreking; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

23 maart 11156. - 1° kamer. - Vo01·zU
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslag,qever, H. Delpaire. - Gelijlclu:i
aende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Struye en Van Leynseele. 

!" KAMER. - 23 maart 1956 

HUUROVEREENKOMS'l'. HANDELS-
HUUR. - WET VAN 30 APRIL 1!}51. - 0VER
GANGSBEPALING VAN ARTIKEL 34. - HUUR
OVEREENKOMSTEN WAAHOP DEZE TOEPASSELlJK 
IS. 

(1) V erslag van de Commissie van de Kamer 
der volksvertegenwoordigers, Parlem. Besch., 

De overgangsbepaling van artikel 34 'van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenlcomsten, die het lot bepaalt 
van de o~ryzeggingen gegeven v66r het in 
voege treden van de wet is slechts toe
passelij lc op deze opzeggingen die gege
ven werden om een einde te stellen aan 
een hmtmve1·eenlcomst voorzien bij het 
artilcel 1 bevat in deze wet en bij arti-
kel 2 niet 7titgesloten (1). · 

(N. V. HROUWERIJEN DE POPULIEHT<:i'i, 
'l'. YAN DEN BERGH.) 

ARHES'f. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 november 1952 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, 33 (le
clen 1 en 2) en 36 van de wet van 30 april 
11151 op cle handelshuurovereenkomsten 
met !let oog op de bescherming van het 
hanclelsfoncls, doordat het bestreden von
nis het beroepen vonnis van de vreclerech
ter van !let tweede kanton van Antwerpen 
van 29 mei 11152 bevestigcle hetwelk de op
zeg gegeven door de verweerder aan eise
res tegen 20 rnei U52 geldig verklaarde 
op voet van artikel 36 van de wet van 
30 april 1951, en dit om de reclen dat de 
kwestieuze huurovereenkomst geen han
delshuurovereenkomst zou uitmaken in de 
zin van artikel 1 van die wet, gelet op het 
feit flat eiseres tot verbreking « niet be
wijst eigenares te zijn van het handels
foncls uitgebaat in het door haar gehuurd 
cafe ll, en dat zij ook geen huurster van 
dit llanclelsfoncls is, terwijl bet bestaan 
van een hanc;lelshtl.nrovereenkomst in de 
zin van artikel 1 van de wet van 30 april 
1951 niet ondergeschikt wordt gemaakt 
aan de voorwaarde dat de huurder eige
naar zou zijn van de hanclelszaak (of 
!murder van de hanclelszaak) die uitge
baat worclt in het gebouw dat hij .in huur 
houdt 'en terwijl artikel 2 van dezelfde 
wet op beperkencle wijze de huurcontrac
ten bepaalt clie niet onderworpen zijri aan, 
de beschikkingen van afdeling !Ibis van 
de wet (schending van de artikelen 1 en 2 
van de wet van 30 april 11151) ; en terwijl 
artikel 33 van de wet van 30 april 11151 
beschikt dat die wet van toepassing is op 
de handelshuurovereenkornsten die !open
de zijn, welke zullen vervallen op hun 
overeenkomstige eincldatum en ten vroeg
ste bij bet verstrijken van een termijn 
van achttien maanden te dagtekenen van 

Kamer, zitting 1950-1951, n' 207, blz. 13; REYN

TENS en VAN REEPINGHEN, P1·eeis rle prop1·iete 
comrnereiale, biz. 323, nota 41bi.•. 
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het. van kra.cht worden van de wet af 
(s.chending van artilcel 33) ; en terwijl de 
opzegging van zes n:iaanden in dit geval 
geldig verklaard tegen 20 mei 1952, bij 
toepassing van artikel 36 van de wet van 
30 april 1951, bestemd is om een einde te 
stellen aan verlengde huurovereenkomsten 
die niet vallen onder de toepassing van 
artikel1 of van artikel 2 dezer wet (scherr
ding van artikel 36) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
v66r het inwerkingtreden van de wet van 
2!} juni 1955 werd gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken van de 
procedure blijkt cla t de oorspronkelijke 
vorclering slechts strekte tot het gelclig 
verklaren vaneen opzegging gegeven door 
verweercler, aan aanlegster, tegen 20 mei 
1952 op groncl van artikel 36 van de wet 
van 30 april 1951 en tot het intrekken 
tegen deze datum van het voorcleel van de 
huurverlenging die zij genoot; dat gezegde 
opzegging een aan aanlegster in huur ge
geven onroerend goed betreft, hetwelk 
cloor deze onderverhuurd worclt aan een 
derde die er een herberg exploiteert en 
clat ten:slotte, aanlegster noch eigenares 
noch lmurster is van het handelsfonds in 
het onroer.end goed geexploiteerd; 

Overwegencle dat aanlegster bij haar 
voorziening staande houclt dat de liti
gieuze huurovereenkomst, niet begrepen 
zijnde in de beperkende opsomming voor
zien bij artikel 2 bevat in de wet van 
30 april 1951, onder toepassing van deze 
wet valt, daar artikel 1 niet vereist clat 
de huurder eigenaar of huurder zou zijn 
van het handelsfonds dat :in het onroerend 
goed wordt geexploiteerd; 

Overwegende dat gezegd artikel een op
legt, opdat de huurovereenkomst onder 
toepassing van de wet .zou vallen, dat ze 
een onroerencl goecl tot voorwerp zou hell
ben, hetwelk, hetzij door de .uitclrukke
lijke of stilzwijgende overeenkomst van 
partijen, naar gelang het geval, in hoofcl
zaak bestemcl is tot het drijven van een 
kleinhandel; 

Maar overwegende dat de bij artikel een 
bedoelde bestemming geen theoretische be
stemming is; clat ze door de huurder daad
werkelijk moet verwezenlijkt worden ten 
opzichte van de verhuurcler; dat de huur
der dienvolgens, om zich tegenover de ver
huurcler op de bepalingen van die wet te 
kunnen beroepen, hetzij eigenaar moet 
zijn van een in het goed geexploiteerd 
kleinhandelsfoncls, hetzij dergelijk fonds 
in huur moet verkregen hebben; 

Dat deze interpretatie van de wet be
vestigcl wordt zo door de voorbereidende 
werkzaamheden van artikel 1 als door de 
bepalingen betreffencle het recht van de 
lmurder op hernieuwing van de huurover
eenkomst en op de uitwinningsvergoeding ; 

Overwegende dat de tussen partijen ge
sloten huurovereenkomst dus niet onde1· 
toepassing valt van artikel een, bevat in 
de wet van 30 april 1951 en dat, .clienten
gevolge, artikel 33 van gezegde wet· erop 
clan ook niet toepasselijk is; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het tweede micldel, afgeleicl uit de 

schencling van de ar~ikelen 33, 34 en 36 
van de wet van 30 april 1951 op de han-. 
clelshuurovereenkomsten met het Qog op 
de bescherming van het handelsfonds en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek cloordat 
de bestreden beslissin.g, om he't vonnis 
a qtto te kunnen bevestigen clat tot voor
werp heeft een opzegging gelclig te ver

, klaren die gegeven werd op 17 november 
1951 op voet van artikel 36 van de wet 
van 30 april 1951, beslist heeft clat een 
opzegging, gegeven op 31 maart 1951 om 
de cluur van de huurovereenkomst te be
perken op 31 juli 1951 in plaats van 1 juli 
195'1, haar uitwerking zou hebben, oorde
lencl clat de wetgever de gevolgen van de 
opzegging die reeds verworven waren voor 
de invoegetrecling van de wet niet aan
getast heeft, en clat de .opzegging een feit 
is clat geen latere wet kan wegcijferen, 
clat wanneer de wet ze voor « onbestaa:n
cle )) houclt, clit slechts betrekldng kan 
hebben op de gevolgen van de opzegging 
en niet op het feit van de opzegging zelf 
en dat, door de opzegging, de titel van de 
huurcler vanaf de contractuele vervalclag 
niet meer in de overeenkomst te vinclen 
is maar in de wet zelf, terwijl artikel 34 
van de wet van 30 april U51 beschikt : 
« de opzeggingen geclaan v66r de inwer
kingtrecling van cleze wet om andere tecle
nen clan de schulcl vail de huurcler, wor
den voor onbestaande gehouclen, tenzij 
dagvaarding is gevolgd >l (schending van 
artikel 34 van de wet van 30 april 1951), 
en clat, clerhalve, de opzegging, vreetn:d 
aan iedere fout en niet gevolgd door dag
vaarding, gegeven op 31 maart 1951 om 
een eindclatum te stellen aan de huurove.l'
eenkomst, onbestaande. zijnde, de huur
overeenkomst waarop eiseres zich beriep 
voor de tijdspanne lopende tot juli 1954, 
de lopencle huurovereenkomst uitmaakte 
aan clewelke het vonnis haar uitwerking 
moest geven, (schending van de artike
len 33 van de wet van 30 april 1951 en 
1131 van het Burgerlijk Wetboek), en clat 
er tenslotte clus geen toepassing mocht 
worden gemaakt van artikel 36 tot gelclig 
verklaring van een op.zegging die volgq_e7 
gegeven op 17 november 1951 tegen 20 mei 
1952, claar de kwestieuze huurovereen
komst een lopende huurovereenkomst was 
en geen verlengcle lmurovereenkomst 
(schencling van artikel 36 van de wet van 
30 april 1951) : 

Overwegende clat het midclel het vonnis 
verwijt in onclerhavig geval geen toepas-



- 615 

sing gemaakt te hebben van artikel 34 
van de we~ van 30 april 1951; 

Overwegende dat zo uit de vergelijking 
van de artikelen 33 en 34 als uit de be
woordingen van laatste alinea van dit ar
tikel en uit de voorbereidende werkzaam
heden van artikel 36 blijkt dat gezegd 
artlkel 34 enkel de opzeggingen bedoelt 
welke gegeven zijn door een · partij bij 
een · door artikel 33 voorziene huurover
eenkomst, welke, dienvolgens, onder toe
iJassing valt van het ee1;ste in de wet van 
.30 april 1951 bevat artikel; 

Overwegende dat uit llet aan het eerste 
middel gegeven antwoord volgt dat de 
huurovereenkomst gesloten tussen de 
rechtsvoorganger van verweerder en de 
.aanlegster onder de toepassing van be
doelde artikelen 1 en 33 niet valt; 

Dat het middel dienvolgens naar recht 
faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten, 
en, de voorziening betekend zijnde ge
weest v66r 15 september 1953, tot een ver
goeding van 150 frank jegens verweerders. 

23 ma:art 1956. - 1° kamer. - Vom·zit
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
V erslaggever, H. Bayot. - GelijlclnirZende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Veldekens en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 26 maart 1956 

l 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAI•'ZAICEN. - VEROOR
DELING WEGENS BANICBREUX. - BESLUITEN 
VAN VERDAOHTE HET VONNIS DE FAILLIEl'VER
KLARING UITSPREKEND ORITISEREND. - AR
REST DAT OP DIT VONNIS NIEl' STEUNT. -
GEEN VERPLIOHTING DEZE BESLUITEN TE BE
AN'l'WOORDEN. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAl'ZAKEN. - l'\1IDDEL NIE'l' 'l'OELA'l'ENDE 'l'E 
ONDERSOHEIDEN ONDER WELIC OPZICHT DE IN 
HE'!' MIDDEL AANGEHAALDE WE'l'SBEPALINGEN 
ZOUDEN GESOHONDEN ZIJN GEWEES'l'. - NIE'l' 
ON'l'VANKELIJK MIDDEL. 

lo Het wegens banlcb?'C1t7c veroordelend 
arrest dat, om rZe staat van staking van 
betalingen en het wanlcelen van het lcre
diet van de verdachte bewezen te ve?·
lclaren, ste·nnt op eigen vaststellingen en 
niet op het vonnis de faillietvm·lcla?·ing 
uitsprekend, rnoet de besl·ttiten van aan
legger rlie dit vonnis criNseTen niet be
antwoorden. 

2o Is niet ont1;anlcelijk, wegens. ond1t.ide
lijlcheirl, llet midrZel rZat niet toelaat te 

onde1·scheiden onder wellc opzicht de 
aangehaalrZe wetsbepaUngen zo1tden ge
schonden geweest zijn (1). 

(VAN HEMELRIJCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 195 van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het bestreden ar
rest de conclusies van aanlegger niet be
antwoordt waar deze erop wijzen dat de 
enige eiseres .tot faillietverklaring van 
aanlegger, zelf in staat van faling verke
rende, de nodige hoedanigheid niet bezat, 
om het vonnis van faillietverklaring van 
aanlegger door de Hechtbank van koop
handel op 29 september 1952, te eisen : 

Overwegencle da t het bestreclen arrest, 
op groncl van eigen vaststellingen, niet 
op grond van het vonnis van de Recht
bank van koophanclel, hetwell~: te voren 
de faillietverklaring van aanlegger had 
uitgesproken, de staat van staking van 
betaling van aarilegger en het wankelen 
van zijn krediet voor bewezen heeft ver
klaard; clat het niet te antwoorclen had 
op midclelen tegen lledoeld vonnis gericht; 

Dat het eerste miclclel feitelijke groncl
slag mist; 

Over· het tweecle en het derde micldel, 
het tweecle, afgeleicl uit cle schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, cloordat de 
eiseres tot faillietverklaring, cUe in staat 
van faling verkeercle, riiet vervolgcl wercl, 
dan wanneer aanlegger, die niet in staat 
van faling verkeerde, wei vervolgd wercl 
op groncl van het vonnis van de Recht
bank van koophanclel van 29 september 
1952; het dercle, afgeleid uit de schencling 
van artikel 196 van het Strafwetboek, 
cloorda t de eiseres tot faillietverklaring in 
hare conclusies lJeweerde clat de helft vim 
haar maatschappelijk bezit niet zou ver
loren zijn, clan wanneer de gerechtelijke 
verkoop van haar inboedel op 1G november 
1951 het tegenovergesteld bewijst : 

Overwegende cla t de miclclelen niet toe
laten te onclerscheiden onder welk opzicht 
artikel 97 van de Gronclwet en artikel 196 
van het Strafwetboek respectievelijk zou
den geschonclen zijn geweest; 

Dat beide midclelen, clienvolgens, we
gens oncluiclelijkheicl, niet ontvankelijk 
zijn; 

(1) Verbr., 29 juni 1954 (A1·1·. T'erb1·.; 1954, 
biz. 714). 
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(Het volgenae zonaer belang.) 
Overwegende, voor het overige, dat de 

substantii~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die retlenen, verwerpt de voorzie
ning; veroortleelt aanlegger tot de kosten. 

26 maart 1!t56. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Vanclermersch, raadsheer waar-· 
nemend voorz'itter. Verslaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijlcl1tidenae oonclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 26 maart 1956 

JAARLIJKS BETAALD VERLOF EN 
BETAALDE VERLOFDAGEN.- VER
PLICHTING AAN DE WERKGEVERS O.?GELEGD DE 
VERLOFDAGEN DOOR DE WET VOORZIEN TOE TE 
KENNEN. - VERPLICHTING ONAFHANKELIJK 
VAN EEN VRAAG VAN DE ARBEIDERS. 

De werkgevers hebben ae ·verpliohtvn_q ae 
verlotaa.qen waarop ae arbeiaers 1·eoht 
hebben lcrachtens ae wet.qev·ing op het 
jaarlijlcs betaala verlof van ae bezol
digae arbe·iaers, toe te lcennen, afgezien 
van het !cit of ae'1e verlofdagen aoor 
ae betroklcen arbeiders aangevraaga 
worden of niet. CWetten samengescha
keld door koninklijk besluit van 9 maart 
1g51 [gewijzigd door de wet van 27 juli 
1953], art. 3 en 59.) 

(LEFEBURE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 december 1955 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank van Oude
naarde, uitspraak doende in hoger beroep ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3 en 59 van het koninklijk besluit 
dd. 9 maart 1g51 tot samenordening van 
de wetten en besluitwetten betreffende het 
jaarlijks verlof der loonarbeiders gewij
zigd bij artikel 9 van de wet van 27 juli 
1953, doonlat het bestreden vonnis beslist 
dat de werkgever strafbaar is wegens het 
riiet toekennen van de wettelijke verlof
dagen, er van afgezien of de werknemer 
deze verlofdagen aangevraagd heeft of 
niet, op grond van de overweging dat het 
recht op verlof aan de arbeiders toege
kend wordt niettegenstaande elke strij
clige overeenkomst dan wanneer die be
Rchouwing geen passend antwoord uit-

maakt op de conclusies van aanlegger 
waarbij hij voorhield dat in de brouwerij
nijverheid het verlof op geen bepaalde pe
riode toegepast wordt derwijze dat het 
aan de werklieden behoort hun verlofda
gen aan te vragen en dat de werkgever 
enkel strafbaar is wanneer hij weigert het 
aangevraagd verlof toe te staan : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet aileen er op wijst dat naar luid van 
artikel B van het koninklijk besluit del. 
9 maart 1951, het recht op verlof aan de 
arbeider wordt toegekend niettegenstaan
de elke strijdige overeenkomst, maar ook 
dat luiclens zelfde wetsbepaling het aan 
de arbeider verboden is dat recht te ver
zaken; 

Overwegende dat het aanhalen van 
voornoemde wetsbepaling op passende 
wijze de. conclusies van eiser beantwoordt, 
daar de onthouding van de arbeider er op 
neerkomt zijn recht op verlof te verzaken, 
waaruit v,olgt dat de werkgever de verlof
dagen client toe te kennen afgezien van 
het feit of deze verlofdagen aangevraagd 
worden of niet; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

26 maart 1956. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, taaclsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Louveaux. - Gelijlclu.iaencle oonolusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaaL 

2" KAMER. - 26 maart 1956 

DRONKENSCHAP. - BESLUITWE'f VAN 
14 NOVEMBER 1939, AR'f!KELEN 1 EN 3. -
BEGRIP. 

Zowel in a'rt-ilcel 1 als in artikel 3 van ae 
besluitwet van 14 november 1939 bekef
fencle cle beteugeling van lle clronlcen
sohap, hebben ae woorclen « staat van 
clronlcensohap )) hun gewone betelcenis 
en beaoelen ae toestana van een persoon 
clie ove1· het bestenclig beheer van zijn 
aaaen n'iet meer beschilct, zonaer claar
om noohtans nooclzalceUjlc het beset er
van verloren te hebben (1). 

(1) Verbr., 18 januari 1954 (Arr. Verb1·., 
1954, blz. 345) en de nota 1 betreffend dit ar
resto in Bull. en PAsrc., 1954, I, 429. 
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(ILLEGEMS.) 

ARREST. 

BET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 november 1955 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recllt
bank te Antwerpen; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1, 3 en 10 van de be
sluitwet van 14 november 1S39, doordat 
de bestreden beslissing niet steunt op 
rechtsgelclige motieven : 

Overwegende dat volgens het bestreden 
vonnis « wat de toepassing van artikel 3 
van de besluitwet van 14 november HJ3S 
betreft; het voldoende is dat de dronken
schap de autovoerder de vereiste voor
zichtigheid en kunde in het besturen van 
zijn auto merkbaar heeft gehinderd ll; 

Overwegende dat bij gemis aan bepaling 
door de wetgever aan de « staat van dron
kenschap ll gegeven, deze uitdrukking 
dient verstaan in hare gewone betekenis ; 
dat, naar de gebruikelijke taal, een be
dronken persoon diegene is· welke zich 
derwijze onder de invloed van de drank 
bevindt clat hij over het bestenclig beheer 
van zijne claclen niet meer beschikt zoncler 
daar·om nochtans nooclzakelijk het besef 
er van verloren te hebben; 

Overwegencle clerhalve dat de rechter 
over de groncl, door vast te stellen dat de 
staat van clronkenschap waarin aanlegger 
zich bij het plegen cler feiten bevoncl de 
vereiste voorzichtigheicl en kuncle in het 
besturen van zijn auto merkbaar heeft 
gehindercl, de toepassing van de straffen 
voorzien door de artikelen 3 en 10 van de 
besluitwet van 14 november 1939 op zich 
zelf niet wettelijk rechtvaarcligt; 

En overwegende clat de uitgesproken 
straf wegens de vermengcle feiten A en B 
deze is voorzien door de artikelen 1 en 10 
van de besluitwet van i4 november 1939 
(feit A) en niet gerechtvaardigcl is door 
de inbreuk op artikel 10 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 (feit B); 
waaruit volgt clat de uit te spreken ver
breking zich uitstrekt tot de beslissing in 
haar geheel en er geen aanleiding is de 
door aanlegger opgeworpen midclelen te 
onderzoeken; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis; zegt clat melding van oncler
havig an;est zal geclaan worden op de 
kant van de vernietigcle beslissing; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Reclltbank te Mechelen, zetelencle in ho
ger beroep; legt de kosten ten Iaste van 
de Staat. 

2G maart 195G. - 2• kmner. - T7 001'Zit
ter, H. Vandermersch, raaclsheer waar-

nemencl voorzitter. T1e1·slaggever, 
H. Delahaye. - Gelijklu.i~ende conclusie, 
H. Roger Janssens de BISthoven, eerste 
ad yocaa t-generaal. 

2• KAMER. - 26 maart 1956 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VADER VOOR 
DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR ZIJN MINDER· 
JARIGE, NIET ONTVOOGDE ZOON DIE BIJ HEM 
INWOONT. - VADER DIE NIET BEWIJST DAT 
HIJ 'fEGENOVER ZIJN ZOON RET VEREISTE GE· 
ZAG EN DE VEREISTE BEWAKING HEEFT UIT· 
GEOEFEND, - ARREST DAT HEM BURGERLIJK · 
VERAl\TWOORDELIJIC VERKLAAR'f, - WETTE· 
LIJKE BESLISSING. 

Is wetteUjlc het a1-rest dat de vader bur
gerlijlc verantwoordelijlc verlclaMt voor 
de schade vm·oorzaakt door zij1i minder
jarige, niet ontvoogde, zoon die bij hem 
inwoont, om de reden dat de vader niet 
bewijst tegenover zijn zoon het vereiste 
gezag en de vereiste bewaking te hebben 
ttitgeoejend (1). (Burg. Wetb., art. 1384, 
al. 2 en 5.) 

(R. EN ,J. BEINE, T. l'LEVOETS EN CONSORTEN,) 

ARREST. 

BET HOF · - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1B october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het midclel, afgeleicl nit de schen
cling van artikel 1384, alinea's 2 en 5 van 
het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het be
streclen arrest aanlegger burgerlijk aan
sprakelijk verklaart voor de kosten tot 
dewelke Rene Beine veroorcleelcl wercl, op 
grond van de overweging clat aanlegger 
het bewijs niet !evert noch aanbieclt clat 
de minderjarige van een goecle opvoeding 
en toezi.cht genoten heeft, clan wanneer 
cUe bewijslast niet op aanlegger maar op 
het openbaar ministerie berust : 

Overwegencle clat naar luicl van het 
vijfcle lid van het artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek de vader en moeder 
ontheven zijn van de verantwoorclelijk
heid in het tweecle lid van hetzelfde arti
kel bepaald, zo zij bewijzen clat zij de 
claacl welke tot die verantwoorclelijkheicl 
aanleiding gaf, niet hebben kunnen belet
ten; 

(1) Verb1·., 7 april 1952 (A1·r. Verbr., 1952, 
biz. 443). 
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Waanrit volgt dat aanlegger bet wette
lijk vermbeden van .verantwoordelijkheid 
voor de schade veroorzaakt door zijn min
derjarige zoon, die bij hem inwoont, dien
de te weerleggen en dat het bestreden ar
rest door vast te stellen dat aanlegger dit 
bewijs niet had geleverd, de aangehaalde 
wetsbepaling juist heeft toegepast en zijn 
beslissing regelmatig heeft gegrond; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

26 maart 1956. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend vobrzitter. Ve·rslaggeve·r, 
H. Rutsaert. - Gelijlcl·nidencle conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-g·eneraal. 

2" KAMER. - 26 maart 1956 

VOORZIEJNING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - PERSONEN DIE DE HOEDANIG
HEID HEBBEN OM VOORZIENING IN TE S'l'ELLEN. 
- VONNIS IN f,AA'l'S'l'E AANLEG VAN DE CORRJ):C
TIONELE RECHTBANK. - VDORZIENING VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS TEGEN DE RESLISSING. 
GEWEZEN OVER DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJliE PARTIJ. - N!ET-ONTVANKELIJKHEID. 

De procut·ettr des lcon·ings bezit de nodige 
hoedanigheid niet om. z·ich te ·voorzien 
teoen de besl!issing over de b?troe·rlijlce 
vordering gewezen rloor (le co·rrectionele 
rechtbanlc ·in laatste aanleg ·nitspraalc 
doenrle (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, '1'. 

DE GEMEENTE KOKSIJ'DE EN VANDERZAENEN.) 

ARREST. 

RET HOJP; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 september 1955 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Veurne, 
zetelende in hoger beroep ; 

Over het enig miadel, afgeleid uit de 
onwettelijkheid van de aanstelling van de 
gemeente Koksijde als burgerlijke partij 
en van het door haar aangetekend hoger 
beroep tegen het vonnis van 11 augustus 
1955 van de Politierechtbank van Veurne 
doorda t, in strij d met de artikelen 90, 9 o, 
en 148 van de genieentewet, deze aanstel
ling geschiedde ingevolge een beslissing 

(1) Verbr., 19 october 1953 (A1'1'. T'e,·b1·., 
1954, biz. 96); 7 februari 1955 (ibid., 1955, 
biz. 451). 

van de gemeenteraad van Koksijde en het 
hoger , beroep ingesteld 'werd . <cnamens de 
gemeente Koksijde ll · op grond van bedoel
de beslissing, zonder enig optreden 'of 
enige tussenkomst van het college van 
burgemeester en schepenen : 

Overwegende dat het middel slechts de 
beslissing betreft over de ·vordering van 
de burgerlijke partij gewezen; 

Overwegende dat aanlegger de nodige 
hoedanigheid niet bezit om zich te voor
zien tegen de beslissing over de door de 
burgerlijke partij ingestelde burgerlijke 
vordering; dat, in zover zij deze vordering· 
betreft, de voorziening niet ontvankelijk 
is en het middel bijgevolg niet dient on
derzocht te worden; 

Overwegende, wat de beslissing over de 
publieke vorclering betreft, dat de sub
stanti1He of op straf van nietigheicl voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

26 maart 1956. - 2" kamer. - Vom·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Geli.ikl·nirlencle conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
ad vocaa t-genen\.al. 

2• KAMER. - 26 maart 1956 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAE:ZAKEN. - EED. - PERSOON, DOOR 
GEEN RECHTERLIJ'KE OVERHEID MET EEN DES
KUNDIG ONDERZOEK GELAS'l', GEHOORD VOOR 
EENRECH'l'SMACH'l' ZETELENDE IN STRAFZAKEN. 
- MOET DE DESKUNDIGENEED NlET AFLEGGEN. 

2° SPELEJN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- KANSSPEL. - EXPLOITATIE. - ·BEGRI!'. 

1 o De per soon fl'ie, zonder .floor een rech
terUjlce ove!·lwid met een fleslcunrlig on
derzoelc gelast te zi.in geweest, gehoord 
worflt vOO!' een rechtsmacht zetelende 
in strafznken, moet n'iet de eed bij arU
lceZ 44 '!Jan het Wetboelc van stratvorde
·ring voorgeschreven, njteggen (2). 

2° Is een lcansspel wawrvan de ewploitatie 
verboden is door artilcel · 1 .van· de 'wet 
van 24 october 1902, het spel dat, hetzi.i 
01J zichzelf hetzij wegens fle omstandig
herlen waarin het beoefend wo1·dt; van 

(2) Verbr., 26 juni 1950 (A·N. Verbr., 1950, 
biz. 662); 20 april 1953 (ibid., 1953, blz. 557) ; 
vergel. verbr., 31 october 1955, supm, blz. 158. 
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die aard is dat het toeval de overhand 
heeft op de Uchamelijke of verstande
lijlce behen(Ugheid (1). 

{VANDEN EEDE, T. TOPS.) 

ARREST. 

HEiT HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 9 februari 1955 en 9 november 
1955 gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Over de voorzieningen tegen het arrest 
van 9 febri:tari 1955 : 

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

Over de voorzieningen tegen het arrest 
van 9 november 1955 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 44, 155 van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest uitspraak over de zaak 
heeft gedaan en eiseres heeft veroordeeld 
na twee deskundigen onderhoord te heb
ben, waaronder de beer Buisseret, inge
nieur, die v66r de zitting een geschreven 
vetslag neergelegd had dat in de inven
taris onder ur 54 vermeld wordt, zonder 
hem de voor de deskundigen voorgeschre
ven eed te doen afieggen, dan wanneer ar
tikel 44 van llet Wetboek van reclltsple
ging in strafzaken beschikt dat de des
kundige de eed moet afleggen : « zijn 
verslag uit te brengen en zijn adyies te 
geven in eer en geweten >> : 

Overwegende dat uit geen stuk van de 
rechtspleging waarop het hof acht vermag 
te slaan, blijkt dat de heer Buisseret met 
een deskundig onderzoek zou belast ge
weest zijn door het hof van beroep of door 
een antler daartoe bevoegde overheid; dat 
hij derhalve de bij artikel44 van het Wet
hoek van strafvordering voorgeschreven 
deskundigeneed niet moest afleggen en het 
middel 'niet kan aangenomen worden; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit de 
schending van cle artikelen 1, 4, o, 6 en 7 
van cle wet van 24 october 1902 en 97 van 
de Grondwet, doorclat het bestreden ar
rest eisers veroorcleelt wegens uitbating 
van kansspelen om reclen clat « uit de ele
menten der zaak gebleken is clat, in de 
omstancligheden waarin eli t toes tel be
speeld werd door de spelers in het alge
meeri, de lmns het belangrijkst element is, 

(1) Verbr., 30 november 1953 (A1·1·. Fe1·b1·., 
19M, biz. 215) en de nota 2; 22 maart 1954 
(Bull. en PAsrc., 1954, I, 651, en nota); 28 fe
bruari 1955 (Arr. J1 e1"b1·., 1955, biz. 553). 

dit wil zeggen de overhand heeft op de 
behendigheid en de verstandelijke spel
combinaties », dan wanneer de kwestie te 
weten of een spelapparaat een kansspel 
of een behencligheidspel uitmaakt afhangt 
van de kenmerken van het toestel en van 
de mogelijkheid om, door behendigheid, 
te winnen en geenszins van de wijze vol
gens dewelke de spelers, in het algemeen, 
het toestel gebruiken : 

Overwegende dat een kansspel is naar 
de zin van de wet van 24 october 1902 het 
spel dat, hetzij op zichzelf hetzij wegens 
de omstandigheden waarin het beoefend 
wordt, van die aard is dat het toeval de 
overhand heeft op de lichamelijke of ver
standelijke behendiglleicl; 

Overwegende dat het arrest in feite en 
derhalve souverein nit de omstandigheden 
van de zaak afieidt clat bij het besproken 
spel de kans het belangrijkste element is 
hetwelk de overhand heeft op de handig
!Ieid en de verstandelijke spelcombinaties; 
dat het terecllt er op wijst dat een spel, 
zijn karakter van kansspel niet verliest 
omclat de behendigheid bij speciaal oncler
legcle spelers, dit is uitzonderlijk, winsten 
kan verzekeren en dat door aan te stippen 
dat << het behoort in de omstandigheden 
waarin het wordt bespeeld, zich te plaat
sen op het peil van de spelers in het alge
meen », het vaststelt dat de spelers, ter 
zake, in het algemeen niet speciaal onder
legd warE;n; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het clerde middel, afgeleid nit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 
van !let Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 5, 6 en 
7 van de wet van 24 october 1902, eerste 
onderdeel, .doordat het bestreden arrest 
eisers veroordeelt en hun verdedigings
stelsel verwerpt met het aileen aldus te 
beschrijven : « dat betichten de omstan
digheid inroepen dat speciaal onderlegde 
spelers een winst kunnen verwezenlijken 
bij het bespelen van voormeld toestel », 
dan wanneer eisers in hun besluiten 
geenszins beweerclen dat het « speciaal on
derlegde spelers » aileen waren die een , 
winst konden verwezenlijken maar wel 
dat gewone spelers «hun handigheid kun
nen ontwikkelen en aldus, na enkele ke
ren gespeeld te hebben de kansen voor
goed in hun voordeel kunnen doen over
hellen en zich regelmatige winsten verze
keren >>, en dat «in dit spel het aancleel 
der handigheid heel wat aanzienlijker is 
dan dit clat aan de kans wordt overgela
ten van het ogenblik af dat het gaat om 
een speler die het spel voldoende kent en 
er aan gewend is», tweede onderdeel, 
doorclat het bestreden arrest het verdedi
gingsstelsel van eisers verwerpt met te 
verklaren dat om te beslisseri of het, ja 
dan niet, over een kans of behencligheicls-
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sp~lgaa,t;men zich moet plaatsen op « het 
perl van de flpelers in het algemeen, en 
het niet opgaat rekening te houden met 
de buitengewone behendigheid verworven 
door zekere beroepsspelers ll, dan wan
neer eisers in cassatie niet beweerden dat 
het beroepsspelers met buitengewone be
hendigheid waren die met het toestel een 
winst konden verwezenlijken, maar het 
feit il~riepen dat gewone vlijtige spelers, 
na emge malen gespeeld te hebben hun 
behendigheid ill zulke mate konden' ver
beteren dat de kansen definitief in hun 
voordeel waren en dat zij regelmatige win
sten konden verwezenlijken : 

Over (le twee onderdelen samen : 

Overwegende dat aanleggers in hun con
clusies v66r bet hof van beroep voorhiel
den dat het besproken spel een spel is 
waarin de handigheid een groter rol speelt 
dan aan het toeval overgelaten wordt en 
tot staving van hun bewering, aanhaalden' 
dat, volgens professor Rues « ... verschil
lende spelers... hun handigheid kunnen 
ontwikkelen en aldus na enkele keren ge
speeld te hebben de kansen voorgoetl in 
hun voordeel kunnen doen overhellen ... ll, 

en dat, volgens ingenieur Buisseret de 
handigheid de overhand heeft « van af het 
ogenblik dat het gaat om een speler die 
het spel voldoende kent en er a an gewend 
is)); 

Overwegende dat, na vastgesteld te heb
ben dat bij bet besproken spel de kans 
het belangrijkste element is, het bestreden 
arrest er op wijst dat, waar zij de om
standigheicl inroepen cla t speciaal onder
legde spelers een winst kunnen verwezen
lijken aanleggers uit het oog verliezen 
dat, bij de beoordeling van tle aard van 
het toestel, bet behoort, in tle omstandig
heden waarin het wordt bespeeld, zich te 
plaatsen op het peil van de spelers in het 
algemeen en het · niet opgaat rekening te 
houden met de buitengewone behendigheid 
verworven <loor zekere beroepsspelers; 

Overwegende dat het aldus een passend 
antwoord geeft op aanleggers conclusies 
en er een uitlegging van verstrekt die niet 
strijclig is met de erin gebruikte termen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat tle substantU~le of 
op straf van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is : 

Om clie redenen, verwerpt de voor.zie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

26 maart 1956. ~ 2• kamer. ~ Voo1·zit
ter, H. Vandennersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. ~ Gelijlclnidende conolttsie, 
H. Roger Ja,nssens de Bisthoven, eerste 

advocaat-generaal. - Pleite1·, H. della 
Faille d'Huysse. 

2• KAMER. - 27 maart 1956 

· 1° MIDDELEN 'DOT VERBREKING. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. ~ MIDDEL 
GESTEUND OP DE MISKENNING VAN HET AAN DE 
CON'CLUSIES TE HECHTEN GELOOF. ~ !NGEROE
PEN WETTELIJKE BEPALINGEN VREEMD AAN DEZE 
GRIEF. - NIET ONTVAN;KELIJK MIDDEL. 

2° MACHTSOVERSOHRIJDING. - ZA
KEN VAN DIRECTE JJELAS'l'INGEN. ~ HO~' VAN 
BEROEP DAT EEN VASTSTELLING DOET DIE BUI
TEN DE GRENZEN GAAT VAN RET VOORWERP 
VAN DE RECLAJ\IA'l'IE AAN DE DIRECTEUR EN VAN 
DE BESLISSING VAN DEZE LAATS'fE. ~ VAS'l'
S'l'ELLING ENKEL GEDAAN OM HE'l' VERWERPEN 
VAN EEN VERZOEK 'l'O'l' AK'l'EVERLENING UIT
GAANDE VAN DE BELAS'l'INGPLICH1'IGE, TE RECHT
VAARDIGEN. ~ GEEN MACHTSOVERSCHRIJDING. 

1° Is niet ontvankel'ijlc het middel gerieht 
tegen een arrest u.itgesprolcen in zalcen 
'/Jan cl·irecte belast'ingen en gestm~~t(l op 
de 1n-islcenning van het aan de conclu.
sies te hechten geloot, wanneer geen en
lcel van (le wettel'ijlce bepalingen, aan
gecln·icl als zijnde rJesohonaen, bet1·ek
Jcoing heett op dergeUjlce grief (1). (Wet
ten van 6 september 1895, art. 14, en 
23 juli 1953, art. 1.) 

zo Het hot van be·roep, bij het·welk een 
beroep te_qen rle beslissinrJ van ae clirec
tett·r van (le clirecte belasUngen werrl 
nwnhan{Ji.g gemnalct, en aat een vaststel
lin_q rloet clie b~titen cle grenzen oaat van 
het vom·werp van ae 'reclamatie en van 
ae beslissing van cle (lireetenr, maa'r 
z·ullcs enlcel om het 'verwerpen te recht
vaarcligen van een verzoek tot alctevm·
len·ing ttitgannlle ·van de belastingplich
ti_qe, rnfbt·igt zich geen bevoegclheden 1Jrtn 

de a(lrnin'istratie aan. 

(SOENEN, '!'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afg~leid nit de 
schencling van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Gronclwet, 55, paragraaf 1, en 61, 
paragraaf 3, der samengeschakelde wet-

(1) Verbr., 8 maart 1955 (Ar1·. Ve1·b1·., 1955, 
blz. 582). Zelfde oplossing in burgerlijke zaken : 
verbr., 1 october 1953 (ibid., 1954, blz. 54). 
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ten op de .inkomstenbelastirlgen, en 2 van 
het besluit van 31 juli 1943T de besluiten 
van de nationale crisisbelasting samen
schakelend, doordat de bestreden beslis
sing beschikt heeft dat aanlegger « trou
wens in gebreke blijft te bewijzen dat hij 
of zijn helper zich zouden vergist hebben 
en dat hij niet eens aanduidt welke pre
cieze vergissingen werden begaan, en niet 
aantoont welke zijn juiste belastbare in
komsten waren Jl : 1° dan w::mneer hij, 
aanlegger, heeft aangetoond dat zijn hand
teken verschalkt werd en dit genoegzaam 
heeft aangetoond door een vermoeden te 
trekken uit een gekend en vaststaand feit 
namelijk nit de accressenbalans 1940-19±4 
opgemaakt door het beheer en zijn aan
giften vfin 1940 tot 1943 in de gewone be
lastingen ; 2" dan wanneer hij verder sub
sicliair heeft aangetoond dat hij ten on
rechte zijn bedrijfskapitaal ten belope Yan 
25.000 frank in zijn inkomsten had bevat, 
alsmede geen amortissement heeft afge
trokken van deze aangegeven inkomsten 
van 19.000 frank, bijzonderlijk dat hij ver
der de lonen door zijn kinderen verwor
ven ten belope van 150.000 frank in zijn 
aangegeven inkomsten heeft begrepen : 

Overwegende dat het middel het bestre
den arrest verwijt beslist te hebben dat 
aanlegger in gebreke blijft te bewijzen 
-dat hij zich zou vergist hebben en de be
paalde vergissingen aan te duiden welke 
zouden begaan zijn geweest, dan wanneer 
deze elementen in zijn conclusies v66r het 
hof van beroep opgegeven werden; dat 
aanlegger alclus het arrest verwijt het aan 
de conclusies te hechten geloof miskend 
te hebben; 

Overwegende dat het middel geen enkele 
wetsbepaling met betrekking tot derge
lijke schending aanduidt; dat het dienvol
gens, overeenkomstig de bepaling van ar
tikel H van de wet van 6 september 1895, 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
23 juli 11J53, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 1.12 
van de Grondwet, 55, paragraaf 1, en 56 
van de samengeschakelde wetten op de 
inkomstenbelastingen, 2, paragraaf 1, 3 en 
19 van de wet van 16 october 1945, doordat 
het bestreden arrest ten onrechte beslist 
dat de extrabelasting geldig gevestigd 
werd door het beheer op de aangiften van 
zijn gewone belastingen 1940 a 1944 : 
1° dan 'Wanneer de aangifte op het ak
koord van de belastingschuldige in de ge
wone belastingen, de belastingplicl1tige in 
de extrabelasting niet kan binden gezien 
de enorme verschillende gevolgen van de 
gewone belasting en de extrabelasting, en 
gezien deze laatste wet een uitzoilderings
wet is, met een gans verschillende econo
mie dan de wetten betreffende de gewone 
belasting; 2" dan wanneer aanlegger zijn 

belastbaar vermogensaccres in de extra
belastirig op 249.575 frank heeft bepaald, 
en slechts dit bedrag in de extrabelasting 
als belastbare basis heeft aangegeven, 
zonder dat het bewijs werd aangebracht 
ingevolge de artikelen 55 of 56 der samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, en de artikelen 2, 3 en 19 van de 
wet van 16 october 1945 dat deze belast
bare basis dit cijfer overtreft : 

vVat het eerste onclerdeel betreft : 
Overwegende dat, in strijd met de be

weringen van aanlegger, het bestreden 
arrest, om er toe te besluiten dat de 
extrabelasting geldig gevestigd werd, niet 
enkel steunt op de door :ianlegger onder
tekende aangifte in de gewone belastin
gen, cloch tevens op de door hem onder
tck(mde aangifte in de extrabelasting; 

Dat het eerste onderdeel aldus feitelijke 
gronclslag mist ; 

Wat het tweede ondenleel betreft : 

Overwegende dat de bewering van het 
middel strijdig is met de vaststellingen 
van het bestreden arrest; 

Over het derde milldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 55, para
graaf 1, en 56 van de samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, 5, pa
ragraaf 6, en 19 van de wet van 16 october 
1945, doordat de bestreden beslissing be
schikt dat geen referentiewinst voor vijf 
kinderen ten laste kan worden aangere
kend, omdat in de eerste aangiften in de 
gewone belastingen respectievelijk drie en 
naderhancl twee kincleren ten laste wer
clen opgegeven : 1 o clan wanneer deze kin
dm·en geen werkelijk loon werd uitbe
taald, dat zij geen enkele andere bedrij
vigheid uitoefenden, noch aangifte daar
omtrent deden of daarvoor werden belast, 
en het hof bovendien de toekenning van 
elk fictief loon voor de belastbare basis in 
de extra bela sting weigert te verrekenen; 
2" dan wanneer de aangifte in de gewone 
belastingen de belastingplichtige niet knn 
binden in de extrabelasting gezien de 
enorme verschillende gevolgen dezer twee 
belastingen, en het doel van de wetgever 
slechts de excedentaire winsten te belas
ten in de extra belasting : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende clat het middel op feite
lijke gegevens steunt die noch door het 
bestreden arrest noel! door de stukken 
van de rechtspleging, waarop het hof ver
mag acht te slaan, worden vastgestelll; 

vYat bet tweede onderdeel betreft : 
Overwegemle dat liet bestreden arrest 

niet verklaart dat de aangifte van aan
legger in de gewone belastingen hem voor 
<le extrabelasting bindt, wat het aantal 
kimleren ten laste betreft; 
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Dat het hof van beroep, een verschil 
tussen de aangiften van aanlegger vast
stellende, wat het aantal kinderen ten 
laste betreft, oordeelt dat het door de 
administratie weerhouden aantal kinderen 
met de werkelijkheid overeenstemt; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke gronclslag missen; 

Over het vim·cle mfclclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 65, 66 en 67 van de samen
geschakelcle wetten op de inkomstenbelas
tingen, en 28 van de wet van 1 mei 1952, 
. cloordat het bestreclen arrest heeft beslist 
dat aanlegger niet heeft bewezen clat hij 
verzuimcle rekening te houclen met de be
drijfsverliezen wegens oorlogsschacle aan 
beclrijfsgoecleren, clan wanneer het hof 
niet gelclig was gevat of kon gevat worden 
bij afwezigheicl van de directoriale phase: 

Overwegende clat aanlegger in zijn con
clusies het hof van beroep uitdrukkelijk 
verzocht ervan « alde te g·even dat cle af
trek van cle oorlogsschacle eerst za1 wor
den geregelcl op aclministratief gebiecl ll; 

Overwegencle dat, door vast te stellen 
clat aanlegger niet bewees, clat wanneer 
hij zijn belastbare inkomsten aangaf, hij 
verzuimcle rekening te houden met be
clrijfsverliezen wegens oorlogsschade aan 
beclrijfsgoecleren, het hof van beroep en
kel en alleen de reclen opgeeft waarom het 
geen akte van het gevraagcle ver1eende ; 
clat het geen machtsoverschrijding begaat; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning·; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten. 

27 maart 1956. - ze kamer. - Vo01'Zit
te·r, H. Vanclermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcl·uiclende concl~tsie, 
H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, procu
reur-generaal. ~ Pleiters, HH. Viclts en 
Freclericq (beitle van de Balie bij het Hof 
van beroep te Gent) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 27 maart 1956 

1o INKOlVISTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE DELASTBARE ·GRONDSLAG. 
GELDSOM OP !} OCTOBER 1944 DOOR. DE ECR'l'
GENOTE \'AN DE BELASIINGSCHULDIGE AANGEGE
VEN. - VEREISTE VOORWAARDE OPDAT DEZE 
AANGIFTE ALS VERMOEDEN KAN GELDEN DAT GE
ZE:iDE SOM EEN BELAS'l'BAAR INICOMEN VAN DE 
BELASIINGSCRUI.DIGE ZOU UI'l'MAKEN. 

(1) Raadpl. verbr ., 23 januari 1953, vier ar· 
resten (A7T. Ye1·br., 1953, blz. 336, 339, 340 
en 312); 25 januari 1955 (ibid,., 1955, blz. 415). 

~ INKOlVISTENBELASTINGER 
EXTRABELASTING. - BELASTBARE GRONDSI.AG 
BEPAALD DOOR VERGELIJKING VAN RET BEZIT 
IN 1940 EN IN 1944. - BANKSCRULD IN AAN
MERKING TE NEMEN. - SCHULD BESTAANDE 
BIJ RET EINDE VAN REI BELASTBAAR TIJDPERK. 

1° Het bezit, k1·achtens de besluitwet van 
6 october 1944 doo1· de echtgenote van 
de belastingschuldige aangegeven, lean 
dan slechts als ve1·moeclen gelden clat 
geze,qcl bezit een belastbaar inlcomen van 
de belastingschnlclige ·uit1itaalct, wan
neer ·in feite vustgestelcl wordt dat clit 
bezit voo1·t1cornt van doo1· de belasting
schnldi.ge zelf bekomen winsten, inkom
stan of baten, of dat deze in zijn hoofcle 
belustbaar zijn om·reclen van het h'!twe
z.ijksvermouensstelsel van cle echtgeno
ten (1). 

2° Dau·r het wettelijlc vermoeclen voorzien 
b'ij artilcel 2, parauraf£/ 3, van de wet 
vun 16 octobe·r 1945 vreerncl is aan cle 
banlcsch'!tlclen van de belastingschuldi,qe, 
zijn het de sclHtlclen die bestawn bij het 
einde van het belastbaar tijclpe1·k, en 
niet op 9 october 1944, clie in aanme,·
lcing d1:enen genomen om het actief en 
het passief te ve,·uelijlcen met het oog 
op rZe betJalinrt van cle ve·rmoede belast
bare inlcomsten (2). 

(PI.EUJVIEEKERS-V ANDERREYDEI\', 
'1'. BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 7 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder hieruit afge1eic1 clat 
het verzoekschrift tot verbreking ter grif
fie van het Hof van beroep te Luik 'zou 
zijn nedergelegcl geweest door deurwaar
der Coppens, die daartoe geen vo1macllt 
had gekregen : 

Overwegencle dat. uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt dat het verzoekschrift 
alclaar wercl neergelegd door JYier Sneyers, 
aclvocaat, dam·toe bijzoncler gevo1mach
tigcl; 

Dat cle groncl van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden; 

Over het eerste micldel, afgeleicl uit cle 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreclen arrest geen 
gewag heeft gemaakt van een mic1c1e1, 
door verzoeker uitclrukkelijk ingeroepen 
in zijn conclusies tot clriemaal toe, clat 

(2) Verbr., 22 maatt 1955 (Ar1·. Ve,·b,·., 1955, 
blz. 619). 
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namelijk de bewijswaarde van stuk 11/6, 
zijnde een verslag van de speciale contro~ -
leur van EJdom, zonder waarde was; dat 
niet aileen het bestreden arrest op gemeld 
middel, opgeworpen in rechte, niet heeft 
geantwoord, maar integendeel nog op ge
meld verslag heeft gesteund om verzoeker 
af te wijzen van de door hem opgeworpen 
betwisting no pens zijn tegoed op clH~nten: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
de grieven onderzoekend die aanleggers 
conclusies deden gelden tegen het verslag 
van .de bijzondere controleur van Eldom, 
er op wijst dat aanlegger, die noch regel
matige boekhouding, noch inventarissen 
houdt, geen positieve en controleerbare 
elementen voorlegt tot staving van zijn 
lleweringen en dut de door hem desbetref
fende voorgelegde attesten ter zake niet 
dienend zijn; 

Dat, bij die beschouwingen, het arrest 
op passende wijze de conclusies van aan
legger beantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede micldel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 15, alinea 2, 
van de wet van 16 october 1945 en 55 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest verldaart. nopens het geld, 
op 6 october 1944 gecleponeerd door de 
echtgenote van verzoeker op haar Imam, 
dat de clirecteur terecht de desbetreffemle 
som van 159.700 frank gevoegd heeft bij 
de tekenen en inclicien, die getuigen van 
een hogere welstand clan uit de aangeg·e
ven inkomsten blijkt, en dat, zo verzoeker 
beweert dat gezegde gelden niet van be
lastbare inkomsterr voortkomen, hij er het 
bewijs van client te leveren, clan wanneer 
het noehtans vaststaat tlat deze som 
slechts tegen verzoeker werd aangevoerd 
in de directoriale beslissing einde .1951 en 
dat artikel 15, alinea 2. van de wet van 
16 october 1945 uitdrukkelijk verklaart 
dat de bij gemelde wet ingestelde vermoe
dens slechts toepasselijk zijn ingeval de 
administratie ze heeft aangevoerd tegen de 
belastingplichtige v66r 1 januari 1950, dat 
anderzijds, indien het beheer deze som als 
teken of indicie van een hogere welstand 
dan deze die blijkt uit de aangifte tegen 
verzoeker wilde aanvoeren, de adminis
tratie dan voorafgaandelijk diende te be
wijzen, q1Wd non, dat deze gelden verkre
gen werden gedurende de belastbare pe
riode, vermits er anders aan artikel 55 
der samengeschakelde wetten een draag
wijdte wordt gegeven identiek als deze 
vervat in de ingestelde wettelijke vermoe
dens van artikel 2, paragraaf 3, van de 
·wet van 16 october 1945, hetgeen natuur
lijk uitgesloten is, temeer, daar de toe
passelijklleid clezer vermoedens terzake 
formeel geweerd wordt ingevolge voor
meld artikel 15, alinea 2, dat bijgevolg de 

administratie het bewijs diende bij te 
brengen van belastbaarheid dezer som, 
zodat het bestreden arrest de gemelde ar
tikelen heeft geschonden door de bewijs
last te verschriiven op verhaler : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de directeur, te recht, bij 
de tekenen en indicH\n van een hogere 
welstand dan uit de aangegeven inkom
sten blijkt, een som van 159.700 frank op
genomen heeft, zijnde het bedrag van door 
de echtgenote van verzoeker op haar eigen 
naam op 6 october 1944 gedeponeerde gel
den; 

Overwegende dat die beslissing op 14 de
cember 1951 door de directeur genomen, 
niet steunt op het vermoeden voorzien bij 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945, maar op feitelijke ver
moedens; 

Overwegende dat het loutere feit dat de 
echtgenote van de belastingplichtige op 
9 october 1944 ingevolge de monetaire 
maatregelen een geldsom van 159.700 fr. 
aangegeven heeft niet als vermoeden kon 
gelden dat bedoelde som gedurende de be
lastbare periode door de belastingplichtige 
zelf verkregen werd. en derhalve een be
lastbaar inkomen uitmaakt; 

Overwegende dat, door te verklaren dat 
de directeur terecht een som van159.700 fr. 
weerhouden heeft, zonder vast te stellen 
dat die geldsom in feite voortkwam van 
door aanlegger zelf bekomen winsten, in
komsten of baten, het arrest de in het 
middel aangeduide wettelijke bepalingen 
geschonden heeft; 

Dat het mitldel gegrond is; 
Over het dercle midclel, afgeleicl uit de 

schending van artikel 1 van cle wet van 
16 october 1915, doorclat het bestreden ar
rest verldaart tlat de administratie te
recht geweigercl he·eft als bedrijfsverlies 
in aanmerking te nemen het debetsaldo 
op de bank op eincle december 1944, omdat 
verzoeker begin october 11}44 geinterneerd 
werd, en bijgevolg geen bedrijfsactiviteit 
meer heeft uitgeoefend, dan wanneer, in
gevolge voormeld artikel 1 de belastbare 
periode slechts eindigt op 31 december 

. 19!4, en het bijgevolg ook deze datum is 
clie in aanmerking moet genomen worden 
voor cle berekening cler exceptionele in
komsten, winsten en baten, dat trouwens 
het arrest in feite onjulst is, vermits er 
zeer goed beclrijfsverlies kan gemaakt 
worden zonder clat er bedrijfsactiviteit is: 

Overwegende clat het debetsalclo van 
aanlegger op de bank in october 1944 
vreemcl is aan de wettelijke vermoedens 
voorzien bij artikel 2, paragraaf 3, van 
de wet van16 october 1945; dat, aangezien 
het belastbaar tijdperk zich nitstrekt tot 
31 december 1944, het op die datum is dat 

· het debet op de bank, van cle belasting
plichtige, met llet oog op de bepaling van 
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de belastbare inkomsten client in aanmer
king te worden genomen; 

Overwegende dat, tijdens de bedrijfsac
tiviteit van de belastingplichtige ontstane 
schulden mogelijk later zijn kunnen wor
den uitbetaald; dat zij aftrekbaar zijn in
dien zij tijdens het belastbaar tijdperk, 
zelfs na het einde van die bedrijvigheid 
betaald werden ; 

Dat, door te weigeren bedoeld debet
saldo op 31 december 1944 in aanmerking 
te nemen, om de reden dat aanlegger ten
gevolge van zijn internering geen bedrijfs
activiteit vanaf begin october 1944 gehad 
heeft, het bestreden arrest de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vierde middel, afgelcid uit de 
scllencling van artikel 4, paragrafen 1, 2 
en H, en artikel 2, paragraaf 3, van de 
wet van lG october l!t45, doordat het be
streden arrest slechts rekening gehouden 
lleeft bij de bepaling der referentiewinst 
met een bedi·ijfsactiviteit van zeven en 
vijftig maanden, dan wanneer het vast
staat dat verzoeker slechts in het begin 
der maand october 1944 geinterneerd werd, 
en bijgevolg zijn bedrijfsactiviteit .zich 
ook uitgestrekt heeft tot begin octo
ber 1944, en dat, anderzijds, een begonnen 
maancl telt voor een hele maand; dat al
clus bij het bepalen der referentiewinst 
met een bedrijfsactiviteit van acht en vijf
tig maanden had dienen rekening gehou
tlen te worden : 

Overwegende dat llet bestreden arrest 
uitdrukkelijk vaststelt tlat geen bedrijfs
activiteit na september 1944, in hoofde 
van aanlegger, bewezen werd; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest geloofwaardigheid out
kent aan de voorgebrachte verklaringen 
betreffende het tegoed van verzoeker op 
clienten op 1 januari 1940, niettegenstaan
de de waarachtigheid dezer verklaringen 
door de administratie was getoetst, dan 
wanneer nochtans de verbintenissen ver
binden tot al hetgeen erin is uitgedrukt; 
dat door deze duidelijke, ondubbelzinnige 
verklaringen niet te aanvaarden, het be
streden arrest de geloofwaardigheid, ver
sclmlcligd aan de alden, !1eeft geschon
den : 

Overwegende dat liet middel het bestre
den arrest verwijt de bewijskracht te hell
ben miskend van de schriftelljke verkla
ringen van derden, cloor aanlegger voor
gebracht om zijn scltultlvorderingen op 
clienten te bewijzen; 

Overwegende dat het middel geen van 
de wetsbepalingen aanduidt welke met het 
alzo voorgebracht verwijt betrekking zou
den hebben; 

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

schending van de artikelen 57bis, para
graaf 3, 55, alinea 2, en 66 der samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden ar
rest bewijskracht heeft gehecht nan het 
stuk 11/6, zijnde het versing van de spe
ciale controleur van Edom, dan wanneer 
verzoeker in zijn conclusies verscheidene 
beweringen van gemeld verslag uitdruk
kelijk heeft betwist, en hun aile bewijs
kracht heeft ontzegcl, clan wanneer de 
notities van gemelde ambtenaar, niet con
troleerbaar zijnde, niet binnen het kader 
van de gemelde artikelen vallen; dat, door 
nan cleze notities toch bewijskracht te 
verlenen, het bestreden arrest de gemelde 
artikelen heeft geschonden : 

Overwegende dat, door de waarde te be
oordclen van de verwijten door aanlegger 
gericht tegen de vermeldingen van het ver
slag van de controleur van Edom en door 
te verklaren dat zij de bewijskracht er
van niet ontzenuwen, het bestreden arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geenszins geschonden heeft, doch de 
bewijskracht van bedoeld stuk souverein 
beoordeeld heeft; 

Da t !let mid del fei telijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch aileen in zover het, voor 
het bepalen van de belastbare grondsltig 
een som van 15!}.700 frank, zijnde het be
drag van de door de echtgenote van aan
Iegger in october l!t44 gedeponeerde activa 
in aanmerldng genomen heeft, beslist 
heeft dat het debetsaldo der bankrekening 
op eimle december 19M niet als bedrijfs
verlies aangezien worden kon en over de 
kosten uitspraak gedaan heeft; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat melding van onclerha vig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt aanlegger tot twee derde der kosten 
en verweerder tot het overige derde; ver
wijst de alzo beperkte zank naar het Hof 
van beroep te Brnssel. 

27 mari_rt 1956. - 2" kamer. - TToorzit
te·r, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemem1 voorzitter. Y e1·slaggevm·, 
H. Huybrechts. - GeUjkluidende conc/.11-
sie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Sneyers (van de Balic~ van 
Hasselt) en I Van Leynseele. 
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2e KAMER. - 27 maart 1956 

Jo INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET ROF VAN REROEP. ~ GREN
ZEN VAN .RET GESOHIL AAN RET ROle VAN BE
llOEP ONDERWORPEN. - llELASTlNGSOHULDIGE 
DIE IN ZIJN RF..CLAMATIE UITSLUITEND BE· 
'l'WISTTE DAT ZIJN LANDBOUWBEDRIJF EEN GE
~fEENSCRAPPELIJKE EXPLOITATIE WAS EN DAT 
BIJGEVOLG ARTIKEL 27, PARAGRAAF 3, VAN DE 
SAMENGESCRAKELDE WETTEN TOEPASSELI,TK 
ZOU ZIJN. - DIRECTEUR REBBENDE ENKEL 
OVER DEZE KWE3TIE llESLIST. - HOF VAN 
BElWEP ZONDER MACHT OM DE AANSLAG TE 
VERNIETIGEN WEGENS SOHENDING VAN ARTI
KEL 31, PARAGRAA~' 2, VAN DEZELFDE WE'l'TEN. 

2' MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. ~ VOOR 
RET HOF VAN CASSATIE INGEROEPEN ~HDDEL 
VREEMD AAN DE RECLAMATIE EN AAN DE BESLIS
SING VAN DE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN 
EN WAAROVER RET HOF VAN BEROEP NIET KON 
}eN NIET MOCHT UITSPRAAK DOEN. - NIET 

ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o W anneer in zijn 1·eclamatie, cle belas
tingschttldige enlcel cle wettelijlcheicl 
heett betwist van cle toepassing van ar
tilcel 1t'l, pa1·aaraat 3, van cle samenae
schalcelcle wetten betreffencle cle inlcom
stenbelastinaen, aanvoerencle flat zijn 
exploitatie aeen aerneenschappelijlce ex
ploitaUe ·wns, en wa,nnem· tle tlh·ectetw 
over aeen a,ntlm·e lcwestie heett ttitspranlc 
gecla,a,n, ·is het hof vnn beroe'R, ~ij het
wellc een beroep teaen tZe besltsswg vnn 
cZe tlit·ecteztr wordt nanhnnaig aernnnlct, 
zonder mncht om, hetzij vnn a,mbtsweae, 
hetzij op ·ve1·zoelc van een pa1·tij, de a,a,n
slng te vernietigen om tle 1·eden dat deze 
a,a,nsla,g een uerneenschnppelijlce exploi
tntie b~fl·effend, niet zott gevestigd g~
weest zijn in overeenlcornst met m·t1-
Tcel 31, pa,mgrnaf 2, van dezelfde wet
ten. 

2o Een middel, ingeroepen voo1· het H of 
vnn cnssatie is niet ontvnnlcelijlc wan
neer het m·~ernd is a,a,n de 1·ecla,mntie 
en a,a,n tle beslissinu va,n de di1·ectem· 
en dat het een a,anspra,nlc tr.itma,alct 
wnnrovm·; wegens cle regelen vwn open
ba-re onle die zijn 1nachten in znl"e di
recte belnstingen liepalen, het hot va,n 
beroep geen nUsp·rnaJc heett uetlnan en 
wan1·over het geen ttitsp1·nnlc mocht 
doen, noch vMt amtbtswege, noch op ver
zoelc va,n de part-ijen (1). 

(JANSSENS, T. BELGISCHE STAA'l', 
MINIS'rER VAN ~'INANCIEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1!J54 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

VF.HilR., 1956. - 40 

Over het enig midde!, afgeleid nit de 
schending van de artihelen 97, 107, 110, 
112 en 113 van de Gr()ndwet, 1315, 1317 
tot 1324 van het llurg~rlijk Wetboek, 27, 
paragraaf 3, en 31, pal'agraaf 2, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, ~ en 40 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1!J37 
genomen in uitvoering "''an artikel 60 van 
de samengeschakelde 'Wetten, 2 van de 
wetten op de handelsv~nnootschappen sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
30 november 1935, 2 en 6 van de wetten 
op de nationale crisisbe!asting, samenge
schakeld bij Regentsbesluit vail 16 januari 
1948, doordat het bestreden arrest vast
stelt dat de administratie « de aanslag
basis voor de bedrijfshelasting en natio
nale crisisbelasting vestigde in hoofde van 
de gemeenschappelijke exploitatie Frans 
Janssens en deelgenoten ll en nochtans 
deze a an slag vernietigt. dan wanneer in 
het fiscaal recht een 1'eitelijke gemeen
schap of vereniging zonder rechtspersoon
lijkheid geen belastingschuldige kan zijn, 
en in haren hoofc1e geen aanslag kan wor
den gevestigd en artikel 31, paragraaf 2, 
uitdrukkelijk voorschrijft de aanslag in 
dergelijk geval te vestigen op naam van 
de bestuurder der gemeenschap, in ca,su., 
volgens het arrest, Frans Janssens : 

Over de niet-ontvankelijkheid van het 
middel, hieruit genomen dat aanleggers 
aan het hof een betwisting voorleggen die 
noch aan c1e directeur der belastingen 
noch aan het hof van beroen onderworpen 
werd, dan wanneer het voorwerp vim de 
betwisting de perken stelt binnen ·welke 
het hof een middel van openbare orc1e on
derzoeken kan : 

Overwegende dat het door het beroep 
van c1e belastingplichtige tegen de beslis
sing van de directeur der reclltstreekse 
belastingen aan het hof van beroep over
gelegll geschil beperkt is tot de betwistin
gen welke in het bezwaarschrift werden 
opgeworpen en tot de kwesties waarover 
de c1irecteur amhtshal ve beslist he eft; 

Overwegende .clat, zoals blijkt nit de 
stukken waarop het hof acht vermag te 
slaan alsook uit het middel, aanleggers 
uitsluitend in hun bezwaarschrift voorge
houden hadden uat de betwiste aanslag 
met een bedrag van 40.625 frank wegens 
lonen diende verminderd, en dat de ad
ministra tie ten onrech te de bepalingen 
van artikel 27, paragraaf 3, van. de sa
mengeschakelde '\Vetten toegepast had wijl 
hun landbouwbedrijf geen gemeenschap
pelijke exploitatie was 11aar de zin van 
voornoemd artikel; 

Overwegende dat de uirecteur over geen 

(1) Verbr., 29 april 1952 (Arr. Yerbr., 1952, 
blz. 469). 
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andere kwesties van ambtswege beslist 
heeft; 

Overwegen<le dat aanleggers in het mid
del aanvoeren dat, zo hun landbouwbe
drijf als een gemeenschappelijke exploi
tatie naar de zin van artikel 27, pa;ra
graaf 3, dient aangezien, de aanslag als
dan hoefde gevestigd te worden overeen
komstig de bepalingen van artikel 31, 
paragraaf 2, en wel op naam van de be
stuurder van de gemeenschap eerste aan
legger, Frans Janssens; dat, vermits de 
administra tie zicll niet naar evengemelde 
bepalingen gescllikt heeft, het bestreden 
arrest ze geschonden heeft door de aan
slag niet van ambtswege te niet te doen; 

Overwegemle dat llet middel vreemd is 
aan het bezwaarschrift en aan de direc
toriale beslissing; en dat, wegens de re
gelen van openbare orcle die zijn machten 
in zake clirecte belastingen bepalen, llet 
hof van beroep noch op verzoek van de 
belasting]}lichtige; noch door van ambts
wege nit te spreken, kennis nemen kon 
van een aans11raak die aan het aan gezegd 
hof wettelijk overgelegd geschil vreenid 
was· 
D~t het mi<ldel niet ontvankelijk is; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanleg·gers tot de kos
ten. 

27 maart 1g5G. - ze kamer. - VoM·zU
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. V erslaggeve·r, 
H. Delahaye. - Geli,ilclu.iclencle concl1ts-ie, 
H. F. Dnmon, advocnat-generaal. ~ Ple·i
te·i·s, HH. Delafontaine (van de Balie van 
Kortrijk) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 27 maart 1956 

REDENEN VAN DIU VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- ZAK!GN VAN DIRECTE BELAS
TINGEN. - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEp 
DA'l' EEN AANSLAG, NA DE GE'NONE 'l'EB.~[!JNEN 

GEVESTIGD, VERNIE'l'lGT OP GROND VAN DE EN
KELE OVERWEGING DAT DE AANGIFTE VOLLEDIG 
WAS. - BESLUITEN VAN DE ADlliiNISTRATIE 
AANVOEHENDE OAT DE AANGIFTE ONVOLLEDIG 
WAS, DE BELAS'l'INGSCHULDIGE ZICH BIJ :tviEER
DERE DOOR DE ADMINIS'fRATIE GEDANE TE
RECHTZETTINGEN NEERGELEGD HEBBENDE. 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE llESLUITEN. -
NIET GEMO'l'IVEERD ARREST. 

Schenclt art'ilwl 97 van cle Gronclwet het 
a·rrest van het hot van beroe1J clat een 
aanslag 01J cle ·inlwmstenbelastingen, na 
fle gewone te1·mijnen ge·vest-igcl, vernie
tigt floor· enkel vast te stellen flat cle 
aangifte volleclig was_. zoncler cle beshti
ten ·van cle nclrninistntt·ie te beantwoM'-

clen, rlie het onvolleclig lcaralcter van cle 
aangifte ajleiclclen nit cle ornstancligheicl 
dat cle belastingsclHtlclige zich 'b_ij meer
clere cloor cle aclrninistratie geclane te
·rechtzettingen neergelegcl hacl zoncle·r 
zelf. bezwaar• in te cl·ienen. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FlNANClEN, 
T. N. V. « ANTWERPSE ZAGERIJEN. ))) 

ARREST. 

HITIT HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 27 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep -re- Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scllen
ding van de artikelen 117 en 112 van de 
Gronclwet, 1315 tot 1332 van het Burger
lijk Wetboek, 25, 27 en 74 van de· samen
geschakel<le wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 2 en 6 der samengescha
kelde wetten betreffende de natiomi.le 
crisisbelasting·, cloorclat het bestreden ar
rest cle betwiste aanslag in zijn geheel 
vernietigt op grond van de overweging 
<< dat de aangifte volledig was en de aan
slag niet meer mogelijk na de gewone ter
mijnen )), dan wanneer uit de stukken 18, 
22, 23, 24 en 35 van het dossier, uit de 
beslissing van de directeur der recht
streekse belastingen en uit de conclusies 
duidelijk blijkt <lat de aangifte onjuist en 
onvolleclig was; derwijze dat tegenover 
cleze door de administratie regellnatig 
overgelegde en ingeroepen stukken, de een
voudige overweging dat de aangifte vol
ledig was, overeenstemt met een gebrek 
nan motivering of ten minste met een on
volcloende motivering; dat aan verweer
ster een voorrecllt in zake belastingen 
wercl verleencl : 

Overwegende dat de betwiste aanslag· 
gevestigcl werd, eensdeels, op het bedrag 
van de aan het opricllten van gebouwen 
bestede inkomsten, hetwelk volgens de 
aclministratie ten onrechte als nodige af
schrijvingen, door verweerster in minde
ring van de belastbare inkomsten gebracht 
was geweest, en anclerdeels, op ver
scheidene elementen waarvan het totaal 
GOIU5G fr. 15 bedroeg; 

Overwegencle dat eiser v66r het hof van 
beroep bij conclusies liet gelden dat de 
onjuistheid van verweersters aangifte van 
haar belastbare inkomsten onbetwistbaar 
was, daar verweerster zich bij meerdere 
cloor de aclministratie gedane terechtzet
tingen nedergelegd had zonder zelfs be
zwaar in te dienen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
cle vernietiging van gans de aanslag 
grondt op de twee overwegingen : 1° dat 
verweerster gerechtigd was de door haar 
doorgevoercle afschrijvingen in mindering 
van hare belastbare inkomsten te brengen 
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en 2° dat de aangifte volledig zijnde, de 
aanslag na de gewone termijnen niet meer 
mogelijk was ; 

Overwegende dat de eerste overweging 
van het arrest, welke niet door de voor
ziening wordt bestreden, de vernietiging 
van de aanslag rechtvaardigt in zover 
deze gevestigd was op het bedrag van de 
ten onrecllte door de admiuistratie ver
worpen afschrijvingen; docll dat door de 
aanslag in zijn geheel wegens forclusie te 
vernietigen om reden dat verweersters 
aangifte volledig was, het bestreden ar
rest de conclusies vau eiser op dit stuk 
niet op passende wijze heeft beantwoord 
en ·derhalve artikel 97 vau de Grondwet 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den arrest, behalve voor zoveel het beslist 
dat de door verweerster doorgevoerde af
scllrijvingen gerechtvaardigd zijn; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

27 maart 1956. - 2" kamer. - Vom·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. TT erslaggeve1·, 
H. Louveanx. - Gelijlclu.idende oonolu.sie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 27 maart 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. - REOLA
MATIE. - VERLENGDE TERMIJN OM 'l'ERUG· 
GAVE TE EISEN VAN DE OVERBELASTINGEN VER· 
OORZAAKT DOOR MA'l'ERIELE VERGISSINGEN AAN 
EEN BEAMBTE VAN DE ADMINISTRATIE TE WIJ
TEN. - .AR'l'IKEL 62, PARAGRAA~· 6, EERSTE 
ALINEA, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WET'l'EN 
Op DE INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN. - MA'l'ERIELE 
VERGISSINGEN. - BEGRlP. 

Wannee1· het hof van beroep vaststelt dat 
de feiten waa1·op de 1Jelnstua1·e grond
slng ste1tnt nnder$ moesten beoordeeld 
worden dan het door tle ndministratie 
werd gedaan, of ant aeze laatste wet
telcsten verlcee1·d heeft ge'inte!·p!·etee!·cl, 
of, nog, clttt de ndministmUe een ve!·
lwerae toepassing van ae wet op ae 
weerho1tclen jeiten heeft geclnan, stelt 

(1) Raadpl. verbr., 23 mei 1938 (A>T. Verb•·., 
1938, biz. 113); 21 november 1939 (Bull. en 
PASIC., 1939, I, 481). 

Ret koninklijk besluit n' 203 van 27 septem
ber 1935, artikel 6, had eveneens een uitzotl· 

het niet vast dat er een mnteriiile ver
gissing bestant, te wijten ann een be
ambte van de nclmin·ist1·atie, en aan de 
belastingpUohtige toelatend, gedu1·ende 
een jaar, oncler ae voo1·waarden voo;-
zien bij artilcel 61, parngrnaf 6, eerste 
alinen, vnn de snmengeschnlcelde wetten 
op ae inlcomstenbelastingen, tentg,qave 
te vorderen vnn de ove1·uelnsting (1). 
(Wet van 20 augustus 1947, art. 31.) 

(BELGISOHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANOIEN, 
T. LIBBERECH'l',) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending vau de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 31 van de wet van 20 au
gustus 1947, waarbij aan artikel 61 der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen een paragraaf 6 toe
gevoegd werd, en 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd bellaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het bestreden arrest aanziet dat 
stoffelijke misslagen werden begaan door 
een beambte van het belleer : 1° bij het 
ramen van de stock goederen op 9 october 
Hl44, van de scllulden en schnldvorderin
gen op 31 december 1944 en van de winsten 
van het laatste kwartaal 1944; 2° door in 
zake extrabelasting wegens kinderen ten 
laste slechts een vrijgesteld inkomen toe 
te staan van 12.000 frank in plaats van 
30.000 frank; 3° door een belastingverho
ging toe te passen op de aanvullende aan
slagen in de gewone belastingen, over het 
dienstjaar 194!1, na vordering van recllten 
over de clienstjaren 1941 tot 1944 hoewel 
deze aauslagen werden gevestigd na het 
verstrijken van de gewone termijnen voor
zien bij artikel 74 der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen eu ter gelegenheid van een aanslag in 
de extrabelasting; en aanneemt dat het 
bezwaarschrift van 4 augustus 1950 te 
dien opzichte binnen de bij artikel 61, pa
ragraaf 6, der samengeschakelde wetten 
voorziene termijn en dus tijdig werd inge
dieud, dan wanneer voormelde feiten geen 
<< materiele vergissingen ll kunnen nitma
ken in de zin van artikel 31 van de wet 
van 20 augustus 1H47 (artikel 61, para-

derlijke termijn (van drie jaar), tot reclamatie, 
geopend in geval van materiele vergissing te 
wijten aan een beambte van de administrafie 
of van dubbel gebruik. Maar deze bepaling 
werd af.geschaft door artike! · 22 van het ko
ninklijk besluit n' 14 van 3 juli 1939. 
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graaf · 6, der "samengeschakelde wetten) 
daar . zij verb::pld houden, hetzij met het 
vaststellen van de belastbare grondslagen, 
hetzij 111et de interpretatie van de wet : 

Overwegende dat de enige door het mid
del opgeworpen vraag is of de beweercle 
vergissing·en, waarop door het hof van be
roep gewezen werd, materHlle vergissin
gen zijn naar ile zin van artikel 61, para
graaf 6, van de samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat llet verhaal ontvankelijk is in 
zover bet ingediend werd binnen de ver
lengde termijn voorzien cloor artikel 61, 
paragraaf 6, eerste lid. van de samenge
scllakelde wetten en strekte tot de terug
gave van overbelastingen veroorzaakt door 
materH~le vergissingen welke aan een be
ambte van de administratie te wijten 
zijn; 

Overwegende dat het beslist dat er ma
terH~le vergissing voorhanden is : 1 o om
dat, enerzijds, de stock goederen, die in 
aanmerking genomen wercl door de admi
nistratie tot bepaling van de belastbare 
grondslag deze diende te zijn welke op 
31 december 11l44 en niet deze welke op 
9 october 11l44 bestond en ten onrechte in 
aanmerking genomen wercl en, ander
zijds, omdat de posten van 3.1l49 fr. 45 
(10.3()6 fr. 55- 6.447 fr. 10) en van 50.000 fr., 
ook door de administratie weerhouden, 
dienden ven•angen te worden door een be
drag van 71.41l5 fr. (112.1l31 fr.- 41.436 fr.) 
zijnde de waarde der tijdens de drie laat
ste maanden van 1944 opgemaakte factu
ren, verminderd met het bedrag der aan
kopen, algemene onkosten en schulden, 
2° omdat, steunende on de omstancligheid 
dat een fictief loon van de belastbare in
lwmsten afgetrokken wercl om reclen van 
de door verweerders kind gepresteerde 
arbeicl, de aclministratie ten onrechte ge
weigercl heeft, uit hoofcle . van gezinslast 
wegens clit kincl, de bij artikel 5', para
graaf 6, van de wet van 16 october 11l45 
voorziene aftrekking toe te kennen, 3°om
dat artikel 7 van voormelde wet aan de 
administratie niet toeliet de door haar be
sliste belastingverhoging toe te passen; 
4° omcla t bij de belastbare gronclslag in 
de extrabelasting een kadastraal inkomen 
van 12.500 frank werd gevoegd in plaats 
van een inkomen van 4.875 frank, vergis
sing die door de administratie erkencl 
wordt · 

Ove1:wegende dat aldus, wat betreft het 
eerste punt, het arrest, op groncl van een 
verschillende beoorcleling der feiten en in
terpretatie van de wetteksten, de tloor de 

(1) Verbr., 8 juni 1938 (Arl'. Yerbr., 1938, 
blz. 128); 18 maart 1940 (ibid., 1940, blz. 43); 
17 maart 1941 (ibhl., 1941, biz. 57); 11 augus
tus 1943 (Hull. en PAsrc., 1943, I, 309) ; 8 mei 
1944 (ibi<l., 1944, I, 343). 

adn1inistratie vastgestelde bepaling van 
de elementen van de belastbare grondslag 
door een eigen be paling vervangen heeft; 
dat het daarbij er niet op wijst dat de 
administratie een materHHe vergissing be
gaan had; 

Overwegende dat, wat betreft de aftrek
king wegens gezinslasten en de belasting
verhogingen, het arrest beslist dat de ad~ 
ministratie de wet verkeerd heeft toege
past op de feiten welke het aanwijst, doch 
dat het niet vaststelt dat deze verkeerde 
toepassing het g·evolg is van een stoffe
lijke vergissing; 

Dat het llliddel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

dim arrest, behalve in zover het een out
lasting· van 12.500 frank - 4.875 frank, 
voor de extrabelasting heeft toegekend ; 
beveelt dat melding van onderha vig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de alzo beperkte · zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel; 

27 maart 1()56. - 2° kamer. - Vom·.zit
ter, H. Vanclermersch, raaclsheer waar
nemend voorzitter. 11e!·slaggever,. 
H. Huybrechts. - Gelijlclt~idende conclu
sic, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 28 Inaart 1956 

VONNISSEN IDN ARRESTEN. - STHAF
ZAKEN. - BEWI.JS DAT CONCLUSIES AAN m: 
RECRTER ONDERWORPEN WERDEN. - GEEN 
l\fELDING ERVAN NOCH IN RET VONNIS NOCR IN 
RET PROCES-VERBAAL VAN DE 'fERECH'I'ZIT'l'ING. 
- GESCHRIFT GETITELD (( CONCLUSIES ll IN 
RET DOSSIER DAT NOCRTANS NOCH DE RANDTE
KENING DRAAG1' VAN DE VOORZIT'IER, NOCH DIE 
VAN DE GRIF~'IER. - GEEN BEWIJS DAT DE 
RECHTER 'IER 'fERECRTZITTING KENNIS VAN 
CONCLUSIES REEF'f GEKREGEN. 

1Vanneer noch ttU het ·vonnis noch ttit het 
p1·oces-ve1·banl ·van de tereohtzitting 
blijlct ant lle bClclaa,Qlle conclu.s,ies heeft 
genomen, ·volstaat lle enk:ele aanwezig
heid in het dossier vrtn een aeschrift, 
<< concl'tts·ies ll getiteld. rlooh flat noah rle 
handtelceninrJ van lle 'IJOO!'ZUte1· draagt 
noch die ·van lle orijjter, niet om te be
'UJ'ijzen llat de rechte1· te,r tereohtzitting 
lcennis vnn oonclusies heeft aelcre-· 
gen (1). 

Het openbaar ministerie oordeelde da~ het 
bewijs van het neerleggen van conclusies ter 
terechtzitting voortvloeide uit vaststellingen 
van de vorrzitter op een ander stuk van df" 
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(MONSEl{R ·EN· CLA:UDE, .1'. 
SA TIN EN N. V. SOOOGETRA.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26, mei 1955 gewezen door de 
Correctio.nele Rechtbank te Marche-en-Fa
menne, in hoger beroep uitspraak doende; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis aanleg
gers conclusies niet beantwoord heeft : 

Overwegende dat noch uit het bestreden 
vonnis noch uit de processen-verbaal der 
terechtzittingen blijkt dat aanleggers con
clusies zouden genomen hebben, daar de 
enkele aanwezigheid in het dossier van 
een geschrift getiteld « conclusies ll, het
welk noch de handtekening draagt van de 
voorzitter, noch clie · van de griffier, niet 
volstaat om te bewijzen dat de rechter ter 
terechtzitting kennis van conclusies heeft 
gekregen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, · afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32 van de 
Wegcode van 1934 en 1317 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat, nit de 
stoffelijke vaststellingen door de rijks
wachters in hun proces-verbaal opgete
kend aanleggers afleidden dat Monseur 
steeds op de baan slechts de helft die hem 
vQorbehouden was had ingenomen, en 
dienvolgens, artikel 32 van de Wegcotle 
niet had kunnen overtreden : 

Overwegende dat de rechter over tle 
grond, door uit de materH~le vaststellin
gen van de l'ijkswacht, conclusies af te 
leiden welke verschillend waren van die 
door aanleggers aangevoerd, noch het aan 
het proces-verbaal verschuldigd geloof 
heeft geschonden, noel!, dienvolgens, arti
kel 32 van de Wegcode; 

procedure (arg. verbr., 13 januari 1932, motie
ven, Bull. en PAsrc., 1932, I, 22; 6 mei 1940, 
ibid., 1940, I, 139; 1 februari 1954, An·. Ye1·br., 
1!!54, biz. 385; 22 maart 1954, motieven, ibid., 
1954., biz. 436; 7 juli 1955, ibid., 1955, biz. 912), 
maar dat bij gebrek aan iedere vermelding op 
het stuk getiteld « conclusies l>, toelatende die 
stuk te vereenzel vigen met de neergelegde con
clusies, het Hof zich in de onmogelijkheid be
vond na te gaan of de rechter op regelmatige 
wijze erop geantwoord had (verbr., 23 februari 
1925, Bull. en PAsrc., 1925, I, 155; 25 mei 1932, 
ibid., 1932, I, 172; 15 juni en 13 october 1936, 
ibid., 1936, I, 293 en 385, 3'; 13 juli 1937, ibid., 
1937, I, 224; 22 februari 1954, A,.,.. Ye1·br., 
1954-, biz. 436; de nota 2 onder verbr., 8 juni 
1938, Bull. en PAsrc', 1938, I, 204). 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende voor het overige, wat de 
publieke vordering betreft, dat de sub
stantH~le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen nageleefd wer
den en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; dat, wat de burgerlijke vorde
ring aangaat, aanleggers geen enkel bij
zonder middel aanhalen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroortleelt aanleggers tot de kos
ten. 

28 maart 1956. - 2e kamer. - Voorzit
te1·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
geve·r, H. Glroul. - St·rijdi,qe concl1tsies 
ove1· het eerste middel, gelijlcluidende 
oveT het tweede, H. Paul Mahaux, advo
caat-gerleraal. - PleUers, HH. Bourgui
gnon (van de Balie van Marche-en-Fa
menne) en Struye. 

2c KAMER. - 28 maart 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINm;N WAARTE3EN VOOHZIENING MOGE
LIJK IS. - GERECHTELIJKE BIJSTAND. -
BESLISSING UITGESPROKEN DOOH EEN RECHTS
MACHT iN STRAFZAREN ZETELEND. - ·KAN HE'l' 
VOOHWEHP NlET UI'f.MAKEN VAN EEN VOORZIE
NING. 

De beslissingen betreffend de gerechtelijlce 
bijstand ttitgesproken door de rechts
machten in stratzalcen zetelend lmtnnen 
rloor geen mchtsmiddel bestreden 1VOr
den (1). (Wet van 29 juni 1929, art. 20.) 

(LEYAQUE, 'f. WARRANT EN BODDEZ.) 

AHREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
an·esten, op 3 november 1955 gewezen door 
het Hof ;van beroep te Brussel; 

I. Aangaande de voorziening gericht 
tegen het arrest dat de aanvraag niet ont
vankelijk verklaart strekkend tot het ver
lenen aan aanlegger van het voordeel van 
de gerechtelijke bijstand; 

Overwegende dat uit artikel 20, lid 3, 
van de wet van 29 juni 1929 blijkt dat de 
in strafzaken gewezen beslissingen betref
fende de gerechtelijke bijstand door geen 
rechtsmicldel kunnen bestreden worden ; 

(1) Raadpl. GRUNZWEIG, L'asS'istance judi
ciai1·e et la p1•ocedU1·e gratuite, n' 282, en de 
nota's; Rep. p1·at. d1·. belge, v' Assistance judi
ciaire, n" 84 en 101. 
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Aangaande de voorziening tegen het 
;arrest gericht clat het door aanlegger tegen 
de beschikking van buitenvervolgingstel-
1ing ingesteld verzet niet ontvankelijk 
verklaart; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
voorziening, door aanlegger in hoedanig
heicl van burgerlijke partij ingesteld, aan 
de partijen waartegen ze is gericht zou 
oetekencl geweest zijn; 

Dat ze dienvolgens niet ontvankelijk is 
(Wetboek van strafvordering, art. 418) ; 

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

28 maart 1956. - 2e kamer. - Voor·z'it
ter·, H. Fettweis, voorzitter. - . TT erslag
JJevet·, H. Daubresse. - Gelijkllticl'encle 
conclu.sie, H. Paul lYiahaux, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 28 maart 1956 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING VAN VER(JORDELING. ~ BESLISSING DIE 
GEEN ANTWOORD VERSTREKT OP EEN VERWEER 
VAN DE BEKLAAGDE. - NIE•r GEMOTIVEERDE 
Bl~SLlSSING. 

2° BEROEPSVERENIGING. - BURGER
LI.JKE VORDERING. - 0NTVANKELIJKHEID. -
VOORWAARDEN. 

3° BEROEPSVERENIGING. - BURGER
LI.JKE VORDERING. - ONTSTAAN EN HUIDIG 
BELANG. - SCHADE.- BEOORDELING DOOR DE 
FEITENTIECHTER. ____, GRENS. 

1° Is niet gemoi'iveenl de beslissing van 
ver·oor·deling clie geen antwoord ver
strekt op een 1Jenveer regelmaUg dom· 
cle beklaaglle naar· voren rJebmcht (1). 
(Gronclwet, art. !}7.) 

2" De be·roepsveren'i_qing, waarvan lle sta
t·nten bekr·achtigll en gezmbUceenl we·r
llen, lean zich b·ur·gerUjlce part-ij stellen 
om lle vm·goellin,q te vorller·en van het 
nalleel bemklcencl awn cle belan,qen met 
het oog waarop zij opgericht wenl en 
tot venlelliging van lle incUv·ilZnele rech
ten welke hawr lellen ttit hnn hoedanig
lwill vwn vennoot t-reklcen (2). (Wet van 
31 maart 1898, art. 6 en 10.) 

3" De feitenrechter beoor·lleelt sou.ver·ein 
l.n feite of een be·roezJsver·eniging, bm·
ger·lijke par·tij, van een ontstaan en hwi
llig belang lloet bUjlcen om vergoeclinrt 

(1} Raadpl. de nota 1 onder verbr., 4 octo
ber 1948 (B1<ll. en PASIC., 191.S, I, 531). 

te eisen vun lle schacle waar·op ze haar 
vonlering steu.nt en waarvan de feiten
TechteT de werlcelijlcheid en de nitge-
stTelctheid beoor·lleelt (3). · 

(GOFFINS, T. VERENIGING DER MOND~ EN 
TANDAR'l'SEN VAN BELGIE.) 

ARRES'l". 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat aanlegger vervolgcl 
werd om : telastlegging A, met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden 
valsheden in geschriften gepleegd te heb
ben en van die valsheden, in onderhavig 
geval mutualiteitsbons, gebruik gemaakt 
te hebben; telastlegging G, een tak van 
de geneesktmde uitgeoefend te hebben op 
een wijze die met zijn machtiging niet 
overeenstemt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet gecritiseercl wordt in zover het over 
de publieke vorclering uitspraak d~ende, 
aanlegger wegens de telastlegging G ver
oordeelt; 

I. Wat de beslissing betreft gewezen 
over de publieke vordering wegens -de 
telastlegging A uitgeoefend : 

Over het eerste micldel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doorclat het bestreden arrest de con
clusies niet beantwoordt door aanlegger 
regelmatig in lloger beroep genomen, en 
waarbij cleze staande llield dat de hem 
verweten attesten van zorgen « geen vals
lleden uitmaken, aanlegger werkelijk aan
wezig geweest zijnde gedurende de hele 
tijd van de zorgen, de operaties van zijn 
assistent (de medebeklaagcle Hainzelin) 
hebbende toegezien en gecontroleerd, ge
reecl om tussen te komen indien nodig ll 
en dat << de valsheid slecllts strafbaar is 
indien ze opzettelijk is en gedaan wordt 
met het oog·merk om te schaden )) : 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
dat slechts met redenen is omkleed wat 
de telastlegging G betreft, er zich toe be
perkt, aangaande de telastlegging A, ·het 
beroepen vonnis te bevestigen; 

Dat llet middel gegrond is; 

II. Wat de beslissing betreft gewezen 
over de vordering van de burgerlijke par
tij <<de Vereniging der mond- en tand
artsen van Belgie )) : 

(2) en (3) Verbr., 29 april 1912 (B1<ll. en 
PA.src., 1912, I, 228) ; 9 juli 1928 (ibid., 1928, 
I, 227, 7' en 8'); 12 maart 1956 (ibid., 1956, 
I, 741}. 
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Overwegende dat die vordering enkel 
gesteull:d'' i's· op de telastlegging. 0, welke 
door'het bestreaen arrest :voor vaststaand 
werd verldaard; . 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest de vordering van de bur
gerlijke partij ontvankelijk verklaart, dan 
wanneer noch die beroepsvereniging, noch 
!mar leden een benadeling konden onder
gaan wegens het feit dat aanlegger, ge
machtigd om alleen al de beschouwcle 
operaties uit te voeren, zich op stoffelijke 
wijze deed helpen door een daartoe niet 
gemachtigde persoon, en dan wanneer de 
burgerlijke vordering, ten opzichte van 
aanlegger, dienvolgens, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk diende verklaard 
te worden : 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest er op wijst, bij aanneming der mo
tieven ·van het vonnis waartegen beroep 
<<de beroepsvereniging waarvan de statu
ten bekrachtigd en gepubliceerd werden 
zich burgerlijke partij kan stellen om de 
vergoeding te vorderen van het nadeel be
rokkend aan de belangen met het oog 
waarop zij opgericht werd en tot verdedi
ging van de individuele rechten welke 
haar leden uit hun hoedanigheid van ven
uoten trekken » ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
cc dat de onwettelijke gedragingeu van 
beide betichten en hun medewerking nit
gemaakt door de onwettelijke uitoefening 
van de tandheelkunde van de ene ten 
dienste van de andere en tot gemeen, ja 
zelfs gelijk profijt, een geheel uitmaken 
waarbij elkeen aan de andere een deelne
ming of een hulp bracht zonder welke de 
inbreuken niet konden gepleegd worden ; 
dat ze beiden aldus solidairlijk verant
woordelijk moeten verklaard worden voor 
de berokkende sella de ll; 

Overwegende dat uit die feitelijke sou
vereine vaststellingen l)lijkt da t de ten 
laste van aanlegger weerhouden inbreuk 
het nadeel heeft veroorzaakt waarvan ver
weerster het herstel vordert en dat deze, 
dienvolgens, van een ontstaan en huidig 
belang doet blijken om tegen aanlegger 
op te treden; 

Dat het middel niet lmn aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover, het beroepen vonnis 
bevestigentl, het aanlegger tot een geld
boete van 200 frank wegens de telastleg
ging A veroordeelt, en voor zoveel het 
over de kosten uitspraak cloet; verwer11t 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot de helft der kosten; laat de 

wederhelft ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar~~het Hof 
van beroep te Luik. 

28 maart 1956.- 26.ka~ner.- Voorzit
tm·, H. Fettweis, voorzitter. - TT erslag
geve;·, H. Daubresse. - Gelijlcluidende 
concl1ts·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. 

1 e KAMER. - 5 april 1956 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOlVIST ONTSTAAN). 
BESLISSlNG VAN HEr ARRESl' GESl'EUND ZOWEL 
Op ARl'lKEL 1384, LID 1, ALS OP DE ARl'lKE~ 
LEN 1382 EN 1383 VAN RET BURGERLIJK WEr
BOEK. - ARRES'l' ALLEEN BESTREDEN IN ZOVER 
RET S'l'EUNT OP ARTIKEL 1384, LID 1, VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK. - BESLISSING WE'l'
TELIJK GERECHTV AARDIGD DOOR DE ARTIKE
LEN 1382 EN 1383. - NIET ONl'VANKELIJK 
liiiDDEL. 

Is niet ontvanlceUjlc het middel dat aa:n 
het arrest ve·rwij t zijn beslissing te 
ste·nnen op artilcel 1384, lid 1, van het 
Btwgerlijlc TVetboelc, wannee·r het a1'·rest 
zijn besl-iss·ing eveneens steunt op de a;·
tilcelen 1382 en 1383 van het Bttt·gerlijlc 
Wetboelc en l~at deze lantste bepalingen 
op zichzelf lle besz.iss,ing wettelijk t·echt

. vaardigen. 

(SAU. VEN. (( L'ASSOCIA'l'ION Lll£GEOiilE DU GAZ ll, 
'l'. LEJEUNE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1954 gewezen door !let 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat nit de aan het llof 
voorgelegde stukken blijkt dat een ge
naamde Petit, echtgenoot van eerste ver
weerster die in dienst was van de Natio
nale Maatschappij der waterleidingen, het 
slachtoffer is geweest van een verstikking 
waaraan hij overleed, ten gevolge van een 
afdaling in een controleruimte van de in
stallaties van voormelde vennootschap; 

Overwegende dat eerste verweerster van 
tweede verweerster, verzekeraarster van 
de werkgever van het slachtoffer, de ver
goedingen ontving waarin de wet op de 
arbeidsougevallen voorziet; 

Overwegende dat de vorderingen, res
pectievelijk ingesteld door eerste en twee
de verweerster, en welke door de rechter 
over de grond zijn samengevoegd gewor
den, ertoe strekken, de ene (de vordering 
van eerste verweerster) aanlegster te doen 
veroordelen om voormelde verweerster 
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:Schadeloos te stellen voor het nadeel dat 
niet gedekt is door de sommen welke door 
de verzekeraarster tegen arbeidsongeval
len betaald werden of te betalen zijn, de 
andere (de vordering van tweede verweer
.ster) aanlegster te doen veroordelen om 
de gestorte sommen welke aan eerste ver
weerster nitbetaald werden en het kapi
taal dat tot llet nitkeren van de renten 
gevestigd werd terng te betalen; 

Da t llet bestreden arrest die eisen toe
_gewezen lleeft; 

Over beifle middelen samen, het eerste, 
.afgeleid nit de schending van de artike
len 1315, 1319 tot 1322, 1384 en inzonder
heid 1384, lid 1, van llet Bnrgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, in weerwil van de con
clnsies waarbij aanlegster betoogde dat 
.appellante, eerste verweerster, belloorde 
het bewijs te leveren van een gebrek 
waaraan de brenk van de litigienze lei
cling zon te wijten zijn, welke brenk aan
legster op grand van llet verslag van in
genienr Roselier toescllreef aan een grond
verzakking die niet kon worden voorzien 
en zicll op een onbepaald tijdstip voorge
claan had, het beroepen vonnis gewijzig·d 
-en geintimeerde, aanlegster, verantwoor
tlelijk bevonden heeft, om de reden dat de 
werking van de door haar ingeroepen fac
toren « hypotlletisch blijft JJ, c< dat llet 
geenszins bewezen is dat die werking niet 
kon worden voorzien, noeh vooral dat zij 
zicll vlak v66r llet ongeval op schielijke 
-en onweerstaanbare wijze zon voorgedaan 
hebben, ... toeval of overmacht opleve
rend JJ, aldns de bewijslast verplaatsend 
en uit het oog verliezencl dat het op appel
lante, eerste verweerster, rustte te bewij
zen, wat het arrest niet vaststelt dat zij 
zou gedaan hebben, clat de brenk met ze
kerheid niet te wijten was aan de door 
.aanlegster aangevoerde omstandigheden 
welke een gebrek uitsloten; het tweede, 
afgeleid nit de schending van de artike
len 1315, 1384, inzonderheid 1384, lid l, 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
beslist dat « het gebrek van de zaak blijkt 
nit de staat zelf van de leiding, waarcloor 
het gas kon ontsnappen en zich in de on
{lergrond verspreiden JJ, dan wanneer, al 
kunnen de recllters over de grand het be
staan van een gebrek afleiden uit het ont
breken van elk ander element waardoor 
cle brenk van een leicling of cle langdurig
heid van de door clie brenk gescllapen toe
stand kan verklaard worden, zij evenwel 
het bestaan van. dat gebrek niet nit het 
enkel feit van die brenk zelf kunnen af
leiden : 

Overwegende dat de beslissing van het 
bestreden arrest niet enkel op artikell384, 
lid 1, van het Bnrgerlijk Wetboek ge
.stenncl is; 

Overwegende dat, waar aanlegster aan 
de Nationale Maatschappij der waterlei
dingen zekere fonten had verweten, de 
rechter over de grand vaststelt dat die 
fonten niet bewezen zijn en erop wijst dat 
aanlegster voor de dichtheid van de gas
leidingen moest zorgen; 

Dat het arrest opmerkt dat de stelling 
van aanlegster, alstoen geintimeerde, de 
verantwoordelijkheid verplaatst door het 
onderhond van de gasleidingen op de Na
tionale Maatscllappij der waterleidingen 
te will en leggen; 

Dat bet herhaaldelijk verklaart dat 
a:;mlegster niet voor de dichtheid der lei
dingen gezorgd lleeft, znlks in strijd met 
de door hem in herinnering gebrachte ver
plichting welke op haar rustte; 

Dat het mitsdien impliciet doch op on
dnbbelzinnige wijze zijn dispositief niet 
enkel stennt op artikel 1384, lid l, doch 
eveneens op de artikelen 1382 en 1383 van 
het Bnrgerlijk Wetboek; 

Dat de middelen der voorziening gevolg
lijk opkomen tegen redenen van het arrest 
welke ter rechtvaardiging van het dispoc 
sitief ervan niet nodig zijn, en niet ont
vankelijk zijn bij gebrek aan belang; 

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

5 april 1956. - 1" kamer. ~ Voo1·zitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. - Ge
lif]cluidende oonol1tsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procurenr-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en Van Ryn. 

1" KAMER. - 5 april 1956 

1° OVEREENKOMST. -NIETIGHEIDVOOR'f
SPRUITE!'\DE UIT DW ALING JJE'l'REFFENDE DID 
PERSOON MET WIE EEN VAN DE PARTIJEN BE
DOELDE TE HANDELEN. - BETREKKELIJ:KE 
NIETIGHEID. 

2° OVEREENKOMST. - BETRENKELIJKE 
NIE'f!GHEIDSOORZAAK. - 00RZAAK DIE NIE'f 
VAN AMBTSWEGE DOOR DE RECHTER MAG OPGE
WORPEN WORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - VREDEREOHTER EEN BE
'l'REKKELIJKE NIETIGHEIDSOORZAAK VAN EEN 
OVEREENKOMST AANNEMENDE. ~ GEEN .SCHRIF
'l'ELIJ:KE CONOLUSIES. - VAS'fSTELLING DIE IN 
HET VONNIS MOET BEVAT ZIJN. 

1° lVmmee·r een overeenlcomst hoofdzalce
liflc tvenl a.angegawn ttit oo1-.'0aalc van lle 
pe1·soon met -wie men bedoelde te han
delen, is (le nietig heid van deze over
eenlcomst ·we,qens a-waling betrefjencle 



-633-

deze per soon een betrelclcelij lee niet'ig
heid (1}. (Burg. Wetb., art. 1110, lid 2, 
en 1117.) (Impliciete oplossing.) 

2° De rechter vermag niet een bet~·elclce
lijlce nietigheidsoorzaalc van een over
eenlcomst van ambtswege op te werpen. 
(Impliciete oplossing.) 

3° De v1·ederechter die, zelfs bij afwezig
heid. van sch,··ijtelijke conclu.sies, een 
betrelclceUjke nietigheidsoorzaak van 
een overeenkomst aanneernt, is er niet 
toe gehonden u.itdrulckelijlc vast te stel
len dat deze nietigheidsoorzaalc door lle 
belanghebbende partij werll op,qewoi·
pen; een imzJlic·iete vaststelling is vol
doen(le. 

(LAHOUSSEE, T. BERTEAU.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 september 1954 gewezen door 
de vrederechter te Seneffe; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1108, 
110.!}, 1110, en inzonderheid 1110, tweede 
lid, 1117, 112.5, 1304, 1338 van ~et Burger
lijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis aan aanleg
ger zijn vordering ontzegt, om de redenen 
dat, « toen .zij de litigieuze verzekering 
sloot, de verwerende partij gemeend heeft 
dat zi.i met een vennootschap handelde en 
l1iet met een gewoon persoon die handel 
dreef onder de schijn van een vennoot
schap welke niet bestaat; dat ... eiser, die 
zich nooit persoonlijk kenbaar gemaakt 
heeft als aileen handel drijvende onder 
de firmanaam <<Union Nationale beige de 
defense du cycliste ll, de verzekerde altijd 
in de waan gebracht heeft dat hij met 
een machtige verzekeringsmaatschappij 
handelde; dat het als zeker voorkomt dat 
deze dwaling omtrent de persoon de toe
stemming van verweerders volstrekt nietig 
gemaakt heeft, die geen contract zouden 
aangegaan hehben indien zij geweten had
den dat zij slechts met de heer Lahoussee 
contra<;teenlen ... ll, dan wanneer de dwa
ling omtrent cle persoon, in artikel 1110 
van het Durgerlijk Wetboek hedoeld, geen 
radicale, doch een betrekkelijke oorzaak 
van nietigheid is, welke door de rechter 
niet van amhtswege mag worden opge
worpen, en dat aileen verweerders mits
dien vermochten zich ter zake op de 
eventuele vernietigbaarheid van de verze
keringsovereenkomst te heroepen, wat zij 
niet gedaan hebben (schending van de ar
tikelen 1110 en 1117, en voor zoveel als 

(1) PLANIOL en RrPERT, bd. VI, n' 290; Rep. 
prat. d'l'. belge, v" Oont>·at et convention en 
geneTal, n' 426. 

nodig 1101, 1108, 1109, 1125, 1304 en 1338 
van het Durgerlijk Wetboek); dat, in elk 
geval, het bestreden vonnis niet uitdruk
kelijk vaststelt uat verweerders de nie
tigheid van het contract zouden aange
voerd hebben, en het dus geen mogelijk
heid hiedt na te gaan of het middel van 
nietigheid al dan niet van ambtswege is 
opgeworpen geworden, en aldus het hof 
van Verhreking niet in staat stelt zijn toe
zicht uit te oefenen (schenclitig van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende, enerzijds, dat uit geen en
kele reden van de bestreden beslissing 
blijkt dat de rechter, zoals het mid del 
doet gelden, de nietigheidsoorzaak, in ar
tikel 1110, tweede lid, van het Durgerlijk 
Wetboek omschreven, beschouwd heeft als 
een volstrekte, en niet als een betrekke
lijke nietigheidsoorzaak; 

Overwegende, anderzijds, dat niet aileen 
uit het vonnis niet blijkt dat de rechter 
die oorzaak van nietigheid der overeen
komst van amhtswege aangenomen heeft, 
maar dat de vaststellingen van het von
nis, << dat de gezegden en middelen der 
partijeh gehoord zijn geworden ll en ver
volgens << dat het als zeker voorkomt ... dat 
verweerders geen contract zouden aange
gaan hebben indien zij geweten hadden 
dat zij slechts met de heer Lahoussee con
tracteerden ll, de stelling van het middel 
tegenspreken, volgens welke verweerders 
zich niet op de nietigheid van het contract 
beroepen hebben; dat ilnmers de rechter· 
het niet als bewezen had kunnen aanzien 
dat verweerders niet zouden gecontrac
teerd hebben, indien clezen het zelf niet 
hadden aangevoerd; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

5 april 1956. ~ 16 kamer. ~ Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ FerslaggwDei·, H. Delpaire. -
Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Simont. 

le KAMER. - 5 april 1956 

VEJRKEJER. - 0NVOORZIENEARE HINDERNIS. 
- ARREST JJESLISSEND DAT EEN WEG3EBRUI
KER VOOR EEN ANDER WE3GEBRUIKER GEEN 
ONVOORZIENBARE HINDERNIS UITGEMAAK1' 
HEED'T. - ARRES'r DEZE BESLISSING HIEROP 
STEUNEND DAT DE EERSTE WEGGEBRUII(ER OP 
DE RI.JWEG AANWEZIG WAS LANGE TIJD VOOR 
DE AANK<;JMST VAN DE TWEEDE WEGGEBRUIKER 
ALSOOK OP DE OMSTANDIGHEID DAT DEZE LAAT
STE BLINDELINGS REED. - WETl'ELIJKE BE
SLISSING. 
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Schendt geen enlcele wetsbepaling het ar
rest dat vnn de omstandigheden dat een 
weggebruilcer op de rijweg aanwezig 
was lange tijd voor de aanlcomst van 
een tweede weggebntilcer, en dat deze 
laatste blindelings reed, afieidt dat de 
eerste weggebntilcer voor de tweede geen 
onvoorzienbnre hindernis ~titgemaalct 
heejt (1). 

(N. V. (( 'l'RAMWAYS UNIFIES DE LIEGE», 
T. PERICK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op !let bestreden 
arrest, op 26 april 1955 gewezen door !let 
Hof van beroep te Luik; 

Over !let enig middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van !let Burgerlijk Wetboek en, voor zo
veel als no<lig, 1147 en 1148 van hetzelfde 
Wetboek, 42 van het koninklijk besluit 
van 1 februari 1934 (algemeen reglement 
op de politie van llet vervoer en het ver
keer) en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen arrest de oorzaak van vrijstel
ling van verantwoordelijkheid verwerpt 
welke door aanlegster afgeleid werd nit 
het onvoorzien karakter van de hindernis, 
opgeleverd door verweerder die op de rij
weg lag, en beslist dat verweerder voor 
elke bestuurder van een voertuig geen hin
dernis heeft opgeleverd die niet kon wor
den voorzien, om de enkele reden da t hij 
niet plots op de rijweg is gekomen en dat 
hij lange tijd voordat de trolleybus van 
aanlegster voorbijreed erop aanwezig was, 
dan wanneer de hindernis die niet kan 
worden voorzien, en het toeval uitmaakt 
waardoor de dader van een ongeval van 
iedere verantwoordelijkheid vrijgesteld is, 
niet alleen die hindernis is welke zich op 
de rijweg plots voordoet, aangezien het 
onvoorzien karakter van de hindernis niet 
onafscheidbaar verbonden is met de schie-

(1) De omvang van het toezicht van het Hof 
over de beslissing, door de feitenrechter, dat 
een weggebrniker voor een ander weggebruiker 
geen onvoorzienbare hindernis heeft uitge
maakt, hangt af van de aard van de motieven 
die deze beslissing steunen. 

Wanneer de rechter er. zich toe heperkt een 
eenvoudige feitelijke vaststelling te doen, is 
zijn beslissing souverein (verbr., 3 december 
1951, A1-r. Ye,·b,·., 1952, blz. ·156; 4 october 
1954,, ibid., 1955, ·blz. 48). Wanneer, integen
deel, de rechter een bepaling heeft willen g.e
ven van het begrip van onvoorzienbare hinder
nis, oefent het Hof zijn toezicht uit over deze 
bepaling (verbr., 21 november 1949, A1T. 
YeTbr., 1950, blz. 152, alsook de nota 3 onder 
verbr., 4 october 1954, hiervoor vermeld). Wan
neer, ten slotte, zonder te bedoelen een bepaling 

lijkheid van het voorkomen ervan, naar
dien een hindernis die op de rijweg be
staat v66r het voorbijrijden van een weg
gebruiker even goed niet te voorzien kan 
wezen als een zichtbare hindernis : 

Overwegende dat, waar het erop wijst 
dat verweerder << niet plots op de rijweg 
is gekomen, waarop hij lange tijd voordat 
de trolleybus van aanlegster voorbijreed 
aanwezig was ll, !let bestreden arrest, in 
strijd met wat het middel verklaart, het 
afwijzen van het door aanlegster tegen
geworpen verweermiddel niet steunt op de 
overweging clat het onvoorzien karakter 
van een hindernis onafscheidbaar verbon
den is met de schielijkheid van het voor
komen ervan; 

Dat het arrest nit de feitelijke vaststel
lingen, in het middel gereleveerd, alsmede 
nit de omstandigheid dat de bestuurder 
van het voertuig van aanlegster « blinde
lings reed ll, afieiclt dat de door verweer
ders aanweziglleid opgeleverde hindernis 
ter zake geen hindernis was clie niet kon 
worden voorzien; 

Overwegende dat het arrest, door aldus 
te beslissen, geen der in het middel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft; 
dat het middel niet kan aangenomen wor
den; 

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

· 5 april 1956. - 1" kamer. - TToorzitter, 
H. Sohier, raatlsheer waarnemend voor
zitter. - TTersl(tggever, H. Bareel. - Ge
lijlcl1ticlen£le concl'ltsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. VanRyn en Ansiaux. 

l" KAMER. - 6 april 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRI.TFSBELAS'l'ING. - NI.TVERHEIDS- HANDELS-

te geven van het begrip van onvoorzienbare hin
dernis en zonder eeit rechtsregel onder woorden 
te brengen, de rechter, van feitelijke omstan
digheden die hij aanduidt, afleidt dat, in de 
bepaalde zaak die hem bezig houd~, de hinder
nis niet onvoorzienbaar was, ziet het Hof enkel 
na of de vaststellingen van de rechter de ge
volgtrekking die hij eruit treld niet tegen
spreekt (raadpl. de nota 2 onder verbr ., 13 juni 
1950, An·. T' e·rb>'., 1950, blz. 640) en of deze 
niet in conflict komt met een wetsbepaling, 
met andere woorden, of ze ja dan neen wette
lijk kan aangenomen worden (verbr., 30 maart 
1953, An·. Yerb1·., 1953, blz. 519). Het is tot 
deze laatste categorie beslissingen dat het be
streden arrest behoort. 

R.H. 
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OF LANDBOUWEXPLOITATIE. - BEDRIJFSON
KOSTEN. - TIEDRAG TOEGEKEND AAN DE ZOON 
VAN DE EXPLOlTANT MET DEZE LAATSTE WER
KEND MAAR NIE'l' RIJ HEM INWONEND. - TIE
DRAG DAT EEN DEEL VAN DE WINS'l'EN VAN DE 
EXPLOI'l'ATIE UI'l'MAAK'l' EN NIET EEN BIJVOEG
SEL VAN WEDDE OF LOON. - TIEDRAG NlET AF
'l'REKBAAR ALS BEDRIJFSONKOS1'EN. 

Wanneer het hof van be;·oep vaststelt dat 
een bedrag, door de exploUant van een 
nijverheids- handels- ot landbonwbe
drijf, als bijvoegsel van werlde of loon 
toegekenrl aan :zijn zoon d·ie met hem 
we;·lct nwa;· niet bij hem inwoont, in 
we;·Tcelijlcheid de verdeling uitmaalct 
van de winsten door de exploitatie op
geleverd, rechtvaardi,qt het wettez.ijlc 
zijn weigering het ajtrelclcen van deze 
sam als bedrijfsonlcosten te aanvaa;·
den (1). (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kelen 25, par. 1, 1°, en 26, par. 2, 3o.) 

(SANTE EN CONSORTEN, 'r. BELGISCHE ST,\AT 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 april 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 27, paragraaf 3, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen bij koninklijk besluit van 12 sep
tember U36 samengeschakeld, doordat het 
arrest die bepaling toepast wanneer de 
verkrijger ener bezoldiging noch exploi
tant is, noch met de exploitant samen
woont, dan wanneer, artikel 27, para
graaf 3, lid 2, slechts als afwijking geldt 
van lid 1, dat elke splitsing van door me
de-exploitanten verwezenlijkte winsten 
verbiedt (argument afgeleid uit het woord 
« echter >l) en dienvolgens uitsluitend toe
passelijk is op de bezoldigingen aftrek
baar van de winsten, voortkomend van 
een gemeenschappelijk bedrijf, uitgekeerd 
aan !eden van een zelfde familie te zamen 
wonende, of aan de !eden van een vereni
ging of van hetzij welke gemeenschap : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat « de wijze waarop de onder
nemingen L. Sante de litigieuze som op 
het debet gebracht hebben insluit dat het 
in werkelijkheid gaat om een verdeling 
van door de onderneming voortgebrachte 
winsten, waarvan een helft op het krediet 

(1) Verge!. verbr., 28 september 1954 (Ar1·. 
Ve,·b?·., 1955, biz. 36) ; 20 september 1955 
(Bull. en PASIC., 1956, l, 13). 

van de zoon van de eigenaar der exploi~ 
tatie werd aangerekend, onafgezien van 
het hem al reeds toegekende loon n en dat 
de akte van 3 november 1945 door aan
leggers ingeroepen << slechts zou kunnen 
uitgelegd worden als de eenvoudige wils
uitdrukking van de de cujus en van zijn 
echtgenote om een aandeel der winsten 
aan hun zoon Paul Sante toe te ken
nen J>; dat het beslist dat de som van 
269.218 frank zogezegd aan tweede aan
legger ten titel van loon triegekend << in 
werkelijkheid een verdeling der winsten 
van de ondernemingen Sante uitmaakt en, 
dien volgens, bij de inkomsten van die on
derneming voor bedoeld dienstjaar moet 
gerekend worden n; 

Overwegende dat de enkele beschouwing 
dat de litigieuze som noch wedde noch 
loon uitmaakt ·volstaat om, bij toepassing 
van artikel 26, paragraaf 2, 3°, der sa
mengeschakelde wetten, het beschikkend 
gedeelte van het bestreden arrest wette
lijk te rechtvaardigen, dat de aftrekking 
ervan als bedrijfslast weigert aan te ne
men; 

Dat het middel, dienvolgens, ware het 
gegrond, bij gebrel• aan belang niet ont
vankelijk is ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 van het Burgerlijk Wet
hoek, 26, paragraaf 2, 3°, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen bij 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
samengeschakeld, doordat het arrest het 
geheel der !Jezoldigingen door de rechts
voorganger van aanleggers aan zijn zoon 
uitgekeerd als bedrijfslast weigert te be
schouwen, om reden dat slechts een deel 
van die bezoldigingen, hetzij 59.567 frank 
als normaal voorkomt, eerste onderdeel, 
dan wanneer aanleggers bij hun conclu
sies erop gewezen hadden, zonder desaan
gaande door het arrest beantwoord te 
worden, dat de administratie niet bewe
zen had dat de aan tweede aanlegger uit
betaalde bezoldigingen abnormaal zouden 
zijn, vermits sedert juni 1944 hun rechts
voorganger tot arbeid onbekwaam was en 
vermits zijn zoon sedertdien alleen de 
zaken van zijn vader had beheerd; twee
de onderdeel, dan wanneer het arrest 
vaststelt dat tweede aanlegger in het ou
derlijk bedrijf werkte en dat hij er zijn 
vader in zijn werk bljstond, en dan wan
neer artikel 26 het normaal karakter der 
lonen en wedden !Jetaald aan de werklie
den of bedienclen door de ondernemer te
werkgesteld, niet als voorwaarde van de 
aftrekking ten titel van bedrijfslasten 
stelt : 

Overwegende dat vermits bet bestreden 
arrest beslist heeft dat de som van 
269.218 frank aan tweede aanlegger ge
stort noch een wedde noch een loon nit· 
maakte, de beschouwingen van het arrest 
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betrefl'ende het al dan niet normaal ka
ralder van cUe som, in de onderstelling 
(!at zij te dien titel zou toegekend geweest 
zijn, als overtollig voorkomen, zoals uit 
het antwoonl op bet derd~ middel blijkt; 

Dat, dienvolgens beide onderdelen van 
J1et middel bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk zijn; 

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

6 april 1956. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. de Olippele, raaclsheer waarnemencl 
voorzitter. - V erslaggever, H. Bayot. -
Gelijlcl~tidende concl·nsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, I-II-1. G. 
Gothot (van de Balie bij het Hof van be
roep te Luik) en Van r~eynseele. 

1" KAMER. - 6 april 1956 

:NIIDDELEN TOT VERBREKING.- ZA
KEN VAN DIBEOTE IlELASTINGEN. - :NfiDDEL 
DAT BUI'fEN .DE PERKEN GAAT VAN RET GESCJIIL 
AAN RET ROF VAN llEROEP DOOR DE BECLAMA
TIE EN .RET BEROEP VAN DE BELASTINGPLICR
TIGE ONDERWORPEN, OF WAAROVER RET BE
S'l'REDEN ARREST UITSPRAAK DEED. - NIET 
ONTV ANKELIJK MIDDEL. 

In zalcen va.n directe bela.stingen is het 
middel da.t 1nt:iten (le perlcen gaat van 
het geschil dat aan het hot va.n beroep 
·was ondenv01·pen door de reclamatie en 
het beroep van de bela.sUngplichtige, of 
waarover het bestreden wrrest ~titspraak 
deecl, niet ontvanlcel'ijlc (1) (2). 

(WILLEiiiS, T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

I-lET HOF; - Gelet op bet llestreclen 
arrest, op 4 mei 1954 gewezen door het 
I-lof van beroep te Brussel; 

(1) Raadpl. verbr., 29 april 1952 (A>.,.. Fe>·b,·., 
1952, blz. 469) en 27 maart 1956 (Bull. en 
PAslC., 1956, I, 799). 

(2) Daarentegen, en uit oorzaak van het ka· 
rakter van open bare orde van de wetten betref· 
fende de belastingen is het middel dat een wet· 
telijk aan het hof van beroep onderworpen be
twisting betreft, of een betwisting door clit hof 
beslecht zelfs wanneer ze niet regelmatig bij 
dit hof was aanhangig geinaakt, ontvankelijk, 
alhoewel het niet aan de feitenrechter oncler
worpen werd (raadpl. verbl\, 10 juni 1952, 
Arr. Tle>·br., 1952, blz. 576; 22 juni 1954, ibid., 
1954, biz. 692, en de nota). 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1320, 1322, 1350, 3°, 1351 van 
het Bm'gerlijk Wetboek, 25, 26, 28, 35, pa
ragraaf 2, 55 en 56 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakelcl bij besluit van 31 juli 1943 of bij 
besluit van de Regent del. 15 januari 1948, 
28 van bet koninklijk besluit van 22 sep
tember 1957, gewijzigcl bij koninklijk be
sluit van 30 december 1939·, 2 van bet be
sluit van de Regent dd. 16 januari 1948 
tot samenschakeling van de wetten betref
fencle de nationale crisisbelasting, 1, 2, 11 
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot 
invoering van de extrabelasting, 1, 3, 4, 7 
en 13 van de wet van 15 october 1945 tot 
invoering van een speciale belasting, eer
ste onderdeel, cloorclat het llestreden ar
rest, om te beslissen dat aanlegster het 
bewijs te leveren had dat de winsten 
waarop ze belast werd, door haar niet ver
kregen waren, gesteuncl heeft op bet ar
gument dat de belastbare grondslagen 
voor de clienstjaren 1941 tot 1944, door een 
fiscale commissie bepaald waren, en, voor 
het clienstjaar 1945 van ambtswege geves
tigd waren, alhoewel bet aanneemt dat 
die elementen in een verslag van een des
kundige van het auclitoraat geput wenlen, 
dan wanneer, - daar bet miclclel in het 
bezwaarschrift opgeworpen was, zoals uit 
de clirectoriale beslissing blijkt, - bet 
llof diende na te gaan of het advies van 
de fiscale commissie wel met inachtne
ming van de wettelijke voorwaarden uit· 
gebracht was en clan wanneer nit clit on
clerzoek moest vloeien dat dit ad vies nietig 
was, eerst omdat de commissie, vermits 
zij geen andere macht heeft clan de be· 
lastbare bedragen bij vergelijking vast te 
stellen, onbevoegd was om uitspraak te 
doen over de punten omtrent het recht en 
omtrent de feiten welke bij haar aanhan
gig waren, en vervolgens omdat het advies 
van de commissie niet met reclenen om
kleecl was en ook tegenstrijclig was, door
dat bet in strijd met hun bewoordingen, 
verklaringen van aanlegster en 'Van een 
derde interpreteert alsmede de vaststellin
gen en conclusies van het expertise-ver
slag waarop het beweercle te steunen, ver· 

In dit laatste geval, inderdaad, kan het Hof 
- dat, in zake rechtstreekse belastingen, g'een 
middelen van ambtswege opwerpt (verbr., 
16 november 1954, A1·r. Ye>·b>-., 1955, blz. 167, 
en de verwijzingen aangehaald in nota 1) -
geen censuur uitoefenen op de machtsover
schrij ding begaan door het hof van beroep, 
tenzij de voorziening de schending door het 
bestreden anest aangeeft van de bepalingen 
die de perken vaststelden van het geschil dat 
het beroep van de belastingplichtige tegen cle 
beslissing van de directeur van de belastingen 
aan het hof van beroep onderwerpt. 
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slag dat het bezit van de exploitatie aan 
een derde toekende en vaststelde dat deze 
derde, voor eigen rekening, de operaties 
had verricht waarvan aanlegster staande 
hield dat de winsten ten onrechte in de 
in haren hoofde belaste elementen begre
pen waren, en dan wanneer, zo het advies 
van de commissie nietig was en zo de. be
lastingen van ambtswege in strijd mef de 
bewoordingen en conclusies van l1et exper
tise-verslag gevestigd waren, het bewijs 
van de onjuistheid der aangeslagen be
dragen op aanlegster niet mocht rusten; 
tweede onderdeel : a) doordat het bestre
den arrest de bewijskracllt van de alden 
en van het gewijsde heeft geschonden, 
door, om aan aanlegster de eigendom toe 
te kennen van de winsten waarop ze be
last werd en welke ze beweerde door een 
derde verkregen en behaald te zijn, te 
steunen op de vaststellingen en conclusies 
van een deskundig verslag, dan wanneer 
dit verslag het wel"kelijk bezit van de 
exploitatie ·en van de winsten aan een 
dercle toekencle en het besluit inhielcl dat 
deze clerde de verrichtingen of een deel 
ervan voor eigen rekening uitgeoefend 
had, en dan wanneer, steunencl ov het
zelfde verslag, het militair gerechtshof 
tegen cleze dercle, als de werkelijke eige
naar van het beclrijf beschouwd, straf
rechterlijke en geldelijke veroordelingen 
heeft uitgesproken alsmede een verbeurd
verklaring welke de winst cler leveringen 
aan de vijancl herneemt; b) cloordat het 
bestreden arrest de samenvoeging der ac
tiva 1!J44 van aanlegster en der activa 1944 
van een clerde aanneemt, zonder de ge
grondheid van die samenvoeging in hoofde 
van aanlegster te rechtvaardigen, en clan 
wanneer de wetten dergelijke samenvoe
ging slechts tussen echtgenoten beveelt; 
c) doordat het bestreden arrest, zoncler 
wettelijk zijn beslissiJ.1g te motiveren, het 
door aanlegster aangevoerd middel afge
wezen heeft, dat vermits, de derde per
soonlijk aangeslagen was op de winsten 
door hem verwezenlijkt en onrechtmatig 
bij de winsten van aanlegster gevoegcl, er 
een onclnldlmre dubbele zetting bestond, 
en geweigerd heeft de overlegging te be
velen van het fiscaal dossier van de derde, 
dan wanneer, het hof de verplichting had 
na te gaan of de betwiste aanslagen wet
telijk gevestigd waren en dan wanneer de 
aangevraagde overlegging het bestaan van 
die dubbele zetting aan het licht zou ge
bracht hebben : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, in haar beroep en in 
de aan het hof van beroep onderworpen 
conclusies, aanlegster de nietigheid van 
het advies van de fiscale commissie ·niet 
aanvoerde; 

Overwegende dat aanlegster de door 
!mar tot de directeur dcr helastingen ge-

richte bezwaarschriften niet overlegt, en 
dat nit de beslissing van deze blijkt dat 
zij er zich toe beperkt had te verklaren 
dat zij niet akkoord ging <<met de cijfers 
van de inkomsten in het advies van de 
fiscale commissie vermeld )) , de feitelijke 
motieven te critiseren evenals het door die 
commissie afgeleid besluit « wat het derde 
punt aangaat (winsten van ontsmettings
werken van krotwoningen) >>; 

Overwegende dat noch uit het bestreden 
arrest, noch uit enig stuk waarop het hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de door 
het midclel bedoelde betwistingen door 
aanlegster aan de directeur der belastin
gen zouden onderworpen zijn geweest ; 
dat, ·vermits deze niet van ambtswege die 
vragen behandelde, het hof van beroep er 
ook niet over mocht uitspraak doe.n; 

Overwegemle derhalve, dat het eerste 
onderdeel van het middel, welk buiten de 
perken gaat van het geschil aan het hof 
van beroep door het bezwaarschrift en het 
beroep van aanlegster onderworpen, niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster hij de voor

ziening de bescheiden door het middel be
doeld, namelijk het expertise-verslag en 
het arrest van het militair gerechtshof 
niet heeft gevoegd en niet aanvoert dat 
het onmogelijk was ze over te leggen; dat 
het bestreden arrest de inhond ervan niet 
aanhaalt; dat, dienvolge.ns, in zoverre het 
aan het bestreden arrest verwijt de be
wijskracht geschonden te hebben van dat 
expertise-verslag en van het gezag van het 
gewijsde dat aan de beslissing van het 
militair gerechtshof verbonden is, het 
middel niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geenszins de samenvoeging aannee1nt der 
activa 1944 van aanlegster en van een 
derde, doch steunende op de geschreven 
verklaringen van aanlegster en van deze 
derde, beslist dat de winsten voort
vloeiend nit de door deze laatste in naam 
en voor rekening van aanlegster gedane 
operaties in hoofde van deze belastbaar 
waren, terwijl de door die derde in per
soonlijke naa111 en voor eigen rekening 
gedane verrichtingen het voorwerp uit
maakten van << te zijnen laste op het ko
hier gebrachte aanslagen welke aan on
derlm vig geschil vreemd zijn )) ; 

Dat, te dien opzichte, het mitldel dat 
op een verl;:eerde interpretatie van het 
bestreden arrest stennt, feitelijke grond
slag mist; 

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

G april 1956- - Je kamer. - TToorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. ~ Verslagge·ver, H. Bayot. -
Ge/.ijlcltt.idende concl·usie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. C. de 
Mey (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

l c KAMER. - 6 april 1956 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ZAXEN VAN. RECHT
STREEKSE BELASTINGEN. - ARREST DAT EEN 
BIJ CONCLUSIES ONDER WOORDEN GEBRACffiTE 
EIS VERWERPT.- ARREST DAT DE REDEN VAN 
DEZE VERWERPING NIET AANGEE~'1.'. -· SCHEN
DING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BETIOEP. -PER
KEN VAN HET GESCHIL AAN HET HOF VAN BE
IWEP .ONDERWORPEN. 

1 o Bchendt artilvel 97 van de G·rondwet 
het arrest dat, zonder cle 1·eclen op, te 
_qeven, een eis 1Je·nve1·pt, in conclttsies 
door een belastingschulclige in de extra
belasting oncler woorden geb1·acht, en 
strelclcencle tot een verm·indering van de 
belastbare grondslag wegens wettelijlw 
vrijstelling van zelvere inlcomsten (1). 

2° Kennis hebbencl van het beroep van de 
belastingpl-ichtige tegen de besl'issing 
van de directet£1' van cle belastingen, 
mag het hot van beroetJ, uitgezonclercl 
wanneer het gaat om ve1·val floor 1fit
slttiting, en/eel kennis nemen van cle be
twistingen door de 1·eclamatie aan de 
directe·u.r onderwoTpen en van cle punten 
t.vaaTvan cle di1·ecteur van ambtswege 
lcennis heett genomen (2). 

(DEHE, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 jnni 195! gewezen door het 
Hof van beroep te Lnik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, paragraaf 1, littera c, 4, pa
ragraaf 1, en 10 van de wet van 16 october 
1945 tot invoering van een e;xtrabelasting, 
3, lid. 2, van de wet van 18 october 1945 
betreffende de fiscale amnestie, doordat 
het bestreden arrest nocll antwoord heeft 
verstrekt nocll recllt heeft gedaan op het 

(1) Verbr., 28 september 1954 (A1·r. T'e1·b1·., 
1955, blz. 39). 

(2) Verbr., 17 februal'i en 27 maart 1956 
Bull. en PAsiC., 1956, I, 628 en 799). 

bij conclnsies v66r het hof van beroep 
aangevoerd middel naar lnid waarvan llet 
niet enkel behoorde de tijdens de belast
bare periode aangegeven en belaste win
sten van llet nitgeoefend vrij beroep viij 
te stellen van de extrabelasting, doch nog 
vijf tiende van cleze : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies staande hield dat, wat de extrabelas
ting aangaat welke de verzwegen winsten 
treft van het door hem in de loop van de 
belastbare periode uitgeoefend vrij be
roep, de belastbare grondslag, krachtens 
artikel 2, paragraaf 1, littera c, van cle 
wet van 16 october 1945, van artikel 3 van 
de wet van 18 october 1945, ten belope van. 
50 t. h. van de v66r de dienstjaren 1941 
en 1!H2 aangegeven en aangeslagen win
sten diende verminderd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze eis tot vrijstelling niet beantwoord 
heeft; 

Dat het middel, derhalve, gegrond is; 
Over het tweede middel, afgeleid nit 

de schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, paragraaf 1, littera c, 2, pa
ragraaf 3, 3, 4 en 10 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting, 25, paragraaf 1, 3°, 30, 55 en 56. 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen bij besluit van 31 jnli 1943 
samengeschakeld, 2 van het beslnit van 
de Regent del. 16 januari 1948 tot samen
orclening van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, 1320 en 1322 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, 1, 2 en 7 van de 
beslnitwet van 6 october 1944 betreffende 
de aangifte van vermogens in gond en in 
vreemcle munten, 1, 4 en 22 van de be
slnitwet van 6 october 1944 betreffende de 
telling van de Belgische en vreemde effec
ten, eerste onderdeel, doordat het bestre
den arrest het snbsidiair middel niet be
antwoord heeft door aanlegger bij concln
sies aangevoerd, en afgeleid hiernit dat, 
boven de 100.000 frank liquiditeit in Bel
gisch geld die aangenomen werd als in 
het begin van de belastbare periode .in 
zijn bezit te zijn geweest, zijn vermogens
toestand 1940 ook diende gekrediteerd met 
de waarde lletzij van tegeldemaking, het
zij op 1 jannari 1940, van 300 dollars, 
160 pond sterling en 50.000 Franse fran
ken, betreffende dewelke de directoriale 
beslissing erkend had dat aanlegger de 
aankoop ervan in 1938 en 19·39 had bewe
zen; en cloordat llet bestreden arrest -llet 
subsidiair middel met een hoofdmiddel be
treffende een aanzienlijker geheel van 
vreemde effecten heeft vermengd, dan 
wanneer de wet een onclerscheid maakt, 
tussen de biljetten in nationale munt en 
de vreemde effecten en dan wanneer de 
bewijsvoering van het arrest vreemd is 
aan het deel van de vreemde effecten 
waarvan het bezit erkend werd; tweede 
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onderdeel, doordat het bestreden arrest 
ten onrechte het door aanlegger aange
voerd middel,. dat hij op 31 december 1939 
·een belangrijk effectenportefeuille bezat 
die de activa· van 1944 moest rechtvaar
digen, heeft verworpen, en die verwerping 
motiveert door de beschouwing dat de 
o:vergelegde borderelleri namens een ven
nootschap opgemaakt waren en dat de 
inkomsten van die effecten nooit door aan
legger aangegeven waren geworden, dan 
wanneer aanlegger bij conclusies aanvoer
de dat uit de balansen van gezegcle ven
nootschap, waarvan hij de directeur en de 
belangrijkste aancleelhouder geweest was, 
llleek dat die vennootschap tijdens de ja
ren van verkrijging cler effecten geen por
tefeuille meer hall en dan wanneer noch 
de administratie noch het hof van beroep 
onderzocht hebben of die aankopen door 
de vennootschap in haar boeken opgeno
men werclen, enkele omstandigheid die het 
afwijzen van de verzochte aftrekking zou 
kunnen gerechtvaarcligd hebben, en, dan 
wanneer betrouwbare getuigen het bezit 
van die effecten door aanlegger hebben 
do en blijken en clan wanneer einclelijk, 
nit het gebrek aan aangifte der inkomsten 
van de titels niet kan afgeleid worden dat 
aanlegger de (!igenaar ervan niet was : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger aanvoercle 
dat boven zijn activa in nationale munt, 
hij in het begin van de belastbare periode 
vreemde munten bezat welke hij in de 
loop van gezegcle periode verkocht had en 
dat de prijs van hun tegeldemaking van 
de belastbare gronclslag cliende afgetrok
ken; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
va~tstelt, zoncler nit c1ien· hoofde gecriti~ 
seercl te worden, clat de aankopen van 
buitenlimclse deviezen door aanlegger in 
1938 en in 1940 gedaan niet beslissend zijn 
tot het v.aststellen van zijn vermogen op 
1 januari 1940; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
hierop wijst dat aanlegger verklaarcl had 
clat hij, in mei 1940, boven een zeker getal 
buitenlandse deviezen, 75.000 Belgische 
franken beza t en da t « de administra tie 
nit al die hoofden verenigd slechts 
100.000 frank liquic1iteit op 1 januari 1940 
heeft aangenomen, waarcle in Belgische 
franken uitgedrukt ll; 

Dat het arrest, ook de massa van aan
leggers activa opmakend, zowel in Bel
giselle munt als in buitenlandse deviezen, 
beslist dat geen enkele aftrekking kan 
aangenomen worden « boven de 100.000 fr. 
als liquiditeit aangerekend, waarde op 
1 januari 1940, de buitenlandse fondsen 
erin begrepen ll ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat, in 
strijd met de in het midclel aangevoerde 
bewering, noch de beslissing van de clirec-

teur der belastingen, noch het bestreclen 
arrest aangenomen hebben dat aanlegger 
op 1 januari 1940, 100.000 frank in Bel
gisch geld boven zekere bnitenlanclse cle
viezen beza t; 

Dat het miclclel, clat op een onjuiste 
interpretatie van het bestreden arrest 
steunt derhalve, in zijn eei·ste onderdeel, 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegencle dat aanlegger bij conclu
sies cleed gelden dat hij, in 1940, in bczit 
was van een belangrijke effectenporte
feuille; dat hij, ten eincle clit te bewijzen, 
aankoopborderellen overlegde welke de acl
ministratie van de hand heeft gewezen 
omda t ze op zijn naam niet o pgemaakt 
waren doch op naam van de naamloze 
maatschappij de Eigenaarsbond, waarvan 
hij een der voornaamste aandcelhouders 
was; dat, om te bewijzen dat die vennoot
schap de eigendom van die effecten niet 
had, llij deed gelden dat, sedert 1934, en 
namelijk in 1939 in de balans van de ven
nootschap geen enkele rubriek « porte
feuille ll voorkwam en dat in de boekhou
ding geen spoor van de verlropen of aan
kopen van effecten te vinden was; 

Dat volgens hem, daaruit vloeide dat de 
verrichtiugen in werkelijkheid met fond
sen welke aan hem toebelloorden gedaan 
werden en da t hij de alzo verkregen effec
ten tijdens de o01·log had tegeldegemaakt; 
dat hij eindelijk concludeerde dat, zo het 
hof van beroep onvoldoende ingelicht was, 
het vooralecr recht nit tc spreken, een on
derzoek van de boekhouding van voormel
de vennootscllap diende te doen uitvoeren; 

Overwegende dat het hof van beroep al
dus er toe gebracht was na te gaan niet 
of de naamloze vennootschap De Eige
naarsbond ja dan neen aankopen en ver
kopen van titels had gedaan, dan wel of 
het aanlegger zelf was en geen derde die 
deze verrichtingen verwezenlijkt had; 

rOverwegende dat het arrest een zeker 
aantal vermoedens opsomt waaruit het 
afieidt dat dit bewijs niet geleverd is; 
clat het hierop wijst dat aanlegger niet 
uitlegt waarom hij « buiten beursorclers 
in persoonlijke naam, andere operaties op 
naam van de vennootscllap ll had moeten 
doen uitvoeren, dat hij nooit de inkomsten 
van die waarden aangegeven lleeft en dat 
l1ij geen enkel bestancldeel overlegt aan
gaande de tegeldemaking van die effecten 
gedurende de o01·log; 

Overwegende dat, door aldus souverein 
in feite de bewijskracllt van de opgesomde 
vermoedens te oordelen, het bestreden ar
rest wettelijk zijn beslissing gerechtvaar
digd heeft en niet gellouclen was de impli
ciete verwerping van l1et aanbod tot het 
onderzoek der boeken en der overgelegde 
attesten bijzonderlijk te motiveren; 
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Dat het middel in zijn tweede ondercleel 
niet kan aangenomen worden; 

Over het derde midclel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Gronclwet, 464 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 61, 66 en 67 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen bij besluit van de Regent cld. 15 ja
nuari 1948 samengeschakeld, 5 en 6 van 
de wet van 6 september 1895, doorclat het 
bestreclen arrest ten onrechte aanleggers 
conclusies betreffende het bedrag cler ge
zinsuitgaven en betreffencle cle winst van 
het vierde kwartaal 1944, als nieuwe eisen 
lweft afgewezen, dan wanneer nit de be
woordingen van de reclamatie van aanleg
ger blijkt cla t cleze de herziening aange
vraagd hatl van zijn aanslagen om· reden 
dat hem geen ongerechtvaarcligde vermo
gensaccressen komlen aangerekend wor
den, en dan wanneer die motivering onge
twijfelcl alle elementen tler aanslagen op 
zogezegde vermogensaccressen gevestigd 
in betwisting bracht; het de in de recla
matie bedoelde aanslagen zijn welke het 
voorwerp van het geschil uitmaken; clan 
wanneer elk gebrek aan overeenkomstig
heid van de belasting met de wet, die de 
inning ervan regelt, de aanslag geheel of 
gedeeltelijk nietig maakt, welke nietig
heid van openhare orde is ; clan wanneer 
de wet niet hepaalt wat er client verstaan 
door << een reclamatie te motiveren ll ver
eiste welke overigens in de Nederlandse 
tekst niet uitgeclrukt is ; dan wanneer de 
belastingplichtige niet kan gehouclen wor
den de redenen zijner reclenen te geven; 
dan wanneer de clirecteur bij wie een re
clamatie aanhangig is de betwiste aanslag 
van ambtswege moet verbeteren naar 
mate cleze onregelmatig is en clan wanneer 
dezelfde zending opgedragen worclt aan 
het hof van beroep waarbij een beroep 
tegen een heslissing aanhangig wordt ge
maakt : 

Overwegencle dat, zonder te beweren dat 
de door hem bij zijn conclusies v66r het 
hof van beroep gestelde bezwaren betref
fende het bedrag der gezinsuitgaven en de 
winsten van het vierde kwartaal 1944, ver
meld zouclen staan onder cliegenen waar
van hij in zijn reclamatie gewag maakt, 
aanlegger nochtans beweert de ontvanke
lijkheid van die grieven af te leiclen uit 
het feit clat hij de herziening aangevraagd 
had van al cle bestancldelen der gevestigde 
aanslagen en dat het de in de reclamatie 
aangeduide aanslagen zi.in die het voor
werp van het geschil uitmaken, in al hun 
elementen en zoncler beperking; 

Overwegencle clat, kennis hebbend van 
het beroep tegen de beslissing van de eli
recteur der belastingen kr'achtens arti
kel 66 cler samengeschakelcle wetten inge
stelcl, het hof van beroep slechts kennis 
mag nemen van de betwistingen in de 

reclamatie opgeworpen en van de punten 
waarvan de directeur van ambtswege ken
nis heeft genom en; 

Overwegende clat de regels welke de res
pectieve bevoegdheden van de aclministra
tieve en gerechtelijke overheden bepalen 
van openbare orde zijn; dat zonder zijn 
macht te overschrijden het hof van beroep 
zijn jurisdictie in de plaats niet zou kun
nen stellen van de administratieve mach
ten, wat zou geschieden indien het zou 
statueren over geschillen v66r het hof op
geworpen zonder voorafgaandelijk aan de 
directeur onderworpen te zijn of het voor
werp uitgemaakt te hebben van de beslis
sing van deze ; 

Overwegende dat, zo uit hoofcle van het 
karakter van openbare orde van de belas
ting, het hof van beroep middelen welke 
v66r de directeur niet aangevoercl zijn ge
weest kan aannemen en zelfs van ambts
wege opwerpen, dit slechts kan geschie
dE)n mits die miclclelen de perken van het 
geschil clat aan het hof regelmatig onder
worpen is, niet te buiten gaan; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, cloch enkel voor zoveel het de 
eis verwerpt welke er toe strekte van de 
extrabelasting vrij te stelien 50 t. h. der 
winsten van het door aanlegger uitgeo~
fencle vrij beroep welke voor het dienst
jaar 1941 en voor het clienstjaar 1942 aan
gegeven en aangeslagen waren; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding· van onclerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigcle beslissing ; veroordeelt 
verweercler tot een viercle cler kosten en 
aanlegger tot de overblijvende drie vier
de; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroe]} te Brussel. 

6 april 1956. - 1• kamer. - Voorzittm·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla,l}gever, H. Bayot. -
Gelijlclu.idende conclnsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. C. de 
Mey (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel). 

2° KAMER. - 9 april 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'l'EN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
OP TEGENSPRAAK DAT EEN BEKLAAGDE, DIE VER
ZET AANTEKENDE TEGEN EEN VERSTEKARREST, 
VEROORDEEL'l'. - ARRES'l' DAT NlET OP PAS
SENDE WIJZE AN'l'WOORDT OP EEN EXCEPTlE IN 
DE AKTE VAN VERZE'l' VOORGESTELD. - GEEN 
VERZAKING AAN DE EXCEPTIE IN DE BESLUITEN 
'l'ER ZITTING GENOMEN. - NIET Gll.'MOTIVEERD 
ARREST. 
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rs niet gemotiveord, het arrest op tegen
spraak gewezen dat een belclaagde, op 
verzet v·an (leze laatste tegen een ver
stekan·est, veroordeelt, zonder op pas
semle w·ijze antwoor·d te verstrelclcen op 
een ewceptie (l'ie in de akte van verzet 
was vooryestel(l en waaraan tle ver·zet
ter in zijn besluiten ter zittiny yenornen 
niet verZ(ta/ct had (1) . 

(GHEYSENS, 'l'. OUSTERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vortl~:ring ge
wezen beslissing : 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt, zoncler op passende 
wijze het verweer beantwoord te hebben 
dat door hem bij conclusies v66r het hof 
van beroeo regelmatig voorgesteld werd 
en afgeleid was nit nietigheid van de aan
vankelijke dagvaarding om voor de cor
rectionele rechtbank te verschijnen, welke 
hem bij exploot van deurwaarder De Ooen 
betekend was geworden : 

Overwegende dat aanlegger in zijn ver
zet tegen het verstekarrest van 22 decem
ber 1955 met dagvaarding om te vm'schij
nen, zowel aan de oublieke als aan de 
burgerlijke partij betekend, in de << re
den 3 )) heeft doen gelden dat << de dag
vaarding van deurwaarder A. De Ooen 
nietig is, daar zij de persoon van wie de 
vordering tot dagvaarcling uitgaat niet 
aanduidt en de cleurwaarder daarin ver
klaart de handtekening niet te kunnen 
lezen )), in de << reden 20 )) dit middel· ont
wikkeld en het hof van beroep verzocht 
heeft voorrnelcle dagvaarding en gans de 
daarop gevolgde rechtspleging te vernieti
gen; 

Overwegende dat aanlegger, toen hij in 
de loop van de rechtspleging v66r de eer, 
ste maal voor de wijzende gerechten ver
<Jcheen, bij zijn conclusies ter zitting ge
nomen v66r het hof van beroep dat over 
zijn beroep uitspraak te doen had, ver
klaard heeft << de in het exploot van ver
zet vervatte conclusies te bevestigen )) ; 

Overwegende dat, ten aanzien van cle 
bovenaangeduide exceptie van nietigheid, 

(1) Verge!., betreffende de middelen van ver
weer in een aide van beroep voorgesteld, 
verbr., 19 october 1953 (A1'r. Ve1·b1'., 1953, 
biz. 102). 

VERBR., 1956. - 41 

I 

het bestretlen arrest zich ertoe beperkt 
te zeggen << dat de beschouwingen welke 
de beklaagtle in zijn ter zitting genomen 
conclusies en zijn akte van verzet doet 
geld en ter zake niet dienend zijn )) ; 

Overwegende clat dei·gelijk motief geen 
passend antwoord oplevert op het voorge
stelde verweer ; 

Dat het bestreden arrest, door aanleg, 
ger in deze omstandigheden nit ho'ofde 
van de telastlegging in voormelde dag
vaarding opgenomen, te veroordelen, het 
in het middel aangeduid artikel 97 van de 
Grondwet geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van verweerder Ous
ters : 

Overwegende clat verbreking van de 
over de ]Hlblieke vordering gewezen be
slissing vernietiging met zich brengt van 
de over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing welke het gevolg van de eerste 
is; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de tegenvorde
ring, door aanlegger tegen de Staat inge
steld, niet ontvankelijk verklaard wordt : 

Overwegende dat aanlegger zicll ertoe 
beperkt tegen clit dispositief zonder ver
dere toelichting aan te voeren dat << de 
reden naar recht faalt )) 1 maar << dat hij 
dit v66r het Hof van beroep te Luik .zal 
bespreken, indien hij beslist zich daar-
heen te begeven )) ; · 

Overwegende tlat, in de onderstelling 
dat clergelijke bewering een middel tot 
verbreking zou uitmaken, hetzelve even
wei, om reclen van zijn onduidelijk.heid 
niet ontvankelijk zou zijn; 

Om die redenen, en zonder dat de an
dere middelen, welke alle aan de tegen
vordering vreemd zijn, behoeven onder
zocht te worden, en zoncler acht te slaan 
op het aanvullend verzoekschrift, ter grif
fie vim het hof van beroep neergelegd op 
7 februari 1956, clit is na de verstrijking 
van de wettelijke termijn, verbreekt het 
bestreden arrest, behalve in .zover het over 
de tegenvordering, tegen de Staat inge
steld, beslist; beveelt dat melding 1al1 on
derllavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger en ver
weerder Ousters elk tot een vierde der 
kosten, het overige ten laste van de Staat 
zijnde; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

9 april 1956. - 28 kamer .. - Voorzitter·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Fersla[Jgeper·, 
H. Moriame. - Gel'ijlcluidende concli~sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu-

' reur-generaal. 
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2• KAMER. - 9 april 1956 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
HOGER BEROEP INGES'l'ELD DOOR RET OPENBAAR 
MINISTERIE ALLEEN. - fiERVORMING VAN DE 
BESLISSING OVER DE BURGERLIJ:ICE VORDERING. 
- 0NWE1'TELIJKHEID. 

2° VERKEER. - BESTUURDER EEN ZWEN
KING NAAR LINKS UITVOERENDE OM IN ZIJN 
AUTOJlERGPLAATS BINNEN TE RIJDEN. - BEWE
GING DIE GEEN MAN<EUVRE IN DE ZIN VAN AR
TIKEL 17 VAN DE VVEGCODE VAN 8 APRIL 195! 
UITMAAKT. 

so VERANTVVOORDELIJKHEID (BUI
'l'EN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDE
RING. - ]'OU'l' VAN DE BEKLAAGDE. - 00R
ZAAK VAN DE SCHADE. - FOUT VAN EEN DERDE. 
- BEKLAAGDE NOCHTANS GEHOUDEN TO'r G-E
HEEL HERSTEL TEN. OPZICHTE VAN HET SLACHT
OFFER. 

4° VERVVIJZING NA VERBREKING. __:_ 
S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VONNIS IN HOGER BEROEP VERBROKEN DAAR 
DE HECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS HEEFT 
GENOMEN VAN EEN BURGERLIJKE VORDERING 
DIE VOOR HEM NIET AANHANGIG GEMAAK'l' 
WERD. - DEFINITIEF GEI'ONNIS'IE VORDERING. 
- VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

1o Op het enlcel hoae1· beroez1 van het 
openb(£CL1' rniniste1·ie, vermag de rechter 
·in hager beroep niet de besliss·ing,, cloo1· 
dewellce cle eerste 1·echte1· de eis van de 
bwrgedijlce pa1·t-ij afgewezen heett, te 
her·vonnen (1). 

2o De bestu:wrdcr cUe zich naa1· l·bnlcs be
geeft om zijn C£1ttobe1·gplaats binnen te 
1"ijclen, voert geen mano::uvre in de zin 
van a1·t-ikel 17 van cle 1-Vegcocle van 

· 8 a1J1"il 1954 ttit, maar wel een 1'ichtinys
verwncle1·ing ge1·egeld cloQr a1·tilcel i25, 
ill, b, 1Htn die code. 

so Wanneer de belclaaycle een fmtt begaan 
heeft cl·ie cle floor cle bttrger'lijlce parti.j 
yeleclen scha(le veroorzaalct heeft, is hij, 
ten opzichte van het slachtofjer, gehou
den tot aeheel he1·stel, zelfs dan wan
nee·r cleze schacle eveneens verom·zaalct 
we'l'(l aoor de samenlopende fou.t van 
ee-n de·rde (2) . 

4o vVanneer een vonnis, in hoge1· beroev 
gewezen, ve1·b1·oken wordt in zover d6 
rechter ·in hoge·r be1·oep lcennis genornen 
heeft ·van een btt1·gerlijlce ·vordering die 
b·ij hem n·iet (Utnhangig gemaalct was, 

(i) Verbr., 20 september 1954. (Arr. T;e,·b•·., 
1955, biz. 8). 

(2) Verbr., 23 januari 1950 (Arr. Ve•·b•·., 
1950, biz. 328); 7 januari 1954 (ibid., 1954, 
lli.n~. · 

wordt de verbrelcina, op dat pnnt, zon
cle1· verwijzing u-itgesp?·olcen. (Sf. 

(DEBERG, T. DUCARREAUX, URBAN EN « SOCI!1:TE 
COOPERATIVE IN'l'ERCOMMUNALE ASSOCIATION 
LIEGEOII;lE D'ELECTRICITE >>.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 october 1955 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de ten 
laste van aanlegg-er ingestelcle publieke 
vordering : 

Overwegencle dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorcleringen welke tegen aanleg-
g-er ing·esteld wenlen · 

a) Door Urban : 

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 7 van de wet 
van 1 mei 1849, hetwelk artikel 202 vormt 
van het VVetboek van strafvorclering, Sen 
4 van de wet van 17 april 1878, de voor
afgaancle titel bevattencle van het VVet
IJoek van rechtspleging in strafzaken, 
1382 en 1S8S van het Burgerlijk VVetboek, 
en 97 van de Gronclwet, doorclat het be
streden vonnis, onder wijziging van de 
beroepen beslissing waarbij Ducarreaux 
veroorcleeld wercl tot beta ling, a an de bur
gerlijke partij Urban, van 1.992 frank als 
schaclevergoecling, aanlegger in verbreking 
veroorcleelcl heeft om aan voormelde bur
gerlijke partij clezelfcle som te . betalen, 
clan wanneer noch deze partij, noch aan
legger in verbreking van het beroepen 
vonnis in hoger beroep gekomen waren, en 
clan wanneer de rechter over de groncl 
derhalve de macht niet had clit vonnis te 
wijzig-en, in zover het geweigercl had aan
legger in verbreking te · veroorclelen tot 
betaling van schaclevergoeding jegens die 
burgerlijke partij : 

Overwegencle clat de eerste rechter de 
door de burgerlijke partij Urban ingestel
cle vorclering niet toegewezen heeft in zo
ver cleze tegen aanlegger gericht was; dat 
noch uit de stukken cler rechtspleging, 
noch ui t de bestreclen beslissing blijkt cla t 
clie partij in hoger beroep g-ekomen is; cla t 

(3) Verbr., 20 september 1954 (An·. Verb?'., 
1954, biz. 8); verg<il. verbr., 26 september 1955, 
s1tp1·a, biz. 34. 
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voormelde vordering niet uanhangig was 
bij de in hoger beroep nitspraak doende 
correctionele rechtbunk; waarnit volgt dut 
het bestreden vonnis, door aanlegger tot 
schadevergoeding jegens Urban te veroor
delen, de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; 

Dat het micldel gegrond is; 

b) Door Rene Dncarreaux : 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 17 van het ko
ninklijk beslnit van 8 april 1954, houden
ue algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 
17 april1878, ue voorafguande titel bevat
tende van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, om te be
slissen dat gans de verantwoordelijkheid 
voor het litigienze ongeval aileen op aan
legger rust en hem te veroordelen om de 
schade, door de burgerlijke partijen gele
den, integraal te herstellen, onder meer 
laat gelden dat het feit dat Ducarreaux 
op de weg naar links toe is afgeweken om 
thuis binnen te rijden, geen manamvre 
zon nitmaken naar de zin van artikel 17 
van de nieuwe Wegcode, en dat Dncar
reanx derhalve het voorschrift van dit 
artikel niet zon overtreden hebben, dan 
wanneer de in dit urtikel gebrnikte term 
cc manamvre )) elke beweging aanduidt 
welke een weggebrniker aan zijn voertuig 
geeft en welke van aard is om de normale 
gang van de andere voertnigen af te snij
den, en dan wanneer het feit dat een weg
gebruiker zijn voertnig op de rijweg naar 
links toe stnurt wel degelijk zodanige be
weging uitmaakt, welke de reden ook zijn 
moge waardoQr die weggebrniker daartoe 
gebracht werd : 

Overwegende dat Rene Ducarreanx ver
volgd werd ter zake van het overtreden 
van de voorschriften van de artikelen 17 
en 25, 2, b van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer van 
8 april 1954; 

Overwegende dat artikel 17 aan elke 
bestnnrder die een manamvre wil uitvoe
ren waardoor de normale gang der andere 
bestuurders kan belet of gehinderd wor
den, oplegt hen te laten voorgaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat de door Ducarreanx be
stnnrde automobiel twintig meter v66r het 
punt der botsing links, althans in het mid
den van de rijweg reed, en dat de linker 
richtingaanwijzer werkte, dat, toen deze 
bestuurder een zwenklng naar links uit
voerde, ten einde in zijn autobergpla~ts 
binnen te rijden, zijn voertnig aangereden 
geworden is door de automobiel van aan
legger die hem volgde; 

Overwegende dat, waar het vastgesteld 

heeft dat Ducarreanx zijn linker richting
aanwijzer in werking gesteld had, en dat 
llij zich overeenkomstig het voorschrift 
van artikel 25, 2, li, naar links begeven 
hull, het bestreden vonnis wettelijk heeft 
kunnen beslissen dut Ducurreaux, door 
vervolgens links af te slaan om zijn auto
bergplaats binnen te rijden, geen ma
namvre uitgevoerd heeft waardoor de nor
male gang van aanlegger llie hem volgde 
belet of gehinderd kon worden; dat deze 
immers, verwittigd van het voornemen 
van D1icarreunx links af te slaan, hem 
rechts dienfle voorbij te rijden, overeen
komstig de regel van artikel 21, 1, van de 
Wegcode; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

c) Door Maurice Ducarreaux en door 
de samenwerkende vennootschap cc Asso
ciation liegeoise d'electricite )) : 

Over het tweede midllel, hierboven ver
meld : 

Overwegende dat de ten behoeve van 
die burgerlijke partijen uitgesproken ver
oordelingen wettelijk gerechtvaurdigd zijn 
door de vuststellingen van het vonnis 
wuardoor is bewezen dat uunlegger een 
font begaan heeft en dat er een verbund 
van oorzakelijkheid bestaat tnssen deze 
font en lie door die burgerlijke purtijen 
geleden schade; 

Dat, al nam men aun dat ook Rene Du
carreanx een fout begaan zou l1ebben, 
aanlegger krachtens artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek evenwel ten opzichte 
van de kwestienze bnrgerlijke purtijen 
gehouden zon blijven tot geheel herstel 
van de schade van welker ontstaan zijn 
font mede oorzaak is geweest; 

Dat mitsdj.el1 het middel, in zover het 
tot staving van de voorziening tegen die 
burgerlijke partijen is voorgebracht, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

III. In zover de verklaring van voor~ie
ning luidt dat deze door aanlegger als 
burger lijke partij ingesteld is tegen Rene 
Dncarreaux, beklaagde : 

Overwegencle dat nit geen der stnkken 
waarop het hof acht kan slaan blijkt dat 
aanlegger zich tegen de medebeklaagde 
Rene Ducarreaux burgerlijke partij zon 
gesteld hebben; dat het bestreden vonnis 
tegen hem ten behoeve van laatstgenoem-
de generlei bepaling behelst; · 

Dat de voorziening in deze mate niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan voorwerp; 

Om die redenen, verbreekt het bestre.
den vonnis, cloch · enkel voor zoveel het 
aanlegger veroordeelt om aan verweerder 
Urban schadevergoeding te betalen en 
hem tot de kosten jegens die partij ver
oordeelt; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van on-
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derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger tot vier 
vijfde en verweercler Urban tot een vijfde 
der kosten; zegt dat er geen termen zijn 
tot verwijzing. 

9 april 1956. - ze kamer. - VoO?"Zitter:, 
H. Fettweis, voorzitter. - Yerslaggever, 
H. Neveu. - Gelijkl~tidende ooncl·ttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Ryn. 

2" KAMER. - 9 april 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ SrRAFZAKEN. - VONNIS 
DE INBREUK OP AR'l'IKEL 17 VAN DE WEGCODE 
VAN 8 APRIJ, 1954 BEWEZEN VERKLAREND. -
VONNIS VASTS'l'ELLEND DA1' RET VOEBTUIG DOOR 
DIT VAN BEKLAAGDE AANGEREDEN STILSTOND: 
DUBBELZINNIGE BEWEEGREDENEI\. 

Is geste·ztnrl op dnbbelzinnirte beweeg?·ede
nen en sohenclt !Uenvolgens artilcel 97 
van cle Gronrlwet, het vonnis rlat eens
rleels ten laste van rle belclaagde bewe
zen ve?·lclaa?·t rle telastlegging best~ttt?'
rler z·ijncle en een man-amv-re willende 
nitvoe·ren van aard ae n01·rnale gang van 
een arulere best·zmnle1· te beletten of te 
hinrle?"en, nagelaten te hebben hern te 
laten voorgaan, en ande?"deels vaststelt 
rlat het voe?"tnig. door clit van belclaag
rle aangereden, st-ilstond (1). 

(LEQUIME, T. N. V. BRASSERIE CAULIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 november 1955 in hoger be
roep gewezen door de Cw"l'ectionele Recht-
bank te Brussel; ' 

I. In zover de voorzieninp: gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schencling van artikel 97 van 
de Grondwet, daar de gronden waarop 
het bestreclen vonnis de veroordeling van 
nanlegger steunt clubbelzinnig· zijn : 

Overwegende dat aanlegger vervolgll 
werd ter .zake van, met overtredi:rig van 
artikel 17 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, op cle openbare weg bestuur
der zijnde en een manceuvre Willende uit
~ioeren waardoor de normale gang der an-

(1} Raadpl. verbr., 12 jnni 1H50 {A?"1'. Ve"b'··, 
1950, biz. 633). 

dere bestuurders kon belet of gehindercl 
worden, nagelaten te hebben hen te laten 
voorgaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om aanlegger te veroordelen, zich ertoe 
beperkt vast te stellen « dat het feit ... 
bewezen gebleven is zoals het ingebracht 
werd '' en << dat uit het ter zitting gedaan 
onderzoek blijkt dat de door Defays be
stuurcle wagen van de burgerlijke partij 
stilstond op het ogenblik toen de wagen 
van Lequime er tegen aanreed ''; 

Overwegende dat cleze redenen dubbel
zinnig zijn doordat zij in het midden la
ten of de rechtbank naar recht heeft Wil
len beslissen dat artikel 17 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954 verplich
ting in zich sluit de bestuurder wiens 
voertuig stilstaat te laten voorgaan, dan 
wel of zij in feite geacht heeft dat de 
bestuurder Defays verplicht was gewor
den te stoppen wegens het aankomen van 
een voertuig; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
artikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van verweerster gewezen : 

Overwegende clat verbreking- van de be
slissing over de publieke vordering ver
nietiging met zich brengt van de beslissing 
gewezen over de burgerlijke vordering, 
welke het gevolg is van de eerste ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clEin vonnis ; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt de verwerende vennootschap 
tot de helft cler kosten, terwijl de weder
helft ten laste van de Staat blijft; ver
wijst de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, "uitspraak cloende in hoger 
beroep. " 

9 april 1956. - 2" kamer. -. Voo,·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - ve,·slaggeve,-, 
H. Moriame. - GeZ·ijl;;lniclencle ·conclnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te?·, H. Dewit (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2c KAMER. - 9 april 1956 

1° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - SCHENDING VAN DE RECH'l'EN 
VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL VOORHOU
DENDE DAT DE RECHTER BESLIS1'. HEEFT ZONDER 
UIT DE PROCEDURE EEN ONREGELMA'l'IG VOOR
GELEGDE NOTA 'l'E VERWIJDEREN. - GEEN BE
WIJS VAN HET VOORLEGGEN VAN DE NOTA AAN 
DE RECHTER. - JVIIDDEL DAT FEIT)']LIJKE 
!lRONDSLAG MIST. 
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~o .ARBEIDSONGEV .AL. - WETTEN SAMEN
GEORDEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 
28 SEPTEMBER 1931. - TOEPASSINGSGEBIED. 
~ IN AANMERKING GENOMEN SCHADE, 

1° M'iSt feitelijlce gronrlslag, het middel 
aanvoerende dat de reahteT beslist heett 
zonder nit ae p1·oaed~we een nota die 
noah op tegenspraalc neergele,qrl was go
weest, noah op regolmatige wijze aan 
rle belclaa,gde meflegedeeld, te ve,rwij(le
,ren, wanneer noah nit fle bestreden be
slissinu noah wit enig wnde1· stu1c van 
rle reahtsplegi,ng blijlct dat rleze nota 
deel heett ,zr,itgemaalct van fle stnlcken 
waa1·ove1· de reahter heett be1·aadslan[!rL 

.2° De wetten betrejfenae de vergoedinrJ 
•tJnn ,ae sahade voorts1J'J''Uitenae uit llo 
a1·beiflsongevnllen nemen sleahts de ve'rc 
{!Oerli-ng in nnnmerkin[j vnn de schnrle 
1JOOrtspnr:itenlle Ltit een nantasting van 
lle persoon 1Jan ae arbeirle1·s; zij zijn 
toepasseUjlc noah op ongevallen rUe en
Tcel aan hun goeflMen sahaae 1Jeroo,r
,zaalcten, noah op a1·beillson{fevallen in 
zover deze awn deze goede1·en saharle 
veroorzankten. (vVetten samengeorrlenu 
op ,28 september 11)31, art. 1 en 19.) 

{MOUTON EN CONSORIEN, EN MOLAT'l'E 
EN CONSORTEN, T. MOUTON J~N CONSORTEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 21 juni -1955 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel; 

I. .Aangaande de voorziening van de ])e
klaagden .Mouton, Mustin en Histasse : 

Over bet eerste midclel, afgeleicl uit de 
scbeilding van de recbten der verc1ediging 
en van , de principes die de gereclltelijke 
expertises en de deskundigenverslagen be
heersen, schending inzonclerbeid van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 43, 44, 153, 
1go, 210 (koninklijk besluit nr 258 van 
24 maart 1946, artikel 4), en 211 van het 
Wetboek van straJvorclering, 144 van <le 
wet van 18 juni 1869 op de recbterlijke 
inricbting, doordat bet bestreden arrest 
een veroordeling bouclt ten laste van aan
leggers onder inaanmerkingneming of in 
elk geval zonder weglating uit het debat 
docb integeudeel met bamlbaving in bet 
dossier gedurende de beraaclslagiRg, van 
een « nota voor de burgerlijke partijen 
op het verslag van de beer Crussard JJ, 

gedagtekend 12 mei 1955, maar op bet om
slag voorzien van de datum 18 mei 1955, 
datum van de sluiting van het debat, zon
der dat er aang·eduid is of cleze nota v66r 
of na die sluiting neergelegd is ,geworden, 
nota welke de bandtekening draagt van 
de beei· M. Cosyns die in de loop van be,t 
debat onder de deskundigeneecl geboord 

werd, en welke niet als zodanig aan de 
beklaagden ter inzage voorgelegd is ge
worden, dan wanneer nit geen element 
van bet dossier blijkt, dat bewuste nota 
aan de vel'clediging voorgelegd werd en 
dan wanneer, .in elk geval zij het niet 
geworden is, inzonderbeid ' niet als uit
gaande van een der gehoorde deskundi
gen, en dan wanneer de opneming in het 
debat en cle banclhaving J.n het dossier der 
beraadslaging, gedurende het onderzoek 
over de grond, van die nota welke neer
gelegd werd door cle niet ontvankelijk ver
klaarde burgerlijke partijen, scbending 
oplevert van de recbten der verdediging 
en van de regelen welke de neerlegging 
van de verslagen en de desknncligenver
klaringen !Jebeersen : 

Overwegencle dat de in het middel be
doelde nota nocb genummerd, nocb sa
mengeregen, nocb geinventariseerd is; da t 
geen van de stukken der rechtspleging 
melding ervan maakt; 

Dat, zo het arrest gewag maakt van 
een advies, verstrekt door de « technici 
welke door de burgerlijke partijen geraac1-
pleegd werclen JJ, bet klaarblijkelijk ver
wijst naar de depositie ter terecbtzitting 
door clie twee tecbnici gedaan, en niet 
naar een nota welke van een bunner uit
gegaan was; 

Waaruit volgt dat niets bewijst dat zo
danige nota deel uitgemaakt beeft van de 
stukken waarover de recbter in hoger be
roep beraadslaagd heeft; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 

Over bet. tweecle middel, afgeleid uit 
de scbending vtm de artikelen m van de 
Gronc1wet, 418, 419, 420 van bet Strafwet
boek, eerste onderdeel, doorclat bij bet 
bestreden arrest ten laste vm,1 aanleggers 
een veroordeling geveld is nit lioofcle van 
doding en toebrengi:tig van slagen en ver
wonclingen nit onvoorzichtigheid, mndat 
zi.i drie fouten zouden begaan hebben : 
1 o het gebruiken van een gebrekkelijke en 
gevaarlijke methode om de litigieuze uit
zuivering te verricbten; 2° de onduidelijk
heid van de aan Chapelle gegeven onder
richtingen en bet nalaten met de vereiste 
vormen zijn aandacbt te vestigen op het 
gevaar c1er verricbting; 3° in aanwezig
heid der werklieden tot de verricllting te 
zi.in overgegaan, en verklaart dat elke der 
aldus omscbreven fouten met de dooll van 
de slacbtoffers·en de veroorzaakte verwon: 
dingen in verbancl van oorzaak tot gevolg 
staat, dan wanneer bet bestreden arrest 
vaststelt : 1 o dat de ramp te wijten is aan 
het feit dat een slecbt geplaatste venti
lator recbtstreeks in het gat waaide dat 
gemaakt werd in de muur welke de bolte 
met niijngas van de steengang scbeidde ; 
2° clat onderriclltingen waren gegeven ge
worden om de ventilator in de tegenge
stelde ricbting van het gat te plaats'en en 
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dat dergelijk gebruik « gerechtvaardigd 
was)}; 3° dat llet plaatsen van een venti
lator .waar dit gebeurde een « vergissing )), 
een « verkeerde manamvre )} van de uit
voerders was; 4° dat alle geraadpleegcle 
of gehoorde tecllnici « erop wijzen dat llet 
maken van een gat op zich zelf geen ge
vaar voor een ontsnapping van mijngas 
in zich sloot, .zo een Yerkeercle mancem~1e 
dit niet had veroorzaakt )} ; waaruit volgt 
dat de vaststellingen van llet arrest tegen
strijdig zijn, aangezien llet cloor het ar
rest aan aanleggers verweten ongeval niet 
kon veroor.zaakt worden zonder dat zich 
daartoe <le verkeer!le manceuvre van een 
derde voordeed; tweede onderdeel, door
dat h·et bestreden arrest aanleggers voor 
de ramp verantwoordelijk verklaart, wijl 
zij de verkeerde manmuvre niet voorzien 
llebben welke een uitvoerder kon verricll
ten en verricht lleeft, in strijd met de on
derrichtingen welke waren gegeven ge
worden, dan wanneer llet voorkomen van 
de font van een derde, die de recllt
streekse oorzaak van het ongeval, de do
dingen en de verwondingen is, en waar 
zonder deze zich niet zouden hebben voor
gedaan toepassing van de artikelen 418 
tot 420 'van het Strafwetboek uitsluit : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende Llat het bestreden arrest 
niet vaststelt dat de ramp te wijten is 
a an het feit dat een slecht geplaatste' ven
tilator rechtstreeks in het gat waaide dat 
gemaakt werd in de muur welke de ~olte 
met mijngas van de steengang sche1dde; 

Dat het beslist dat << drie zware fouten 
begaan werden, de eerste bestaande in het 
gebruiken van een gebrekkelijke en ge
vaarlijke methode, de tweede in de ondui
delijkheicl van de aan Ohapelle gegeven 
onderrichtingen en het nalaten genoeg
zaam zijn aanclacht te vestigen op het ge
vaar cler verrichting, de derde, welke het 
hof als verreweg cle ernstigste beschouwt, 
erin bestaande tot cle verrichting te zijn 
overgegaan in aanwezigheid van de arbei
ders )}, en dat << elke der aldus omschreven 
fouten in verband van oorzaak tot gevolg 
staat met de dood der in telastlegging I 
opgesomde slachtoffers en met de letselen 
door Yvan Sturbois ondergaan (telastleg
ging II) )} ; 

Overwegende dat het er weliswaar op 
wijst dat Ohapelle in de uitvoering van de 
verrichting een « vergissing )) zou begaan, 
« een verkeerde manmuvre )} zou gedaan 
hebben in verband met het gebruiken van 
een ventilator, maar dat het dit doet bij 
het onderzoeken van cle onclerrichtingen 
aan Ohapelle door aanleggers gegeven en 
ten einde de werkelijkheid aan te tonen 
van de tweede der te hunnen laste als 
bewezen aangeziene fouten, namelijk de 
onduidelijkheid en ongenoegzaamheid van 
die on!lerrichtingen ; dat het inderdaad 

eraan toevoegt « dat de hypothese van!.een 
verkeerde manamvre mocht en moest in 
overweging genomen worden )) ; , 

Dat de aangevoerde tegenstrijdigheiu 
mitsclien in het arrest niet voorkomt; 

Over het tweede onderdeel .: 

Overwegende dat het arrest aanleggers 
voor de ramp niet verantwoordelijk ver
klaart « wijl zij cle verkeerde man<:euvre 
niet voorzien hebben welke een uitvoerder 
kon verrichten en verricht heeft, in strijd 
met de onderrichtingen welke hem waren 
gegeven geworden )}, doch wel om reden 
van drie fouten welke het omschrijft als 
hun persoonlijk toe te rekenen zijnde· en 
als elke in rechtstreeks verband van oor
zaak tot gevolg met ongeval staande; 

vVaaruit volgt dat beide onderdelen van 
het mid del in feite niet opgaan; 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf I van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvor±nen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Aangaande de voorziening van de 
burgerlijke partijen Molatte, Messe, Lie
tard, Dandois, echtgenoten Neefs~Aver
maete, Ermand, Herault, echtgenoten Yer
naux-Regaert : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 vim de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1 tot 
4 en 19 van de wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende nit de 
arbeidsongevallen, samengeordend bij het 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
en gewijzigd bij de wet van 10 juli 1951, 
en 1382 en 1383 van het Bttrgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest het 
middel onbeantwoord gelaten heeft het
welk door de burgerlijke partijen voorge
stelcl werd in hun regelmatig v66r het hof 
van beroep genomen conclusies, en het
welk strekte tot herstel ten laste van de 
beklaagden en overeenkomstig het geUleen 
recht, van de schade spruitende nit de 
vernieling van de klederen en persoonlijke 
voorwerpen der slachtoffers, dan wanneer 
de door de rechters over de grond aange
nomen omstandigheid dat het ongeval in 
de loop waarvan deze vernieling zich voor
gedaan had een « arbeidsongeval )} was, 
niet in de weg stond aan het inwilligen 
van de eis der burgerlijke partijen, « naar
clien de wetten op de arbeidsongevallen 
geen betrekking kunnen hebben · op de 
rechten cler burgerlijke partijen op het 
herstel van de schacle die gesproten is uit 
de vernieling van de ldederen en persoon
lijke voorwerpen der slachtoffers )} : 

Overwegende clat het bestreden .arrest, 
zonder in clit opzicht bestreden te worden, 
beslist dat de dodingen en onvrijwillige 
verwondingen, ten laste van de beklaag
den Mouton, Mustin en Histasse ,als be-
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wezen aangezien, veroorzaakt zijn gewor
den door een arbeidsongeval dat onopzet
telijk door het bedrijfshoofd veroorzaakt 
werd; 

Overwegende dat het arrest de burger
lijke vordering van aanleggers niet out- . 
vankelijk verklaart, zelfs in zover zij 
.strekt tot herstel van de schade sprui
tende uit de vernieling van de klederen 
.en persoonlijke voorwerpen der slachtof
fers, om de reden dat, waar het forfaitair 
stelsel van de wet van 24 december 1903 
toepasselijk is, << de vergoedingen vastge
steld en de rechthebbenden vermeld zijn 
in die wet welke ieder beroep op het ge
meen recht, iedere contractuele of aqui
liaanse verantwoordelijkheid van de pa
troon of zijn aangestel<len volstrekt ui t
sluit »; 

Overwegende dat de wetten op de v.er
goeding van de schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen van het gemeen recht 
afwijken; dat zij derhalve op beperkende 
wijze dienen te worden uitgelegd; 

Overwegende dat in de artikelen 1 en 19 
van die wetten door de woorden « onge
val ll en « arbeidsongeval ll gedoeld is noch 
op de ongevallen waardoor slechts aan de 
goederen schade toegebracht werd, noch 
op de arbeidsongevallen in zover daardoor 
aan de goederen van het slachtoffer sella
de toegebracht werd; 

Dat die wetten enkel het herstel behan
delen en regelen van de schade voortsprui
tende uit de ongevallen « overkomen aan 
de werklieden ll ell' de daarmecle gelijkge
stelde werkenden, dit wil zeggen uit de 
gevolgen van een aantasting van hun per
soon; 

Overwegende, derhalve, dat artikel 19 
van voormelde wetten niet belet dat door 
het slachtoffer of zijn rechthebbenden 
overeenkomstig het gemeen recht herstel 
van de schade a;m de goederen gevorderd 
worde; 

Waaruit volgt dat, waar het, om de en
kele hierboven aangehaalde reden de stel
ling van burgerlijke partij van aanleggers 
niet ontvankelijk verklaart in de mate 
dat zij strekt tot vergoeding van het na
deel spruitende uit de vernieling van cle 
klederen en persoonlijke voorwerpen der 
slachtoffers, het bestreden arrest zijn dis
positief niet wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat het middel gegrond .is ; 

IlL Aangaande de voorziening van de 
burgerlijke partijen echtgenoten Lippens
Sintobin, echtgenoten Bougard-Tourdon, 
echtgenotenDuponchelle-Droesbeke, Pluys, 
Thys,' echtgenoten Bouquet-Meert : 

Overwegende dat aanleggers geen enkel 
mid del inroepen; 

Om die redenen, uitspraak doende over 
de voorziening van de burgerlijke partijen 
Molatte, Messe, Lietard, Dandois, eehtge-

noten Neefs-Avermaete, Ermand, Herault, 
echtgenoten Yernaux-Regard, verbreekt 
het bestreden arrest in zover het de bur
gerlijke vordering van aanleggers niet 
ontvankelijk verklaart in de mate dat zij 
strekt tot herstel van de schade spruiten
de uit de vernieling van de klederen en 
persoonlijke voorwerpen der slachtoffers; 
veroordeelt verweenlers Mouton, Mustin 
en Histasse tot de kosten ; verwerpt de 
voorzieningen van de beklaagden Mouton, 
Mustin en Histasse en van de burgerlijke 
partijen de echtgenoten Lippens-Sintobin, 
de echtgenoten Bougard-Tourdon, de echt
genoten Duponchelle-Droesbeke, Pluys, 
Thys, de echtgenoten Bouquet-Meert; ver
oordeelt cle respectieve aanleggers tot de 
kosten; beveelt dat melding van onder
ha vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
fllissing; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

g april 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslag,qever, 
H. Daubresse. - Gelijlcluidenrle ooncln
s·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH, della Faille d'Huysse en 
VanRyn. 

2" KAMER. - 10 april 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENG·EWONE TERMIJN. - TERMIJN DIE 
MAG GEBRUIKT WORDEN INGEVAL VAN ONTilRE
KEN VAN AANGTFTE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. ~ TERMIJN. - TERMIJN VAN 
OPENBARE ORDE. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUI'I'ENGEWONE TERMIJN. - TE LAAT INGE
DIENDE AANGii'TE. - AANGIFTE DIE, TEN AAN
ZIEN VAN TOE?ASSING YAN ARTIKEL 74 VAN DE 
SAMENGESOHAKELDE 'VETTEN BETREFFENDE DE 
Ii\'KOMSTENBELASTINGEN, GELIJKSTAA'l' MET HET 
ONTBREKEN YAN AANGIFTE. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANGI!'TE. - TE LAAT INGEDIENDE AANGIFTE. 
- · ADMINISTRATIE DIE AAN DE BELASTING
PLIOHTIGE BIJKOMENDE INLIOH1'Il'IGEN VRAAGT 
EN DIE AAN DE AANGI!'TE BESTANDDELEN ONT
LEENT DIENSTIG 1'0T HEr VESTIGEN VAN DE 
AANSLAG. - GEEN VERZAKING DOOR DE ADMI
NISTRATIE AAN HET INROE?EN VAN DE TE LATE 
INDIENING. 

5° AFSTAND. ~ VERZAJGNG AAN EEN RECHT. 
- STRIOTE UITLEGGING. - MAG SLEOHTS 
AFGELEID WORDEN UIT FElTEN DIE YOOR GEEN 
ANDERE UITLEGGINGEN VATDAAR ZIJN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANGIF'l'E. - vVE1; VAN 20 AUGUSTUS 1!}47. 
- WET DIE AAN DE BELASTINGPLIOHTIGE VOOR-
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SCHRIJFT VOOR HE'l' FISCAAL DIENSTJAAR 1947 
EEN NIEUWE AANGIFTE TE DOEN. 

1o Het ontbrelcen van aang'ijte van cle 'in
lcomsten levert voor cle aclministratie 
groncl o'f) om cle aanslag te vestigen in 
cle buUengewone ter'mijnen, b-ij a-rti
kel 7 4 vnn cle snmengeschalcelcle wetten 
betreffencle cle inlcomstenbelastingen ge
stelcl. 

2o De ter·mijn bf,nnen clewellce cle nangijte 
moet ingecl·iencl woTclen is vcm openbare 
OTde. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 53, 
par. 1.) 

3° De te lnat ingecUencle nnngijte stant, 
ten aanzien vnn cle toepnssing van nrt'i
lcel 7 4 1j(L?t cle snmenrteschalcelcle wetten 
betrefjencle cle inkomstenbelnstingen, ge
lij 7c met het ontbre lcen vnn aa-ngijte (1). 

4° Het feit, voor· cle administratie, nan 
cle belastingplichtige bijlcomencle inlich
tingen te hebben gevr'aagcl ter aanmtl
Ung vnn deze bevCLt in zijn aangitte en 
ann deze lnntste, als feiteUjlce ver'moe
clens, de bestnndclelen, clienstig tot het 
·vest·igen van de aanslag te hebben ont
leend, implicee·rt ,qeen ver'Znlcing, door' 
de nclmin·ist·rnt'ie, z·ich te be·roetJen 01J de 
nieti,qheicl van de na-ng·itte tvegens te 
late inclien'iny. 

5° De verzalcingen vnn een recht hoeven 
strict u.itgelegd te worden en lc1mnen 
slechts afgeleid wor·den 1tit jeiten die 
vooT geen andere nitlerming vatbaar 
zijn. 

()0 De wet van 20 n1t,qu.st1ts 1941 schrijft 
de belastingplichtige voor' een niettwe 
nnngifte in de belastingen, voor· het 
dienstjanr 19.17, te doen. 

(N. Y. ETABLlSSEMENTS DECHESNE," 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER vAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1955 gewezen door Iiet 
Hof van beroep te Luik; 

Over het vierde en het zesde middel sa
men, het vierde, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Gronclwet, 1319 

(1) V er,gel. verbr,, 1 juli en 23 december 
1947 (A1T. FeTbJ·., 1947, biz. 243 en 431); 12 ja
nmiri 1948 (ibH., 1918, biz. 17); raadpl. verbr., 
4 october 1955, s"P''CL, biz. 68, en de nota, 
onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 83; zie oak de nota 1 onder verbr., 13 juli 
1!Hll (Bull. en PAsrc,, 1948, I, 458), alsook de 
nota 2 onder verbr ., 21 juni 1955 ibid., 1955, 
I, 1145),. 

van het Burgerlijk Wetboek, en ·vall de 
wet van 20 augustus 1947, doordat, om 'te 
verklaren dat de bijzondere waarde welke 
cle wet verbonden had aan de aangifte ·in 
de inkomst(;)nbelastingeri door aanlegster
op 19 juni 1947 over het dienstjaar 1947 
gedaan, te loor gegaan was, het arrest 
hierop steunt dat deze aangifte niet op 
adequate wijze voldeed aan de nieuwe 
wetgeving (wet van 20 augustus 19ih, 
welke moest dienen om cle grondslag van 
de belasting te bepalen, dan wanneer ver
weerder zelf bij conclusies erkende dat 
aanlegsters belastbaar inkomen, overeen
komstig deze nieuwe wetgeving bepaald,. 
clatgene was dat bleek uit de aangifte die· 
v66r de inwerkingtreding ervan ingediend 
was; het zesde, afgeleid uit de schending 
van artikel 74 van de samengeschakelde 
wetten, doordat het arrest, om te verkla
ren dat de administratie over de termij
nen van artikel 74 van de samengescha
kelde wetten beschikte om ten laste van 
aanlegster de belasting op lmar belastbare 
inkomsten van het dienstjaar 1947 op het 
kohier te brengen, hierop steunt dat de 
administratie tengevolge vaJi het ontbre
ken van aangifte zekere opspbringen 'heeft 
moeten doen om tot het vestigen van clie 
aanslag, te kunnen komen, dan wanneel" 
de administratie zelf niet aanvoerde dat 
zulke OIJsporingen, die het arrest niet na
der omschrijft, nodig waren geweest, 
maar dan wanneer integendeel uit de over
eenstemming tussen de aangeg;even inkom~ 
sten, van welke inkomsten de controleur 
in zijn bericht van 15 december 1!+47 ge
wag maakt, en de basis van de in 1949 
op het kohier gebrachte aanslag blijkt dat 
cle aangifte van 19 juni 19'47 volledig en 
juist was : 

Overwegende dat deze middelen opko-· 
men tegen subsidiaire redenen waardoor 
het arrest verklaart dat «in elk geval ll, 
daar aanlegster de nieuwe aangifte, bij' 
de wet van 20 augustus 1947 voorgeschre
ven, niet ingediend heeft, de admi:riistratie· 
niet in het bezit van een volledige aan
gifte is gesteld geworden; 

Overwegende dat !leze redenen ten over
vloede gegeven waren, naarclien het arrest 
zijn beslissing wettelijk rechtvaarcligt 
door de redenen welke het in hoofdzaak 
laat gelden; clat immers het arrest; zon
cler in dit opzicht gecritiseerd te wouden, 
door bedoelde redenen vaststelt dat de ,OP 
19 juni 1947 gedane aangifte in de liti
gieuze belastingen te laat ingediend is ge
worden; 

Overwegende dat het ontbreken van 
aangifte op zich zelf, afgezien van )let 
onvolledig of onjuist karakter der aan
gifte, voor de administratie grond· ople~ 
vert om de aanslag in de buitengewone 
termijnen, bij artikel 7 4 van de samenge
schakelcle wetten gesteld, te vestigen;. 
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Overwegende, enerzijds, dat, vermits de 
termijn binnen welke de aangifte moet 
ingediend worden van openbare orde is, 
de te laat ingediende aangifte ten aanzien 
van toepassing van artikel 74 der samen
geschakelde wetten gelijkstaat met het 
ontbreken van aangifte; dat, anderzijds, 
afstand strikt client te worden uitgelegd 
en enkel kan afgeleid worden nit feiten 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn; 

Dat het derhalve wettelijk is dat de 
rechter over de grand in hoofdzaak be
slist heeft, eensdeels, dat de door aan
legster te laat neergelegde aangifte met 
het niet doen van aangifte gelijkstaat, en 
anderdeels, dat de feiten inlichtingen ge
vraagd te hebben tot aanvulling van de in 
de aangifte vervatte, en aan de aangifte, 
als feitelijke vermoedens, de tot het ves
tigen van de aanslag dienstige elementen 
ontleend te hebben, geen verzaking door 
de aclministratie kunnen impliceren van 
het inroepen van de nietigheid der aan
gifte wegens te late indiening; 

Dat eruit volgt clat de midclelen van 
belang ontbloot, en clienvolgens niet ont
vankelijk zijn; 

Over het vijfde miclclel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 54 van de samenge
schakelde wetten, doordat nit het bestre
clen arrest blijkt dat aanlegster voor het 
clienstjaar 1947 twee trouwens onregelma
tige aangiften had clienen te cloen, de ene 
op een niet geschikt formulier binnen vijf
tien · clagen na de goedkeuring van haar 
balans, de andere buiten de wettelijke ter
mijnen op het formulier, in uitvoering Yan 
de wet van 20 augustus 1947 vastgesteld, 
clan wanneer, volgens artikel 54 van de 
samengeschakelde wetten, elke belasting
plichtlge gehouden is per dienstjaar 
slechts een regelmatige aangifte over te 
leggen : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
niet beslist dat artikel 54 van de samen
geschakelde wetten de verplichting in
houdt twee aangiften te doen, maar wel 
clat de wet van 20 augustus 1947, waarvan 
in het middel g·een schencling is aange
voerd, blj uitzondering voor het clienst
jaar 1947 een nieuwe aangifte voor
schreef; 

Dat het middel, hetwelk op een onjuiste 
uitlegging van de bestreclen beslissing ge
steuncl is, in feite niet opgaat; 

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

10 april 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1· 
en verslctggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlclnidenlle 
concl1tsie, H.· Ganshof van cler Meersch, 
a!lvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Go-

thot (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Luik) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - lO april 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA
BELASTING. - VASTSTELLING DA'f DE AANGROEI 
VAN DE INKOMSTEN VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
IN DE LOOP VAN RET BELASTBAAR TIJDPERK 
VOOR'l'KOM'l' UIT DE VERHOGING VAN ZIJN KA
PITAAL 1_'ENGEVOLGE VAN ERFENIS. - VVE'l'TE
LIJKHEID VAN DE BESLISSING DAT DIE INKOM
STEN NIET RET KARAKTER VAN ONDER DE 
EXTRABELASTING VALLENDE EXCEPTIONELE IN
KOMSTEN VER'l'ONEN EN DAT DE BELASTING
PLICH'l'IGE NIET DE HOEDANIGHEID VAN BELAS
'riNGSCHULDIGE IN DEZE BELASTING HEEF'l'. 

Doo1· vast te stellen llat lle aangroei vwn 
de inlcomsten van de belastingplichtige 
in lle loop van het tijdpeTlc, belastbaaT 
op het st1tk van extTabelasting, voort
lcomt ttit cle ve1·hoging van zi.in lcapitaal 
tengevolge van e?·fenis, beslist het hof 
van be1·oep wettelijlc dat aeze inlcomsten, 
om rellen van hun oo?·spronu, niet het 
lcaTalcte-r Vlm ondeT lle ext?·abelasting 
vallenrle exceptionele inlcomsten verto
nen, en, clienvolgens· dat de belasting
plichtige lle hoedanigheid van belasting
schnldige in lleze be lasting niet he eft. 

{BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER YAN FINANCIEN, 
T. DEPLECHIN.) 

AHREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 januari 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 112 van ue 
Grondwet, 1, paragraaf 2, 2, paragraaf 1, 
4, paragraaf 1, 5, paragraaf 6, 10, 1.1, pa
ragraaf 1, 17 en 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomstt>n, winsten en baten, 
en 56 van de wetten betreffende ue inkom
stenbelastingen, samengeschakelcl bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 1948, 
doordat het hof van beroep beslist clat het 
feit dat de inkomsten van de belasting
plichtige enkel aangegroeid zijn ingevolge 
het cleel dat hem in de nalatenschau van 
wijlen zijn . valier toegevallen is, eik ex
ceptioneel karakter doet verliezen aan het 
excedent dat berekend is door in mincle
ring brenging, op het totaal cler toege
kende inkomsten, van de aftrekken, in 
paragraaf 6 van artikel 5 van de wet van 
16 october Hl45 omschreven, dan ·wanneer 
in geen wetsbepaling te vinden is dat bo-
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vengemeld feit het wetsartikel krachteloos 
kan 'maken dat uitdrukkelijk bepaalt dat 
zodanig excedent als een exceptionele 
winst beschouwd wordt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
te recht allereerst als beginsel vooropstelt 
« dat, om de onderhevigheid aan de extra
belasting te bewijzen, de administratie 
door alle rechtsmiddelen, vermoedens in
begrepen, behalve de eed, dient te bewij
zen dat de belastingplichtige gedurende 
het belastbaar tijdvak baten heeft be
haald welke in de grenzim van paragraaf 1 
van artikel 2 van de wet van 16 october 
1945 vallen, en welke om reden van hun 
aanzienlijk beclrag, hun aarcl of enige om
standigheid een exceptioneel karakter ver
tonen ll; 

Dat het vervolgens beslist dat clergelijk 
bewijs ten deze niet geleverd is en dat in 
lloofde van verweerder geen onderllevig
heicl aan de extrabelasting bestaat; 

Overwegende dat cle rechter over de 
groncl vaststelt : 1o clat in 19g9 onder ver
weerders vader en zijn twee kinderen een 
personenvennootscllap met beperkte aan
sprakelijkheid opgericht werd, ten einde 
het door de vader in het leven geroepen 
nijverheidsbedrijf voort te zetten; 2° dat, 
nadat verweerders vader in 1942 overleden 
was, elk zijner kimleren de llelft van 
diens aandelen in de vennootschap erfde; 
go dat de aangroei van verweerders ili
komsten in de loop van het belastbaar 
tijdperk, welke door de administratie ai
leen ingeroepen is tot rechtvaardiging van 
de toepassing van de wet van 16 october 
1945, enkel voortkomt nit het deel dat 
hem in de nalatens"clmp van zijn vader 
toegevallen is; 

Overwegende dat, door aldus vast te 
stellen dat de aangroei, van verweerders 
inkomsten gedurende het belastbaar tijd
vak nit een aangroei van zijn kapitaal 
ten gevolge van erfenis voortkomt, de 
rechter over de grand wettelijk beslist 
lleeft dat cUe inkomsten. om reden van 
hun oorsprong, niet het karakter van on
cler de extrabelasting vallende exceptio
nele inkomsten vertoonden; 

Dat hij derhalve hieruit heeft kunnen 
afieiden dat verweerder niet de hoedanig
heid van belastingschuldige had, ertoe ge
houden een aangifte in bewuste belasting 
in te eli en en; 

Overwegende dat, daar het dispositief 
mitsdien door de vaststellingen van het 
arrest gerechtvuardigcl is, het midclel van 
belang· ontbloot, en clerhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

10 april1\l56. - 2e kamer. - Voor·zitte·r, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. -· Ferslaggever·, H. Daubresse. -

G-eUjlcl~tidende oonolusie, H. Ganshof van 
der Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 10 april 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. PERSONENVENNOOT
SCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID. - ALGEHEELHEID VAN DE BELASTBARE 
WINSTEN FICTIEF BESCHOUWD ALS TOEGEKEND 
AAN DE VENNOTEN OP DE DATUM VAN RET' SLUI
TEN VAN RET REKENING- OF BOEK.JAAR. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJE'SBELASTING. PERSONENVENNOOT
SCHAP J\IET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. 
- REGIME VAN RET BESLUIT VAN 2 MAART 
1942. - VENNOTEN PERSOONLIJK BELASTBAAR 
OP AL DE WINSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP. -
AANSLAGEN OP HUN NAAM IN RET KOHlER GE
imACH'l'. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERPLICHTING AAN 
DE PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID OPGELEGD BIJ HAAR AAN
GIFTE EEN OPGAVE TE VOEGEN WAARIN PER 
DEELGENOO'r RET BEDRAG VAN DE TOEBEDEELDE 
OF TOEGEKENDE SOMMEN WORDT AANGEDUID, 
ALSOOK EEN KOPIJ VAN DE BALANS EN VAN DE 
WINS'!'- EN VERLIESREKENING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJI!'SBELASTING. - VENNOO'r IN EEN PER
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSl'RA
KELIJKHEID. - GEEN VERPLICHTING BIJ ZIJN 
AANGIFTE DE ELEMENTEN TE VOEGEN WELKE DE 
VENNOO'rSCHAP ZELVE GEHOUDEN IS TOT STA
VING YAN HAAR .AANGIFTE OVIGR 'l'E LEGGEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUI'l'ENGKWONE TERMIJN. - VENNOOT IN EEN 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELI.JKHEID. - VENNOO'l' DIE BIJ ZIJN 
AANGIFTE DF. STUKKEN, EN NAMELI.JK DE BA
LANS DIE DE VENNOOTSCliAP ZELVE GEHOUDEN 
WAS Bl.T HAAR AANGIFTE 'IE VOEGEN, NIET GE-· 
VOIWD HEEI!''l', ~ GEEN RECHT VOOR DE ADMI
NISTRATIE ZICH 'l'E BEROEPEN OP DE BUI'l'EN
GEWONE TER:MIJN. 

6° INKOMSTENBELAS'.riNGEN. 
BUITENGEWONE 'l'ERMIJN. - TERMIJN DIE TEN 
VOORDELE VAN DE ADMINIS'l'RATIE BESTAAT IN 
DE J\IATE DAT 'ZIJ BEWI.JS'l' DA'l' DE AAN DE BE
LASTINGPLICHTIGE G.EWETEN TEKORTKO::\IING 
'1'0'1' EEN GEBREK AAN 01!' EEN ONTOEREIKEND
HEID VAN AANSLAG GELEID HEEFT. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP. - VERPLICHTING, VOOR HET HOF 
VAN REROEP, ZELF IN FEI'l'E EN NAAR RECH'l' 
EN BINNEN DE GHENZEN VAN DE BIJ DI'r 'HOJo' 
AANHANGIG GEMAAKTE BETWISTING, HE1' BE
DRAG VAN DE BELASTINGSCHULD 'l'E BEODRDE
LEN. 
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]o cTen aanzien 1Jan de peTsonenvennoot
schappen met bepeTlcte aanspmlcelijlc
heid, woTdt de algeheelheid van de be
lastbMe winsten fictief beschottwd als 
,toegelcend aan de vennoten op de datttm 
van het slttiten van het 1·elcening- of 
boelcjaa1·. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 35, par. 4, lid 1 en lid 2.) 

2° OndeT het Tc.qime van het beslnit van 
2 maaTt 1942, cijn de vennoten van pe·r
sonenvennootschappen met beperlcte aan
sprakelijlcheid, 1JersoonUjlc belastbaaT 
in de bed1·ijfsbelasting, indien het om 
weTlcende vennoten _qaat, op al de win
sten van de vennootschap, en wor·den 
de aanslagen op hun naam in het lcoh·ieT 
gebmcht. 

3° De peTsonenvennootschap met bepedcte 
aanspralcelijlcheid is eTtoe gehotulen bin
nen vijftien dagen na de goedlce-twing 
·van de balans- en de winst- en verlies
Telcening, en 1tite'l'l·ijlc zes maanclen na 
de afsluiting van het boelc- of Telcenjaar·, 
een inlcomstenaangifte ovm· te leggen, 
en aan deze jaaTlijlcse aangifte een op
gave toe te voegen waa?'in per· cleelge
noot het bedTag van de toebedeelde of 
toegelcende somrnen wonlt aanyeduid, 
met, a.fzondeTlijlc, het bedma van httn 
respectievelij lc aandeel in cle overige 
winsten, alsmede een atsclwift van de 
balans- en van de winst- en -veTliesre
lcening. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 35, par. 4, lid 2.) 

4° Zo het awn een ·vennoot ·in een per·so
nenvennootschap met liepe?·lcte awnspra
Jcelijlcheid behoort zijn aandeel in de 
gereser·veerde winsten van cle vennoot
schap awn te aeven, niets, nochtans, ver
plicht hem ertoe liij deze aan,qifte cle 
gegevens te voegen wellce cle vennoot
schap zelve tot stcwing van haar nan
gifte wettelijlc moet overlea,qen. 

:5o De ctclministrnt'ie vermaa niet zich te 
beroepen op ·de bttitenaewone te1·mijn 
1Joorzien bij ct?·tilcel 7 4 van cle snm enge
schctlcelcle wetten betTeffende de 'inlcom
stenbelnstingen om 1·eden de ven:noot in 
een peTsonenvennootschap n~et beperlcte 
annspTctlcelijli:heid zelf niet bij zijn ctctn
!Jifte r1evoead harZ de stulclcen, en name
Ujlc rle balm~s. a·ie de vennootschnp 
zelve aehattclen was bij hacw nwna'ifte te 
voeaen en clie ae nrlministTctt-ie moesten 
toelctten het bedntg ·vnn de cttsch-rijvin
yen ·wnnrtoe er wets overaegaan net te 
zien, met het cloel, namel'ijlc, het cwn
deel vnn cle ·vennoot in de aerese1··veenle 
·winsten te lJcpnlen. 

·6o De bu.itengewone tennijn bestnnt, ten 
voordele vnn ae nclministt·atie, enlcel ·in 
rle mnte ant zi:i liewijst clnt clc ann cle 
belnstinrmlichtiue ueweten telcoTtlcoming 

tot een uebrelc ctctn of een ontoereilcencl
he·irZ vnn nnnslng geleicl heett (1). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 7 4.) 

7° Wnnneer lle betwisUng, wellce floor·' cle 
·reclnmnt-ie vnn de belnstingplichtige ann 
cle lli·recten·r tot onderzoel;; voorgelegcl 
wets, bij het hot vnn beroep tvor·flt ann
hangig gemctctlct, moet dU hot, binnen 
de [!Tenzen vnn clie lietwisUna, zelf in 
feite en nctctr 1·ech't lu'.t bedrctg vctn cle 
belnst'ingschnlll beoorclelen (2). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN, 
T. BROGNIEZ, DUBOIS EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Etablissements 
Leon Dubois )) : 

Overwegende dat niet blijkt dat de voor
ziening aan verweerster betekend is ge
worden; dat zij derhalve niet ontvanke
lijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen .Marthe Brogniez, weduwe Leon Du
bois, Fran<;ois Dubois en M.arcelle Dubois, 
echtgenote Desmoulins, in hun hoedanig
heid van erfgenamen van Leon Dubois : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 917 en 112 van 
de Grondwet, 1317 tot 1332 van het Bur
gerlijk Wetboek, 25, 27 en 74 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van 31 juli 
1943, en bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 35, paragraaf 4, en 42 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluit van 
31 juli 1943, 2 en 7 van de wetten betref
fende de nationale crisisbelasting, samen
gescllakeld bij besluit van 31 juli 1943, 
2 en 6 van de wetten betreffende de na
tionale crisisbelasting, samengeschakeld 
bij besluit van de Regent van 16 januari 
1948, doordat het hof van beroep beslist 
dat de administratie van de buitengewone 
termijn, bij artikel 74 van de samenge
schnkelde wetten gesteld, geen gebruik 
mocht maken om de aanslagen te vestig~n 
welke onder artikel 20034 ten laste van 

(1) Verbr., 22 november 1955, supra·, biz. 
227, en 24 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 524). 

(2) Verbr., 16 november en 6 december 1955, 
supra, biz. 201 en 278, en 21 februari 1956 
(Hull. en PASIC,, 1956, I, 651). 
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wijlen Leon Dubois op het kohier ge
bracht waren, dan wanneer de adminis
tratie zich in de bij de wet vereiste voor
waarden bevond om van voormelde bui
tengewone termijn gebruik te lnmnen rna
ken: 

Overwegende dat tegen het bestreclen 
arrest opgekomen wordt in zover llet -be
slist over de aanslag in de gewone belas
tingen welke onder artikel 20034, dienst
jaar 1949, navordering over 1944, ten laste 
van wijlen Leon Dubois op het kohier ge
bracht wenl; 

Overwegende dat nit de reclamatie van 
verweerclers, nit de beslissing van, de di
recteur en nit het beroep dat op 17 au
gustus 1953 tegen deze beslissing ingesteld 
werd blijkt dat verweerders llet verval 
inriepen in zover cle litigieuze aanslag tot 
basis heeft het aandeel van hun' rec-hts
voorganger, werkend vennoot in de perso
nenvennootschap met beperkte aansprake
lijklleid << Etablissements Leon Dubois)), 
in de gereserveerde winsten van die ven
nootschap welke zouden opgeleverd zijn 
door exceptionele afschrijvingen, cloor 
haar over het lloekjaar 1943-1944 ten be
lope van 1.130.93(1 frank verricht; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder in dit opzicht aangevallen te wor
den, dat wijlen r,eon Dubois in de aan
gifte van zijn inkomsten welke hij over 
het clienstjaar 1944 ingecliencl heeft, over
eenkomstig de alstoen vigerencle wetge
ving het bedrag aangeduid heeft van zijn 
aandeel in de gereserveerde winsten van 
de personenvennootscllap met beperkte 
aansprakel\jklleicl « Etalllissements Leon 
Dubois)), met vermelding van de bena
ming en de zetel der vennootschap en van 
de datum der balans, en clat het bedrag 
van de exceptionele afschrijvingen << uit
c!rukkelijk vermeld was ten belope van 
1.130.939 franlt in- de van bijlagen verge
zelde aangifte die op 5 juni 1944 overge
maakt wercl )) door voormelcle vennoot
schap; 

Overwegende clat aanlegger ten onrechte 
betoogt da t de door wijlen Leon Dubois 
gedane aangifte desniettcmin op cUt punt 
onjuist en onvolledig was, om de reclen 
dat het verificeren en verbeteren ervan 
niet mogelijk=-waren clan aan de hand van 
uiterlijke gegevens, te weten de aangifte 
welke over hetzelfde clienstjaar door de 
vennootschap cc Etablissements Leon Du
bois )) gedaan wercl en de stukken, inzon
clerheid de llalans, welke daarbij waren 
gevoegd; 

Overwegende dat, ongetwijfeld, in be
ginsel een aangifte geen volleclig en juist 
karakter kan hebben inclien de aclminis
tratie verplicht is, om cle belastbare in
komsten te bepalen, acht te slaan op 
uiterlijke gegevens en nasporingen te cloen 
en inlichtingen te vragen om de draag
wijdte van de aangifte te bepalen ; 

Overwegende echter clat de wetten be
treffende de· inkomstenbelastingen, bij. be
sluit van 31 juli 1943 samengeschakeld, 
onder meer ten aanzien van de vennoten 
in personenvennootschappen met_ beperkte 
aansprakelijkheid een bijzonder regime 
invoerclen; 

Overwegende immers dat, enerzijds, 
-krachtens leden 1 en 3 van paragraaf 4 
van artikel 35 van evengemelde samenge
schakelcle wett(m, de algeheelheid van de 
belastbare winsten fictief beschouwd 
wordt als toegekend aan de vennoten op 
de datum van het sluiten van het reke
ning- of boel.:jaar, de vennoten persoonlijk 
belastbaar zijn in de bedrijfsbelasting zo 
het gaat om werkende vennoten en de 
aanslagen op naam van de vennoteli in 
het kohier gebracht worden; dat, ander
zijds, krachtens lid 2 van paragraaf 4 -van 
artikel 35 en artikel 54 van dezelfde wet
ten, de vennootschap ertoe gehouden is 
binnen vijftien dagen na de goedkeuring 
van de balans en cle winst- en verliesre
kening, en uiterlijk zes maanden na <le 
afsluiting van het boek- of rekenjaar een 
inkomstenaangifte over te leggen, en aan 
die jaarli;ikse aangifte een opgave toe te 
voegen waarin per cleelgenoot het bedrag 
der toebedeelde of toegekende sommen 
wordt aangeduicl, met afzonderlijk, het 
bedrag van hun respectief aancleel in de 
overige winsten, alsmede een afschrift van 
de balans en van de winst- en verliesre
kening; 

Overwegende dat deze verplichtingen 
aan de vennootschap opgelegd zijn ten 
eincle het nazien van de aangifte van de 
vennoot mogelijk te maken ; 

Dat, al client de vennoot zijn aande~l 
in de gereserveercle winsten cler vennoot
schap aan te geven, niets hem ertoe ver
plicllt bij deze aangifte de gegevens te 
voegen welke de vennootschap tot staving 
van haar aangifte wettelijk moet over
legg·en; 

Overwegende clat llet derllalve te recut 
is dat het bestreclen arrest beslist dat cle 
cloor wijlen Leon Dullois gedane aangifte 
ten aanzien van bovengemelcle exceptio
nele afschrijvingen niet onjuist of onvol
le<lig was, en dat cle aclministratie .zich 
niet op artikel 74 van meergemelcle samen
geschakelcle wetten kon beroepen om de 
betwiste aanslag op die basis te vestigen; 

Overwegende clitt aanlegger, om zoda
nige aanslag te rechtvaarcligen, vergeefs 
inroept da t in de aang·ifte van de vennoot
schap <c.Etablissements Leon Dubois)), en 
gevolglijk in clie van wijlen Leon Dubois, 
waarin naar eerstgemelcle verwezen wordt, 
andere onjuistlleclen zouclen sclluilen of 
andere leemten zouclen voorkomen dan die 
waarop de administratie aangaancle de 
exceptionele afschrijvingen heeft willen 
wijzen; 

Dat toch de buitengewone termijn· ten 
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voordele van de adn1inistratie slechts b_e
staat in de mate dat zij bewijst dat de 
aan de belastingplichtige geweten tekor~t
koming tot een gebreir aan of een ontoe
reikendheid van aanslag geleid heeft ; 

Waaruit volgt dat het mirldel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen H7 en 112 van 
de Grondwet, 1317 tot 1332 van het Bur
gerlijk Wetboek, 25, 27 en 74 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
samengeschakel<l bij llesluit van 31 juli 
Hl43, en bij besluit van de Hegent van 
15 jannari 1948, 35, paragraaf 4, en 42 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakelcl bij besluit van 
i:l juli 1943, 2 en 7 van de wetten betref
fende de nationale crisisbelasting, samen
geschakelcl bij besluit van 31 juli 1943, 
2 en G van de wetten betreffende de na
tionale crisisbelasting, samengeschakelcl 
!Jij besluit van de Hegent van 16 januari 
1948, doordat lret !Jestreclen arrest de aan
slag, onder ur 2001l4' ten laste van wijlen 
Leon Dubois op het kohier gebracht en 
gevestigd op bedrijfsinkomsten die 
4.135. 752 frank belie pen, totaal vernietigt, 
dan wanneer het uit de belastbare grand
slag slechts een <ler elementen ervan ver
wijdert, het aamleel van Leon Dubois in 
de op 1.130.939 frank geraamcle exceptio: 
nele afschrijvingen, doordat het de be
wijskracht miskent van de stukken 81 en 
8G van het dossier van wijlen Leon Du
bois en van de beslissing van de clirecteur 
welke alle elementen vermelden die aan 
voormelde aanslag ten grondslag gelegen 
hebben, doordat het een nanslag vernie
tigt welke rustte op inkomsten die het in 
geen zijner redenen onbelastbaar ver
klaanl heeft, en doordat het aldus ten 
lmte van verweerders onwettelijk een fis
caal yuorrecht in het leven geroe11en 
l!eeft : 

Overwegencle dat het beroep bij het hof 
nw beroep de betwisting aanhangig maakt 
welke door de reclamatie van de belas
tingplichtige aan cle directein· tot onder
zoek voorgelegd is; dat het hof binnen de 
grenzen !lier betwisting zelf in fei te en 
naar recht het bedrag van de belasting
~chulll llient te beoonlelen; 

Overwegende dat, volgens het aanslag
biljet betreffencle de aanslag nr 2D034, [le 
bedrijfsbelasting en de nationale crisis lie
lasting gevestigd zijn op bedrijfsinkom- . 
sten die 4.135.752 frank bel open; 

Overwegende dat, ten aanzien van die 
aanslag, de beslissing van dE~ directeur, 
waarbij het belastbaar bedrag tot 
4.109.104 frank verlaagd wordt, uitspraak 
doet over verscheiclene · betwistingen en 
wijlen Leon Dubois onderscheiden on
juistheden of leemten toerekent welke 

aan de exceptionele afschrijvingen vreemd 
zijn; 

Overwegende clat, zonder de werkelijk
heid van. die onjuistheden of leemten te 
beoordelen, en zonder te umlerzoeken of 
zij al dan niet het vestigen van een aan
vullencle aanslag in de buitengewone ter
mijn uit hoofde van de elementen waaro11 
zij betrekking hellben, rechtvaardigen, het 
bestreclen arrest zich ertoe beperkt te ver
klaren !lat zij (( zon<ler invloed zijn op het 
globalp principiele verwerpen van de ex
ceptionele afschrijvingen, hetwelk de be
twiste aanslagen aileen rechtvaardigt )) ; 

Overwegende dat het mitscliPn de be
wijskracht van de lleslissing van de di
redeur miskent en cle vernietiging van de 
betwiste aanslag niet motiveert wat de 
elementen van de belastbare grondslag be
treft, andere <Ian llet aamleel van wijlen 
Leon Dubois in de gereserveerde winsten 
van cle vennootscllap !! Eta!Jlissements 
Leon Dubois ll, tlie in exceptiunele af
schrijvingen bestaan; 

Dat het mid del in deze mate gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
clen arrest in zover llet hPslist over !le 
aanslag, onder ur 2.003! ten laste van wij
len Leon Dubois op het kohier gebracht, 
behalve in zover het verval laat gelden 
.vour het element van cle belastlmre grand
slag hetwelk opgelevenl is door het aan
tleel van wijlen Leon Dubois in de excep
tionele afschrijvingen, door de personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heicl « mtablissements Leon Dubois )) ver
richt; verwerpt de vourziening voor het 
overige; beveelt clat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worclen op cle 
lmnt van de gecle,eltelijk vernietigcle be
slissing; veroordeelt verweenlers Marthe 
Brogniez, wecluwe Leon Dubois, Fran~:;ois 
Dubois en Marcelle Dubois, echtgenote 
Desmoulins, tot het viertle en aanlegger 
tot clrievierde cler kosten; verwijst de al
clus beperkte zaak naar llet Hof vail lJe
roep te Luik. 

10 april195G.- 2..e kamer. - YoorzUter, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. ~ Ve1·slaggever, H. Daubresse. -
GeUjlcln·iclencle conclusie, H. Ganshof vari 
der Meersch, atlvocaat-generaal. - Plei
ter·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - ll april 1956 

1° RmDmNEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRmSTEN. - STRAFZAKEN. - IN CON
CLUSIES VOORGEBRACHT VERWEER DAT SLECHTS 
ZEKERE ONDER DE MISDRIJVEN 'l'EN LAS'l'E VAN 
DE BEKLAAGDE GELEGD BETREFT. - NIET BE-
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WEZEN YERKLAARDE MISDRIJVEN. - GEEN 
VERPLICHTING RET VERWEER 1E BEAN'fWOOR
DEN. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BEROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - RECHTER 
IN BEROEP ZONDER MACHT OM DE BEKLAAGDE 
EN DE VOOR DEZE BURGERLI.JK VERANTWOOR
DELIJKE PARTIJ TE ONTLAS'IEN VAN DE VER
OORDELING 'l'OT SCHADEVERGOEDING. 

1 o De t·eohte,- is n·iet gehouden nader ant
woorcl te ·vm·strelclcen op een ve,·wee1·, 
in oonol~tsies voo1·gebraoht, betreffenrle 
zelcere rnisdrijven clj.e hij niet bewezen 
ve·rklaa·rt (l). 

2" Op de enkele beroepen 1mn hct open
bacu· rnin·iste·rie en de b~wr1e1·lijke partij 
verrnag cle ,-eohter in beroep n·iet de be
lulaagcle en cle voo1· deze b~wge'l'lijlc ve•·
antwoonleU,ilce partij te ontlasten van 
de veroordeling tot sohadevergoeding 
cloo1· de ee1·ste reohter ten vooTdele van 
fle bu.Tg01'lijke partij u.itgesprolcen (2). 
(Wetboek van strafv., art. 202 [wet van 
1 mei 1849, art. 7] .) 

(DELENNE, '1'. LEii'kd~E J~N 'Nf~HION.) 

ARRES'l', 

I-IET I-I OF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1955 in hager be
roep gewezen door de OorrectioneH~ Recht
bank te Charleroi ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelde pnblieke vorclering : 

Over het derde middel, eerste onclerdeel, 
afgeleid uit de schenuing van de artike
len 97 van de Grondwet, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden vonnis de conclusies niet beant
woordt waarbij aanlegger deed gelden dat 
hij zoveel mogelijk rechts gehouden had : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd ter zake van het overtreden van de 
bepalingen van cle artikelen 12, 1, 26, 1, 
en 20, 2, van het algemeen reglement van 
8 april 1954 op de politie van het wegver
keer; dat het bestre(Jen vonnis enkel de 
tweede clier inbreuken te zijnen raste als 
bewezen aanziet ;· 

Overwegende dat de rechter over de 
grond het verweer in het micldel aange
haald, hetwelk alleen op de niet bewezen 

(1) RaadpL verbr., 25 januari 1956, swpTn, 
blz. 419. 

(2) Verbr., 8 november 19M (A1'1'. Verb1·., 
1955, blz. 144). 

verklaarde inbreuken betrekking had, niet 
behoefde te beantwoorden; 

Overwegende dat, anderzijds, het mid
del niet preciseert waarin het vonnis de 
artikelen 131.9 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek zou geschonden hebben; 

Dat clit onderdeel van het middel niet 
kan slagen; 

I<;n 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 gericht is 
tegen cle beslissing over de burgerlijke 
vordering, door aanlegger tegen verweer
ders Lefevre en Werion ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 200, 201, 202 
van het vVetboek van strafvordering en 
van het advies van de Raad van State van 
12 november 1806, doordat het bestreden 
vonnis, op de enkele hogere beroepen van 
aanlegger en het openbaar ministerie, het 
vonnis van de Rechtbank van politie te 
Beaumont van 21 juni 1955 gewijzigd heeft 
in zover bij dit vonnis aan aanlegger, bnr
gerlijke partij, schadeloosstelling voor het 
vim·de van de schade toegekend werd, dan 
wanneer, daar de beklaagde Lefevre en 
zijn bnrgerlijk verantwoordelijke niet in 
boger beroep g-ekomen waren, die veroor
deling clefinitief geworden was : 

Overwegende dat noch beklaagde Le
feVl·e, noch de burgerlijk verantwoorde
lijke partij w erion in hog·er beroep zijn 
gekomen van het vonnis waarbij zij ver~ 
oordeeld zijn tot het betalen van schade
vergoeding aan aanlegger in zijn hoeda
nigheid van burgerlijke partij; 

Overwegende dat op de enkele hogere 
beroepen door laatstgenoemde en het open
baar ministerie ingesteld, de recllter in 
boger beroep zich niet onbevoegd kon ver
klaren om van aanleggers vordering ken
nis te nemen en verweerders te ontlasten 
van de door de eerste rechter uitgespro
ken burgerlijke verooruelingen tot schade
vergoeding, zonder artikel 202 van !let 
W etboek van strafvordering en artikel. 7 
van de wet van 1 mei 1849 te schenden; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering, door verweerder We
rion tegen aanlegger ingesteld : 

Over het derde middel, tweede oncler
deel, afgeleid uit de scllending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis de conclusies niet behan
delt waarbij aunlegger deed gelden dat 
Lefevre, aangestelde van Werion, niet zo
veelmogelijk rechts gehouden had, en van 
zijn snelheid g-een meester gebleven was 
en ze niet clerwijze geregeld had dat hij 
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v66r een hindernis die hij kon voorzien,, 
kon stoppen : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies v66r de rechter in hoger beroep 
betoogd had, enerzijds, « dat Lefevre be
schikte over een vrachtautomobiel be
stemd voor wout1streken en gebouwd voor 
moeilijke terreinen, en dat de verbalisan
ten trouwens waargenomen hebben c1at 
rechts van hem geen ijslaag aanwezig was 
die de doorgang belette; dat hij niet zo
veel mogelijk rechts , gehouden heeft », 
anderzijds, cc dat hij door een remmen, dat 
op de met rijm bedekte bodem ongelegen 
kwam en af te keuren was, weggeslagen 
werd; dat mitsdien blijkt dat Lefevre zijn 
snelheid niet geregeld heeft om te kunnen 
stoppen voor een hindernis die hij kon 
voorzien >) ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dit verweer niet behandelt; dat het mits
dien niet regelmatig met redenen omkleed 
is en artikel !}7 van de Grondwet schendt; 

Dat cUt ont1erdeel van_ het middel ge
grond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
t1en vonnis, doch enkel in zover !let over 
de burgerlijke vorderingen uitspraak doet; 
verwerpt de voorzieningen voor !let ove
rige; beveelt dat melUing van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger tot de helft en verweer
ders tot de wet1erhelft der kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak na&r de Oor
rectionele Rechtbank te Bergen, in hager 
beroep uitspraak doende. 

11 april1956.- 2" kamer.- Voo-rzUter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve-r, 
H. Neven. - Gelijlcl·wirZende conclus-ie, 
H. Depelchin, advocaat-genental. - Ple·i
ter, H. Van Leynseele. 

2c KAMER. - ll april 1956 

GEJNEEJSKUNDEJ. - 0HDE VAN DE APOTHE
KERS. - TUCHT\'ORDEHING. - APO'l'HEKER 
DIE KOR'l'INGEN TOlcSTAAT. - GEEN VASTSTEL
LING VAN GELIJKTIJDIGE HANDELINGEN VAN 
AARD DE EER, DE EERLIJKHiciD OF DE W AAR
DIGHEID VAN EN DE GEHEIMHOUDING DOOR DE 
LEDEN VAN DE 0RDE AAN 'l'E 'l'AS'l'EN. - ToE
PASSING VAN EEN TUCHTSTRAF. - 0NWE'l'TE
LIJKHEID. 

Is onwettelijk de besUs~·iny van de ge
men{lde ra.nrl va.n l!eroep van de 0-rde 
van de apothelcers die een tuchtstraf 
u.itsp1·eekt ten la.ste vrm een apotheker 
om de enlcele 1·eden dat h·ij lco-rtingen 
heett toegestrtan aan zifn ol-ienten, :<:on-

der enl,qe tegelijlce1·t:ijd verriohte han
doling van aard d~ eer, de eedijlcheid, 
de waardigheid ·van en de geheimhou
ding doo1· de leden van .de Orde aan te 
tasten, te releveren. (Wet van 19 mei 
194!}, art. 5.) 

(LIPSZYC, T. ORDE VAN DE APOTHIGKERS.) 

ARRES'l'. 

I-IEJ'l' HQF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 mei 1955 gewezen door de 
gemengde raad van beroep met het Frans 
als voertaal, van cle Orde der apothekers; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
t:ling van de artikelen 78 van de Grond
wet, 5 en 14 van de wet van 19 mei 1949 
tot oprichting van de Orde der apothe
kers, doordat de llestreden beslissing ann 
aanlegger in verbreking een tuchtstraf
maatregel opgelegd heeft wijl hij beweer
delijk de regelen van de beroepsplichten
leer overtreden heeft door aan de klienteel 
kortingen toe te staan, hetgeen als een 
daad van oneerlijke concurrentie is ge
qualificeerd, dan wanneer : 1 o aanlegger 
in verbreking slechts de bedienc1e zijnde 
van de llandelsvennootschap welke eige
nares is van de officina, llij in disciplinair 
opzicht niet kan terechtstaan voor de 
handelspraktijken van die vennootschap ; 
2° aangenomen zelfs dat aanlegger in ver
breking disciplinair verantwoordelijk was 
voor de handelspl'aktijken van de ven
nootschap clie eigenares der officina is, de 
bestrec1en beslissing evenwel, door een 
tuchtstrafmautregel op te leggen wegens 
het toekennen van kortingen nan de klH~n
teel, ten onrecllte uls een met de beroeps
plichtenleer strijdige daad gequalificeerc1 
heeft een daad die enkel met het commer
cieel deel van de uitoefening van het lJe
roep van apotheker verband llouc1t, door
dat de bestreden beslissing er derllulve 
toe strekt de stoffelijke belangen der apo
thekers te vrijwaren en gevolglijk een 
machtsoverschrijcling begarm lleeft : 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
nan aanlegger de straf der schorsing op
legt cc wijl hij met de beroepsplichtenleer 
strijdige daden verricht heeft, door de 
klH~nteel aan te trekken door het toestaan 
van kortingen of door het gedogen van 
deze vorm van reklame >l ; 

Overwegende dat die beslissing vast
stelt rlat de feiten, ten laste van aanleg
ger als bewezen aangezien, materieel cc be
staan in het betalen van kortingen op 
vertoning nm de kassaticketten die lle
wijs opleveren van de aankopen Jl; 

Da t zij die kortingen omschrijft als 
c< daden van oneerlijke concurrentie uit
makend ll ; 

Dat, om ze te bestraffen, zij ten on-
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rechte hierop steunt dat de wetgever door 
het oprichten van cTe Orde « de misbrui
ken h1 de handelsbedrijvigheicl in de avo
theken heeft willen tegengaai:t )) ; 

Overwegende clat in werkelijkheid, de 
wet van 1!l mei 1949 tot oprichting van de 
Orde der apothekers tot doel heeft de 
loyale uitoefening van het apothel~:erslle
roep te verzekeren en de zedelijke llehm
gen der apothekers te beschermen met het 
oog op de vrijwaring van de volksgezoml
heifl; cla t zij er geenszins toe strekt de 
stoffelijke belangen der apothekers te b<-~
gunstigen, of een economisch regime in te 
VOPl'ell. 

Over.;vegentle dat het toestaan van kor
tingen enkel aan stoffelijke belangen af
breuk kan doen ; 

Overwegemle dat', waar niet teg·elijker
tijd handelingen verricht zijn geworden 
van clien aard dat .zij de eer, de eerlijk
heid of de waardigheid van en de geheim
houding door de leclen der Orde aan
tasten, het toestaan van kOrtingen op zich 
zelf niet strijclig is met de beroepsplich
tenleer, zoals de wetgever haar beschouwcl 
heeft toen hij de raden der Orde gelast 
heeft te zorgen voor haar eerbiediging ; 

Overwegende dat eruit volgt dat ter 
zake, de bestraffing van de l1ewecrde in
brenk op de beroepsplichtenleer van elke 
wettelijke grondslag ontbloot is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
lleslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietig'Cle beslissing; 
veroordeelt verwcerders tot de kosten; 
verwijst cle zaak naar de gemengde raad 
van beroep, met het Frans als voertaal, 
van de Orde der apothekers, anders sa
mengesteld. 

1l april1956. - 2• kamer. ~ Foo·rzitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - VerslarJueve·r, 
H. Moriame. - Gelijlclu.iclencle coJwl·usie, 
H. Depelchrn, advocaat-generaal. - PlC'i
ters, HH. Ansianx en Demeur. 

2" KAMER. - ll april 1956 

VERANTWOORDELIJKHEID (BTJl'J'EN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
0NGE\1AL. ~ BEKLAAGDE VEROORDEELD \VE
GENS EEN lliiSORIJF DAT SCHADE HEEFT VER
OORZAAkT. - 0NTLAST VAN EEN DEEL VAN DE 
BURGERLIJKE VERAN'l'WOORDELI.ffiHEID ZON
DER DAT VASTGESTELD WOHD'l' DAT RET SLACH'f
OFFER ENIGE FOUT ZOU BEGAAN HEBIJEN. -
0NWEITELIJKE IJESLISSING. 

De flncle1· Vftn een rnisflrijf is uehowlen cle 
schacle aoo·r het slcwhtojjer uelerZen en 
veroOJ".<J(ULkt aoor flit m·isrZ1·i.if inteuJ·aa/. 

te he1·stellen. Alleer~; een fou.t van het 
slachtojje1·, flie oo1·zalceUjk veJ"IJanrZ met 
ae scharZe ve1·toont, kan rZe veJ·antwoor
rlelijlcheia .van ae clnrle1· van het rnis
rlrijf ten opzichte vnn het slachtojjer 
·ve1·m.incleren (1). 

(COPPIN, 1'. BUSCHMANN.) 

ARREST. 

I-IET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 november Hl55 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rccht
bank te Marcl1e-en-Famenne; 

1 
Over het enig micldel, afgeleid nit de 

schencling van' de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 en 1385 van· het Bnr
gerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april1878, de voorafgaande titel bevat
tencle van het vVetboek van rechtspleging 
in strafzaken, doordat de bestreden be
slissing, met overneming van cle redenen 
van het beroepen vonnis, hetzelve beves
tigd heeft en, ten aanzien van de bnrger
lijli:e belangen uitspraak doende, bepaald 
heeft dat <<de eerste rechter te recht het 
aandeel in de verantwoordelijkheid van 
Buschmann op een vierde van de burger
lijke gevolgen van het ongeval vastge
steld heeft, terwijl drie viertle de eigenaar 
van llet dier ten laste moeten blijven )), 
en Coppin tot de helft der in hoger beroep 
gevallen kosten veroordeeld heeft, dan 
wanneer het beroepen vonnis, hetwelk 
aanlegger in verbreking van de tegen hem 
ingebrachte telastlegg·ing;en vrijgesproken 
en beklaagde Buschmann veroordeeld had 
nit hoofde van inbreuk on cle artikelen 418 
en 420 van het Strafwetiioek, en 26, 1., en 
28 van de W egcode (koninklijk beslnit van 
8 april 19M), desniettemin drie vierde van 
de schadelijke gevolgen van het ongeval 
ten laste van aanlegger in verbreking ge
latim had, zoncler op een font in zijnen 
hoofde te wijzen noch vast te stellen dat 
de schade veroorzaakt zou zijn geworclen 
door llet dier clat, naar de rechtbank oor
cleelde, Coppin onder zijn llewaking had, 
waarnit volgt dat de bestreden beslissing, 
welke ten andere llaar beslissingen door 
geen enkele eigen reclen rechtvaardigt, 
niet naar het vereiste van de wet met 
redenen omkleed is : 

Overwegendto dat de voorziening door 
aanlegg·er in hoedanigheill van burg·erlijke 
partij ingesteld is ; 

Dat zij ten opzichte vnn het openbaar 
ministerie ontvankelijk is in de mate dat 

(1), Verbr., 10 october 1949 (An·. Ye1'b1'., 
1950, blz. 59); 25 februari 1952 (ibirl., 1952, 
biz. 322); verge!. verbr., 19 maart 1951 \ibid., 
1951, blz. 414). 
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:zij sluat op de veroordeling van aanleg
ger, in voormelde hoedaniglleid, tot de 
helft van de in hoger heroep op de pu
olieke vordering gevallen kosten; 

Overwegencle dat aanlegger en verweer
-der vervolgcl waren nit hoofde van onvrij
willige verwondingen en nit hoofde van 
inbreuken op bet koninklijk hesluit van 
8 april 1954, houdende algemeen reglement 
op de politie van llet wegverkeer; 

Dat bet bestreden vonnis, onder heves
tiging van het beroepen vonnis, cle tegen 
verweerder ingebrachte telastleggingen 
bewezen verklaart, terwijl het aanlegger 
vrijspreekt; 

Overwegende dat llet l1eroepen vonuis, 
over aanleggers burgerlijke vordering uit
spraak doende, enlrel luidt, ter verant
woording van een splitsing der verant
woordelijklleicl, . << da t er grond is om 
sleclits een vierde van de verantwoorde
lijkheicl in de gevolgen van bet ongeval 
ten laste van de beklaagde Buschmann te 
leggen 11; 

Dat het bestreden vonnis, hetwelk in 
dit opzicht naar het beroepen vonnis ver
wijst, op dit plmt enkel gemotiveerd is 
door de overweging « dat de eerste rechter 
te recllt het aancleel van Buschmann in de 
verantwoordelijkhei<l op een vierde van 
de burgerlijke gevolgen van llet ongeval 
vastgestel d he eft 11 ; 

Overwegende dat, welke de zwaarte van 
tie font van de veroordeelde ook mag zijn, 
de.ze de door het misdrijf veroorzaakte 
scbade integraal client te llerstellen, tenzij 
er gewezen wordt op het hestaan van een 
·samengaande font waarvoor degene die 
bewuste schade geleden heeft, zicll client 
te verantwoorden; 

Overwegende dat bet hestreden vonnis, 
lletwelk aanlegger vrijspreekt, niet vast
stelt dat deze enige font zou begaan hell

, ben welke van dien nard was dat zij op 
bet gebeuren van het ongeval een weer
slag kon hebben; dat bet dienvolgens de 
splitsing van de verantwoordelijkheid tus
sen aanlegger en verweerder niet wette
lijk rechtvaar,digt; 

Waaruit volgt dat bet middel gegrond 
is; 

Overwegende dat de kosten van de he
tekening van de voorziening ann de ver
zekeringsmaatschappij « La Medicale 11 ten 
laste . moe ten blijven van aanlegger die 
.zicll tegen deze maatscllappij geen burger
lijke partij gesteld heeft; 

Om die redenen, verbreekt bet lwstre
den vonnis, in zover llet over aanleggers 
lmrgerlijke vordering en over de kosten 
.uitspraak cloet; beveelt dat melcling van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
lJeslissing; veroonleelt verweercler tot de 
kosten, daarin niet begrepen rle kosten 
Tan de betekening van de_ voorziening ann 
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de verzekeringsmaatschappij «La Mecli
cale )), welke aanlegg·er ten laste blijven; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Reclltbank te Neufcllateau, 
in boger beroep uitspraak <loende. 

11 april1956.- 2" kamer. - Voo1·zitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Daubresse. - GeUjlclnidende oonolusie, 
H. Depelcbin, advocaat-generaal. - Pki
ters, HH. Simont en De Bruyn. 

2" KAMER. - ll april 1956 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUI'.rEN 
OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
VORDERING TOT HERS'l'EL VAN DE SCHADE DOOR 
EEN MISDRIJF VEROORZAAll:T. - BEROEP OP 
EEN ADVOCAAT. - MAAKT GEEN BE3TANDDEEL 
VAN DE SCHADE UI1'. 

TV a.u .. neer het slaohtotte1· van een miscl-rijf 
beroep doet op lle bijstwncl van een nd
voonat orn in 1·eohte herstel te eisen van 
cle sohade cUe aan llit slaohtoffer ver
oorzanlct werd door d-it misdrijf, rnaalct 
dit bemep {!een bestanddeel 'll!it van dezc 
sa hade. H et lean dns ueen aanleicl'iny 
ueven tot herstcl. 

(PIERET EN COLLET, '1'. WAU'l'HION.) 

ARHEST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening beperkt. 
is tot de bepaling waardoor het bestreden 
arrest, over de vordering der burgerlijke 
partijen uitspraak doende, zegt dat er 
geen gronden zijn tot schadeloosstelling 
van de burgerlijke partijen nit hoofde van 
«vercledigingskosten 11; 

Over bet eerste micldel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 9-7 van de Grond
wet, doordat bet bestreden arrest aan 
aanleggers in verbreking hun eis tot scha
deloosstelling nit hoofde van verdedigings
kosten ontzegt, om deze redenen uat, 
naardien de bijdrage in de rechtskosten 
door zekere uitdrukkelijke bepalingen van 
het vVetboek van strafvorclering geregeld 
is, de enige in gescbil blijvencle kwestie 
clie was van de terugbetaling van llet lui
norarium van hun raadsman; dat het 
honorarium van de advocaat enkel door 
zijn client kan yerschuldigd zijn, en dat, 
vermits de burgerlijke partijen persoon
lijk de bewijslast van het door hen gevor
clercle bebben, de vergelcling welke zij ver
schuldigd zijn wijl zij die last nan hun 
raadsman opgedrager~ hebben, insgelijks 
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'te hunrlen laste komt, dan wanneer, eer
ste onderdeel, aanleggers in verbreking 
deden gelden dat hun raadsman in elke 
staat der zaak overeenkomstig de tradi
ties door hun toedoen zijn honorarium 
zou ontvangen en dat dit honorarium en 
de vergoeding, gevorderd wegens verdedi
gingskosten, die ten volle ter beoordeling 
van bet kennisnemend gerecht bleven, niet 
identiek waren; dan wanneer derhalve, 
waar bet bestreden arrest aan aanleggers 
een middel toeschrijft hetwelk verschilt 
van het door hen werkelijk voorgebracht 
middel, het dit middel· niet op passende 
wijze beantwoorcl heeft; clan wanneer, in 
elke staat der zaak, tweede ondercleel, het 
bestreden arrest het middel niet beant
woorcl lweft, door aanleggers getrokken 
uit de fout welke verweercler begaan heeft 
door niet v66r het rechtsgeding, een be
hoorlijke schacleloosstelling voor het door 
het ongeval veroorzaakt nadeel aan te hie
den; clan wanneer het arrest mitsclien in 
tweeerlei opzicht te kort ge<laan heeft aan 
de plicht van tle rechter zijn beslissing 
passencl met redenen te omkleclen ten aan
zien van de hem voorgestelde midclelen : 

Over het eerste omlerdeel : 

Overwegende clat in cle conclusies, door 
aanleggers in hoger beroep genomen, aan
gevoerd werd << dat de eis der burgerli.ike 
1mrtijen tot cloel heeft herstel te bekomen 
van het nacleel dat ontstaan is uit de ver
plichting waarin zij zich bevonden hebben 
tot het gerecht hun toevlucht te nemen 
om herstel te bekomen voor hun schade 
en, gevolglijk, voor tle kosten van rechts
kundige bijstancl, cle beslommeringen, 
stappen en uitgaven welke dergelijk be
roep op het gerecht noclig maakte; dat het 
geenszins een eis betreft, door de raads
man der burgerlijke partijen in zijn per
soonlijke naam of door een tussenpersoo_n 
uitgebracht ... ; dat de burgerlijke partijen, 
gelet op hun toestand en op de complexi
teit cler door het ongeval in het leven ge
roepen juriclische vragen, hun rechten niet 
op dienstige wijze konclen doen gelclen 
zoncler behulv van een rechtsgeleerde 
raaclsman ll ; 

Overwegemle tla t het arrest er allereerst 
op wijst « tlat, al beweren de burgerlijke 
partijen dat deze post (de verdedigings
kosten) een geheel van uitgaven omvat, 
van welke zij trouwens niet doen blijken, 
er uit· de elementen tier zaak blijkt dat 
hij feitelijk enkel kan betrekking hebben 
op de rechtskosten welke zij hebben moe
ten voorschieten en op het honorarium 
van de door hen gekozen raadsman ll; 

Dat het Yervolgens luidt << dat de bij
drage in cle rechtskosten geregeld wordt 
door de veroordeling tot de kosten, uitge
sproken overeenkomstig de artikelen 162 
en 194 van het Wetboek van strafvorcle
ring; dat dus, welke uitleg de burgerlijke 

partijen in dit opzicht ook mogen ver
strekken, alleen het honorarium van hun 
advocaat overblijft lJ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdien de ·conclusies, in het eerste on
derdeel van het middel vermeld, volgens 
hun werkelijke inhoud behandeld en ze 
op passende wijze beantwoord heeft; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegende, naar luid van het bestre
clen arrest, « dat de keuze, door de client 
van een raadsman, uit aanmerking van 
cliens persoon en in volle vrijheid geclaan 
wordt; tlat die keuze een contract s·ui ge-· 
'IW1"is in het leven roept waaraan de tegen
strever funilamenteel vreemd is; clat het 
honorarium van de advocaat eilli:el door 
zijn client kan verschuldigLl zijn ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond daarcloor beslist heeft dat er geen 
verbancl van oorzaak tot gevolg bestaat 
tussen het aang-evoerd nacleel en de acqui
liaanse fout welke verweercler volgens 
aanleggers zou begaan hebben door niet, 
v66r het rechtsgeding, een behoorlijke 
schadeloosstelling aan te bieclen voor het 
door het ongeval veroorzaakt nadeel ; 

Dat de rechter over de grond dienvol
gens niet meer behoefcle uitsnraak te doen 
over de werkelijkheid van .de aldus aan
gevoerde font; 

Waaruit volgt clat de rechter over de 
grond vol<laan heeft nan de vormverplich
ting, gesteld door artikel 97 van de Grand
wet, en dat geen van de onderdelen van 
het ll\illdel kan aang-enomen worden; 

Over het tweecle middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 1315 van'het 
Burgerlijk Wetboek, 162 en 194 van het 
vVetboek van strafvordering, 130 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
23, 36 en 43 van het keizerlijk decreet van 
14 december 1810, houdende het reglement 
op de uitoefening van het beroep van ad
vocaat en de cliscipline in de balie, en 97 
van de Grondwet, doorclat het llestreden 
arrest weigert het honorarium van de 
raaclsman van aanleggers in verbreking, 
burgerlijke partijen, te beschouwen als 
een cler bestamlclelen van de schade welke 
cloor verweerder, clader van de inbreuk, 
client te worden hersteld, om de reclenen 
dat verweerder geen critiek vermag te 
richten tegen de ramingselementen van 
dat honorarium, dat het honorarium van 
de advocaat aileen door zijn client kan 
verschulcligcl zijn, en clat, vermits de bur
gerlijke partijen persoonlijk de bewijslast 
van het door hen gevorclerde hebben, de 
vergelcling welke zij verschulcligd zijn 
wi.il zij die last aan hun raaclsman opge
dragen hebben, insgelijks te hunnen laste 
komt, clan wanneer de deontologische re
gelen betreffencle de aclvocatenhonoraria 
en de wettelijke voorschriften welke de 
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lJewijslast beheersen ten aanzien van de 
behandelde vraag niet pertinent zijn; dan 
wanneer, op het stuk van misurijven of 
oneigenlijke misurijven, hij uie de font 
begaan heeft integraal herstel verschul
digcl' is voor aile gevolgen van die font 
welke met haar in een nooflzakelijk ver
band staan; dan wanneer het beroep op 
€en rechtsgeleerc1e no.rmaal geboden is 
voor de benaueelde in een misdrijf om 
voorgelicht te worden over zijn principiele 
rechten en over het lledrag van een der 
vergoedingen waarop hij aanspraak kan 
maken, en meer nog in geval van geschil, 
om zijn rechten v66r de rechter te ver
-deaigen en te doen zegevieren, en dan 
wanneer het honorarium verschuldigd 
voor die rechtskundige bijstand wel dege
lijk een bestanddeel van de schade uit
maakt hetwelk met de font J.n een nood
zakelijk verband staat, en waarvan de 
verweerder en de rechter over de grond in 
staat blijven de raming na te gaan : 

A. In zover schending aangevoerd is van 
de artikelen 23, 36 en 43 van het keizerlijk 
decreet van 14 december 1810 : 

Overwegende dat, in c1e beschouwingen 
bij het onderzoeken van het em·ste middel 
aangehaald, de rechter over de grond zich 
ertoe beperkt heeft de aard en de inoda
liteiten te beoordelen van de juridische 
betrekkingen die tussen aanleggers en hun 
Taadsman bestaan, zonder de bepalingen 
van het keizerlijk decreet van 14 decem
ber 1810 hoe dan ook toe te passen; dat 
in dit opzicht het middel op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden beslissing 
TUSt; 

B. In zover schending aangevoerd is van 
de artikelen 1.382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek en 162 en 194 van het Wet
boek van strafvordering : 

Overwegende, enerzijds, dat het beroep 
op een advocaat door het slachtoffer van 
een misdrijf enkel tot doel heeft het bh
staa)l van het slachtoffer in zijn eis tot 
herstel Vtln de door het misdrijf veroor
zaakte schade; dat zulk beroep geen be
standdeel van uie schade is ; 

Overwegende, anderzijds, dat geen wets
bepaling het honorarium van de advocaat 
rekent .tot de rechtskosten waarvan de 
betaling ten laste van de in het ongelijk 
gestelde partij komt; 

0. In zover schenc1ing aangevoerd is van 
artikel 1315 v~n het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat, daar het bestreden 
dispositief wettelijk gerechtvaardigd 
wordt door de vorenaangehaalde beschou
wingen, die redenen als overtollig voor
komen welke luiden dat de burgerlijke 
partijen cc in hun hoedanigheid van aan
leggers de last van het bewijs hebben; 
dat het deze last is, die op hen persoonlijk 

rust, welke de burgerlijke partijen aan de 
door hen gekozen raadsman opgedragen 
hell ben; dat de deswege verschuldigde 
vergelding op haar beurt te h unnen laste 
komtJJ; 

Dat, in zover hef die redenen critiseert, 
het middel niet ontvankelijk is bij gebrek 
a an belang; 

D. In zover schenc1ing aangevoerd is van 
artikel 130 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering en van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het middel niet aan
duidt waarin het bestreden arrest deze 
bepalingen zou geschonden hebben; -

vYaaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ning; 1eroort1eelt aanleggers tot de kos
ten. 

11 april195G. - 2° kamer.- VooTzUte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
H. Daubresse. - Gelijlclnidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
teTs, HH. Demeur en Simont. 

2" KAMER. - ll april 1956 

VERKEER. - WEGOODE VAN 8 APRIL 1954. 
- VERBOD TE STATIONEREN. - TEKEN TOT 
AANWI.JZING VAN EEN HALTE VOOR AUTOBUS, 
TROLLEYBUS OF SPOORVOERTUIG. - BEGRIP. 

Het aTtilcel 34, 7°, 1jan de nregcode van 
8 april 1954, dat het statione1·en van cle 
voe1·tu:igen op min rlnn tien meter aan 
wee1·szijde van een teken tot aamoijziny 
van een halte voo1· antobns, trolleub'lls 
of spoorvoe1·tnig verbieclt, bedoelt iecle1· 
telcen waardoor zonde1· d7tbbelzinnigheid 
de1·gelijlce halte aan,qewezen wonlt en 
dat voldoencle zichtbaar is. 

(DAUVISTER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeu 
vonnis, op 14 uovember 1955 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Y erviers ; 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
was ter zake van, met overtreding van 
artikel 34, 7°, van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954, bestuurder van een mo
torvoertuig en gebruiker van de openbare 
weg zijnde, zijn voertnig te hebben laten 
stationeren op minder uan tien meter aan 
weerszijden van een: teken tot aanwijzing 
van een llalte voor SlWOrvoertuig; 
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Over· het eerste middel, afgeleicl uit cle 
schending van de artikelen 7, 2, en 34, 7°, 
van het koninklijk besluit van 8 april1954 
houdencle algemeen reglement op cle poll
tie van het wegverkeer, doorclat het be
streclen vonnis, om aanlegger schulclig te 
verklaren aan inbreuk op voormeld arti
kel 34, 7°, aan cle in cleze bepaling ge
bruikte term << teken Jl een betekenis toe
schrijft welke hij wettelijk niet heeft, en 
tloordat het, na vastgestelcl te hebben dat 
het kwestieus teken niet zichtbaar is voor 
een weggebruiker die zijn personenauto
mobiel bestuurt, het voor clie. weggebrui
ker tot een verplichting maakt bewust 
teken in acht te nemen, indien hij ~le mo
gelijkheicl heeft het te ontdekken na uit 
zijn voertuig gestapt te zijn : 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegende dat het teken, bedoeld in 
artikel 34, 7°, van het koninklijk besluit 
van 8 april1954, niet valt onder het begrip 
van de « met het oog op de regeling· van 
het verkeer geplaatste tekens ll, waarvan 
sprake in artikel 7, 2, en insgelijks in de 
artikelen fll en volgemle van hetzelfclc be
sluit; 

Overwegende dat artikel 3±, 7°, ie<ler 
teken l.Jcdoelt waardoor zoncler dublJelzin
nigheiil een halte voor autobus, trolleybus 
of spoorvoertuig aangewezen worclt, en 
hetwelk voldoende zichtbaar is; 

Overwegende clat het bestreden vonnis, 
aanleggers conclusies beantwoonlenll, be
slist dnt «in nrtikel 34, 7°, van het ko
ninklijk besluit van 8 avril l!l5:l, het 
woorcl « teken ll algemeen is en niet mag 
begTepen worclen als een verkeersteken 
aancluidend of als een teken dat een grote 
gelijkenis vertoont met dergelijk teken, 
wnarvan in het so van hetzelfde artikel 
sprake is ll ; · 

Overwegemle <lat het aldus aan de term 
« teken ll geen l.Jetekenis gegeven heeft 
welke strijclig is met de betekenis van die 
term in de reglementsbepaling waarbij 
het aan aanlegger ten laste gelegde feit 
als inbreuk aangemerkt worclt; 

Dat clit Oll(lercleel van het miclrlel naar 
recht faalt; 

Over llet tweecle omlenleel 

Overwegencle clat het mic1clel het motief 
van de bestreclen beslissing critiseert het
well{ luidt als volgt : « dat, zelfs in geval 
het teken tot aanwijzing van cle tramhalte 
voor beklaagtle niet zichtbaar was wan
neer hij zijn wagen l.Jestuurde, het zicht
lmar werd zotlra hij, na zijn wagen ver" 
laten te heb!Jen, kon en moest nagaan of 
er geen halte bestoncl, want cle enkele 
aanwezigheid van tle spoorlijn gaf hem 
genoegzaam te kennen cla t hij zulks moest 
nagaan )); 

OverwegemlP dat, in strijd met het in 
het middel a::mgevoenle, het vonnis niet 

vaststelt ·dat het teken tot aanwijzing van 
de tramhalte in feite voor aanlegger niet 
zichtbaar was wanneer hij zijn personen
automobiel bestuurde; 

Overwegende dat het vonnis terecht be
slist dat, in de onderstelling dat het teken 
tot aanwijzing van de tramhalte voor be
klaagde niet ziclltbaar was wanneer llij 
zijn wagen bestuurde, het evenwel vol
stond, opclat aanlegger zijn voertuig niet 
mocht laten stationeren, dat hij het teken 
had kunnen zien na uitgestapt te zijn; 

Dat cUt ouderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over llet tweecle midclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 70 en 71 van 
het Strafwetboek, cloordat de rechtllank 
ten onrechte verklaanl heeft dat aanleg
ger ter zake de onoverkomelijke clwaling 
niet kon inroepen, clan wanneer hij geen 
strafrechtelijke verantwoorclelijkheicl kon 
dragen wegens het niet in acht nemen van 
een niet zichtbaur teken, des te meer claar 
hij wist clat sedert vele jaren op de plants 
cler feiten voertuigen stilhouden zonder 
dat ooit een proces-verbaal opgemaakt 
wercl : 

Overwcgenlle clat het micldel, in de mate. 
dat het scllencling van artikel 70 van het 
Strafwetboek vermelclt, niet ontvankelijk 
is, claur het niet aancluidt waarin die 
schending zou bestaan; 

Overwegcncle dat nanlegger bij conclu
sies als grond van rechtvaarcliging de on
overkomelijke dwaling, zoals in het mid
clel g·emoti veenl, deed gelclen; 

Overwegencle clat, waar 'het clit verweer 
verwerpt om de re<lenen « clat het nanleg·
ger mogclijk was zich naar het reglement 
te schikken ll en « da t gehoorzaamllei<l 
aan de wet en de wettelijk genomen re
glementen niet door tegengestelde gebrui
ken, waarvan het bewijs ter zake geens
zins geleverd is, mag· worden opgeheven ll, 
het bestreden vonnis artikel 71 van het 
Strafwetboek, in het mi<ldel aangeduid, 
niet geschomlen lleeft ; 

Over het derde middel, afgeleid nit ue 
schending van artikel 117 van de Grond
wet, cloordat het bestreclen vonnis geen 
antwoorcl verstrekt heeft op het verweer 
clat aanlegger in zijn regelmatige concln
sies als volgt deed geld en : « da t de oplet
tencUwicl van een automobilist gericht 
moet zijn op wat rijclt op de door hem 
gevolg-cle wcg o£ eventueel OIJ de aangrcn
zencle wegen, doch zeker niet op wat zich 
boven de openbare wegen voordoet of zich 
claar l.Jevindt; dat trouwent; erop mag ge
wezen worden dat thans alle aanwijzings-, 
gebocls- en richtingstekens ten gerieve van 
cle wegg·ebruikers vervangen worden door 
veel lagere tekens clan die welke voorheen 
bestonclen ll : 

Overwegemle clat, door tle \Jesehouwin
gen te geven « clat in artikel 34, 7°, van 
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het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
het woord « teken ll algemeen is en niet 
mag begrepen worden als een verkeerste
ken aanduidend of als een teken dat een 
grote gelijkenis vertoont met dergelijk 
teken, waarvan in het 8° van hetzelfde 
artikel sprake is ll en (( dat, zelfs ingeval 
het teken tot aanwijzing van de tramhalte 
voor beklaagde niet zichtbaar was wan
neer hij zijn wagen bestuurde, het zicht
baar werd zodra hij, na zijn wag en ver
la ten te hebben, kon en moest nagaan of 
er geen halte bestond, want de enkele aan
wezigheid van de spoorlijn gaf hem ge
noegzaam te kennen dat hij zulks moest 
nagaan ll, het bestreden vonnis aanleggers 
verweer passend beantwoord heeft; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantil~le of 

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

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

11 april195G. - ze kamer. ~ TT"oo·rzitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ferslnogeve1·, 
H. Moriame. - Gelijlvl·widende conclnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. -- Plei
ter, H. M:assaux (van de Balie van Ver
viers). 

. 2e KAMER. - ll april 1956 

KOSTEN. - STRAFZAKEN. ~ VEROORDELIXG 
VAN EEN BEKL1\AGDE WEGENS ONVRIJ\VILLIGE 
VERWONDINGEN AAN EEN MfCDEBEKLAAGDE EN 
VAN DEZE LAATSTE \VEGENS ONVHI,J\VILLIGl~ 

vgRWONIHNGEN AAN DE EERSTE. - SOLIDAIRE 
VEROOHDELII\'G TOT DE KOSTEN 'J'EGENOVER DE 
PUBLIEKE PARTI.J. - 0NWETTELlJKHElD. 

Is onwettelijlc het wrrest drtt beklnngden, 
ve1·oonleeld wegens onvrijwillioe ver
'wondingen do01· de eerste nwn rle tweerle 
en doo1· ae tweede nnn de eerste, soU
dni'l'· veTwijst in de lcosten tegenover rle 
zmblielce pn·rtij (1). 

(MAI,J, '1'. BOUHGUIGNON EN 
SOCIETE ANONDIE D'ASSURANCES LA PAIX.) 

AHHEST. 

HET HOl!'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de ten 

(1) Vergel. verbr., 21 maart 1955 (Arr. 
Y erln·., 1955, biz. 617). 

laste van aanlegger ingestelde publieke 
vorclering : 

Over het middel van ambtswege, afge-;
leicl nit cle schending van artikel 50 van 
het Strafwetboek, doorclat het bestreden 
arrest aanlegger en een medebeklaagde 
hoofdelijk veroordeelt tot de in eerste 
aanleg en in hoger beroep jegens de pu
blieke partij gevallen kosten, dan wan
neer zij niet wegens een zelfde misdrijf 
veroorc1eelll waren : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger en een medebeklaagde veroor
deelt ter zake van, bij gebrek aan' voor
uitzicht of voorzorg, .cloch zonder het in
zicht om de persoon van een ander aan te 
randen, onvrijwillig slagen of verwondin
gen toegebracht te hebben, aanlegger aan 
de me de bekla agcle en deze a an aanlegger; 
dat het hen vervolgens solidair veroor
deelt tot cle in eerste aanleg en in hoger 
beroep jegens de openbare partij gevallen 
kosten; 

Overwegende dat de wederkerigheid der 
onvrijwillige slagen of verwonclingen n\t
sluit clat aanlegger wegens hetzelfcle mis
drijf als de medebeklaagd·e veroordeeld 
zou wonlen; dat eruit volgt dat de hoof
delijke veroorcleling van aanlegger tot de 
kosten van wettelijke gromlslag ontbloot 
is; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantil~le of op straf van nietigheid 
voorgeschl'even rechtsvormen werden na
geleefcl en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorcleringen tegen aanlegger inge
steld door Bourguignon en door de naam
loze verzekeringsvennootschap La Paix : 

Overwegemle dat aanlegger geen middel 
inroept; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel in zover het, over 
de publieke vordering ten laste van aan
legger uitspraak cloende, deze hoofdelijk 
met de medebeklnagde veroordeelt tot de 
in eerste aanleg en in hoger beroep op de 
publieke vordering gevallen kosten, en 
zegt dat die kosten, wat aanlegger be
treft, door lijfsclwang invorderbaar zijn; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onclerhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt aanlegger tot clrie vierde der kos
ten, laat het overige de Staat ten laste: 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

11. avril195G. - 26 lmmer. ~ TToo·rzitteT, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve·rslnggeve1·, 
H. Neveu. - Geli.ikl7tirlende conclnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - ll april 1956 

KOSTEN. - STRA~'ZAKEN. - ARREST DAT 
DE JlEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS YER
KEERSONGEYAL, TE WlJTEN AAN DE EIGEN 
SCHULD VAN DE VEROORZAKER ERVAN, EN TE 
ZIJNEN LASTE DE VERYALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN WE
GENS LICHAMELIJKE ONilEKW AAMHEID UIT
SPREEKT. - ARREST VER!lROKEN IN ZOVER 
HET DEZE YERVALLENYERKLARING UITSPREEKT. 
-· HOF VAN JJEROEP VAN VER_zENDING EEN DES
KUNDIG ONDERZOEK BEVELEND TEN ElNDE DE 
GRAAD VAN LICHAMELIJKE IlEKWAAMHEID VAN 
DE BEKLAAGDE, OM EEN VOERTUIG TE BESTU
REN, TE BEPALEN. - ARREST ZEGGENDE DAT 
ER GEEN GRONDEN 'ZIJN OM 'J.'E3EN DE BERLAAG
DE DE VERY ALLENVERKLARING UIT TE SPREKEN 
EN DEZE VEROORDELENDE TOT DE KOSTEN VAN 
HET DESKUNDIG ONDERZOEK. - 0NWETTE
LlJKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN. 

TV annee·r ee-n nrrest de belclangue wegens 
een verlceersongeval te wijten awn zijn 
eigen sch1tld verooraeela heett, CJ.t te 
'zijnen laste ae vervallen-verlclar·ing heett 
nit,qesp·rolcen vnn het r·echt een voer·t11-i[J 
te bestm·e·n wegens zijn licharnel-ijlce on
belcwnnmheicl, en tvnnneer ll-it nn·est 
verbroken wenl in zove·r het rteze_qae 
veTvnllenverklrwing · nitsp·ralc, ver·mng 
het hot van ber·oep va-n ve·rzencl·ing niet, 
indien het beslist aat er geen gronaen 
zijn om r/.e ·ve·l'vnllenverklar-in,q ·nit te 
jjpreken, ae belclaaglle te ver·oor·llelen tot 
de Tcosten van het lleslcurul-ig onllerzoelc 
doo·r au hot bevolen ten einrle lle _qrnnll 
van lichnmelijlce belcwanmheill om een 
voert1tig te best1tr·en, 1Ja-n belclanglle, te 
betJalen. 

(DANTHINE.) 

ARRES'l' (1). 

Hl<lT HOF; - Gelet op het bestreuen 
.arrest, op 23 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het miclclel, afgeleicl hieruit clat 
het bestreclen arrest aanlegger tot cle kos
ten cler expertise veroorcleelt, clan wan
neer tegen hem geen vervallenverklaring 
van het recht te besturen, wegens licha
melijke onbekwaamheid, uitgesproken ge
worclen is : 

Overwegencle clat uit de stukken cler 
rechtspleging blijkt clat aanlegger bij het 
a.rrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 1 februari 1954 veroorcleelcl geworden 
is tot een straf en tot de kosten cler pu-

(1) Een eerste arrest werd in deze zaak uit
gesproken op 20 september 1954 (Ar·r. Verbr·., 
1955, biz. 10). 

blieke vorderiug, uit hoofde van inbreuk 
!9P de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek; clat bij hetzelfcle arrest te zijnen 
laste clefinitief de vervallenverklaring van 
het recht eei:t voertuig te besturen, in ar
tikel 2, lid 7, van de wet van 1 augustus 
192! omschreven uitgesproken is, claar de 
veroordeling tot een straf gewezen is we
gens een ongeval bij .het vervoer, te wijten 
aan aanleggers eigen schulcl; clat clit ar
rest bij arrest van het hof van 20 sep
tember 1954 vernietigcl geworclen is, cloch 
enkel voor zoveel het ten laste van aai:t
legger clefinttief de vervallenverklaring 
uitgesproken had van het recht een voer
tuig te besturen, en clat de alclus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te r,uik 
verwezen geworden is; · 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
zegt clat er geen gronclen zijn 'om tegen 
aanlegger de vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen, uit te spre
ken, aanlegger veroorcleelt tot de kosten, 
begroot op 7.800 frank, en zegt clat die 
kosten invorclerbaar zijn door lijfsclwang, 
waarvan de uuur op twee maanclen be
paalcl is; 

Overwegencle dat aanlegger verklaarcl 
heeft zijn voorziening te beperken tot de 
veroorcleling tot de kosten cler expertise 
welke gelast wercl ten eincle te bepalen 
in hoever hij lichamelijk bekwaam was 
tot het besturen van een voertuig, dit is 
7.300 frank; 

Overwegencle clat, vermits bij het Hof 
van beroep te Luik enkel de vraag aan
hangig is gemaakt of er, naar aanleiding 
van de veroordeling wegens een verkeers
ongeval, te wijten aan de eigen sch~lcl 
van de veroorzaker ervan, veroorclelmg 
uitgesproken ten laste van aanlegger door 
het Hof van beroep te Brussel, aanleicling 
was om licl 7 van artikel 2 van cle wet 
van 1 augustus 1924, tot wijziging van de 
wet van 1 augustus 1899 op de politie van 
het vervoer, toe te passen, en vermits het 
Hof van beroep te Luik tegen aanlegger 
de maatregel, in die wetsbet)aling om
schreven, niet uitgesproken heeft, aanleg
ger niet in het ongelijk gestelcl geworclen 
is in de vorclering welke voor clat hof ge
bracht wercl; 

Overwegende clat !let bestreclen arrest 
aanlegger mitsclien niet tot de kosten cler 
expertise heeft kunnen veroorclelen, clan 
met schencling van de regel vastgelegcl in 
artikel 162 van llet vVetboek van strafvor
clering, gewijzigcl bij artikel 1 van de wet 
van 25 october 1950; 

Waaruit volgt dat het micldel gegroncl 
is; 

Om die reclenen, binnen de perken cler 
voorziening uitspraak cloencle, verbreekt 
het bestreden arrest, cloch enkel voor zo
veel het aanlegger veroorcleelt tot de kos
ten cler expertise en tegen hem lijfsclwang 
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,. uitspi~eekt;. beveelt; dat melding van ·on
derhavig arrest zal gei:riaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten de Staat ten 
laste; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

11 april1956. - 2• kamer.- Vom·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslag,qever, 
H. Neveu. - Gelijkluiuenae concl1tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. ~ ll april 1956 

1° VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
RIVIERVISSERIJ. - WET VAN 1 JULI 1954. 
- TERMI.JN. 

2° VERJARING (IN STRAFZAKEN). -
BURGERLIJKE VOBDERING. - 0PENBARE VOR
DERING VERJAARD. - 0MS1'ANDIGHEID ZONDER 

INVLOED OP DE BURGERLIJKE VORDERING 'l'E 
BEKW AMER TI.JD INGES'l'ELD. 

1 o De pnblielce vonlering voortsp·rwitenae 
nit een inb·reu.lc op d.e wet van 1 j11U 19.54 
op ae dvierv·isserij ·is ve1·jaaru na valle 
zes· mawnden te 1·elcenen van ae uag 
waarop ae inMeulc we1·a yepleegu of van 
ae laatste, in .flie tennijn verrichte ver
jarinust·witende handeUng, inclien yeen 
oorzaalc van scho1·sinu 11an ae verja1·iny 
bestaat (1). (Wet van 1 Jnli 1954, art. 33; 
wet van 17 arn·il 1878, art. 21 tot 26.) 

2° De verjaring van ae 1J'Itblielce vo1·de1'in,q 
brengt niet met zich de verjariny vwn 
de te belcwamer t-ijd i·nuestelde vorde
riny van de bnrgerlijlce pa1·tij (2). (Wet 
van 30 maart 1891, art. 1.) 

{DUBOIS, '1'. C. DE RADZITSKY D'OSTROWIOK.) 

ARREST. 

HE'l' HOIP; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 febrnari 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Reclltbank 
te Dinant; 

Oyer de voorziening, in zover zij tegen 
de over de pnblieke vordering gewezen be
slissing gericht is : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid nit de schending van de artikelen 33 
van de wet van 1 jnli 1954 op de rivier-

(1) Verge!. verbr., 12 juli 1954 {AlT. Vm·br., 
1954, blz. 746). 

(2). Verbr., 16 maart 1953 (Arr. Verb1·., 1953, 
biz. 476). 

visserij, 21, 22, 24 en 26 .van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel be
vattende van llet Wetboek van reclltsple
ging in strafzaken : 

Overwegende dat aanlegger veroordeeld 
geworden is ter zake van, te Drellance, 
op 27 maart 1955, met overtreding van ar
tikel 23 van de wet van 1 juli 1954 op de 
riviervisserij, in de Lesse gevist te heb
ben zondel' de toelating van hem aan wie 
llet visrecllt behoort; 

Overwegende dat krachtens de in llet 
middel aangeduide wetsbepalingen, de pn
blieke vordering welke nit een inbrenk op 
de wet van 1 jnli 1954 voortsprnit ver
jaart na valle zes maanclen te rekenen 
van de dag waarop de inbrenk werd ge
pleegd of van de laatste, in die termijn 
verrichte verjaringstuitende llandeling; 

Dat nit de stukken der reclltspleging 
bljkt dat ·de verjaring· regelmatig gestuit 
geworden is de laatste maal op 30 jnni 
1955 door llet vonnis van de Reclltbank 
van politie te Dinant, waarbij de zaak 
naar de zitting van 6 october 1955 ver
schoven werd; dat die stnkken geen oor
zaak van schorsing der verjaring te ken
nen geven; 

Dat dienvolgens, op 2 febrnari 1956, da
tum waarop llet bestreden vonnis gewezen 
is geworden, lle publieke vordering door 
verjaring vervallen was; 

Over de voorziening, in zover zij tegen 
de over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing gericllt is : 

Overwegemle dat de burgerlijke yorcle
ring regelmatig te bekwamer tijd, name
lijk op 30 juni 1955, voordat de verjaring 
van de pnblieke vordering verkregen was, 
ingesteld is geworden ; 

Dat de over deze vordering gewezen be
slissing dus niet getroffen wordt dool' de 
verbreking waartoe het van ambtswege 
opgeworven middel Ieidt; 

Dat aanlegger tegen deze beslissing· 
geen middel inroept; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den vonniS, docll enkel in zover llet beslist 
over de ten laste van aanlegger ingestelde 
publieke vordering; beveelt dat melding 
van onderlla vig arrest zal gemaakt . wor
den op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt aanlegger 
tot de llelft der kosten, en laa t de andere 
llelft de Staat ten laste·; zegt da t er geen 
term en zijn tot verwijzing. 

11 april1956. - 2e kamer. - Voorz'itte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - Vm·slaggev·e,·, 
H. Valentin. - GeUjlclltidende conclttsie, 
H. Depelchin, aclvocaat generaal. 
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le KAMER. - 12 april 1956 

VREDEHECHTIDH. DAGVAARDING. 
PARTIJEN DIE, 'l'IJDENS EEN PERSODNLIJKE 
VERSCHIJNING, HUN INSTEMJ\HNG ERJ\olEDE BE
TUIGEN DAT AAN DE RECHTER NOG ENKEL ZOU 
VOORGELEGD WORDEN EEN EETViTISTING, NIET IN 
DE DAGVAARDING VERMELD, MAAR DIE VERBAND 
HEEFT ME'l' HAAR VOORWEHP. - AKKOOHD 
DA'l' NIET ONDERWORPEN IS AAN DE VORMVER
EISTEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 7, ALINEA 2, 
VAN HE1' WE1'BOEK VAN DURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

1Va.nneer, v6M ae vrerle·rechte·z·, bij w·ie 
een vm·rle?·ing wenl a.nnhnn{lif! genwnlct 
aoor clnuvnanling, rle pn1·tijen, t-ijclens 
een pe·rsoonl'ijlw verschijnin{l, h·un in
stemm·ing e·r merle betniuen rlat nnn rle 
rechte1· enlcel een betwisUng zon voor
geleurl wonlen, in cle rlngvnanling niet 
vennelcl, rnnwr ve!'lmnrl hebbencle ?net 
hnnr voor·wer·p, is clit alclcoonl niet on
rlenoonJen nnn rle vormver·eisten voor
.zien bij nr·tilcel 7, nlinen 2, vnn het Wet
boelc vnn b·zwged·ijl"e ?'echtsvonlering; 
het volstnnt clat lle m·eaer·echter· het be
-~tnan er·vnn vr~ststelt in z·ijn besz.is
.sin,q (1). (Wetb. van burgerlijke rechts
vordering, art. 9.) 

(BRIC'l'EUX, T. DURASSE.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
"Vonnis, op 27 october 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V erviers ; 

Over het enig middel, afgeleid u:it de 
schending van artikel 97 van cle Grond
wet, doordat het bestreden vonnis het 
hoger beroep van aanlegger in verbreking 
tegen het op 7 mei 1954 door de vrede
rechter te Spa gewezen vonnis niet ont
vankelijk verklaart om de reden dat clit 
vonnis in laatste aanleg zou zijn gewezen, 
« daar het gerechtelijk contract dat door 
de dagvaarcling ontstaat )) gewijzigd ge
worden is cloor het akkoord hetwelk bij 
hun persoonlijke verschijning tussen par~ 
tijen tot stand is gekomen, zonder de 
conclusies te beantwoorclen waarbij aan
legger betoogde << dat in geval de partijen 
uit eigen beweging verschijnen, hun ver
klaring door hen zal ondertekend wor
den, of melding zal gemaakt worden zo 
zij niet kunnen tckenen ll; waaruit volgt 

dat de bestreden beslissing niet wettelijk 
met redenen omkleed is : 

Overwegende dat aanlegger door de in 
het middel aangehaalde conclusies ver
wees naar artikel 7 van het Wetboek van 
burg·erlijke rechtsvordering, uit kracht 
van hetwelk de partijen zich uit eigen 
beweging bij de vrederechter mogen aan
meltlen, en hetwelk voorschrijft dat, in 
dat geval, (( de verklaring der partijen die 
om een vonnis verzoeken, door hen zal 
ondertekend worden, of, in geval zij niet 
kunnen tekenen, melding daarvan zal 
worden gemaakt )) ; 

Overwegencle clat het bestreden vonnis 
vaststelt, enerzijds, dat de vordering van 
aanlegster bi.i de vrederechter aanhangig 
werd gemaakt « door de dagvaarding 
welke op 24 december 1953 aan aanlegger 
werd gedaan )) en, anderzijds, dat par
tijen bij hun persoonlijke verschijning 
v66r de eerste rechter hun instemming 
ermede betuigd hebben dat aan de rechter 
nog enkel een betwisting zou voorgelegd 
worden met betrekking «tot bet bedrag, 
verschuldigd voor een kubieke meter met
selwerk )) ; dat tenslotte uit het vonnis en 
de clagvaarding blijkt dat deze betwisting 
·verband hield met het voorwerp van de in 
de dagvaarding gestelde eis ; 

Dat deze vaststellingen, waaruit blijkt 
dat artikel 9 van het vYetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, en niet artikel 7, 
lid 2, ter zake toepasselijk was, een pas
send antwoord op de conclusies uitma
ken; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

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

12 april1956. -1" kamer. - TToor·zitter·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTersl(b[!gever H. Daubresse. -
Gelijlclttirlenrle concl1bsie, H. Haoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pl. H. Van Hyn. 

l c KAMER. - 12 april 1956 

1° AFSTAND. - I3URGERLIJKE ZAKEN. 
AFSTAND VAN AANLEG. - STILZWIJGENDE AF
STAND. - VEitEIS'l'EN. 

2° AFSTAND. - I3UHGERLIJKE ZAKEN. -
PAR'IIJ DIE DAGVAAHDDE NIE'l' VERSCHIJNENDE 
'l'ER VASTGES'l'ELDE TERECHTZlTTING. - VI£n
STEK BIJ NALA'l'IGHEID OM 'l'E VERSCHI.JNEN 
OP ZICHZELF GEEN Ali'STAND VAN AANLEG OPLE-

(1) Fr. verbr., 14 februari 1910 (8i1·ey, 1910, VERENDE. 
I, 264); raadpl. oak verbr., 9 januari 1930 
(Bull. en PAsrc., 1930, I, 56). 1° De toil ntstanrl te rloen vwn een nnnleg 
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rna,q, bij gebrelc aan een 1titdntlclceUjlce 
1titing e1·van, enlcel afgeleid worden 1tit 
ornstandigheden wellce noorZzalcelijlc het 
voornernen impliceren de ingespan1wn 
t•echtspleging te verzalcen (1). 

zo Het feit flat een partij, rZie dagvaarrZde, 
ter terechtzitting, bij gezegrZe dagvaa·r
rZing vastgestelrZ, niet verschijnt, levert 
op zichzelf ,qeen verzalcin,q van cle inge
spannen ·rechtspleging op. 

(N. V. UNION DES PROPRIETAIRES BELGES, 
. '!'. l\IOR'l'IER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 juli 1954 in boger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Doornik; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1317 en 
volgende, en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, 19, 20, 403 en 470 van het Wetlloek 
van burgerlijke rechtsvordering, 26 van 
de wet van 24 december 1903 op de ver
goeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, en 97 van de 
Grondwet, cloordat het bestreden vonnis 
het hoger beroep, tegen het vonnis van 
het vredegerecht te Doornik van 16 de
cember 1953 ingesteld, niet ontvankelijk 
verklaart om de reden, eensdeels, dat het 
feit dat aanlegster niet verschenen is ter 
zitting van de vrederechter waarop de 
zaak was opgeroepen geworden met een 
afstand van de aanleg gelijkstond, en an
derdeels, dat verweerder die afstand aan
vaard had door ontslag van instantie te 
vorderen, zonder te eisen dat over de 
groll(J uitspraak zou gedaan worden, dan 
wanneer, enerzijds, het enig feit dat de 
aan~eggende partij niet verschenen is op 
zich zelf geen afstand van de aanleg kan 
opleveren, en anderzijds, het feit dat ver
weerder ontslag van instantie gevorderd 
had geen aanvaarding van een beweerde 
afstand opleverde : 

Overwegende clat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat aanlegster, 
verzekeringsmaatschappij tegen verant
woordelijkheid uit arbeiclsongevallen, met 
verweerder, slachtoffer van een arbeids
ongeval, een op 27 december 1950 be
krachtigd akkoord gesloten had, waarbij 
verweerders bestendige werkonbekwaam
heid op 5 t. h. vastgesteld werd en de 
hem toekomende vergoedingen bepaalcl 
werclen; 

(1) Raadpl. verbr., 22 october 1894 (Bull. en 
PASIC., 1894, I, 311); GARSONNET en CEZAR-BRu, 

bd. III, n' 848. 

Dat aanlegster verweerder op 3 decem
ber 1953 v66r de vrederechter te Doornik 
dagvaardde, om te horen zeggen dat ver
weercler wegens de in zijn toestand inge
treden verbetering geen werkelijke werk
onbekwaamheid meer onderging, en llet 
voorheen gesloten akkoord te laten her
zien; 

Dat om reden van het niet-verschijnen 
van aanlegster ter zitting, tegen haar ver
stek met ontslag van instantie uitgespro
ken werd · 

Dat, nadat lloger beroep ingesteld werd 
tegen het vonnis waarbij verstek met out
slag van instantie gegeven werd, de recllt
bank bij het bestreden vonnis het hoger 
beroep niet ontvankelijk verklaarde om 
de reden dat aanlegster van de aanleg af
stand gedaan had ten gevolge van haar 
niet verschijnen v66r de eerste rechter; 

Overwegende dat de wil van de eiser in 
een aanleg om van dezelve afstand te 
doen, bij gebreke aan een uitdrukkelijke 
uiting ervan, enkel kan afgeleid worden 
nit omstandigheden welke noodzakelijk 
het voornemen impliceren de ingespannen 
rechtsplegfng te verzaken; 

Dat de rechter over de grond zijn be
slissing niet mocht steunen, zoals hij ge
daan heeft, op de algemene bescl;wuwing 
dat de aanleggende partij welke op de in 
de dagvaarding vastgestelde zitting niet 
verschijnt zodoende de aanleg verzaakt; 

Dat het middel gegrond is, en, zonder 
dat er termen zijn tot het onderzoeken 
van het eerste mid del, 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de· 
kant van de vernietigde beslissing; gelet 
op de wet van 20 maart 1948 tot aanvul
ling, wat betreft de kosten van rechtsple
ging, van de samengeordende wetten op 
de arbeidsongevallen; veroordeelt aanleg
ster tot de kosten; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ber
gen, beslissend in hoger beroep. 

12 april1956. ~ 1° kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Piret. - Ge
lijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. - Pl .. 
H. Gilson de Rouvreux. 

le KAMER. - 12 april 1956 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - AR
BEIDSONGEVAL. ~ VRAAG STREKKENDE TOT 
VASTSTELLING VAN DE FORFAITAIRE VERGOE
DINGEN. - WETTE:-1 SAMENGEORDEND DOOR RET' 
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931. 
- DAGVAARDlNG DIE RET BASISLOON EN DE 
G.RAAD VAN BESTENDIGE WERKONBEKWAAMREID 
AANDUIDT. - BESLISSING 'vAN DE EERSTE 
RECHTER PRECISERENDE W AT DE VERWEERDER 
BETWIST. ELEMENTEN TOELATENDE DE 
WAARDE VAN RET GE3CRIL, WAT BETREF'L' 
DE -AANLEG, TE BE2ALEN. 

:2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. -· AR
BEIDSONGEVAL. - LIJFRENTE GEI'RAAGD. DOOR 
DE ARBEIDER. - BETWIS'J'E TITEL. - WET
'L'ELI.JKE BEGR01'ING, W AT IJE'l'RE~"T DE AANLEG. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG; -
AANLEG. - ARBEIDSONGEVAL·. ~ VORDERIN
GEN BETREKI\:ING HEBBENDE TOT DE FOR.FAI
TAIRE VERGOEDINGEN. - BESLISSING VAN DE 
SCHEIDSRECRTERLIJlU~ COMMISSIE. - BE
DRAG VAN DE LAA'L'S'IE AANI.EG VOOR DE WE'L' 
VAN 10 JULI 1951. 

:1° Wanneer, eenscleels, het slachtoffer· van 
een n·rbeiclsongeval llnt nan cle r·echter 
vmagt cle forfaitni·re ·uer(loeclingen, hem 
ver·schttlcligcl wegens een bestencl·ige 
·werkonbelcwcwm.lwicl, vast te stellen, in 
(le clagvaanUng het beckag van zijn ba
.s·isloon nlsoolc cle g·raacl vcm cleze besten
clige onbekwctamheicl heett aangeclnicl, 
en wanneer nnclerscleels, cle beslissing 
van cle r·echter preciseert wat cle ver
weenler· betwist, laten cleze cli·ve·rse be
.stanclclelen . toe cle toa(wcle ·van het ge
schil, ten 01JZichte 1;an cle aanleg, te be
palen (1). (Door koninklijk besluit van 
28 septemlJer 1931 samengeordende wet
ten, art. 2 [2] ; wet van 25 maart 1876, 
art. 27.) 

:2° Wanneer· cle titel van een Ujfrente, 
aangevnwgcl cloor· het slachtoffer· van 
een ar·beiclsongeval, betwist is, worclt 
cle wnarcle vnn het geschil, voor· het be
pnlen van cle aa.nleg, vnst{festelcl op Uen
manl het beclra,q van cle nnnu.iteit (3). 
(Wet van 25 maart 1876, art. 27.) 

~o Ten opzichte vwn cle n-rbeiclson{fevnllen 
voor·gevnllen v661' het in voege treclen 
van cle wet vnn 10 juli 1951, besUst cle 
scheicls·rechte·rl-ijlce comrnissie, bij wie 
een vonlering aarwaancle cle tor·faitair·e 
ver·{foeclin{fen, (tan het slachtoffe-r ver
schttlcli,qcl, aanhan{f·i[! wenl {fernaakt, 
slechts tot een wnanle vwn 1.000 tmnlc 
in lantste aanleg (4). (Door koninklijk 
besluit van 28 september 1931 samenge
ordende wetten, art. 24.) 

(1) en (3) Verbr., 5 februari 1948 (ArT. 
Verbr·., 1948, biz. 71); 8 november 1951 (ibid., 
1952, biz. 112).; 13 november 1953 (ibid., 1954, 
biz. 165). 

(2) In onderhavige zaak was het ongeval ge
beurd v66r het in voege treden van de wet van 
10 juli 1951, zodat artikel 1 van deze wet, die 

(CAISSE COMMUNE DE L'INDUSTRIE 
CHARBONNIERE, T. BARREAUX,) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 11 maart 1954 en 1 juli 1954 
in hoger beroep gewezen door de Recht
bank van eerste aanleg te Charlei·oi; 

I. In zover de. voorziening gericht is 
tegen het vonnis van 11 ~naart 1954, waar
bij het hoger beroep, in~esteld tegen een 
uitspraak, op 23 september 1949 g·ewezen 
door de scheidsrechterlijke commissie voor 
arbeidsongevallen in de steenkoolnijver
heid te Charleroi, ontvankelijk wordt '\'er
klaard en een expertise worclt gelast : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1 tot ·24 van 
de wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 
samengeorclend bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, voormeld artikel 24 
gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van het 
koninklijk besluit nr 305 van 31 maart 
1936, tot vaststelling van de rechtsmacht 
ter hoog·ste instantie van de vreclerechters 
mitsgaders de scheitlsrechterlijke commis
sHln alsmede van de rech tspleging bij tn
gestelcl hoger beroep tegen uitspraken van 
die commissien, van de artikelen 1, 21, 
22, 23, 24, 27 en 33 van de wet van 
25 maart 1876, de eerste titel inhoudende 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vorclering, voormeld artikel 27 gewijzigd 
bij artikel 6 van het koninklijk besluit 
nr 63 van 13 januari 1935, en van arti
kel 97. van de Grondwet, doordat bij bet 
eerste van de bestreden vonnissen bet bo
ger beroep, door verweerder in verbreking 
ingesteld tegen een uitspraak van de 
scbeiusrechterlijke commissie voor ar
beidsongevallen in de steenkoolnijverheicl 
van de bekkens van Charleroi en de Be
neclen-Samber, ontvangen werd en bij het 
tweede op bewust boger beroep de uit
spraak a qtto gewijzigd werd, clan wan
neer verweerder in verbreking v66r ge
zegcle scheiclsrechterlijke commissie enkel 
ertoe geconcludeerd heeft « dat de vergoe
dingen zouden vastg·esteld worden welke 
hem krachtens de wet van 24 december 
1903 en de navolgende wetten op de ar
beiclsongevallen verschuldigd zijn tot her
stel van de gevolgen van bet ongeval clat 
hem op 18 december 1944 trof >>, en dan 
wanneer mitsdien, bij gebreke aan een 

artikel 2 van de op 28 september 1931 samen
geschakelde wetten vervangen heeft, g.een toe
passing vond (wet van 10 juli 1951, art. 15). 

(4) \Y at betreft de beslissingen van de vre
derechters, verge!. verbr., 22 februari 1952 
(Ar·r. Verbr·., 1952, biz. 316) en 13 november 
1953 (ibid., 1954, biz. 165). 
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uitvoerigere toelichting, het voorwerp en 
het bedrag van zijn eis, welke evenwel 
vatbaar was voor begroting volgens wet
telijke grondslagen, v66r de scheidsrech
terlijke commissie onbekend gebleven zijn, 
zodat de uitspraak noodzakelijk in laatste 
aanleg gewezen werd en het hager beroep 
derhalve van ambtswege niet ontvankelijk 
moest verklaard worden ofschoon aanleg
ster in verbreking het geschil op meer 
dan 1.000 frank beg-root had, wat de be
voegdheid en de aanleg betreft : 

Overwegende dat, zoals in de voorzie
ning betoogd is, het bedrag van dergelijk 
geschil niet ter begroting van de partijen 
gelaten is, zoals die begroting omschreven 
is' in artikel 33 van de wet van 25 maart 
1876; dat de wet zelve begrotingsgrondsla
gen bepaalt en dat, bij gebreke aan aan
duiding, hetzij in een rechtsplegingsakte 
van partijen v66r de eerste rechter,, hetzij 
in dezes beslissing, van de feitelijke ele
menten welke toepassing van de wette
lijke begrotingsgrondslagen mogelijk ma
ken, de beslissing in laa tste aanleg gewe
zen is; 

Overwegende echter dat, volgens de dag· 
vaarding, door verweerder aan aanlegster 
gedaan en door hem in regelmatige uit
gifte overgelegd, laatstgenoemde verzocht 
dat de vergoedingen zouden vastgesteld 
worden met inachtneming van een basis
loon van 20.000 frank en van een besten
dige werkonbekwaamheid van 50 t. h.; 
dat uit de vermeldingen van de beroepen 
uitspraak blijkt dat aanlegster, zonder 
het bedrag van het loon te critiseren, een 
jaarlijkse vergoeding aangeboden had 
welke op een bestendige onbekwaamheid 
van 33 t. h. gesteund was ; 

Overwegende dat mitsdien zowel in de 
dagvaarding als in de vermeldingen van 
de beroepen uitspraak de elementen aan
gegeven zijn, nodig tot het bepalen, bij 
toepassing van artikel 2, lid 4, van de op 
28 september 1931 samengeordende wetten, 
zoals dat artikel ten dage van het ongeval 
vigeerde, van het bedrag van de door ver
weei'der geeiste jaarlijkse rente; dat, aan
gezien de titel van die lijfrente betwist 
was om de reden dat de partijen het met 
elkaar oneens waren nopens de omvang 
van de bestendige werkonbekwaamheid, 
artikel 27 van de wet van 25 maart 1876 
de waarde van het geschil bepaalt op tien
maal het bedrag der annuiteit; 

Overwegende dat uit deze vermeldingen 
blijkt dat de waarde van het geschil 
1.000 frank te boven ging, dit wil zeggen 
het bedrag van de laatste aanleg, vastge
steld bij artikel 24, eerste en tweede lid, 
van voormelde samengeordende wetten, 
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 31 maart 1936 ; 

Dat het bestreden vonnis het hager be
roep wettelijk ontvankelijk verklaard 
heeft en dat het middel niet gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht is. 
tegen het vonnis van 1 juli 1954 hetwelk, 
over het tussenvonnis beslissend, het ha
ger beroep gegrond verklaard heeft : 

Overwegende dat verbreldng van dit 
vonnis slechts verzocht is als gevolg van 
de verbreking van het vonnis van 11 maart 
1954; 

Dat het verwerpen van de voorziening 
tegen de laatstgenoemde beslissing aan 
de voorziening tegen het vonnis van 1 juli 
1954 haar voorwerp doet verliezen; 
· Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning en veroor<leelt aanlegster tot de kos
ten. 

12 april1956. -1" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Verslaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Delacroix 
en VanRyn. 

le KAMER. - 13 april 1956 

VENNOOTSOHAPPEN. HANDELSVEN-
NOOTSCHAPPEN. - RECHTSVORDERING TEGEN 
DE VENNOTEN OF AANDEELHOUDERS. ~ VER
JARING. 

De vijfjarige ve1·jaring van artilcel 194, 
alinea 1, van de samengeschalcelde wet
ten op de handelsvennootschappen is 
slechts toepassez.ijlc op de rechtsvorde
ringen tegen de vennoten of aandeelho~t
ders nit.qeoefend door de sch·uldeisers 
van de vennootschap, hetzij 1·echtstreelcs 
doo1· deze sclmlde·isers zelve, hetzi.j on-
1'echtst?·eelcs, door tussenlcomst van de 
rechtspersoon of van zijn vereffe-
naars (1). -

TVorden onrechtstTeelcs doo1· de sch~tld.
eiseTs van de vennootschap n·it.qeoefenrl, 
de rechtsvordeTingen van de Techtsper
soon of van zijn vereffenaars gesteund 
op de veTbintenissen doo·r de vennoten 
of aandeelhonde1'S ten opzichte van der
.den en ten einde vT'ijwaring van de be
/.angen van deze denlen, aangegann. 

(VENNOOTSCHAP IN GEMEENSCHAPPELIJ.KE NAAM 
IN VEREFITEN!l\'G « NYSSEN FRERES )), T. 'VE

DUWE MOTTE EN CONSOR'fEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 5 april 1906 (Bull. en PAsrc., 
1906, I, 186) ; verge!. verbr ., 9 maart 1882 
(ibid., 1882, I, 63) ; 31 mei 1894 (ibicl., .1894, 
I, 234); 30 januari 1896 (ibid., 1896, I, 82) ; 
19 juni 1902 (ibid., 1902, I, 283). 
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an-est, op 9 october 1953 gewezen door het 
hof van beroep te Brussel; 

Over llet eerste middel, afgeleid i.1it de 
scllending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de rechter over de grond 
achtereenvolgens beslist, enerzijds, dat de 
schulcl van Fernancl Motte « voortvloeit 
nit de verbintenissen aangegaan bij het 
sluiten van het maatschappelijk verdrug )) 
en dat die sclluld « bestond krachtens het 
maatschappelijk verdrag )) en, anderzijcls, 
<< dat de -vordering moet gerangschikt 
worden tussen degene welke onrecht
streeks door de schuldeisers van' de ven
nootschap worden 'uitgeoefend... en niet 
tussen de vorcleringen welke voortvloeien 
uit verbintenissen tussen vennoten opge
nomen bij het ontstaan van llet contract 
van vennootschap; clan wanneer deze te
genstrij clige beweegredenen onverenig
baar zijn en clerhalve niet wettelijk het 
beschikkencl gecleelte der bestreden be
slissing rechtvaardigen, daar de tegen
strijcligheid der motieven gelijkstaat met 
een gebrek aan motivering : 

Overwegende dat om te beslissen dat de 
door consorten Nyssen in eigen naam uit
geoefende vordering niet ontvankelijk is, 
het bestreden arrest eL' op wijst dat de 
.rechtsvoorganger van verweerders van de 
door hem erkende schuld slechts schulde
naar kon worden ten gevolge van de ver
bintenis die hij, als vennoot, hacl aange
gaan, met betrekking tot het passief van 
de vennootschap, en daaruit afleidt dat 
« met... een verbintenis te 1•estigen clie 
hij... tegenover de vennootschap had ge
nomen en die overigens bestoncl krachtens 
het maatschappelijk verdrag )), de rechts
YOOl'ganger van verweerders « zicll niet 
heeft yerplicllt aan Joseph en Louis Nys
sen, te persoonlijken titel met een nieuwe 
hoedanigheid de sommen te betalen die · 
hij aan de vennootschap verschuldigcl 
was)); 

Overwegencle dat ten opzicllte van de 
vorderingen waartoe het contract van 
yennootschap aanleiding kan geven, de 
rechter over de grond. een onderscheid 
11eeft kunnen maken tussen diegene die 
yoortvloeien nit de verbintenissen van de 
vennoten onderling en deze die gegrond 
zijn op de verbinteniss_en van de vennoten 
ten aanzien van derden, daar het Bur
gerlijk Wetboek dergelijk onderscheicl 
maakt; 

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

schending van de artikelen 194 der sa
inengeschakelde wetten op de handelsven
nootschappen (boek I, titel IX van het 
W etboek van koophandel, samengesclla
keld door het koninklijk besluit van 
30 november 1935) en 97 van de Gronclwet, 
doorclat het arrest de vordering, strek
kende om vanwege een teri.1ggetrokken 

vennoot de betaling te bekomen der 
schuld « voortvloeiende nit de verbinte
nissen aangegaan bij het sluiten van het 
maatschappelijk verdrag )), verjaard ver
klaart door llet verlopen van e.en termijn 
van vijf jaar te beginnen van de bekend
making van zijn terugtrekken nit de ven
nootscllap ; dan wanneer de verjaring van 
vijf jaar uitgevaardigd door de in het 
middel bedoelde wetsbepaling slechts van 
toepassing is op de yorcleringen van der
den tegen de vennoten, en niet op de vor
deringen tussen vennoten of op de vorde
ringen van de venootschap tegen de ven
noten, cUe onder de heerschappij blijven 
van het gemeen recllt en na dertig jaar 
verjaren (schencling van artikel l!J4) ; en 
dan wanneer de omstancligheid dat de 
sommen, waarvan de betaling gevraagd 
werd, bestonclen nit « verliezen gemateria
liseerd door schulden van de vennoot
schap )), geen afbreuk rechtvaardigt op 
deze regel, en clerhalve niet wettelijk het 
beschikkend gedeelte der bestreden be
slissing motiveert (schending van arti
kel !J7 der Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegencle dat zo artikel l!J4 van de 
samengeschakelde wetten op de handels
vennootschappen in algemene bewoordin
gen bepaalt dat : « verjaren na vijf jaar, 
alle de reclltsvorderingen tegen vennoten 
of aandeelhouders, te rekenen van de be
kendmaking hetzij van hunne aftreding 
uit de vennootschap, hetzij van een akte 
van ontbincling . der vennootscllap of te 
rekenen van het verstrijken van de bij 
llet contract voorziene maatschappelijke 
duur )), de wetgever op het gemeen recht 
slechts afbreuk l1eeft willen maken door 
de termijn om te verjaren tot vijf jaar 
te llerleiden, ten einde de leden van de 
handelsvennootscliappen ria die termijn 
aan de rechtsvorderingen te ontrekken 
welke door de schuldeisers van de ven
nootschap zouden kunnen ingesteld wor
den, lletzij rechtstreeks door de schuld
eisers zelve, hetzij onrechtstreeks door 
de rechtspersoon of zijn vereffenaars ; 

Dat die korte verjaring niet toepasse
lijk is op de vorcleringen die hun oor
sprong vinden in de verbintenissen, bij 
het ontstaan van het contract van ven
nootschap, door cle vennoten onclerling 
aangegaan, welke vorcleringen beheerst 
blijven door het gemeen recht en cloor 
verloop van dertig jaar verjaren; 

Overwegende tlat, cloor aan te nemen 
clat de tegen verweerclers ingestelde vor
clering vervallen was cloor verloop van de 
door artikel l!J4 voorziene verjaringster
mijn, na vastgesteld te hebben · dat die 
vordering niet voorkomt als een vorde
ring welke voortvloeit nit tle bij de op
ricllting van de vennootschap door · de 
yennoten onclerling aangegane verbinte-
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Bissen, maar wel als een vordering on
rechtstreeks door de sclmldeisers van de 
vennootschap uitgeoefend, het bestreden 
arrest, verre van de in het eerste onder
dee! van het middel gemelde wetsbepaling 
geschonden te hebben, een juiste toepas
sing ervan heeft gemaakt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, zoals blijkt nit het 
~ntwoord op het eerste onderdeel van het 
iniddel, de toepassing van artikel 194 
van de samengesclmkelde wetten op de 
handelsvennootschappen gerechtvaardigd 
wordt door de beschouwing dat de vor
dering, die door de vereft'enaar van de 
vennootschap tegen verweerders vervolgd 
is, gegrond is op de ten aanzien van de 
derden, tot vrijwaring van hun belangen, 
door de vennoten aangegane verbintenis
:sen; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand die vaststelt dat zulks het geval is, 
er op wijst dat, in feite, de vordering 
werkelijk ingesteld werd om zoclanig doel 
te verwezenlijkeri; dat, strekkende tot de 
wedersamenstelling van het maatschappe
lijk vermogen, bedoelde vordering de 
schuldeisers van de vennootschap aanbe
Iangcle, niet aileen in de mate waarin dit 
verniogen hun gemeenschappelijk pand 
11itmaakt maar oak, op meer recht
streekse wijze, wegens het gereed geld 
dat zij voor gevolg moest hebben ter be
schikking van de vennootschap te stellen, 
met het oog op betaling van hun inschul
clen; 

Dat aldus de rechter over cle grand zijn 
beslissing op pass en de wijze gemoti veerd 
heeft; 

Dat geen van beide onderdelen van het 
mid del kan ingewilligd worden; 

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

13 april1956.- 1° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver
slavuever, H. van Beirs. - Gel·i.ilclltidende 
conclttsie, I-I. Paul Mahaux, advocaat-ge
ner'aal. - Pleitet-s, HH. Van Ryn en Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 13 april 1956 

REGISTRATIE (RECHT). - OPENBARE 
VERKOPING VAN MEUBELS. - TEKOOPSTELUNG 
VAN EEN VOORWERP GEVOLGD DOOR EEN OPEN
!IAAR, OF OPENBAAR GEMAAKT AANBOD. -
VOORWERP INGEHOUDEN. - 0NTLASTING VAN 
RET MUTATIERECHT. - VOORWAARDEN. 

Een roerencl voot·werp, waarvan. het open
baar telcoopstellen van een openbaat· 
aanbocl of vun een openbaat· .oemaalct 

aanbod is gevolgcl, wordt als toegewezen 
beschouwd en onderwot·pen aan het 
t·echt van ·nwtat-ie onder bezwarende 
t-itel tenzij (le werkende openbare offi
ciet· of ambtennnr on·middell-ijlc na ont
vanrJst en belcendmalcing van de aanbie
d·ingen verlcondigt, en zu.llcs in het pro
ces-verbaal aantelcent_. elM het te /coop 
gestel(l voor·wet·p « ingehmtclen ll Wot:dt; 
tleze vet·lcondiging hoett mondeling te 
geschieden en met gebruilc van het 
woonl « ingehotulen ll. (Wetboek van de 
registratierechten, art. 231, gewijzigd 
door de wetten van 16 juni 1947, .art. 2, 
n'" 6, c, en 13 augustus 1947, art. 17.) 

(WILLEM§, '1'. BELGISCHE STAAT, 
~IINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestrede~ 
arrest, op 15 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de .artikelen 77, 78, 231 en 232 
van het koninklijk besl nit 11'' 64 van 30 no
vember 1939 houdende het Wetboek der 
registratie- hypotheek- en griffierechten, 
bevestigd door de wet van 16 juni 1947, 
gezegd artikel 231 gewijzigd door arti
kel 17 van de wet van 13 augustus 1947 
en 2 van de wet van 16 juni 1947, en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, om het verzet tegen het 
dwangbevel te verwerpen, hetwelk ten 
laste van. aanlegger uitgevaardigd werd 
ten einde invordering van rechten en geld
boeten zogezegd verschuldigd naar aanlei
ding van openbare verkopingen van men
bel>! waartoe aanlegger overgegaan was, 
artikel 231, alinea 2, van het Wetboek der 
registratierechten, gewijzigd door artikel2 
van de wet van 16 juni 1947, uitgelegd 
lleeft in die zin dat ieder te koop gesteld 
voorwerp, dat het voorwerp is geweest 
van een openbaar gemaakt aanbod, wette
lijk beschouwd zou zijn als toegewezen 
en onderworpen aan het evenredig recht 
yastgesteld door de artikelen 77 en 78 van 
hetzelfde wetboek, niettegenstaande dit 
voorwerp in het proces-verbaal als inge
houden venneld staat, uitgenomen wan
neer de inhouding door de werkende open
bare officier of ambtenaar verkondigd is 
geworden onmidclellijk na on tv angst, of 
publicatie van de aanbiedingen door het 
uitspreken van het woord << ingehouden ll 
of « retire ll, met uitsluiting. van iedere 
andere wijze of van elk ander procetle 
van verkondiging, van aard om het pu
bliek duidelijk kenbaar te maken dat het 
voorwerp, dat met opbod te koop gesteld 
wordt; niet toegewezen maar ingetrokken 
is en, tengevolge van die foutieve uitleg
ging, als niet beslissencl verworpen heeft 



-670-

het door aanlegger aangeboden bewijs 
door de eerste rechter, alvorens recht te 
doen, toegelaten, te weten : « dat op de 
hetwiste openbare verkopingen : 1" -de 
verkochte voorwerpen werden toegewezen 
met het woord « adjuge >>, terwijl bij de 

, inhouding dit woorcl niet wercl 1.1itgespro· 
ken; 2° dat ue verkochte voorwerpen wer
den toegewezen met een klop op d~ lesse. 
naar, terwijl het intrekken cler voorwer. 
pen bekenu gemaakt werd met een klop 
op de micro >> : 

Overwegende dat, naar luid van de eer
ste twee alinea's van artikel 231 van het 
Wetboel( der registratie- hypotheek- en 
griffierechten, zoals zij respectievelijk 
uoor artikel 17 van de wet van 13 au
gustus 1947 en door artikel 2, 6, c, van 
deze van 16 juni van hetzelfde jaar wer
den gewijzigd : « Wordt voor de toepas
sing van dit hoofdstuk als toegewezen be
schouwcl en is aan het door de artike
len 77 en 78 vastgesteld evenredig recht 
onderworpen, ieder roerend voorwerp 
waarvan het openbaar tekoopstellen van 
een openbaar aanbod of van een openbaar 
gemaakt aanbod is gevolgd, ongeacht wie 
het aanbod heeft gedaan en welke de mo
daliteiten van de verkoop zijn en onge
acht of al dan niet toewijzing plaats 
heeft. 

» Het recht is evenwel niet verschuldigd 
indien de werkende openbare officier of 
ambtenaar onmiddellijk na ontvangst 'en 
bekendmaking van de aanbiedingen ver
kondigt, en zulks in het proces-verbaal 
aantekent, dat het te koop gesteld voor
werp << ingehouden >> wordt >>; 

Overwegende dat de door ue aanleggen
de denrwaarder opgeworpen vraag deze 
is te weten of, om de intrekking van een 
in gemelde bepaling beuoeld voorwerp aan 
te duiden, die intrekking moest worden 
verkondigd door middel van de monde
linge uitdrukking << ingetrokken », ofwel 
of zulks geldig kon geschieden op een 
niet-mondelinge wijze, zoals een overeen
gelwmen teken ; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest erop wijst, enerzijds, het woord 
« verkondigen >> normaal de gesproken 
taal veronderstelt en, anderzijds, de om
standigheid dat, in artikel 231, alinea 2, 
het woord « ingehouden » tussen aanha
lingstekens werd geplaatst, aanduidt dat, 
om aan het wettelijk vereiste te voldoen, 
alleen die bepaalde iiitdrukking- door de 
deurwaarder mag worden gebezigd; 

Overwegende bovendien dat artikel 232 
van hetzelfde wetboek, waarbij sancties 

(1) Raadpl. bet verslag van de Commissie 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
(Pa1·lem. , Besch., Kamer, 1927-1928, n' 112, 
blz. 12, en Pasinomie, 1928, blz. 487, par. III); 
SMEESTERS en WrNKELMOLEN, T1·aite de droit 

voor overtreding van de registratiewet 
worden uitgevaardigd, een geldboete tegen 
de werkende openbare officier of ambte
naar voorziet « voor elk lot welk in het 
proces-verbaal als aan de verkoop ont
trokken wordt opgegeven, _ wanneer de 
verklaring van inhouding niet werd ge
daan in de bij artikel 231, alinea 2, voor
ziene vorm »; dat een tussen verkoper 
en werkende openbare officier of ambte
naar overeengekomen teken van die aard 
zou zijn elk gevolg te ontnemen aan het 
door artikel 234 van hetzelfde wetboek 
aan de agenten van het bestuur verleend 
controlerecht en, derhalve, aan de dool' 
artikel 226 en volgende ingerichte beteu
geling van de belastingontduiking; 

Dat door het weglaten, v66r het woord 
<< verkondigt », van de woorden « luid en 
duidelijk ,,, artikel 2, 6, c, van de wet van 
16 juni 1947 «de bij artikel 231, alinea 2, 
voorziene vorm » niet heeft gewijzigd; 

Overwegende dat het middelnaar recht 
faalt; 

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

13 apri11956.- 16 kamer. - Voon;-itter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - GeUjlclu-idende con
clusie, H. Paul :Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleite-rs, HH. De, Bruyn en Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 13 april 1956 

SCHIP-SCHEEPVAART.- VERVOER OVER 
ZEE. - 0NTLASTING VAN VERANTWODRDELIJI(
HEID VOOR VERLIES OF AVERIJ. - PERIKE
LEN, GEVAREN EN ONHEILEN VAN DE ZEE. ~ 
BETEKENIS VAN DEZE LAATSTE TERMEN. 

De ve1·voenle1· o-ve-r zee 'iS dan slechts van 
de ve-rantwaa-rdelijkheid. vao-r ve-rlies at 
ctverij voal'tspn;'itende t£it -<< perilcelen, 
gevwren of anheilen van de zee >> ant
last, wannee1· ae wisselvalligheden van 
de scheepvawrt waaTaan ze toe te sclwij
ven zijn van die aard zijn dat de ve,-
voerder zich in de anmogelijlcheid be- · 
vonden heeft de vervoerde gaecleTen te
gen de schadelijlce gevalgen va.n d,ie 
geben-rtenissen te beschntten; het is 
nachtans niet 'Ve1-eist dat deze gebett-rte
n,issen naadzalcelijlc anvaa-rzienbaar; zan
den zijn (1). (Samengescllakelde wetten 
op de zeevaart, art. 91, A, par. IV, 2~, c.) 

nw1·itime et fluvial, n" 689 en 690; VAN BLADEL, 

Co·nnaissements et 1·egles de La Haye, n" 319 
tot 3211, 330 tot 332; Repert. pmt. dr._ ,belge, 
v' Navin-Navi:gation, n' 1136; -~ARArs, 

, 1'ranspm·ts inte1-nationaux de 1na1·chandises 
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(N, V. « ARMEMENT DEPPE>>, T. 
N. V. « AGENOE MARITIME BELGE )) EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

BET BOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2(} december 1954 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
koophandel te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de scllen
dirig van artikel 91, A, paragraaf IV, 2°, 
litt. a, van boek II van het Wetboek van 
koopllandel en, voor zoveel als nodig, 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, na erkend te heb
ben dat de vervoerder, verantwoordelijk 
voor de averij aan de vervoerde koopwa
ren, zich van zijn verantwoordelijklleid 
kan ontlasten door << het geval van heir
kracht te bewijzen of een ontlastende 
oorzaak aan te duiden >>, de ontlastende 
oorzaak gelijkstelt met de heirkracht 
door te beslissen dat de « perike~en, ge
varen en onheilen van de zee )), in onder
havige zaak ingeroepen, de outlasting 
van de vervoerder ter zee slechts mede
brachten op voorwaarde dat ze « een uit
zonderlijk karakter zo niet het karakter 
van heirkracht » vertonen, dan wanneer, 
in de zin van gezegd artikel 91, A, para
graaf IV, 2°, litt. a, door « perikelen, ge
varen ·en onheilen van de zee >> moet ver
staan worden de wisselvalligheden van 
de zeevaart als dusdanig, zodat de ver
voerder enkel moet bewijzen dat de wis
selvalligheden van de zee aan. de grand 
liggen van de uveri.i, opdat daaruit een 
voorlopige outlasting zou volgen, waar
van het voordeel voor hem verkregen 
blijft, tenzij de benadeelde het bestaan 
zou bewijzen van een fout in zijnen 
hoofde, waaruit volgt dat de rechters over 
de grand gezegd artikel 91 geschonden 
hebben en hun beslissing niet wettelijk 
gemotiveerd hebben : 

Overwegende dat uit de omschrijving 
zelf vari het middel blijkt dat aanlegster 
de bestreden beslissing geenszins verwijt 
niet te zijn gemotiveerd, doch de waarde 
van de daarin opgegeven redenen criti
seert· 

Dat, derhalve, schending van artikel 97 
van de Grondwet ten onrechte ingeroepen 
wordt; 

pa>· me1·, biz. 149, 150, 153 en 154; DaR, La 
Convention intemationale de B1·uxelles de 1.9'24, 
biz. 103; RrPERT, D>·oit ma>·itime, 4' uitgave, 
bd. II, n" 1809, 1812 en vlg.; LuREAu, « Le cas 
de force ·majeure et Ia loi du 2 avril 1936 », 
Rev. de droit ma1·itime fmn~ais, 1949, biz. 179; 
LEGENDRE, « Le peril de Ia mer en droit fran
~ais », zelfde tijdschrift, 1955, biz. 323. 

Over de bronnen tot interpretatie van arti
kel 91 van de samengeschakelde wetten op de 

Overwegende dat zo, daar zij eigen zijn 
aan aile vervoer over zee, « de perikelen, 
gevaren en oriheilen van de zee >> te wij
ten zijn aan wisselvalligheden van de 
zeevaart die niet noodzakelijk onvoor
zienbaar zijn, er nochtans wordt vereist, 
opdat zij tot ontheffing van aansprake
lijkheid zouden leiden, dat zij van die 
aard zijn dat de vervoerder zich in de 
onmogelijkheid bevindt de vervoerde goe
deren tegen de schadelijke gevolgen van 
die gebeurtenissen te beschutten; 

Overwegende dat door bi.i een souve
reine beoordeling vast te stellen dat, in 
onderhavig geval, het door aanlegster 
overgelegd zeeverslag niet toelaat te be
sluiten tot een uitzonderlijk of heir
krachtgelijkend gebeuren gedurende een 
zeereis welke verliep in de wintermaan
den op de Atlantische Oceaan, het bestre
den vonnis het in het middel aangeduid 
artikel 91, A, paragraaf IV, 2°, litt. a, 
ni~t heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

13 april1956. -1Q kamer. - VoorzitteT, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - VeTslag
geveT, H. Belpaire. - Gelijlclu.idende con
cl7tSie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. -Pleite1·s, HB. Simont en VanRyn. 

2e KAMER. - 16 april 1956 

BEWI.JS. ~ MILI'l'IE. - ATTESTEN. - BE
WIJSWAARDE. - SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE MILI'l'IERECHTSMACHTEN. 

De 1nilitierechtsmachten beoonlelen S07t
ve·rein ·in feite de bewijswaa-rde van cle 
h1tn vooTgelegde attesten (1). 

(BRAFF.) 

ARRES'l'. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 december 1955 gewezen 
door de hoge militieraad; 

zeevaart, raadpl. verbr., 8 juli 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1220, en de nota onder dit ar
r.est). 

(1) Verge!., .in burgerlijke zaken, verbr,, 
3 juni 1954 (A1·1·. Verb1·., 1954, biz. 632); in 
strafzaken, 'verbr., 14 januari 1952 (ibid., 1952, 
biz. 230) ; in zaken van directe belastingen. 
verbr:, 20 sepLember 1955 (Bull. en PAsrc., 
'1956, I, 17). 
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Over het middel, a:fgeleid uit de schen
ding van de nrtikelen 97 van de Grondwet 
en 10, paragraaf 2, 7°, van de clienst
pHchtwet; doordat de bestreden beslissing 
de reden niet aangeeft waarom de door 
eiser afgelegcle attesten het studiebelang 
niet bewijzen, hetwelk voorzien is bij de 
wet. 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat eiser cursussen volgt, 
doch niet bewijst dat de gevolgde cm·sus
sen het studiebelang uitmaken bij cle wet 
voorzien; 

Overwegende dat de bewijskracht van 
cle overgelegde attesten op souvereine 
wijze door de militieratlen in feite wordt 
beoordeeld ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat eiser v66r de hoge militieraacl 
heeft laten gelclen dat de gevolgde cur
sussen aan de wettelijke vereisten volde
clen; clat de raad clan oak niet verplicht 
was zijn beslissing clesomtrent nader met 
redenen te omkleden ; 

Dat. het middel niet lmn aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwcrpt de voorzie
ning. 

1G april 195G. - 2c kamer. - Voo1·zit
te1·, H. Huybrechts, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslag[!ever, 
H. Louveaux. - Gelijlcluidende conclu
sie, H. Paul Mahaux, ndvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 april 1956 

VERKEER.- WE'lGEBRUIKER DIE VOORRANG 
GENIET. - NIET VRIJGESTELD VAN RET TREF
l<EN VAN VOORZICH'l'IGHEIDSMAATREGELEN. 

De weggebntilcer die, ov de ovenbare weg, 
voorrang geniet, is, dactrdoor, niet vrij
gesteld vctn de verplichtin[f de voorzich
tig heidsmnntregelen cloor de omstnndig
heden op[fecl-rongen ten einde een ann
rijding te voorlcomen te nemen, en nn
melijlv over de goede stnnt vctn de ,·em
men vctn zi.jn voert~tid te ·wctlcen (1). 

(LANa'LET EN P. V. B. A. (( AN'l'WERPSE MOTOR
WERKEN ll, T. S1'AD ANTWERPEN EN CONSOR
TEN.) 

AR·RES'l'. 

· HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 october 1955 gewezen door 
llet Hof van beroep te Brussel; 

(1) Verbr., 26 september 1955, wp1'a, biz. 24, 
en 12 maart 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 730). 

A. vVat de voorziening vnn Langlet bc
treft : 

I. In zover als gericht tegen de beslis
sing over de publieke vordering : 

Over het eerste mhldel, afgeleicl nit de 
schencling van artikel 1G, 4, van llet ko.: 
ninklijk besluit van 8 april 1954, doorclat 
het bestreden arrest aanlegger aau het 
litigieuze verkeersongeval wegens verzuim 
van voorzorgsmaatregelen schulclig ver
klaart, om verzuimcl te hebben zijri voer
tuig van een cloelmatige reminrichting te 
voorzien dan wanneer aanlegger nh~t dien
de te remmen daar hij, volgens de vast
stellingen v;cm het arrest zelve, op de 
hoofdweg reed en er bijgevolg geen oor
zakelijk verband kan bestaan tussen het 
ongeval en de (min of meer goecle) staa t 
der remmen : 

Overwegende dat de bestuurder van een 
voertuig·, door het feit dat hij op de 
hoofdweg rijdt, niet ontslagen wordt van 
het treffen van de nodig·e voorzorgsmaat
regelen om een aanrijding te voorkomen; 
clat het bestreden arrest, bij een feitelijke 
en dus souvereine vaststelling, aanstipt 
dat de reminrichting van aanlegger niet 
cloelmatig werkte en dat, in geval de rem
men belworlijk hadden gewerkt, aanlegger 
ofwel het ongeval had kunnen vermijden, 
ofwel de gevolgen ervan tot een minimum 
herleiden; 

Dat het micldel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweecle micldel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1148, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest verzuimcl heeft na te 
gaan of het niet gehoorzamen van cle 
voetrem aan de druk van aanlegger niet 
aan overmacht te wijten was, en cloordat 
er in elk) geval geen oorzakelijk verbancl 
bestaat tussen het niet-werken van cle 
voetrem en het litigieuze ongeval, daar 
de handrem werd opgetrokken zoclra aan":. 
legger het niet-werken van de voetrem 
bemerkte : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door vast te stellen clat het ongeval ten 
dele aan het gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg van aa.Jilegger te wijten is, het 
clefect aan de reminrichting in recht
streeks oorzakelijk verband met het one 
geval zijnde, meteen heeft vastgesteld clat 
er geen overmacht voorhanden was; dat, 
bij gebrek aan conclusies clesbetreffend 
van aanlegger, het hof van beroep er niet 
toe gehouden was zijn beslissing uitvoe
riger met redenen te omkleden; 

Overwegende dat in zover het middel 
er op wijst dat de handrem wercl opge
trokken zodra aanlegger het niet-werken 
van <Ie voetrem vastste lde, het een feite
lijk gegeven inroept, hetwelk noch in de 
bestreclen beslissing nocl1 in de stukkeri 



-673-

der rechtspleging waarop het hof acht 
vermag te slaan, steun vindt ; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden; 

Overwegende overigens, dat de substan
tHHe of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. ' 

16 april1956.- 2• kamer.- TToorzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggever, H. Rutsaert. 
- GeUjlcl1tidende eonel1tsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 16 april 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAREN. - ARREST VAN NIET-VERVOL
GING. - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJRE 
PARTIJ ALLEEN. - DRAAGWIJDTE. 

De bnrgerlijke partij is ontvanlceUjlc zieh 
tegen een arrest van niet-vervolging te 
voorzien sleehts wat aangaat de besehik
lcingen van het arrest die haar veroor
delen tot sehadever.ooeding, tot de leas
ten van de 1ntblielce vordering en tot 
deze van de b1wgerUjlce vordering (1). 

(ZAPOLYA EN JUSSINSKY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
zich tegen een arrest van niet-vervolging 
kan voorzien ·slechts wat aangaat de be
schikkingen van het arrest die haar ver
oordelen tot schadevergoeding jegens ver
dachte, tot de kosten van de publieke 
vordering en tot deze van de burgerlijke 
vordering; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een bevel van niet-vervolging gewezen ter 
zake van onbekenden door de Raadkamer 

(1) Verbr., 5 februari 1940 (Bull. en PAsrc., 
1940, I, 36, en de nota 2); 17 november 19M 
(A1·r. Yerb1·., 1955, biz. 176). 

(2) Verbr., 12 januari 1953 (Arr. Yerb1·., 
1953, biz. 289). Verge!. verbr., 24 october 1955, 
supra, biz. 126. 

VERBR., 1956. - 43 

van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen bevestigd heeft, bevel waa:r
bij aanleggers, burgerlijke partijen, tot 
de kosten veroordeeld werden; dat het 
arrest aanleggers, bovendien, in de kos
ten van hun verzet verwezen heeft; 

Overwegencle dat de kosten waartoe de 
burgerlijke partije~ veroorcleeld werden 
nit de publieke vordering zijn ontstaan; 

Overwegencle clat nit geen stuk der 
rechtspleging blijkt dat de voorziening 
zou zijn betekend geweest aan het open
baar ministerie tegen hetwelk zij gericht 
is; dat zij, derhalve, niet ontvankelijk is; 

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

16 april1956. - 2• kamer. - TToorzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggeve·r, H. Gilmet. 
- Gelijlclnidende eonelusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 16 april 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
S'I'RA~'ZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDE
LING, BIJ VERSTE.K. - VOORZIENING VAN HE'l' 
OPENBAAR liUNISTERIE BINNEN DE GEWONE TEil
MIJN VAN VERZET. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° ONDERWIJS. - LEERPLICHT. - NALA
TIG GEZINSHOOFD. - VDORWAARDEN VAN RET 
MISDRIJF. 

3° ONDERWIJS. - LEERPLICHT. - NALA
TIG GEZINSHOOFD. - GEBRE.K AAN INSCHRIJ
VJNG VAN DE KINDEREN IN EEN SCH03L. -
GEBREK ER V03R 'l'E ZORGEN DAT IN EEN 
SCHOOL INGESCHREVEN KINDEREN REGELMATIG 
DE LESSEN EROP VOLGEN. - ALTERNATIEVE 
MISDRIJVEN. 

1° Is niet ontvankelijle de voorziening, 
door het openbaar ministerie ingesteld 
gedu.rende de gewone termijn van 'l:er
zet, tegen een vonnis van verooTdelin.Q 
bij verstek ttitgesp1·olcen (2). (Wetboek 
van strafv., art. 413; wet van 9 maart 
1908, art. 3.) · 

2° H et gezinshoofd lean sleehts dan ver
oordeeld worden om nngelaten te hebben 
het sahoolbezoek van een leind te verze
keTen, wanneer vastgesteld zijn : 1° de 
ou.derdom van het lcind; 2° de ontvangst 
van een eerste waarsehuwing; 3° de 
sleahte wil (3) ; 4° de hoedanigheid van 

(3) Verbr., 22 november 1926 (Bull. en 
PAsrc., 1927, I, 327). Raadpl. eveneens verbr., 
15 januari 1923 (ibirl., 1923, I, 158); 12 novem
ber 1923 (ibid., 1924, I, 25) en 14 november 
1927 (ibid., 1928, I, 12). 
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gezinshoofd. (Wetten houdende regeling 
van het lager onderwijs, samengescha
keld bij koninklijk besluit van 25 oc
tober 1921, art. 11.) 

3° De misdrijven van het gezinshootd die 
er in bestaan z·ijn leerplichtige lcinderen 
niet in een school te laten inschrijven 
zo hij .$e geen onderwijs ten hni.ze doet 
geven (wetten samengeschakeld op 25 oc
tober 1921, art. 9 en 11), of er niet voor 
te zorgen dat zijn in een school inge
schreven lC'inderen regelmatig de lessen 
op deze school volgen (samengeschakel
de wetten, art. 5, 10 en 11), zijn alter
naUet en lcu.nnen niet cnnmlatief, ten 
laste van hetzelfde gezinshoofd. voor 
hetzelfde lcind en hetzeljde Ujdperlc, 
weerhonden worden. 

{PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, 
T. DESMET EN SCHILLEVAER'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 october 1955 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Veurne; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen jegens tweede 
verweerder : 

Overwegende dat de bestreden heslissing 
verweerder bij verstek veroordeelt; 

Overwegende dat cle procureur des ko
nings zich tegen dit vonnis in verbreking 
voorzien heeft op 3 november 1955, dit is 
v66r het verstrijken van de gewone ter
mijn van verzet; dat het bestreden vonnis 
ten dage van de voorziening niet definitief 
was ten opzichte van verweerder en de 
voorziening mitsclien niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen jegens eerste 
verweerster : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schemling van de artikelen 97 
van de Grm;.tdwet, 5, 9, 10 en 11 van de 
wetten houdende regeling van het lager 
onderwijs samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 25 october 1921, eerste onder
dee!, doordat het bestreden vonnis niet 
vaststelt dat verweerster, bij het plegen 
der feiten, bekleed was met de hoedanig
heid van gezinshoofd, met « slechte wil ll 
zou gehandeld hebben en voorafgaandelijk 
de waarschuwingen, voorzien door de ar
tikelen 9 en 10 voornoemd, zou ontvangen 
hebben; tweede onderdeel, doordat de be
streden beslissing verweerster veroordeelt, 
enerzijds, om verwaarloosd te hebben haar 
leerplichtig kind in een school te laten 
inscb.rijven en, anderzijds, om bedoeld 
kind de lessen op school niet regelmatig 

te hebben laten volgen, dan wanneer deze 
verdenkingen noodzakelijk alternatief zijn 
zodat de veroordeling op strijdige gronden 
rust: 

·Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet vaststelt dat verweerster gezinshoofd 
was en als dusdanig de wettelijke ver
plichtingen had waarvan de miskenning 
haar in de telastleggingen wordt verwe
ten; dat het evenmin releveert dat zij, 
voor een eerste tekortkoming·, de waar
sclmwingen, voorzien bij cle artikelen !J 
en 10 van de aangehaalde wetsbepalingen, 
zou ontvangen hebben noch vaststelt dat 
zij van << slechte wil ll zou geweest zijn; 

Overwegende dat artikelll van gezegde 
wetten de strafvervolgingen uitdrukkelijk 
van elk dezer voorwaarden afhankelijk 
maakt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de inbreuk er in be
staancle de lessen op school niet regel
rnatig te hebhen laten volgen irnpliceert 
dat het leerplichtig kind in een school 
ingescl.treven was; 

Om die rellenen, verbrcekt het hestre
den vonnis in zover l.tet eerste verweerster 
veroorlleeld heeft; verwerlJt de voorzie
ning voor het overige; zegt dat melding 
van lmidig arrest zal gedaan worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst lle aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Ie1Jer, zetelende in graad van beroep; ver
oordeelt eerste verweerster tot de helft 
van de kosten, legt de wederhelft ten 
laste van de Staat. 

16 april 1956. - 2" kamer. - TToorzitter, 
H. Huybrechts, raadsl.teer waarnernend 
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Delahaye. 
- Gelijlclu.idende concl·usie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. 16 april 1956 

1° VERKEER. WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 21. - INHALEN. - RECHTS 
INHALEN. - VOORWAARDEN: 

2° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 17. - 'VOORRANG. - J\IIA
NCEUVRE WAARDOOR DE (( NORMALE ll GANG VAN 
DE ANDERE BESTUURDERS BELET OF GEHINDERD 
KAN WORDEN. - BEGRIP. 

1° vVcm.nee1· de bestlt?wde1· van een in te 
halen voertuig zijn inzicht te lcennen 
geett links at te slaan en zich naar links 
.qewend heett o·m flie manmwrre uit te 
voeren, moet het inhalen rechts geschie-
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den, zonder dat deze ve1·plichting afhan
lcelijk wordt gestelcl van de plaatsgele· 
genheid (1). (Wegcode van 8 april 1954, 
art. 21, 1, al. 2.) · 

2° Een mctnwnvre is niet van aarcl de 
« normale >> gang van cle andere bestmtr· 
ders te beletten of te h·inderen, wannee·r 
de gang van deze bestmtrders n·iet con
form ile voorsclwiften van de Wegcode, 
namel-ijlc deze bet1·ejfencle het inhalen, 
is. (Wegcode van 8 april 1954, art. 17.) 

(DENOO, T. POULEY~ EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 october 1955 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brugge; 

In zover de vordering gericht is tegen 
de beslissing over : 

A. De publieke vordering tegen eiser 
ingesteld : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 21, 1, lid 2, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, doordat het 
bestreden vonnis niet antwoordt op de 
door eiser genomen conclusies waarin hij 
voorhield zich te hebben gedragen naar 
de voorschriften van artikel 25, 2, van de 
Wegcode van 8 april 1954, zodat verweer
der Pouleyn verplicht was rechts voorbij 
te steken : 

Overwegende dat eiser vervolgd was om 
bij overtreding van artikel 17 van ver
melde Wegcode, de andere bestuurders 
niet te hebben Iaten voorgaan wanneer 
hij een manceuvre uitvoerde, waardoor de 
normale gang van die bestuurders belet 
of gehinderd kon worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser wegens die telastlegging veroordeelt 
op grond van de overweging dat eiser een 
private weg, links van de baan gelegen, 
slechts mocht oprijden op voorwaarde de 
weg niet af te snijden aan de weggebrui
kers die normaal hun weg voortzetten en 
dat verweerder Pouleyn eiser cc aldaar >>, 
dit is op de plaats van het ongeval, mocht 
inhalen, daar hij geen rekening diende te 
houden met een private weg; 

Overwegende dat die beschouwingen 
eisers conclusies niet passend beantwoor
den waar deze er op wezen dat Pouleyn 
ter zake verplicht was rechts voorbij te 
steken, niet ter wille van de plaatsgesteld
heid, maar omdat overeenkomstig arti-

---------------------------------
(1) Verge!. verbr., 20 september 1954 (A1-r. 

f'e1·b1·., 1955, biz. 16) en 4 april 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 859). 

kel 25, 2, van de Wegcode hem te kennen 
werd gegeven dat eiser voornemens was 
links af te slaan en zich naar links ge
wend had om die manceuvre uit te voeren; 

Overwegende dat artikel 21, 1, lid 2, 
van de Wegcode in dit geval, de verplich
ting in te halen langs de rechter kant van 
de voorbij te steken bestuurder niet af
hankelijk stelt van de plaatsgesteldheid, 
zodat uit de enkele vaststelling· dat ter 
zake geen rekening diende gehouden te 
worden met een private inrit niet mocht 
afgeleid worden dat verweerder Pouleyn 
het recht had links voorbij te steken en 
dat derhal've zijn normale weg door eiser 
gehinderd werd; · 

Dat het mid del gegrond is; 

B. Over de burgerlijke vorderingen van 
verweerders : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vordering de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke vorderingen welke het 
gevolg ervan zijn; 

o. Over de burgerlijke vordering van 
eiser tegen eerste en tweede verweerders : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17, 25, 2, 44, 26, 21, 1, alinea 2, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, doordat het bestreden vonnis, zonder 
de conclusies te beantwoorden, aangeno
men heeft dat eiser door overtreding van 
artikel 17 van de Wegcode een onvoor
_zienbare hindernis was voor Pouleyn, zo
dat deze laatste artikel 26 van de Weg
code niet kon overtreden : 

Overwegende dat verweerder Pouleyn 
vervolgd was wegens overtreding van ar
tikel 26 van de Wegcode, naar luid van 
hetwelk een bestuurder in aile omstandig
heden moet kunnen stoppen v66r een hin
dernis die kan worden voorzien; 

Overwegende dat door eerste verweer
der van die telastlegging vrij te spreken, 
de rechter over de grond impliciet aan
neemt dat genoemde beklaagde het af
slaan naar links van het ingehaald voer
tuig niet kon voorzien, zonder acht te 
slaan op eisers conclusies welke voorhiel
den dat eerste verweerder van het afslaan 
naar links verwittigd was geweest over
eenkomstig de artikelen 25, 2, en 44 van 
de Wegcode; 

Overwegende dat, ingevolge de vrij
.spraak, de rechter over de grond, zich 
onbevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke vordering door 
eiser tegen de eerste -en tweede verweer
ders ingesteld en eiser aileen aansprake
lijk heeft verklaard over de gevolgen van 
het ongeval, waaruit blijkt dat de beslis
sing over de burgerlijke vordering van 
aanlegger behept j_s met hetzelfde gebrek 
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aan antwoord op de conclusies vah. aan
legger; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis behalve in zover het de eerste 
verweerder heeft vrijgesproken en de 
tweede verweerder buiten zaak heeft ge
steld jegens het openbaar ministerie; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de zaak, aldus beperkt, naar cle 
Correctionele Rechtbank te Gent, zetelend 
in hoger beroep. 

16 april1956. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Louveaux. 
- Gelijkltticlende conclttsie, H. Paul JVIa
haux, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 16 april 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING NA VOORZIE
NING NIET ONTVANKELlJK. - 1JITZONDERINGEN. 

Behmtdens de gevallen van toepassing van 
de wet van 8 maart 1948, vctn 1·egelma
tige atstand ot van voo1·zienin,q tegen 
een an·est van venvijzing 1uta1· het hot 
van assisen, verma,q een 1Hirti:i niet zich 
een tweecle maal te voorzien tegen een 
zeltde beslissing in skatzaken ttitge
sprolcen (1). (Wetb. van strafvordering, 
art. 438.) 

(CRABBE EN MEURRENS, T. CAPELLEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 december 1952 en 29 oc
tober 1955 gewezen .door het Hof van be
roep te nrussel; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen het arrest op 19 december 1952 
gewezen: 

Overwegende dat aanleggers op Zl de
cember 1952 tegen dit arrest voorzieningen 
reeds ingesteld hebben, welke werden ver
worpen bij arrest van het hof van 1 juni 
1953; 

Overwegende dat, in strafzaken, buiten 

(1) Verbr., 26 november 1951 (A•·r. J1e•·b•·., 
1952, biz. 144) en de arresten geciteerd in de 
nota 2; 6 october 1952 (ibid., 1953, biz. 40); 
8 februari 195<1. (ibid., 1954, biz. 408, tweede 
zaak). 

het door de wet van 8 maart 1948 voor
ziene geval of buiten het geval van regel
matige afstand en· behoudens wanneer een 
voorziening tegen het arrest van verwij
zing naar het hof van assisen nog mag 
gericht worden na het arrest van veroor
deling, omstandigheden die vreemd zijn 
aan de omlerhavige zaak, een tweede 
voorziening ingesteld door dezelfde par
tijen tegen dezelfde beslissing niet ont
vankelijk is naar luid van artikel 438 van 
het Wetboek van strafvordering; 

II. In zover ue voorzieningen gericht 
zijn tegen het arrest gewezen op 29 octo
ber 1955 : 

(Zonaer belang.) 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorueelt aanleggers tot de koR-
ten. · 

16 april1956. - 2• kamer. - Voorzitter 
en verslaggeve1·, H. Huybrechts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
lttidenae conclusie, H. Paul Mahaux, ad
vocaa t-generaal. 

2• KAMER. - 16 april 1956 

GENEESKUNDE. - GELIJKTIJDIGE UITOE
FENING VAN DE GENEES- EN DE ARTSENIJKUNDE. 
- VERBOD. - .A.FWIJRINGEN. 

Het gelijlctijdig uitoetenen van cle genees
en rle a1·tsenijlcunrle is verboden beho?t
aens rle enige afwijlcingen voorzien bij 
rle artikelen 2 en 3 van cle wet van 
25 jttli 19'52. 

Artilcel 3, alinea 1, van aeze wet laat aan 
ierle1· geneeshee1· clie v66r 1 jwrmari 1952 
regelmatig een clepot hielrl, toe, dit rle
pot te behouclen ten uitslu.itelij lee ge
brnilce van rle zieken rlie hij ve1·pleegt, 
zolang hij in clezelfcle gemeente geves
tigcl blijft 0 

(VANNESTE EN ALGEMENE 
PHARMACEU'l'ISCHE BOND, T. MAES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorzieningen tegen de 
beslissing over de publieke vordering ge
richt zijn : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is, daar aanleggers niet ver
oordeeld werden tot de kosten van de pu
blieke vordering ; 

II. In zover de voorzieningen tegen de 
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beslissingen oyer de burgerlijke vorderin
gen gericht zijn : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, tegenstrijdigheid in de motivering 
die met een gemis van motivering dient 
gelijkgesteld, doordat het bestreden ar
rest, enerzijds, verklaart dat inlichtingen, 
op betrouwbare wijze ingewonnen, bewij
zen dat de gehele vestiging van verdachte 
te J\IIarke (depot inbegrepen) dagtekent 
van v66r januari 1952, terwijl het, ander
zijds, luidt dat generlei bewijs geleverd 
werd van een overbrenging van het ge
neesmiddelendepot van verdachte naar 
J\IIarke sedert einde 1951 : 

Overwegende dat, in strijd met de be
weringen van het middel, de beweegrede
nen van het bestreden arrest geenszins 
tegenstrijdig zijn, door enerzijds te ver
melden dat generlei bewijs geleverd werd 
van een overbrenging van het geneesmid
delendepot van verdachte naar Marke se
dert einde 1951, en er anderzijds op te 
wijzen dat inlichtingen, op betrouwbare 
wijze ingewonnen, bewijzen dat de gehele 
vestiging van verdachte te Marl;:e - depot 
inbegrepen - dagtekent van v66r januari 
1952; dat beide zinsneden geenszins onver
enigbaar zijn; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3 en 5 
van de wet van 2.5 juli 1952 omtrent de 
medico-pharmaceutische cumulatie, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
arrest verweerder heeft vrijgesproken en 
zich onbevoegd heeft verklaard om van 
·eisers burgerlijke vorderingen kennis te 
nemen omda t verweerder, die als genees
heer v66r 1 januari 1952 toelating had ge
kregen om te Reule een pharmaceutische 
depot te houden, reeds v66r 1 januari 1952 
zijn doctorscabinet en depot naar Marke 
zou hebben overgebracht, dan wanneer 
juist die overbrenging strafbaar was en 
de burgerlijke vorderingen aanvaai·d 
moesten worden, vermits de toelating om 
een depot te houden alleen geldt zolang 
de dokter die ze bekomen heeft in dezelf
de gemeente gevestigd blijft, hetgeen ter 

. zake verweerder niet had gedaan : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens inbreuk op artikel 1 van de 
wet van 25 juli 1952, om, zich niet meer 
bevindende in de voorwaarden voorzien 
hij artikel 3, paragraaf 1, van voornoem
de wet, gelijktijdig de geneeskunde en de 
artsenijkunde te hebben uitgeoefend; 

Overwegende dat artikel 3 van de wet 
van 25 juli 1952 bepaalt dat ieder genees-

heer die v66r 1 januari 1952 regelmatig 
een depot hield, dit behouden mag ten 
uitsluitelijke gebruike van de zieken die 
hij verpleegt, zolang hij in dezelfde ge
meente gevestigd blijft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite, en dus op souvereine wijze, vast
stelt dat de gehele vestiging van verweer
der te Marke ~ depot inbegrepen - dag
tekent van v66r 1 januari 1952; 

Overwegende dat aanleggers v66r de 
rechter over de grond geenszins de regel
matigheid betwist llebben van het depot 
welke verweerder v66r 1 januari 1952 
hield; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

.16 april1956.- 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Huybrechts, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Vet·slaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-gerieraal. 

2• KAMER. - 16 april 1956 

VElRKElER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, 
AR1'!KEL 119. - 0P DE OPENBARE WEG AAN
BRENGEN VAN RECLAME!lORDEN, UITHANGBORDEN 
OF ANDERE VER!lODEN INRICHTINGEN. - PLE
GEN VAN HET MISDIUJF. 

Het misd?·ijf, bestaande in het aanbren
gen, op de openbare weg, van reclame
borclen, uithangborden of andere door 
artilcel 119 van de W egcode van 8 april 
1954 verboden inrichtingen, wordt ge
pleegd niet alleen cloor degene die ze 
persoonUjlc plaatst, maar oolc door de
gene die tot deze plaatsing medewerlct. 
(Impliciete oplossing.) 

(VAN DAMME.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 november 1955 in hoger be
roep gewezen door de Conectionele Recht
bank te V eurne; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
cling van artikel 97 van de Grondwet, 
cloordat het bestreclen vonnis de conclu
sies niet beantwoorcl heeft, waarbij aan
legger voorhielcl : « dat de artikelen 118, 
119 en 120 van de Wegcocle van 8 april 
1954 en artikel 103 van het Strafwetboek 
enkel die personen strafhaar stellen die 
wederrechtelijk verkeerstekens plaatsen 
of aanbrengen; dat nit het strafdossier 
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geen enkel element te weerhouden is dat 
er toe kap. besluiten dat betichte, door 
persoonlijke daad deze verkeerstekens 
zou geplaatst hebben; clat op de verkeers
tekens in kwestie de melding aangebracht 
is : « Touring Club de Belgique ll, en het 
onderzoek in die richting had moeten 
gaan ll: 

Overwegende dat, bij gebrek aan be
lang, de voorziening niet ontvankelijk is 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
waarbij aanlegger vrijgesproken wordt, 
wat betreft de.inbreuken op de voormelde 
artikelen 118 en 120 van de W egcode van 
8 april 11J54 (telastleggingen A en 0) ; 

Overwegende da t het bestreden vonnis 
niet diende te antwoorden op de conclu
sies van aanlegger, voor zoveel zij steun
den op een zonder nadere bepaling aan
geduid artikel 103 - en niet op het in het 
middel vermeld artikel 103 van het Straf
wetboek, overigens gans vreemd aan de 
huidige zaak; 

Overwegende dat aanlegger ook ver
volgd is om, bij inbreuk op artikel 11\J 
van het koninklijk besluit van 8 april 
195±, op de openbare weg, reclamebonlen, 
uithangbonlen of andere inrichtingen te 
hebben mi.ngebracht, die de bestuurders 
verblinden, die hen in dwaling brengen, 
die, zij het ook maar gedeeltelijk, ver
keerstekens voorstellen of nabootsen die 
van ver met deze tekens worden verward, 
of die op enige andere wijze de doelma
tigheid van de reglementaire tekens ver
minderen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te verklaren dat het bewezen is dat 
aanlegger zich aan dit feit schuldig 
maakte, er op wijst clat aanlegger de liti
gieuze tekens aangebracht· heeft en alzo 
op passende wijze de conclusies beant
woordt waarbij aanlegger looc)lende die 
tekens << door persoonlijke daad ll ge
plaatst te hebben en aailvoerde dat het 
onderzoek in een andere richting had moe
ten gaan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 april1956. - 2" kamer. ~ Voorzitter 
en versla{fgever, H. Huybrechts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l~tidende conclusie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Ple-iter, H. Lemahieu 
(van de Balie van Veurne). 

2e KAMER. - 16 april 1956 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
VERKEER.. - EENJARIGE VERJARING. 
STUITINGEN. 

In zake inbreulcen OZJ de wet ozJ de politie 
van het we{fverlceer en op de We{fcode, 
is de ter-rnijn vwn verjarin{f van de pu
blieke vonlerin{f een jaar· te relcenen 
van de dag waarop het misdrijf werd 
begnan, en, gedurende deze termijn, lcan 
de verjar·in{f gestttit worden door een 
dand van onllerzoek of vnn vervol
ging (1). (Wet van 1 augustus 18£9, ar
tikel 7; wet van 17 april 1878, art. 26-
en 28.) 

(DU'l'HOY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29- decemlJer 1955 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Gent; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening· 
beperkt tot de beslissing betreffende de 
publieke vordering; 

'Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 26 van de wet van 
17 april1878, doordat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens de te zijnen laste 
gelegde feiten dan wanneer meer dan zes 
maanden verstreken waren seclert de laat
ste stnitingsakten : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens inbrenken op het koninklijk be
sluit van 8 april 1954 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en wegens inbreuk op artikel 2bis
van de wet van 1 augustus 1899 gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 1 augustus. 
19-24; 

Overwegende dat voornoemd koninklijk 
besluit genomen werd in uitvoering van 
de wet van 1 augustus 1899 waarvan het 
artikel 7 bepaalt dat de publieke vorde
ring sprui ten de ui t een misdrijf tegen de 
wet en de verordeningen betreffende de 
politie op het vervoer, vervalt na verloop 
van een jaar te rekenen van de dag waar
op het misdrijf werd beg a an; 

Overwegende dat de termijn van verja
ring een jaar is, zelfs wanneer de toege
paste straf een politiestraf is, en dat, 
naar luid van artikel 26 van de wet van 
17 april 1878, de stuitingsakte binnen ver
melde termijn client plaats te vinden; 

Overwegende dat, ten deze, de verjaring 
van de publieke vordering gestuit werd 
door het beroepen vonnis van 11 januari 
11J55, hetwelk eiser veroordeelde wegens 
de te zijnen laste gelegde feiten, derwijze 
dat het bestreden vonnis gewezen werd 
vooraleer de verjaririg van de publieke 
vordering was ingetreden; 

(1) Verbr., 14 maart 1955 (Bull. en PAsic., 
1955, I, 779). 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende dat de substantHHe of 
<>P straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig. de wet is ; 

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

16 april1956.- 2" kamer.- Voorzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Louveaux. 
- Gelijlclttidenlle oonol1tsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 16 april 1956 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
zAKEN. - 1\1INDERJARIGEN BENEDEN DE LEEF
TIJD VAN VIJFTIEN JAAR ONDER EED GEHOORD 
DOOR DE CORRECTIONELE RECH'l'BAl\'K, - AR
REST VAN VEROORDELING DAT DEZE VERHOREN 
NIET Ul'l' DE DEBATTEN VERWERPT. - NIETIG
HEID. 

Het onde1· eell onllerhoren, lloor lle oor
reotionele 1·eohtbanlc van minllerjari,qen 
beneden de vijftien jaar b1·engt de nie
tigheid melle van het an·ost van het hot 
van beroep dat lle belclaagde veroo1·deelt 
zonder lle onwettelijlc ontvangen ve1'lcla
r;ingen uit de de batten te verwerpen (1). 
(Wetboek van strafvordering, art. 79.) 

(BRAEM.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 6 februari 1956 gewezen door 
bet Hof van beroep te Gent; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 79 van 
het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat aangehaalde wetsbe
paling, naar luid derwelke kinderen be
neden de leeftijd van vijftien jaar aileen 
mogen gehoord worden bij wijze van ver
klaring en zonder afiegging van de eed, 
een formaliteit van substantiele aard 
voorschrijft; 

Overwegende dat het proces-verbaal der 
terechtzitting van de correctionele recht
bank vaststelt dat de getuigen, waaronder 
Yolande en Gerard Bruynooghe, respec
tievelijk dertien en tien jaar oud, alvo
rens hun verklaring te doen de eed afge
legd , hebben « de gehele waarheid, niets 

(1) Verbr., 22 juli 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
1, 1271). 

dan de waarheid te zeggen, zo helpe mrJ 
God ll; dat het vonnis a mto eveneens vast
stelt dat de getuigen onder eed gehoord 
werden· 
Over~egende dat het bestreden arrest 

beslist da t de verdenkingen bewezen zijn 
gebleven zoals zij door de eerste rechter 
werden beoordeeld en hot vonnis waarte
gen beroep bevestigt zonder de onwette
lijke verhoren van beide genoemde getui
gen uit de debatten te verwerpen; waar
uit volgt dat het hof van beroep zich die 
nietigheid toegeeigend heeft ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; zegt da t melding van onder
ha vig arrest zal gedaan worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; laat de kosten ten laste van 
de Staat. 

1() april1956. - 2" kamer. - Fdorzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslag,qever, H. Delahaye. 
- Gelijlcl~tillenlle conol~tsie, H. Paul J\lla
haux, ad,vocaat-generaal. 

2° KAMER. - 17 april 1956 

1° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
EJXTRABELAS'l'ING. ~ REFERENTIEWINST. 
WET VAN 30 ME! 1949. - HOF VAN BEROEI' 
MOETENDE, ZELFS VAN AMBTSWEGE, DE AFTREK
KING WEGENS REFERENTIEWINST, DOOR DEZE 
WET VOORGESOHREVEN, TOEKENNEN. -MACHT 
VAN HET HOF VAN BEROEP BEPEBKT TOT DE 
AANSLAGEN GEVES'l'IGD VOOR HET IN VOEGE TEE
DEN VAN DE WE'l' VAN 30 ME! 1949. 

2° VERBREKING.- UrrGESTREKTHEID,
ZAKEN VAN DIREC'IE BELASTINGEN. - EXTRA
BELAS'l'ING. ~ ARREST BESLISSENDE DAT DE 
DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE OPGEWORPEN 
BE'l'WISTINGEN NIE'l' GEGROND ZIJN, MAAR DE 
AANSLAG TE NIE'l' DOENDE WEGENS HET AFTREK
KEN VAN EEN REFEREN'l'IEWINS'l'. - AFTREK
KING DIE IEDERE EXCEPTIONELE WINST DOET 
VERDWI,JNEN. - VERBREKING VAN DE BE
SCHIKKING DEZE AFTREKKING TOE3TAANDE. -
VERBREKING DIE DIENT UITGEBREID TOT DE 
BESCHIKKING DE BE'l'WISTINGEN NIET GEGROND 
VERKLAHEND. 

1 o Zo het hot van be1·oep, bij hetwellc het 
beroep van de belastin,qpliohti,qe te,qen 
de beslissing van lle llireote11r van de 
bclasUngen aanhan,qi,q is ,qemaalct, tot 
plioht heett, zelts van ambtswe,qe, de 
vm·betering van een aansla,q in de ewtra
belastin,q, gevestigd in strij ll met de be
palin,qen van artikel .5, paragraat 6, van 
de wet van 16 october 1945, zoals deze 
gewijzi,qll werd door lle wet van 30 mei 
1949, te bevelen; dan is llit steohts op 
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de voorwaa1·de dat de aanslag gevesti.Qd 
werd v66-r het in werking treden van 
deze laatste wet (1). 

2° W anneer het arrest van een hot van 
beroep beslist aat de betwistingen onder 
woorden gebracht door de belasUng
schnldig_~ in de extrrtbelasting niet ge
{lrond Z!Jn, maar dat clesniettegenstaan
de, om reden van het aftreklcen van een 
reterentiewinst, door dit arrest toege-
7c.encl, het. vaststelt dat er geen excep
twnele wtnst meer voorhanden is en 
clienvol,qens, de aanslag te niet aoet: 
strekt de verbrelcing van de beschilclC'ing 
ove1· het attrelclcen wegens reterentie
winst zich nit tot aeze cloor dewellce de 
betwistingen niet geg1·ond verlclaanl 
weraen (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1\ DAMMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 juni 1!154 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel; afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 
67 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, samengeschakeld bij het 
koninklijk besluit v~n 12 september 1936, 
en voor zoveel nod1g door de besluiten 
van 3 juni 1941, 31 juli 1943 en het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 19 van 
de wet van 16 october 19!5 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oOI·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten win
sten en baten, doordat het hof van b~roep 
van ambtswege onderzoekt of er een refe
rentiewinst in mindering mag gebracht 
worden en beslist dat de door artikel 5, 
paragraaf 6, van de wet van 16 october 
1945, gewijzigd door artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1949, voorziene minimum af
trekking van 300.000 frank client toege
past, zodat het belastbaar excedent guns 
verdwijnt, dan wanneer noch in de be
zwaarschriften, noch in het verhaal in 
beroep aanspraak op een referentiewinst 
werd gemaakt en in de beslissing de kwes
tie van een referentiewinst niet wercl aan
geraakt, zodat het hof van beroep niet 
bevoegd was om die kwestie te beslech
ten: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
betrekking heeft op een aanslag in de 

(1) Raadpl. verbr., 29 november 1955, s1,pra. 
blz. 251. 

(2) Raadpl. verbr., 16 februari 1951 (..4.1'1'. 
Verb1·., 1951, biz. 334) en de conclusies van de 

extrabelasting, op 26 september 1949, ten 
laste van verweerders als erfgenamen van 
A_rthur Damman gevestigd, waarover de 
chrecteur op 7 juli 1951 zijn beslissing ge
troffen heeft, ingevolge twee reclamaties 
van 10 october 1949 en 29 maart 1950; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van de belastbare winsten ambtshalve 
300.000 frank als referentiewinst aftrekt 
om 1:~d~n d~t, zo de erfiater geen beroeps
bednJVIgheid meer had, de winsten << uit 
iemands bedrijvigheid voortkomen 11; 

Overwegende, eensdeels, dat uit de 
stukken \·an de procedure blijkt dat ver
weerders in hun reclamaties geen aan
spraak op een referentiewinst hebben ge
maakt, en dat de clirecteur er ook niet 
ambtshalve over beslist heeft· 

Overwegende, anderdeels, d~t in het on
derhavig geval er geen aanleiding kon be
staan tot herziening van ambtswege van 
een in strijd met de bepalingen van de 
wet -yan 30 mei ~949 gevestigde aanslag, 
verm1ts de betw1ste aanslag na het in
werking treden van die wet gevestigd 
werd; 

Overwegende dienvolgens dat, door uit
spraak te doen over een geschil dat niet 
v66r het hof van beroep aanhangig was 
dit hof zijn macht te buiten gegaan is e~ 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft ; 

Da t het eerste midclel gegrond is ; 
Over~egende dat het hof van beroeP" 

te beshssen had over clrie betwistingin 
door verweerders opgeworpen waar deze 
staande hielden : 1 o dat het I{iet bewezen 
was dat ~e erfiater aan de extrabelasting 
onderhev1g was; 2° dat de gezinslasten 
niet in rekening mochten gebracht wor
den; 3° dat een bedrag van 162.162 frank, 
tegenwaarde van 10.000 gulden, diende· 
afgetrokken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de eerste twee betwistingen 
niet gegrond zijn; dat echter na de derde 
ingewilligd en een referentiewinst van 
300.000 frank afgetrokken te hebben het 
arrest vaststelt dat er geen belastbare 
grondslag meer bestaat en derhalve de 
aanslag yernietigt; 

En overwegende dat de beschikkingen 
van het arrest betreffende voormelde eer
ste twee lletwistingen welke door het mid
d:l ni:t worden l1estreden, het voorwerp· 
met mtmaken van een onderscheiden dis
po~itief, ten opzichte van de uitgestrekt
h~ld van de verbreking; dat zij immers 
~r_et vat?aar zijn voor voorziening door 
een der m de zaak betrokken partijen ver
mits zij overeenkomstig de conclusies 

H. procureur-generaal Hayoit de Termicourt 
v66r dit arrest (Bull. en PAsrc 1951 I 396) ~ 
11 december 1952 (A1·1·. Ve>·br., .l953, blz'. 216); 
7 maart 1955 (ibid., 1955, blz. 575). 
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van aanlegger werden getroffen en ver
weerders zonder belang zijn om zich te 
voorzien tegen een arrest dat de te hun
nen laste gevestigde aanslag te niet doet; 
dat, derhalve, de uit te spreken verbre
king tot al de beschikkingen van het be
streden arrest dient te worden uitgebreid 
behalve tot deze welke over de som van 
162.162 frank uitsDraak heeft gedaan; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalv'e in zover het de aftrek
king van 162.162 frank beslist heeft; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerders tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

17 april1956.- 2" kamer. ~ Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Versla_qgever, H. Neven. -
Gelijlclltidende conclttsie, H. F. Duman, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 17 april 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - ZAKEN VAN DIRECTE BELAS
TINGEN. -ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP 
DAT EEN BEROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN VERWERPT. 
~ DtrBBELZINNIGE BEWEEGREDENEN. - GE
BREK AAN BEWEEGREDENEN. 

Is niet _qemoUveerd het arrest van het hot 
van beroep dat het be1·oep ingesteld te
_qen de beslissin_q van de directetw van 
de belastin_qen verwerpt om ·redcn << dat 
meest al de grieven ll d·ie onder woorclen 
_qebracht werden nieuw zijn en niet ont
·vankelijl;; vermits ze aan de directeu1· 
niet ondm·worpen werden en dat de ave
ripe steu.nen op elementen clie het voor
werp waren van een « alvlcoo1·d ll, aldtLS 
onzelce1· latend wellce grieven als niettw 
en niet ontvanlcelijlc aangezien werden 
en wellce niet ge_qrond verlclaard werden 
uit oorzaalc van dit alclcoord. (Grand
wet, art. 97.) 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 1317 tot 1324 van het Bur-

gerlijk Wetboek, eerste onderdeel, door
dat, wat de grieven zowel van procedure 
als van feitelijke aard betreft, het bestre
den arrest zich beperkt tot de verklaring 
<< dat meest al de door requestrant thans 
naar voren gebrachte grieven als nieuw 
en niet ontvankelijk dienen beschouwd te 
worden, yermits zij aan de directeur niet 
onderworpen werden, dat verder niet be
wezen werd dat het akkoord dat gegeven 
werd, nietig zou zijn om reden van bedrog 
of dwaling, dat immers de thans voorge
brachte grieven berusten op elementen en 
gegevens die voor requestrant niet onbe
kend waren ll; en zodoende niet bepaalt 
welke grieven of eisen het op het oog 
heeft, en welke er werden opgeworpen, 
of zij te vinden zijn in het :fiscaal verhaal, 
de memorie in zake fiscale verzoenings
procedure of in de besluiten of in genoem
de procedurestukken samen, noch aan
duidt welke nieuw zijn en welke niet, 
noch het onderscheid maakt tussen de 
eisen, die de procedure en de openbare 
orde betreffen, en de andere, noch een on
derzoek wijdt aan elke eis of grief, noch 
bepaalt waarin het bewijs der fouten in 
het akkoord te kart schoot, zodat het hof 
niet kan nagaan of het arrest op de op
werpingen van aanlegger een passend ant
woord heeft gegeven ; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest verklaart : 
« dat verder niet bewezen wercl dat het 
akkoord dat gegeven werd om reden van 
bedrog of dwaling nietig zou zijn, dat 
immers de thans voorgebrachte grieven 
berusten op elementen en gegevens die 
voor requestrant niet onbekend waren ll, 
dan wanneer aanlegger niet alleen feite
lijke maar ook juridische missingen moet 
bewijzen, en heeft bewezen, onder meer 
wat betreft de toekenning der provisie en 
de toekenning van rollend fonds, zoclat 
het gegeven antwoord niet adequaat is; 
derde onderdeel, doordat het bestreden ar
rest de verwerping niet motiveert van het 
aanbod der administratie, in de loop der 
verzoeningsprocedure, om de provisie op 
de paarden en het vlas toe te kern1en, dan 
wanneer aanlegger in zijn besluiten heeft 
verwezen naar zijn memorie in zake fis
cale verzoeningsprocedure naar de aldaar 
gedane voorstellen en de neergelegde stuk
ken: 

Overwegende dat tot het afwijzen van 
het beroep, door aanlegger gericht tegen 
een beslissing die, naar de vaststelling 
van de rechter over de grand, ontheffingen 
verleende die gebleken waren na de bere
kening der betwiste aanslagen op nieuwe 
basissen, die rechter steunt hierop, ener
zijds, « dat meest al de grieven door re
questrant thans naar voren gebracht als 
nieuw en niet ontvankelijk dienen be
schouwcl te worden vermits zij aan de 
directeur niet onderworpen werden ll, en, 
anderzijds, « dat verder niet bewezen 
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werd dat het akkoord, dat gegeven werd, 
nietig zou zijn om reden van bedrog of 
dwaling; dat inimers de thans voorge
brachte grieven berusten op elementen en 
gegevens die voor requestrant niet onbe
kend waren )) ; 

Overwegende dat de rechter zodoende 
niet bepaalt welke onder de voorgebrachte 
grieven als nieuw en, derhalve, als onont
vankelijk worden aangezien, noch welke, 
alhoewel ontvankelijk, worden afgewezen 
omdat het door aanlegger gegeven « ak
koord ll bindend zou zijn; 

Dat het hof alclus in de onmogelijkheid 
wordt gesteld zijn controle nit te oefenen; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel clienen ingewilligd, hetgeen het 
onderzoek naar de gegrondheid van het 
derde onderdeel en van de overige mid
delen overbodig maakt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie van wederantwoord die, 
bij ontstentenis van door verweerder 
tegen de voorziening opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid, door aanlegger 
niet vermocht te worden neergelegd, ver
breekt het bestreden arrest; beveelt dat 
melding van onderha vig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brnssel. 

17 april1956.- 2" kamer.- Voo·rzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslag,qever, H. Belpaire. 
- Gelijklnidende conclusie, H. F. Dnmon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 17 april 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERMINDERING UIT OORZAAK VAN FAMILIELAS
TEN. - BELASTBARE GRONDSLAG VERMINDERD 
GEWEEST ZIJNDE MET EEN BEDRAG DE FICTIEVE 
LONEN VERTEGENWOOjWIGENDE VAN DE KINDE
BEN DIE VOOR DE BELASTINGSCHULDIGE GEAR
REID HADDEN. - VOOR IEDER VAN DE KINDE
BEN IN AANMERKING GENOMEN FICTIEF LOON 
DAT RET BEDRAG, BEPAALD BIJ AR'l'IKEL 49bis, 
PARAGRAAF 4, VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN, OVERSCHRIJDT. - KINDEREN NIE'f 
TEN LASTE VAN DE BELASTINGSCHULDIGE IN DE 
ZIN VAN DE FISCALE WET. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
]JXTRABELASTING. - AFTREKKING VAN BET 
FORFAITAIR BEDRAG VOOR RET REFERENTIE
TIJDPERK. - AR'l'IKEL 5, PARAGRAAF 6, VAN 
DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - AFTREK
KING VAN 6.000 FRANK PER JAAR PER KIND 
TEN LASTE. - KINDEREN VOOR DE BELASTING
SCHULDIGE ARBEIDENDE EN VOOR DEWELKE EEN 

VERMINDERING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
WERD TOEGESTAAN UI'f HOOFDE VAN FICTIEVE. 
LONEN. - VOORWAARDE VEREIST OPDAT DEZE 
KINDEREN ALS TEN LASTE ZIJNDE ZOUDEN KUN
NEN BESCHOUWD WORDEN. 

1° Wanneer de belastbare grondslag ver
rninderd werd rnet een bedr·a.CJ de fictieve 
lonen van de lcinderen van de belasting
sch~tldige die voor· laatstgenoernde gear·
beid hebben vertegenwoordigende, rnag 
geen verrninderin.CJ van belasting ~tit 
om·zaalc van lcinderlast toegestaan wor
den inclien het vooT iecler vwn cle lcinde
ren in annrnerlcing genomen fictief loon 
cle be(lragen bepaald bij parngraat 4 vnn 
art·ilcel 4.9bis van cle samengeschakelde 
wetten 011 de inkornstenbelastingen over
sclwijclt (1). 

2° TVanneer, op het stulc vnn extrabelas
ting, de belastbnre gronclslag •vermin
clerd werd rnet een bedrag cle fictieve 
lonen vertegeriwoonligende vnn de lcin
cler·en van cle belastingsch-nldige die voor
lantstpenoernde genrbeid hebben, rnag cle 
attrelclcinu vnn 6.000 tr·nnlc per janr, 
vom·zien bij artilcel 5, parn,qraaf 6, vnn 
cle wet •vnn 16 october· .191,5, n·iet toege
stann ·worden incl·ien de lonen, voor
iede·J· van cle lc·incleren in nanrnerlcing 
genornen, cle bedrngen bepnalcl bij para
grnnt 4 van nrt-ilcel 49bis vnn de sarnen
geschalcelde wetten op de inlwrnstenbe
lastin,qen oversclwijden (2). (Wet van 
16 october 1945, art. 5, par. 6, e~ 19.) 

(BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINANCillN, 
T. PERSOON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 jnli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en ll2 van 
de Grondwet, 49b·is, paragraaf 1, letter b, 
en paragraaf 4 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij het koninklijk besluit van 12 septem
ber 1936, en voor zoveel als nodig bij de 
besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 
en bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 5, paragraaf 6, tweede lid, en 
19 van de wet van 16 october 1945 tot in
voering van een extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, doordat het be
streden arrest beslist dat de twee i):t het 
bedrijf van verweerder medewerkende 

(1} en (2) Raadpl. nota 1 onder verbr., 20 ja
nuari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 502). 
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kinderen moesten worden beschouwd als 
te zijnen laste tijdens de jaren 1940 tot 
en met 19!4; dat derhalve de aanslagen 
in de inkomstenbelastingen dienen bere
kend met inachtneming van drie personen 
ten laste, in plaats van een, en het in de 
extrabelasting belastbaar excedent dient 
verminderd met 60.000 frank, dan wan
neer, bij toepassing van artikel 27, para
graaf 3, tweede lid, der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, als loon van de in het bedrijf mede
werkehcle kincleren een bedrag van 
100.000 frank als algemene kosten' werd 
afgetrokken, hetzij 10.000 frank per jaar 
en per kind; aan deze kinderen dus voor 
ieder der jaren 1940 tot 1944 een in hun
nen hoofde belastbaar inkomen werd toe
gekend van 7.500 frank, 'tis te zeggen een 
bedrag dat hoger is dan cle in arti
kel 49bis, paragraaf 4, cler samengescha
kelde wetten voorziene minima; clit inko
mEm niet op naam van het gezinshoofd 
werd belast, zodat de kincleren niet mogen 
beschouwd worden als zijnde ten laste van 
het gezinshoofd : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
vaststelt dat, om reden van de medewer
king van de kinderen, het bedrag der hun 
toe te kennen tictieve lonen, op vraag van 
verweerder zelf van 36.000 frank op 
100.000 frank werd gebracht en dat hij 
niet aantoont dat hij een missing heeft 
begaan in de raming van die prestaties; 
dat dan ook, waar de winsten der uitba
ting in hoofde van verweerder aangesla
gen werden, de meclewerkende kinderen 
moeten worden aangezien als zijncle << ten 
laste >>, destemeer daar met hun aanwe
zigheid in het gezin rekening werd ge
houclen voor de raming van de huishoude
lijke uitgaven; dat aldus het in de extra
belasting belastbaar excedent moet ver
minderd worden met 2 x 5 x 6.000 = 
{10.000 frank en dat die last in aanmerking 
moet genomen worden voor de aanslagen 
in de gewone belastingen; 

Overwegencle dat nit deze vaststelling 
van het arrest, dat om reden van de me
dewerking van beide kinderen in de fami
liale landbouwtlitbating het bedrag van de 
hun toe te kennen fictieve lonen op 
100.000 frank werd gebracht, noodzakeliik 
diende afgeleid dat znlkdanig bedrag in 
mindering gebracht was voor het bepalen 
van de· aanslaggronden in hoofde van ver
weerder; dat derllalve het jaarlijks inko
men van 10.000 frank voor ieder kind niet 
begrepen was in de inkomsten in hoofde 
van verweerder als gezinshoofd belast; 
clat het gedeelte van dat inkomen in hoof
de van elk kind belastbaar, boger was dan 
de vrijstellingen door artikel 49bis, para
graaf 4, c1er samengeschakelde wetten be
paald; dat derhalve de beslissing van het 
arrest, waarbij de kinderen als zijnde ten 

laste dienen aangezien, voorkomt als het 
gevolg van een verwarring; 

Overwegende, anderdeels, dat die beslis
sing geen rechtvaardiging kan vinclen in 
de overweging dat met de aanwezigheid 
der kinderen in het geziri rekening werd 
gehouden voor de raming van de huishou
delijke uitgaven; dat de omstandigheid 
dat de kinderen door de belastingschul
dige zouden onderhouden geweest zijn, 
niet belet dat zij inkomsten hebben kun
nen genieten ; 

Dat llet middel client aangenomen; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, doch slechts in zover het vast
,stelt dat verweerder zich heeft vergist 
toen hij zijn akkoord gaf betreffende het 
aantal personen die hij als ten laste 
mocht aanzien en het beveelt dat de aan
slagen zullen herberekend worden met in
achtneming van clrie personen ten laste 
en dat het excedent van de extrabelasting 
zal verminderd worden met 60.000 frank, 
in het door het arrest vermeld bedrag van 
70.000 frank begrepen; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de ver
weerder tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

17 april1956. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslag_qeve1·, H. Neven. -
Gel'ijlclnidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

l" KAMER. - 19 april 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 
LENING. - '.fERUGYORDERING DOOR DE LENER. 
~ SOM REIDDS GEDEELTELlJK BETAALD DOOR 
DE ONTLENER. - 00NCLUSIES VAN DE LENER 
ZICH ERTOE BEPER;KENDE AAN TE YOEREN DAT 
DE RETAALDE SOM BETREKKING HAD OP EEN 
ANDERE LENING. - V ASTSTELLING DOOR HE'f 
YONNIS DAT DE BETAALDE SOM DE EERSTE LE· 
NING GEDEELTELIJK GEDELGD HEEFT. - PAS· 
SEND ANTWOORD. 

·w anneer een lener, die een geleende som 
geld tentgvordert en die van de ontle
ne?· reeds een lcleiner bedrag ontvangen 
he eft, zich ertoe bepe1· let a an te voeren 
dat laatstgenoemd bedrag betrelclc·ing 
heett op een andere lening, zonder enige 
rechtvnnrdiging van deze aanvoering te 
ve?·strelclcen, geeft het vonnis, dat vast
stelt dat de betaalde som de eerste le
ning' gerleeltelijlc gerlelgd heejt, een pa._s
send nntwoo1·d op lleze aanvoering. 
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(OOOREMANS, T. OROCKAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 december 19'54 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen S7 van de 
Grondwet, 1134, 1319 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat de rechtbank, 
bij welke door regelmatige conclusies bet 
middel aanhangig was gemaakt waardoor 
aanleggers in verbreking deden·gelden dat 
de door verweerder gedane betaling van 
10.000 frank was geschied tot uitdelging 
van een andere schuld dan die welke uit 
de betwiste lening was ontstaan, deze 
stelling afgewezen heeft zonder ze te be
handelen, en zonder haar beslissing met 
enige reden te omkleden, waaruit volgt 
dat het bestreden vonnis niet wettelijk 
met redenen omkleed is : · 

Overwegende dat de door aanleggers in
gestelde vordering ertoe strekte van ver
weerder terugbetaling van een lening van 
20.000 frank, de gerechtelijke interest en 
de kosten te bekomen; 

Overwegende dat uit de conclusies, door 
de partijen v66r de rechter over de grond 
genomen en regelmatig bij de voorziening 
gevoegd, blijkt dat verweerder betoogde 
dat het bedrag van een terugbetaling van 
10.000 frank, door hem in 1954 gedaan, 
van de gevorderde som moest afgetrokken 
worden en dat aanleggers zonder te be
twisten die som ontvangen te hebben, aan
voerden dat zij betrekking had op << een 
andere schuld tot dergelijk beloop >>, zon
der enige verduidelijking ; 

Overwegende dat het vonnis op deze 
loutere aanvoering een passend antwoord 
verstrekt heeft door vast te stellen dat 
de betaling van 10.000 frank, door ver
weerder in augustus 1954 gedaan, de 
schuld waarvan aanleggers betaling vor
derden passend uitgedelgd heeft; 

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

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

19 april1956. - 1" kamer. - Voon<~itte?', 
H. Wouters, eerste voorzitter. ~ Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -

· Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en della Faille 
d'Huysse. 

le KAMER. - 19 april 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. -
0VEREENKOMST. ~ VERBINTENIS WAARDOOR 
EEN PARTI-J DE VERPLICHTING AANGAAT, NIET 
KOOPWAAR AAN DE MEDECONTRACTANT TE VER
KOPEN, MAAR WEL GEEN KOOPWAAR RECHT
STREEKS AAN DERDEN 'l'E VERKOPEN. - SCHEN
DING VAN DE VERBINTENIS. - SCHADEVERGOE
DING OM REDEN VAN DE PRIJS DOOR DE MEDE· 
CONTRACTANT BETAALD OM ZICH VAN DEZE 
KOOPWAAR AAN TE SCHAFFEN. - TEGEN
STRIJDIGHEID. 

Is door tegenst?·ijdigheid aangetast, het 
arrest dat vaststelt dat een partij zich 
ertoe verbonden heeft, niet koopwaar 
aan haar medecont?·actant te verlcopen, 
maar wel geen lcoopwaar 1·echtstreelcs 
afm derden te ve?'lcopen, en dat, gemelde 
partij haa1· verMntenis hebbende ge
schonden; deze veroordeelt tot schade
vergoeding daarbij als bestanddeel van 
de schade weerhmtdende de p1·ijs die de 
medecontt·actant heett moeten betaten 
om zich van deze Jcoo11Waar aan te 
scha:tten. 

(SOUPART, T. N. V. CITALO.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 april 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat, blijkens de vermel
dingen van het bestreden arrest, op 8 de
cember 1947 tussen verweerster en eerste 
aanlegger een overeenkomst tot stand ge
komen is, naar luid van welke Jaatstge
noemde voor een jaar aan de vennoot
schap Citalo de alleenverkoop toestond 
van door de << .}Iltablissements Sou part >> 
vervaarcligde microscoopplaatjes, en dat 
de door eerste aanlegger gegeven instem
ming beide aanleggers solidair verbond; 
da t verweerster aanleggers daagde ten 
einde het betwist contract te doen ver
breken en betaling te bekomen van scha
devergoeding wegens derving van de winst 
die uit het contract moest ontstaan en 
wegens het rechtstreeks bewerken van 
haar klienteel; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
twee vonnissen van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi, in koophan
delszaken uitspraak doende, bevestigd 
heeft : het eerste van 17 mei 1950, het
welk verklaart dat er geen grond is tot 
verbreking van de tussen partijeu tot 
stand gekomen overeenkomst en een ex
pertise g~~ast ten bewijze van het bedrag 
van het nadeel door verweerster geleden 
wegens het niet naleven, door aanleggers, 
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van hun contractuele verplichtingen; het 
tweede, van 12 februari 1952, waarbij aan
leggers solidair veroordeeld worden om 
aan verweerster, als schadevergoeding 
wegens stoffelijk nadeel, de som van 
118.570 frank te betalen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat aanleggers er 
zich niet toe verbonden hebben aan ver
weerster te verkopen, doch enkel « v66r 
8 december 1948 niet rechtstreeks aan der
den te verkopen ll, beslist dat het nadeel, 
aan Citalo (verweerster) door bet niet 
naleven van deze verbintenis berokkend, 
spruit zowel uit de hogere prijs die zij 
aan de concurrentie betaald heeft, als nit 
bet derven van de winst op de door aan
leggers rechtstreeks geleverde bestellin
gen, dan wanneer de rechter over de 
grond, zonder zich tegen te spreken, niet, 
aan de ene kant, het niet bestaan van een 
verbintenis om te verkopen in hoofde van 
aanleggers en gevolglijk de vrijheid te 
kopen waar het haar goed dacht in hoofde 
van verweerster kon Iaten gelden, en, aan 
de andere kant, beslissen dat het nadeel, 
aan verweerster door het niet nale\•en van 
de verplichting niet aan derden te verko
pen berokkend, onder meer sproot nit de 
prijs welke door verweerster aan de con
currentie betaald werd, waaruit volgt dat 
in de redenen van het arrest een tegen
strijdigheid schuilt welke met het ontbre
ken van wettelijke redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat, enerzijds, het bestre
den arrest, conclusies behandelend waar
bij aanleggers de geldigheid der verbin
tenis betwistten om de reden dat over de 
hoeveelheden en de prijzen der te leveren 
goederen generlei akkoord was gesloten 
geworden, overwogen heeft « dat het on
verschillig was dat de hoeveelheden en 
prijzen niet vastgesteld waren geworden, 
vermits appellanten (aanleggers) zich niet 
verbonden hebben te verkopen, doch enkel 
v66r 8 december 1948 niet rechtstreeks 
aan derden te verkopen ll ; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
bet nadeel, aan verweerster berokkend, 
rechtvaardigt door de beschouwing « dat 
bedoeld nacleel spruit zowel nit de hoge 
prijs welke de vennootschap Citalo aan 
de concurrentie betaald heeft, als nit het 
derven van de winst op de bestellingen 
welke door appellanten (aanleggers) recht
streeks geleverd werden ll ; 

Overwegende dat het arrest, na aange
nomen te hebben, bij de eerste dier be
schouwingen, dat de verbintenis voor aan
leggers geen verplichting met zich bracht 
de litigieuze goederen aan verweerster te 
verkopen, zonder zich tegen te spreken 
aanleggers niet tot schadevergoeding kon 
veroordelen, door de prijs, welke verweer-

ster aan de concurrentie betaalde, in aan
merking te nemen als bestanddeel van de 
door haar geleden schade; 

Dat deze tegenstrijdigheid in de redenen 
met een ontbreken van redenen gelijk
staat; 

Dat bet middel mitsdien gegrond is; 
Overwegende dat het onderzoek van het 

tweede middel, hetwelk tegen hetzelfde 
dispositief is gericht, van geen belang 
meer is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, enlrel in zover het over de 
schadevergoeding en over de kosten uit
spra ak gedaan heeft; beveelt da t melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
ster tot de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

19 april1956. -1e kamer. - Voor·zittm·, 
H. Wouters, eerste voorzitter.- Verslag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter·s, HH. Van Ryn en Simont. 

l e KAMER. - 19 april 1956 

1° KINDERTOESLAGEN. - WE'r VAN 
10 JUNI 1937. - KADERWET. 

2° KINDERTOESLAGEN. - WET VAN 
10 ,JUNI 1937, ARTIKEL 9. - STRAFMAATRE
GELEN KUNNENDE DOOR DE KONING INGEVOERD 
WORDEN. 

3° KINDERTOESLAGEN. - WERKGEvERs 
EN NIET-LOON1'REKKENDE ARBEIDERS. - Ko
NINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1938, 
AR'l'lKEL 198. - WETTELIJKHEID. 

1° De wet van 10 j1mi 1937, tot ltitbr·eiding 
van de lcindertoeslagen tot de werlcgever 
en de niet-loontr·elclcenden, is een leader
wet (1). 

2° Artilcel 9 van de wet van 10 j1mi 1937 
die, op het st1tlc van lcinder·toeslagen 
aan werlcgevers en niet-loontrelclcenden, 
de Koning gelast, op de voorclracht van 
de in Raad ver·gaderde ministers, al de 
nodige maatregelen vast te stellen om, 
onder billijlce voorwaarden, het bij be
W1tste wet ingevoerd stelsel voor lcinder
toeslagen te regelen_, machtigt de Ko
ning, voor het geval van inbre1tk op de 

(1)_ Over het begrip van kaderwet, zie de 
nota 1 onder verbr., 7 juli 1949 (Bull. en PASIC., 
1949, I, 534) ; Par·l. Besch., Senaat, 1936-1937, 
n' 213, biz. 10 en 12). 
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uitvoer·ingsbesluiten van de wet, n·iet 
alleen strafmaatre.qelen in te voer·en, 
maar ook b~trgerlijlce sancties, zoals bij
drageverhog·ingen ot vergoerlingen in go
val van vertraging in het betalen van 
ver·schttl(lig(le bijcl-ragen. 

go Artikel 198 van het lconinlclijlc beslttit 
van 22 decembe·r 1938, geste~tnd op ar·ti
lcel 9 van de wet van 10 htni 193"1 tot 
'ltitbreiding van de kinder·toeslagen tot 
de wer·lcgever·s en de niet-loontrelclcen
den, en gew-ijzigd cloor nrtilcel 9 van het 
beslttit van de Regent van 30 manrt 
1948, is wettelijlc (1). 

(V. Z. W. <<CAISSE JI:IUTUELLE LIEGEOISE D'ALLO
CATIONS FAMILIALES POUR EMPLOYEURS ET 
NON-SALARIES ll, 'l'. MAESEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 october 1953 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 9' van de wet 
van 10 juni 1937, tot uitbreicling van de 
kinclertoeslagen tot de werkgevers en tot 
de niet-loontrekkenclen, 197, 198 en 199 van 
het organiek koninklijk besluit door die 
wet voorzien, de eerste twee artikelen 
respectievelijk gewijzigcl bij de artike
len 8 en 9 van het besluit van de Regent 
van 30 maart 1948, 67, 97 en 107 van de 
Gronclwet, en, voor zoveel als noclig, 1153, 
1907 (wet van 27 juli 1934, artikel 1), en 
1907ter· (koninklijk besluit van 18 maart 
1935, artikel 3) van het Burgerlijk Wet
hoek, cloorclat het bestreden vonnis, of
schoon de wanbetaling, binnen de wette
lijke tijclruimte, van de door verweerder 
verschuldigde bijdragen, vaststaand ver
klarencl, geweigerd heeft aan aanlegster 
haar vordering toe te wijzen welke strekte 
tot betaling van de vergoedingen en ver
hogingen voor dergelijk geval voorgeschre
ven bij artikel 198 van het organiek ko
ninklijk besluit, om de reden dat « die 
geldelijke strafmaatregelen, welke zeer 
hoog zijn en buiten het gemeen recht val
len, niet met de wet van 1937 zouden 
stroken ll .. . noch... « zouclen overeenko
men met de geest van die wet, welke een 
billijke regeling beoogt van het stelsel cler 
kindertoeslagen voor niet-loontrekken-

, den ll, dat het beclrag der verhogingen en 

(1) Verge!., betreffende artikel 220 van het 
koninklijk besluit van 22 december 1938, 
verbr., 7 juli 1949 (A1·r. Yerb?'., 1949, blz. 463) 
en, betreffende artikelen 214 en 215, verbr., 
1 april 1955 (ibid., 1955, blz. 660). 

het cumuleren ervan « kennelijk woeker
achtig en met het Burgerlijk Wetboek in 
strijcl zouden zijn en de billijkheid zwaar 
zouden krenken ll en dat «de argumenten 
(door aanlegster hieruit afgeleid dat die 
geldelijke strafmaatregelen een nuttige 
bestemming hebben en een ernstige bedrei
ging vormen) op geen wettelijke grand
slag zouden rusten en de bovenhand niet 
zouden kunnen lJehalen op de billijkheids
overwegingen geeist door de wet van 1937 
zelf ll, clan wanneer, al mag de uitvoe
rende macht in de vervulling van de haar 
bij artikel 67 van de Grondwet gegeverr 
opdracht de draagwijclte van de wet noch 
uitbreiclen, noch inperken, het daarente
gen bij haar berust uit het principe van 
de wet en uit haar algemene economie de 
gevolgtrekkingen af te leiden welke, vol
gens de geest die bij haar aanneming 
voorgezeten heeft en volgens het beoogde 
doel, er van nature uit voortvloeien, en 
dat de rechters over de grond ter wille 
van het in acht nemen zowel van cleze 
regel als van artikel 9 van de kaderwet 
van 10 juni 1937, artikel 198 van het or
ganiek koninklijk besluit dienden toe te 
passen als « een bepaling welke nodig is 
om het stelsel der kinclertoeslagen dat bij 
gemelde wet1 ingevoerd is billijk te rege
len ll en welke beantwoordt aan de dub
bele gebiedende noodzakelijkheid het 
financieel evenwicht van het stelsel en de 
geringheid der bijdragen te verzekeren; 
doorclat, waar het willekeurig in de plaats 
van die criteria, die overeenkomen zowel 
met de wil van de wetgever als met het 
begrip der « billijkheicl )) beoordeelcl val
gens het door hem nagestreefde doel van 
algemeen nut, de in de bovenaangehaalde 
redenen opgegeven criteria stelt, en waar 
het daarin de rechtvaardiging zoekt van 
een beweerd gebrek aan overeenkomstig
heid van het koninklijk besluit met de 
wet waarin de rechter de machtiging vond 
om op verweerder de strafmaatregelen, 
ingevoerd bij artikel 198 van het door aan
legster ingeroepen koninklijk besluit, niet 
toe te passen, het bestreden vonnis de 
wetsbepalingen, in het middel aangeduid, 
geschonden heeft : 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
de door koninklijk besluit van 19 decem
ber 1939 samengevatte wetten, waarbij de 
materie der kindertoeslagen voor loon~r
beiders in de bijzonderheden geregeld is, 
de wet van 10 juni 1937, tot uitbreiding 
van de kindertoeslagen tot de werkgevers 
en tot de niet-loontrekkenden, een kader
wet is welke beginselen vastlegt en waar
bij, naar luid van artikel 9, lid 1, aan de 
Koning de macht is verleend, op de voor
dracht van de in Raad vergaderde minis
ters en mits inachtneming van de maat
regelen in het laatste lid voorgeschreven, 
al de nodige maatregelen vast te stellen 
om, onder billijke voorwaarden, het bij 
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bewuste wet ingevoerd stelsel voor kin
dertoeslagen te regelen; 

Overwegende dat uit deze tekst, evenals 
uit de voorbereidende werkzaamheden, 
blijkt dat de wetgever de Koning met de 
bijzonder complexe opdracht heeft willen 
belasten het door cle wet ingevoercl stelsel 
voor kindertoeslagen in te richten en hem 
ten clien eincle ruime machten verleencl 
heeft; -

Overwegende clat het bestreden vonnis 
desniettemin beslist dat artikel 198 van 
het koninklijk besluit van 22 december 
19g8, gewijzigcl bij artikel 9 van het be
sluit van de Regent van go maart 1948, 
welke bepaling op artikel 9 van de wet 
van 10 juni 19g7 gesteund is, de aan de 
Koning verleende machten te buiten gaat 
om cle reden dat, al machtigt dit artikel 
de Koning strafmaatregelen in te voeren, 
het hem niet de mac!1t verleent burger
lijke gelclstraffen in te voeren, en mimler 
nog burgerlijke sancties clie niet overeen 
te brengen zijn met cle cloor de wetgever 
gewilde << billijke regeling ll; 

Overwegende, enerzijcls, dat zo de wet 
van 10 juni 1937, na cle Koning gelast te 
hebben « de nodige maatregelen ll vast te 
stellen, aanstipt clat de Koning zelfs 
strafbepalingen mag voorzien, cleze be
paalde aanduiding evenwel de betekening 
niet kan inperken van de woorden « de 
nodige maatregelen ll noch er de burger
lijke sancties kan uitsluiten, zoals bij
drageverhogingen of vergoedingen in ge
val van vertraging in het betalen van 
versclmldigde bijdragen; 

Overwegende, anderzijds, dat de bur
gerlijke sancties, bij voormeld artikel 198 
ingevoerd, soortgelijke zijn als die welke 
de wetgever zelf ingericht heeft bij arti
kel 97 van de samengevatte wetten hetJ·ef
fende cle kindertoeslagen voor loonarbei
ders; dat het bestreden vonnis derhalve 
zonder gronden aanvoert dat die sancties 
indruisen tegen de billijkheid, zoals de 
wetgever deze gewild heeft; 

Waaruit volgt clat het bestreden vonnis 
de in het middel aangeduide bepalingen 
geschonclen heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, in hoger beroep 
uitspraak doemle. 

19 april195G. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slar1-
uever, H. Bareel. - Gelijlcluidende con
clu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

l ° KAMER. - 20 april 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECI'E BELASTINGEN.- ARREST 
VAN HET HOF VAN BEROEP DA1' Ul'I'SPRAAK 
GEDAAN HEEF'l' OVER HET BEROEP INGES'I'ELD 
DOOR DE BELASTINGPLICRTIGE TEGEN DE BESLIS
SING VAN DE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN 
EN EEN EIS TOT TUSSENKOMST DOOR EEN DERDE 
INGESTELD HEEFT AFGEWEZEN. - VOORZIENING 
GERICRT ZOWEL TEGE!'! DE STAAT ALS TEGEN 
DEZE DERDE. - GEEN ENKEL MIDDEL DA'I' RET 
DISPOSITlEF WAARIJIJ OVER DE EIS TOT TUS
SENKO~IST WOHD1' BESLIS1' BESTRIJDT. -
GEEN ONDEELBAAR GESCHIL. - NIE'l'-ONTVAN
KELIJKREID VAN DE YOORZIENING GERICRT 
'l'EGEN DE DERDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP v66R HE1' HOF VAN BEROEP. 
RECHT VAN DE BELASTINGSCHULDIGE, DOOR 
ZIJN BESLUITEN, RET VOORWERP VAN ZIJN 
BEROEP TE BEPERKEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEROEP v66R HET HOF VAN BEROEP. -
GEMOTIVEEf!DE UITLEGGING VAN HET BEROEP 
EN VAN DE CONCLUSIES, NIET ONVERENIGBAAR 
MET DE TERMEN VAN DEZE AKTEN. - SOUVE
REINE UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1° Wanneer een an·est van het hot van 
beroep terzeltdertij d ttitspraalc heett ge
daan ove-r een beroep ingesteld door de 
belastingplichtige tegen cle beslissing 
van de directeu-r van de di-recte belas
Ungen en een v-raag tot t·ussenlcomst in
{/esteld doo-r een derde heett verworpen, 
is de voorzienin{l van de belastingplich
Uge, ·in zover z·ij tegen deze de1·de ge
·richt is, niet ontvanlceli,ilc wannee·r geen 
enkel middel het dispositiet waardoor 
de vraag tot tussenkomst wordt verwor
pen best·rij dt en het geschil niet ondeel
baa·r is. 

2° De belastingschltldi{le die een be·roep 
tegen de beslissing van de llirecteur van 
de belastinoen bij het hot van beroep 
aanhangig maalct, mag, cloor z·i,jn con
clttsies, het voorwerp van d'it bemep be
perken (1). 

go De gemotiveenle ·u.itle{lging die de tei
tenrechte-r r1eett van het beroep, in za
Tcen van d·irecte belastingen, te,qen de 
beslissing van de diTecteur van de be
lastingen ingesteld, alsoolv deze van de 
conclu.sies, is souve-rein zo zij niet on
vereni(!banr :is rnet de te·rmen van deze 
akten (2). 

.(1) Verbr., 16 november 1955, supra, biz. 199. 
(2) Verbr., 16 november 1955, supra, blz. 199; 

raadpl. verbr., 20 november en 13 december 
1955 en 21 februari 1956 (Bull. en PASIC., 1956, 
I, 245, 367 en 651). 
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(VAN DER MERWEDE, T. BELGISCHE STAAT, MI
NISTER VAN FINANCIEN, EN N.Y. <<THE WELSH 
ANTHRACITE COMPANY ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 28 juni 1955 gewezen door bet 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen de 
naamloze vennootschap «The Welsh An
thracite Company ll is gericht : 

Over de ambtshalve opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat geen enkel van de 
door aanlegger voorgestelde micldelen bet 
dispositief van bet arrest bestrijdt waar
bij de eis tot tussenkomst van genoemde 
vennootschap in de tussen aanlegger en 
de Staat v66r bet bof van beroep han
gende zaak wewl afgewezen en die ven
nootschap tot de kosten ervan werd ver
oordeeld; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure niet blijkt dat, wegens on
deelbaarbeid van het geschil, aanlegger 
ertoe gehouden was die vennootschap in 
de aanleg van verbreking op te roepen; 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

II. Voor zoveel de voorziening tegen 
de Staat is gericht : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat bet bestreden arrest 
de door artikel 2, paragraaf 3, van de 
wet van 16 october 1945 voorziene ver
moedens toegepast heeft om te beslissen 
dat eiser een extrabelasting moest beta
len, zonder vooraf te bewijzen dat bij 
onderworpen was aan de belasting kracb
tens werkzaamheden die hij zou gehad 
bebben en die bedoeld zouden geweest 
zijn door artikel 1 van de wet, en in alle 
geval zonder het micldel te beantwoorden 
dat in het beroep van eiser tegen de be
slissing van de directeur ingeroepen werd 
en waarbij hij staande hield dat clit voor
afgaandelijk bewijs door verweerder niet 
geleverd werd, dan wanneer de rechter
lijke beslissingen, om wettelijk gemoti
veerd te zijn, alle door partijen regel
matig ingeroepen middelen moeten beant
woorden : 

Overwegende dat de rechter ·over de 
grond vaststelt dat aanlegger, bij conclu
sies, zijn beroep beperkt heeft tot de be
wering dat het vermogensaccres groten-

deels aan de extrabelasting moet ontsnap
pen omclat bet niet door exceptionele win
sten in de zin van de wet van 16 october 
1945 is gevormd, maar, tot een beloop van 
5 millioen, voortkomt van de verkoop van 
zekere exploitatierechten van een brevet 
betreffende een apparaat tot uitdoving 
van sigaretten ; 

Dat hij er verder aan toevoegt << dat 
de hoedanigheid van schatplichtige niet 
is be twist ll; 

Overwegende dat, vermits aanlegger de 
rechter niet verwijt de bewijskracht van 
de conclusies te hebben geschonden, die 
vaststelling souverein is en aan de con
trole van bet bof ontsnapt; 

Overwegende dat uit die niet bestreden 
vaststelling volgt, enerzijds, dat die recb
ter niet meer hoefde te antwoorden op 
een in het verzoekschrift voorgesteld mid
del waarbij aanlegger beweerde niet aan 
de extrabelasting onderhevig te zijn, en, 
anderzijds, dat hij wettelijk toepassing 
maken kon van bet bij artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 
ingestelde vermoeden; 

Overwegende dat geen van beide onder
delen van het middel kan worden inge
willigd; 

Over bet tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, doordat bet bestre
den arrest beslist heeft dat de door eiser 
ingeroepen overeenkomst van verkoop 
van zijn brevet van 19 mei 1944, overeen
komst die bet bewijs leverde dat de zoge
zegde winsten van eiser aan de wet van 
16 october 1945 niet onderworpen waren, 
cliencle beschouwd als onwaar en geveinsd 
en cleze beslissing gestaafd heeft op de 
overweging dat de verklaringen van de 
beer Hugo Thoma die als bewijs van deze 
overeenkomst ingeroepen werden, niet 
van aard waren om de werkelijkbeid der 
uitreiking cler geldspecH~n (5.000.000 fr.) 
en inzonderlijk de titel der verhancleling 
(betaling van het bedoeld brevet) te doen 
aannemen, clan wanneer nit de verkla
ringen van gezegde heer Thoma de clato 
12 april en 27 october 1954 duiclelijk blijkt 
dat de beer Van Iperen, die zijn zaak
gelastigde en accountant was voor zijn 
fabricatielicentiebedrijveu in Holland, 
Belgie en Frankrijk tot mei 1945, hem 
eincle 1943 of begin 1944 de aankoop van 
fabricatie- en verkooprechten voor een 
sigarettenuitclover, zijncle het brevet van 
eiser, had aangeboclen, dat hij echter de 
gevraagde som van 5.000.000 Belgische 
frank niet ter beschikking had en dat bij 
de zaak aan andere zakenlui uit de 
Duitse grootnijverheid, onder andere de 
heren Dr. Meier en Jacoby, voorstelde, 
die hij met de beer Van Iperen in contact 
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bracht en dat de fabricatie- en verkoop
rechten voor talrijke europese landen ver
worven werden; bij tussenkomst van de 
heer Van Iperen, voor de prijs van 
5.000.0DO frank die in twee termijnen, in
dien zijn herinneringen goed waren, uit
betaald werd, en dat het geld hem door de 
belanghebbenden, onder meer Dr. Meier 
te Brussel, Hotel Albert r•r, overhandigd 
werd en door hem onmiddellijk en per
soonlijk aan de heer Van Iperen afgege
ven wercl, dat gezegcle heer Van Iperen 
·zich verplicht had het brevet onmiddel
lijk claarna af te staan, dit wil zeggen 
na de overeenkomst tussen Van Iperen 
en eiser, wat te Amsterdam geschiedde, 
clan wanneer de aangehaalde verklarin
gen alclus uitdrukkelijk bevestigclen clat 
er een beclrag van 5.000.000 frank uitbe
taalcl geweest was voor het brevet van 
eiser, en dat de werkelijkheicl van de door 
·eiser ingeroepen overeenkomst van ver
koop aldus bewezen was, dan wanneer in 
alle geval het bestreden arrest onzeker 
gelaten heeft of de rechters over de grond 
hebben willen beslissen dat de becloelde 
verklaringen niet precies genoeg waren 
om het bewijs nit te maken van de ver
koop danwel of zij hebben willen beslis
sen dat deze verklaringen onjuist en ge
veinsd waren, dan wanneer deze onduide
lijkheid in de motivering aan het hof niet 
toelaat zijn controlerecht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing : 

Overwegende dat, door elke bewijs
waarcle te ontkennen aan de door aan
legger ingeroepen getuigschriften, door 
·een clerde gegeven nopens feiten die tot 
het gecling betrekking hebben, en die 
alleszins maai· als vermoedens konden 
:gelclen, de rechter over de grond slechts 
,gebruik van zijn souvereine beoordelings
macht heeft gemaakt; 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat de verklaringen van Hugo Thoma 
niet van die aard zijn de werkelijkheid 
van de uitkering in geldspecH!n noch in
zonderheicl van de verkoop van het brevet 
te doen aannemen, de rechter op ondub
belzinnige wijze heeft vastgestelcl clat. die 
verklaringen niet met de waarheicl over
eenkwamen; 

Overwegende dat geen van beide onder
delen van het middel kan worden inge
willigd; 

Over het derde middel, afgeleicl uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet en van de rechten der verdediging, 
doordat het bestreden arrest, clat zich tot 
de « uitgebreide motivering van de beslis
sing a quo ten voile aansluit ll en uitslui
tencl gestaafd is op het « onwaar en ge
veinsd ll karakter van de overeenkomst 
van verkoop van het brevet van eiser, dat 
volgens het arrest door een verslag van 

VERBR., 1956. - 44 

de heer inspecteur Roblain zou bewezen 
zijn, geweigerd heeft de besluiten van 
eiser te beantwoorden in zoverre zij er 
toe strekten de eerlijkheid van eiser te 
bewijzen, dan wanneer het intrinsiek 
tegenstrijdig is, enerzijds, een rechter
lijke beslissing te vellen op grond van de 
oneerlijke handelwijze van eiser en, an
derzijds, te beslissen dat de overwegingen 
die de eerlijklleid van dezelfde eiser zou
den bewijzen ontoereikend zijn, clan wan
neer het eveneens tegenstrijdig is, ener
zijds, zich tot de motivering van de be
slissing a q~w en van een verslag van 
inspectem·· Roblain, waarbij de oneerlijk
lleid van de handelwijze van eiser als 
bewezen beschouwd is, ten voile aan te 
sluiten, en, anderzijds, de besluiten van 
eiser over zijn eerlijkheid als ontoerei
kend te beschouwen, dan wanneer deze 
tegenstrijdigheid in de motivering met het 
gebrek aan de door artikel 9'7 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk 
staat : 

Overwegende dat, in zijn conclusies 
v66r de rechter over de grond, aanlegger 
aanvoerde dat het past, alvorens de ar
gumentatie van de directoriale beslissing 
te weerleggen zekere insinuaties te ont
zenuwen welke zich in de verslagen van 
het fiscaal dossier bevinden, namelijk be
treffende zijn gemis aan gewetensbezwaar 
en betreffende de omstandigheid dat hij 
vroeger last met het gerecht zou hebben 
gehad; 

Overwegende dat, bij verwijzing naar 
de beslissing van de directeur, de rechter 
over de grond aanneemt dat, in strijd 
met de bewering van aanlegger, het vast
gestelde vermogensaccres van 5 millioen 
niet voortkomt van de verkoop van ex
ploitatierechten van een brevet; dat hij 
verder verklaart dat de overtuiging -
dat de beweerde overeenkomst van 19 mei 
1944 .client beschouwd als onwaar, ge
veinsd en enkel opgesteld om aan fiscale 
verplichtingen te ontsnappen - voort
vloeit ,uit de bestanddelen van de zaak 
die in het verslag van de inspecteur wor
den uiteengezet; 

Overwegencle dat, om te beslissen dat 
een bepaalde handeling, namelijk de over
eenkomst van 19 mei 1944, geveinsd is, 
de rechter over de grond er niet toe ge
houden was antwoord te verstrekken op 
conclusies waarbij aanlegger zich op zijn 
eerlijkheid in het algemeen beriep; 

Dat de rechter souverein heeft geoor
deeld dat die conclusies << ontoereikend ll 
zijn, aldus bedoelend dat zij niet ter zake 
dienend zijn ; 

Overwegende dat, zonder enige tegen
strijdigheicl, de rechter, in aansluiting 
met de motivering van de beslissing van 
de directeur en met het verslag van de 
inspecteur, heeft kunnen beslissen, ener-
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zijds, dat de door aanlegger ingeroepen 
overeenkomst geveinsd is, en, anderzijds, 
dat de conclusies betreffende zijn eerlijk
heid niet ter zake dienend zijn ; · 

Overwegende dat aanlegger niet bepaalt 
op welke wijze zijn recht van verdediging 
werd geschonrlen; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het middel kan worden inge
willigd; 

Over het vim·de micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 62 en 64 der 
samengeschakeltle wetten op de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden 
arrest zoncler voorbehoud gestaafd is op 
het verslag van inspecteur Roblain die 
getuigen onderhoord heeft doch hun ver
klaringen · niet in een regelma tig proces
verbaal opgenomen heeft en zich er toe 
beperkt heeft deze verklaringen in zijn 
administratief verslag samen te vatten, 
dan wanneer het getuigenverhoor, waar
toe inspecteurs der directe belastingen 
gemachtigd zijn over te gaan, ongeldig is 
indien de getuigenissen niet in de wette
lijke vormen opgenomen worden : 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur, evenals trouwens het verslag 
van de inspecteur, waarnaar het arrest 
verwijst, niet uitsluitend getuigenissen 
inroepen doch steunen onder meer hierop 
dat het uitdovingsapparaat voor sigaret
ten een te nietig gebruiksvoorwerp is om 
te lmnnen verkocht worden voor een be
drag, groot 5 millioen, en dan nog uit
sluitend voor de exploitatie van dat bre
vet in landen met uitzondering van 
BelgHl, Nederland, Frankrijk en Duits
land; 

Overwegencle dat, daar het tegen een 
overbodig motief is gericht, het middel 
niet ontvankelijk is; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosteil. 

20 april1956. - 16 kamer. - Vom~z'itter·, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. ~ Ve1'slnggever, H. Delpaire. 
- Gelijlcl~ddende conclnsie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. -Pleiters, HH. Struye 
en Van Leynseele. 

1 c KAMER. -- 20 april 1956 

1o ONDERWIJS.- TECHNISCH ONDERWIJS. 
- STAATSTOELAGEN. - WEDDETOELAGEN. -
VOORDEEL RECHTSTREEKS TOEGEKEND DOOR DE 
STAAT AAN DE INRICHTENDE MACHTEN EN CO
MITE'S VAN DE ERKENDE 'l'EcnNISCHE SCHOLEN 
DIE DE LAST VAN RET ONDERWIJS DRAGEN. 

2° ONDERWIJS. - TECHNISCH ONDERWlJS. 
- STAA'l'STOELAGE. ~ WEDDETOELAGEN. -
RECHTSTREEKSE VEREFFENING DOOR DE STAAT 

IN HANDEN VAN RET ONDERWIJZEND PERSONEEL. 
- UI1'BETALING GEDAAN VOOR REKENINQ VAN 
DE BELANGREBBENDE IN STELLING ·vAN DE WEDDE. 
WETTELIJK AAN RET PERSONEEL TOEGEKEND. 
- STORTING G~;DAAN DDOR DE STAAT AAN DE 
IN STELLING ZELF. - BEDRAGEN WET'l'ELIJK 
TOEGEKEND AAN RET ONDERWIJZEND PERSONEEL 
GEiND VOOR REKENING VAN DIT PERSONEEL. 

3° INKOMSTENDELASTINGEN. 
DEDlUJI!'SBELASTING. - WEDDETOELAGEN DOOR 
DE S'l'AAT AAN DE INRICHTENDE MACHTEN EN 
COMITE'S VAN DE ERKENDE TECHNISCHE SCHO
LlcN 'fOEGEKEND. ~ DEDRAGEN HETZIJ RECHT
STREEKS VEREB'FEND DOOR DE STAAT AAN DE 
LEDEN VAN HET PERSONEEL, RETZIJ GESTORT 
BIJ DE ERKENDE INSTELLING. - BEDRAGEN IN 
DE BEDRIJFSBELASTING BELAS'l'BAAR IN HOOFDE 
VAN DE LEDEN VAN HET PERSONEEL. 

1o Het regime vnn de toelctgen nnn het 
technisch onde·rwijs lcent nctn de erlcen
de installing zelve het voo·rdeel toe van 
de toelage gennnmd « weddetoelage ll, be
stemcl tot betnling vctn de wedden van 
het onderw·i,izend personeel die te 
haren laste vallen (1). (Koninklijk be
sluit van 24 februari 1951.) 

2° W anneer de Staat r·echtstreeks in han
den van het pe1·soneel van de erlcende 
instellingen van techn·isch onder·wijs de 
toelagen « weddetoelagen ll genoemd ver
ejfent, dan start hij, voor r·elcening van 
die instellingen, aa;n het personeel een 
wedde die aan dit personeel wettelijlc 
toegelcend is. Evenzo, wanneer· cle Staat 
deze toela,Qen aan de instellingen zelve 
start, innen deze instellingen, voor re
lcening van het per·soneel, een wedde d·ie 
wettelijlc aan cUt versoneel is toegelcend. 
(Kon. besluit van 24 februari 1951.) 

3o De « weddetoelagen ll doo1· de Staat 
aan de erlcende instellingen van tech
n·isch onderwijs toegekend, hetzij ze 
door de Staat rechtst·reelcs nan de leden 
van het personeel ve1·ejfend worden, 1~et
zij ze aan de erlcende instellin.Qen ge
stort ·worden, zijn lonen persoonlijlr. aan 
de leden van ·d-it personeel toe.Qelcend 
en zijn dienvolgens in h~m hootde be
lastbaar· in cle bedrijfsbelasting. (Ko
ninklijk besluit van 24 februari 1951 en 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, par. 1, 
2°, a.) 

(PEETERS, JOOSTEN, PE'fiT, SCHILDERMANS EN 
VERBEECK, 'I'. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 1 juni 1944 (A•·•·. Verbr., 
1944, blz. 165). 
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arrest, op 11 juni 195± gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de. artikelen 97, 110, 111, 
113 en 115 van de Grondwet, 1, 2, 3, 25, 
in het bijzonder paragraaf 1, 29, in het 
bijzonder paragraaf 1, 32, in het bijzon
der paragraaf 3, 37, 38, 39 en 42 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, (besluit van de Re
gent van 15 januari 19±8), 1, 2, 3 en 4 
van het besluit van de Regent van 31 oc
tober 1947 betreffende de rechtstreekse 
betaling van de weddetoelagen aan het 
personeel der erkende technische sclwlen, 
1 van het koninklijk besluit van 25 sep
tember 1950 tot vaststelling der wedtle
schalen van het personeel bij het erkend 
technisch en landbouwonderwijs, die tot 
grondslag dienen voor de berekening der 
staatstoelagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 42 
tot 55 van het koninklijk besluit van 
24 februari 1951 tot vaststelling van de 
grondslagen en de voorwaarden voor het 
verlenen der toelagen aan het erkend 
technisch en landbouwonderwijs, 537, 544, 
711, 1138, 1140, 1236, 1239, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1606, 2272 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest, om 
het beroep van eiseressen ongegrond te 
verklaren, als principe aanneemt dat, 
voor de toepassing van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, de toela
gen, verstrekt aan de inrichtingen voor 
technisch onderwijs ten bedrage van 
50 t. h. voor de wedden van het in ge
meenschap levend geestelijk personeel, 
belastbare inkomsten uitmaken in hoofde 
van dit lJersoneel en dit principe staaft 
door de beschouwing dat de zogeheten 
cc wedde ll-toelagen rechtstreeks aan het 
betrokken personeel moeten worden be
taald door de subsidH\rende overheid clit 
is de Staat en dus, zelfs indien dit niet 
is gebeurd in feite, moeten cc beschouwd ll 
worden als cc uitgekeerd ll aan elk lid van 
dit personeel, dan wanneer : ;to de recht
streekse betaling, voorgeschreven door 
het Regentsbesluit van 31 october 1947 en 
het koninklijk besluit van 24 februari 
1951, aan de toelagen hun karakter niet 
ontneemt van toelagen aan de inrichting 
en zij dus slechts een modaliteit van be
taling der toelagen uitmaakt, die zonder 
invloed blijft op de al of niet belastbaar
heid Yan de toelagen in hoofde van het 
personeelslid waarvoor de toelage wordt 
uitgekeerd; argumenten· voorgebracht in 
de besluiten genomen door eiseressen voor 
het hof van beroep, waarop niet of on
voldoende werd geantwoord; 2° het ar
rest in fei te vasts tel t da t aan eiseressen 
geen wedden werden cc uitgekeerd ll of 
minstens in het onzekere laat of deze al 
of niet werden uitgekeerd, zodanig dat 
het arrest ofwel vaststelt dat eiseressen 
geen inkomsten, en dus ook geen belast-

bare inkomsten hebben genoten, in welk 
geval de motivering strijdig is met het 
dispositief, ofwel minstens een dubbel
zinnigheid in de motieven laat bestaan, 
die het Hof van verbreking in de onmo
gelijkheid stelt zijn controle uit te oefe
nen; 3° in de conclusies, genomen door 
eiseressen v66r het Hof van beroep te 
Luik, betwist werd dat eiseressen ooit 
recht op of beschikking over de wedde
toelage zouden hebben gehad, argument 
waarop het bestreden arrest niet heeft 
geantwoord : 

Overwegende dat uit het koninklijk be
sluit van 24 februari 1951 <la t, bij zijn 
artikel 90, de besluiten van de Regent 
van 10 maart en 31 october 1947 opheft, 
blijkt dat de toekenning van weddetoe
lagen aan de erkende instellingen voor 
technisch onderwijs de lletaling impli
ceert, aan de leden van het onderwijzend 
personeel, van organieke wedden die tot 
grondslag dienen VOOr het berekenen van 
de toelagen en het voorwerp zijn· van een 
bijzonder besluit; 

Dat die toelagen die, wanneer zij be
trekking hebben op de wedden van het in 
gemeenschap levend geestelijk personeel, 
op 50 t. h. van die wedden worden vast
gesteld, bestemd zijn tot de betaling van 
bedoelde wedden krachtens de bepalingen 
zelf welke die toelagen voorzien en de 
voorwaarden tot toekenning ervan vast
stellen; 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest er op wijst, die bestemming van 
de toelage cc weddetoelagen ll tot de beta
ling van de wedden bevestigd wordt d'oor 
onder andere · de betalingsmodaliteiten 
van die toelagen zoals deze vastgesteld 
zijn in de reglementering op het stuk en 
volgens welke de weddetoelagen die jaar
lijks door de Staat aan de inrichtende 
machten en comite's der erkende tech
nische scholen verleend worden, maande
lijks en rechtstreeks aan de leden van 
het personeel vereffend worden; 

Overwegende dat, behalve andere toe
lagen, het regime van de toelagen aan het 
technisch onderwijs, dus aan de erkende 
instellingen, die de last van dit onderwijs 
dragen, het voordeel toekent van wedde
toelagen cUe tot betaling van de wedden 
van de leden van het onderwijzend per
soneel zijn bestemd; 

Overwegei::tde dat het bestreden arrest 
dientengevolge heeft kunnen beslissen 
dat, ten aanzien van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, bedoelde 
weddetoelagen dienden beschouwd te wor
den alsof zij persoonlijk uitgekeerd wer
den aan elk lid van het personeel op 
wiens naam ze werden verleend, zelfs 
indien, eenvoudigheidshalve de betaling 
globaal uitgevoerd werd door overschrij
ving van de weddetoelagen op de reke
ning van de instelling; 
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Overwegende inderdaad dat indien de 
« weddetoelagen )) door de Staat, aan de 
erkende instellingen voor technisch on
derwijs toegekend worden, het uit de op 
het stuk geldende reglementering niette
min blijkt dat door de vereffening van die 
weddetoelagen, in handen van het onder
wijzend personeel, de Staat voor rekening 
van de instelling aan bedoeld personeel 
een wedde uitbetaalt die aan dat perso
neel wettelijk toekomt; dat indien leden 
van dat personeel, zoals aanlegsters, ten 
bate van de instelling, vooraf van die 
sommen afstand hebben gedaan en dat, 
ten gevolge van bijzondere schikkingen, 
bedoelde sommen aan de instelling; zelve 
uitbetaald werden, die afstand en die bij- · 
zondere schikldngen niet verhinderen dat 
de sommen voor rekening van die leden 
van het personeel geind werden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door de hierboven reeds aangehaalcle be
weegreden : 1 o het in de conclusies door 
aanlegsters opgeworpen middel beant
woord heeft naar hetwelk de weddetoe
lagen aan de instelling toegekend zouden 
worden en geen recht wordt toegekend 
aan de leden van het personeel voor wie 
de toelage wordt verleend; 2° zonder dub
belzinnigheicl beslist heeft dat, welke ook 
de wijze weze waarop de overdracht van 
het bedrag der weddetoelagen plaats lweft 
gehad, elkeen van de leden van het on
derwijzend personeel persoonlijk de be
gunstigde is van de weddetoelagen die 
hem toekwamen; 3° vastgesteld lweft dat 
het niet ontvangen van de weddetoelagen 
door de belanghebbenden een gevolg was 
van door hen vrij aangegane overeenkom
sten die noch het wezen noch de aard 
van de wegens hun prestaties verleende 
toelagen veranderen ; 

Dat derhalve geen van de onderdelen 
van het middel kan ingewilligd worden; 

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

20 aprill956. - 1" kamer. - VOOi"Zittei·, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlcluidende conol7tsie, H. F. Du
mon, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Meyers (van de Balie van Hasselt) 
en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 23 april 1956 

MILITIEl. - UITSTEL EN VRIJLATING OP }.{Q

RELE GROND. - VRAAG TOT BUITENGEWOON 
UITSTEL. - VRAAG GESTEUND OP DE VEREB
GERING VAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE 
VADER VAN AANLEGGER. - AFWIJZING VAN DE 

VRAAG OM DE ENKELE REDEN DAT DE AANGE
VOERDE VERERGERING TE LANG GELEDEN IS OM 
HET NIEUW FElT TE KUNNEN OPLEVEREN ZOALS 
BIJ DE ARTIKELEN 11 EN 17, PARAGRAAF 1, 
VAN DE WET VEREIST, ZONDER TE PRECISEREN 
OF DIE VERERGERING V66R HET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMI.JN, GESTELD VOOR DE INDIENING 
VAN DE AANVRAGEN OM UITSTEL, INGETREDEN 
IS. ~ BESLISSING NIET WETTELIJK GERECHT
VAARDIGD. 

Rechtvaardigt niet wettelijk het verwer
pen van een m·aag tot nitstel gestennd 
011 wrtikel 11 van de wet van 15 juni 
1951 en als !"eden opgevend de vererge
ring vrin de gezondheidstoestand van 
de valler van de aanvrager, lle beslis
sing clie zich ertoe bepei'lct te verlclaren 
dat lle aangevoerde verergering te lang 
geleden tussenkwam om het nieuw feit 
te lcwnnen opleveren, zoals bij de arU
lcelen 1.l en 17, paragraaf 2, van de wet 
ve1·eist is, zondei" te preoise1·en of die 
ve1·ergering v66r het vei"strijlcen pan de 
termijn, gesteld voor de indiening van 
de aanvrarten om ·witstel, ingetreden 
is (1). 

(SOHROOTEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 februari 1956 gewezen 
door cle hoge militieraad; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, para
graaf 1, en 17, paragraaf 2, van de wet 
op de dienstplicht, doordat, in strijd met 
het door de bestreden uitspraak besliste, 
de verergering van de gezondheidstoe
stand van aa;rrleggers vader een nieuw 
feit is, uit hoofde van hetwelk hij moet 
aangezien worden als verloren voor het 
gezin : 

Overwegencle dat artikel 11, para
graaf 1, van de wet op de dienstplicht 
het verlenen van het bui.tengewoon uitstel 
afhankelijk maakt onder meer van de 
voorwaarde dat een gezinslid van de 
dienstplichtige overleden of door de wet 
als zodanig beschouwd is, na het verstrij
ken van de termijn, gesteld tot het in
dienen van de aanvragen om uitstel; 

Overwegende dat de hoge militieraad, 
om de aanvraag te verwerpen, zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat « de aange
voerde verergering van de gezondheids
toestand van de vader van appellant (hier
aanlegger) te lang geleden is om het 
nieuw feit te kunnen opleveren, zoals bij 

(1) Verbr., 29 juli 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 1003). 
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de artikelen 11 en 1"{, paragraaf 2, van 
de wet vereist is » ; 

Dat, daar de hoge militieraad niet pre
ciseert of die verergering v66r het ver
strijken van de termijn, gesteld voor de 
indiening van de aanvragen om uitstel, 
ingetreden is, hij zijn beslissing niet wet
telijk gerechtvaarc1igd heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
raad, anders samengesteld. 

23 april1956.- 26 kamer.- Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Valentin. - Gelijlcltddende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 23 april 1956 
1° VERKEEJR. - WEGCODE VAN 8 APRIL 

1954, ARTIKEL 15.- VOORRANG VAN RECHTS. 
- VOORRANG ONAFHANKELIJK VAN DE WIJZE 
W AAROP DE VAN RECHTS KOMENDE BESTUUR
DER RIJDT EN DIE GELDT VOOR GEHEEL DE 
BREEDTE VAN DE WEG DOOR HEM BEREDEN. 

2° VEJRKEEJR. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954, ARTIKEL 16, 4. - VERBOD OPGELEGD 
AAN DE VOORRANG VERSCHULDIGD ZIJNDE BE
STUURDER. 

1o De verlceersvoorranu bi.i artilcel15 van 
de Weucode van 8 april 1954 verleend 
aan de van 1·echts lcomende besttttwder, 
is onafhanlceli.ilc van de wi,ize waarop 
hij 1·ijdt op de doo1· he1n uebntilcte weu 
en geldt voor ueheel de breedte van deze 
weu (1). 

2o Artilcel 16, 4, van de Wegcode van 
8 april 1954, verb·iedt aan de voon·ang
verschttldigde bestuurder zi.in weu te 
vervolgen, zo hij zullcs niet lean doen 
zonde·r gevaa1· vo6r ongevallen, uelet op 
de positie, de verwijdering en de snel
he·id van de andere best·utt?'de?·. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T, COSTENOBLE EN CONSOR'l'EN.) 

,1RHEST. 

HEJT HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 februari 1956 in boger be-

(1) De rechtspraak was in die zin gevestigd 
onder het beheer van de Wegcode van 1 fe
bruari 1934; zie verbr.; 7 october 1954 (Ar1·. 
Verbr., 1955, biz. 60) en de arresten aange
haald in nota 1. 

roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15 en 26 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
doordat het bestreden vonnis, eerste on
derdeel, Marcel Jarosz veroordeeld he eft 
wijl hij voor de van rechts komende be
stuurder de doorgang niet vrijgelaten 
heeft, onder het voorwendsel dat deze 
verkeersvoorrang had over gans de 
breedte van de rijweg en derhalve van 
die voorrang gebruik mocht maken wan
neer hij zijn weg niet normaal vervolgde 
maar op een verboden marrier inhaalde, 
tweede onderdeel, Costenoble ontslagen 
heeft van de op artikel 26 gesteunde ver
volging, onder het voorwendsel dat .Ja
rosz, die hem over de breedte van de 
rijweg de voorrang moest laten, door op 
zijn weg te komen, een hindernis uitge
maakt heeft die niet kon voorzien wor
den, dan wanneer de nieuwe regel van 
artikel 15 van het koninklijk besluit van 
15 april 1954 geen verplichting stelt de 
doorgang vrij te laten over gans de 
breedte van de rijweg welke de van 
rec!1ts komende bestuurder komt uitgere
den, en deze bepaling integendeel enkel 
toepassing moet krijgen ingeval hij die 
voorrang verschuldigd is de normale weg 
van de voorranggenieter snijdt of ont
moet: 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat uit het bestreden von

nis blijkt dat de botsing plaats gegrepen 
heeft tussen het voertuig bestuurd door 
Costenoble die, bij een inhalen tijdens 
het doorrijden van een kruispunt, reed 
op het linkerdeel van de door hem ge
volgde weg, en Jarosz die bewuste weg 
per motorrijwiel inreed, na een links van 
Costenoble gelegen weg te zijn komen uit
gereden; 

Dat de rechtbank haar beslissing recht
vaardigt door hierop te steunen dat Cos
tenable «ten opzichte van Jarosz ver
keersvoorrang genoot; dat deze voorrang 
voor geheel de breedte van de rij~eg 
geldt, zonder dat een onderscheid behoeft 
te worden gemaakt tussen als hoofdwegen 
aangemerkte wegen en de eenvoudige 
voorrang van de van rechts komende be
stuurder JJ; 

Overwegende dat de in artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 15 april 1954 
vastgelegde regel een algemene draag
wijdte heeft en de voorrang welke hij 
verleent niet afhankelijk stelt van eniger
lei voorwaarde betreffende de gang van 
het voertuig dat voorrang geniet; 

Dat eruit volgt dat de verkeersvoorrang 
welke aan de van rechts komende weg
gebruiker verleend is, onafhankelijk is 
van de wijze waarop hij rijdt op de weg 
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·die bij volgt en geldt voor gelleel de 
breedte van die weg·, en dat hij die voor
rang verscbuldigd is zijn weg niet mag 
-vervolgen dan indien bij zulks kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen, gelet op 
·de positie, de verwijdering en de snelbeid 
van de andere bestuurder; 

Overwegende dat bet middel naar recht 
faalt; 

En overwegencle dat de substantHHe of 
·op straf van nietigbeicl voorgescllreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten de Staat ten laste. 

23 april1!l56.- 2" kamer. - Yoorz'itter, 
H. Fettweis; voorzitter. - Yerslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlcl~titlencle conclt-tsie, 
H. Roger Janssens de Bistboven, eerste 
cUdvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 23 april 1956 

1° VERKEER. - KRUISING. - BEOORDE
LING VAN DE PLAATSRUIMTE W AAROVER EEN 
BESTUURDER BESCHIKTE OM EEN I<RUISING 
UIT TE VOEREN. - GELIJI<GRONDSE BERM 
MOGENDE IN AANMERI<lNG GENOMEN WORDEN. 

.2° BURGERLIJKE VORDERING. - BE
KLAAGDE VERVOLGD EN VEROORDEELD UIT 
HOOFDE VAN ONVRIJWILLIGE LICHAMELIJI<E 
LETSELS. - BURGERLIJKE VORDERING 'I.'EN 
EINDE HERSTEL VAN HET NADEEL VOORTSPRUI
TENDE UIT DE SCHADE VEROORZAAKT AAN HET 
VOERTUIG VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VONNIS DA'l' VASTSTELT DAT HE'I.' GEBREI< AAN 
VOORUITZICHT OF VOORZORG TERZELFDERTIJD 
DE KWETSUREN EN DE SCHADE VAN HET VOER
'fUIG HEEFT TEN GEVOLGE GEHAD. - VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE OP DE BURGERLIJI<E 
VORDERING. - WE'l'TELIJI<HEID. 

1 o Ten einrle cle plaatst··uimte wcwt·over 
een bestmtrrler beschilcte om een knti
sing nit te voet·en te beoortlelen, mag 
t•elcening gehonaen worclen met een ge
lijlcgronrlse berm bttiten het geval rlat 
Clie bet·m een rijwielpaa is. (Koninklijk 
besluit van 8 april 1954, art. 20, 2.) 

2° Is wettelifk ae veroonleling van een 
belclaagae, vervolgrl en vet"oonleelrl ~tit 
hootae van onvrijwillige vet·wonrlingen, 
tot schaclevergoerl·ing tot het·stel van het 
narleel voortsvruitencle uit bescharliging 
van het voertuig van een b~trget·lijlce 
pat·tij, wanneer het vomvis vaststelt aat 
het gebrelc aan voonwr,q of voor~titzicht 
terzeltaer·tija rle lichamelijlce letsels en 
rle bescharliging van het voertuig ten ue-

volge heett gehaa (1). tWet van 17 april 
1878, art. 3 en 4.) 

(BENOIT, '1.'. DE BECO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 6 october 1955 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recbtbank 
te Luik; 

I. In zover de voorziening g·ericht js 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Over llet eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 2 van bet koninklijk besluit 
van 8 april 1954, boudende algemeen re
glement op de politie van bet wegverkeer, 
doordat, om te beslissen dat de rijbaan 
waarop de botsing zicb voorgedaan beeft 
meer dan negen meter breed is, bet be
klaagde vonnis bierop steunt dat zij de 
bestrate strook van 2 m. 25 breedte be
grijpt, dan wanneer bet niet vaststelt dat 
ter zake de voorwaarden verenigd zijn 
op grand van welke die strook mag be
scllouwd worden als een integrerend deel 
van de rijbaan : 

Overwegende da t aanlegger wegens een 
wanbedrijf van onvrijwillige toebrenging 
van licbamelijke letselen terechtstond; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ten laste ·van aanlegger als fout, die oor
zaak der ver;wonclingen geweest is, bet 
feit releveert dat hij, om een andere weg
gebruiker te kruisen, niet meer naar 
recbts op de openbare weg is gaan rijden, 
dan wanneer bij zulks gemakkelijk kon 
doen, aangezien bij over voldoende plaats
ruimte bescbikte, de rijweg negen meter 
breed zijnde, indien men rekening boudt 
met de 2 m. 25 brede bestrate strook, 
<< die ten onrecbte gelijkgrondse berm ge
lleten wordt )) ; 

Overwegende dat llet middel aan bet 
vonnis als grief toestuurt deze strook in 
de rijbaan begrepen te bebben, zonder 
vast te stellen dat zij voor llet verkeer 
van voertuigen in bet algemeen ingericht 
was; 

Overwegende dat clit middel niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; dat 
toch, ook al stand het vast dat bewuste 
strook een gelijkgrondse berm is, de 
recbter rekening ermede kon houden om 
de plaatsruimte te beoordelen waarover 
aanlegger beschikte om op die plaa ts te 

(1) Verbr., 23 januari 1922 (Bull. en PAsrc., 
1922, I, 139) ; 5 januari 1925 (ibid., 1925, I, 95) ; 
27 mei 1935 (ibid., 1935, I, 261) ; 15 januari 1940 
(ibid., 1940, I, 14). 
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kruisen, vermits artikel 20, 2°, tweede 
lid, toestaat de gelijkgrondse berm te vol
gen, buiten het ten deze vreemde geval 
dat die berm een rijwielpad is, wanneer 
de kruisingsmanmuvre wegens de breedte 
van de rijbaan niet gemakkelijk kan wor
den uitgevoerd; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering 
van verweerder de Beco gewezen beslis
sing : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis 
aanlegger veroorcleelt om aan verweerder, 
burgerlijke partij, schadevergoeding te 
betalen, zonder vast te stellen dat het 
aangevoerd nadeel het gevolg is van een 
inbreuk welke ten Iaste van aanlegger 
wettelijk bewezen verldaard is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
het wanbedrijf vai:J. onVrijwillige toebren
ging van lichamelijke letselen, tegen aan
legger voorgebracht, bewezen verklaart; 

Overwegende dat, waar het vervolgens 
de burgerlijke vordering, door verweerder 
uit hoofde van die inbreuk ingesteld, ge
grond verklaart, het vonnis, nu te dien 
aanzien geen conclusies zijn genomen, 
genoegzaam het verband van oorzakelijk
heid vaststelt tussen de inbreuk en de 
door de burgerlijke partij geleden schade; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878, de voorafgaande 
titel vormende van het Wetboek van 
strafvordering, doordat het bestreden 
vonnis aanlegger veroordeeld heeft om 
aan verweerder een vergoeding te betalen 
voor de beschadiging die zijn voertuig 
heeft opgelopen, dan wanneer aanlegger 
enkel vervolgd was en strafrechtelijk 
veroordeeld is geworden uit hoofde van 
onvrijwillige lichamelijke Ietselen aan 
Marie Benoit : 

Overwegende dat krachtens de artike
len 3 en 4 van de wet van 17 april 1878, 
de vordering tot herstelling van de schade, 
door een misdrijf veroorzaakt, terzelf
dertijd en v66r dezelfde rechters kan 
vervolgd worden als de publieke vorde
ring; dat tot toepassing van die bepalin
gen niet vereist is dat het bestaan van 
die schade een der bestanddelen van het 
misdrijf zij ; 

Overwegende dat uit de constataties 
van het bestreden vonnis en uit de com
binatie van de redenen ervan blijkt dat 
het ten Iaste van aanlegger als vast-

staand aangezien gebrek aan vooruitzicht 
of aan voorzorg tegelijk de lichamelijke 
Ietselen, door Marie Benoit ondergaan, en 
de schade aan het voertuig van verweer
der de Beco veroorzaakt, ten gevolge ge-· 
had heeft; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na aanlegger strafrechtelijk veroordeeld 
te hebben uit hoofde van onvrijwillig aan 
Marie Benoit toegebrachte verwondingen, 
mitsdien, zonder enige der in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
hem heeft kunnen veroordelen tot het 
herstellen van de stoffelijke schade welke 
zijn inbreuk aan verweerder berokkend 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de· 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, na 
aileen aanlegger strafrechtelijk veroor
deeld en zijn medebeklaagden vrijgespro
ken te hebben, het beroepen vonnis be
vestigt wat verweerders burgerlijke vor
dering tegen aanlegger betreft, dan wan
neer het beroepen vonnis aaniegger enkel 
veroordeelde ten belope van een derde tot 
het herstellen van het door verweerder 
geleden nadeel : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
over de burgerlijke vordering van ver
weerder de Beco uitspraak doende, de be
klaagden Freddy Benoit, Laurent Defoing 
en de burgerlijk verantwoordelijke Renee 
Munster hoofdelijk veroordeelt om aan 
de burgerlijke partij de som van 2.300 fr. 
te betalen als schadevergoeding, met de 
wettelijke interest vanaf de dag van het 
ongeval en de kosten, daarin begrepen de 
kosten van onderhavig vonnis, in de vol
gende verhouding : een derde voor de be
klaagde Freddy Benoit en twee derde· 
voor de beklaagde Defoing en de burger
lijk verantwoordelijke Renee Munster; 

Overwegende dat, aangezien de schuld 
van degenen die tot herstel jegens de bur
gerlijke partij gehouden waren mitsdien 
hoofdelijk verklaard is, het van zelf 
spreekt dat de vervolgens in het beroepen 
vonnis aangeduide verhoudingen niet de 
gehoudenheid van de schuldenaars jegens 
de schuldeiser l1etroffen, doch enkel de 
bijdrage in de schuld onder de sclmlde
naars; 

Overwegende dat, waar zij het beroe
pen vonnis ten aanzien van verweerders 
burgerlijke vordering bevestigt, de bestre
den beslissing, gezien de vrijspraak van 
de beklaagde Defoing en de buitenzaak
stelling van de burgerlijk verantwoorde
lijke Munster, klaarblijkelijk enkel de 
veroordeling. van aanlegger om het door 
verweerder ondergaan nadeel integraal te 
herstellen, bedoeld heeft te bevestigen; 

Dat het middel, hetwelk op een onjuiste 
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-uitlegging van de bestreden beslissing be
rust, niet ontvankelijk is; 

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

23 april1H56.- 2° kamer.- Vo01·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ver·slctggever·, 
H . .Moriame. - Gelijkltticlende concltr.sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. 23 april 1956 

1.0 VERKEER. WEGCODE VAN 8 APR.IL 
1H54. - BES'fUURDER DIE OPNIEUW AANZET 
NA EEN STILSTAND. - BETEKENIS VAN HET 
WOORD « STILS'fAND lL 

:2° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1H54, AR'l'illEL 17. - BESTUURDER DIE OP
NIEUW AANZE1' NA EEN STILS'l'AND. ~ VER
PLICH1'ING DE ANDERE BES'l'UURDERS TE LATEN 
VOORGAAN. - UITGESTREK'l'HEID VAN DEZE 
VERPLICHTING. 

1. o De bepaling van cle ttitclnt1c7C'ing « stU.
staand voer·t-nig JJ, gebntikt in artikel 2, 
20°, van cle W er1code van 8 april 19ri4, 
is vreemcl aan cle stilstand bedoeld bif 
a·rtilcel 17, alinea 2, van deze code, dit 
laatste woord van toepassing zi.inde op 
iecler· tot stilstctnd lcomen van een voer
tttig, zonder· in aamner·king nemen van 
cl-n-nr. 

:2° De verplichting de andeTe best-nurcle·1·s 
te laten vooTgaan, die ar·tilcel 17 van de 
Wegcocle van 8 april 19.54 oplegt aan de 
bestu.ttrcler clie, na een stilstancl, op
niettw· aan.'i!et, is van algemene toepas
sinu.: ze is onc~fhanlcelijk namelijlc van 
de r·eden waarom deze bestttttrcler stil
rJehouclen heett, van cle dmtr van cleze 
stilstancl, en vctn cle regels van voon·ang 
ingestelcl bij cle ar·tilcelen 15 en 16 van 
deze code (1). 

(PICHON EN PHILIPPART, T. BUFFET.) 

ARRES'f. 

HE'J' HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 october 1H55 ).n hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Namen; 

Overwegende dat aanlegger Philippart, 
die als burgerlijk verantwoordelijke zon
der kosten buiten de zaak is gesteld ge
worden, geen belang erbij heeft zich in 

(1) Verbr., 23 januari 1956, sup,-a, blz. 402, 
fi en 27 februari en 5 maart 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 588, 666 en 697). 

die hoeclanigheicl tegen het bestreden von
nis te voorzien ; 

Overwegende dat aanlegger als dagende 
partij zonder hoedanigheid is om zich te 
voorzien tegen de beslissing van vrij
spraak van Buffet, gewezen over de pu
blieke vordering welke hij door recht
streekse dagvaarding bij het strafgerecht 
aanhangig had gemaakt; 

Dut de voorziening van aanlegger Phi
lippart in die perken niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16, 1, Hi, 2, 
en 17 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, houdende algemeen regle
ment op de politie >an het wegverkeer, 
doordat de Oorrectionele' Rechtbank te 
N amen door haar vonnis een in de tekst 
niet bepaald onderscheid gemaakt heeft 
tussen het voertuig dat momenteel stopt 
en de stilstand van een wagen, daar de 
rechtbank ten onrechte beweert dat arti
kel 17 aan elke weggebruiker oplegt de 
andere weggebruikers alleen dan te laten 
voorgaan wanneer hij nu een stilstand 
opnieuw aanzet en niet na momenteel ge
stopt te hebben; dan wanneer de Recht
bank te Namen aldus de reglementstekst, 
in onderhavige memorie aangeduid, ge
schonden heeft : 

I. .Aangaande de voorziening van 
Pichon, beklaagde 

Overwegende dat het vonnis, om aan
legger te veroordelen ter zake van het 
overtreden van artikel 16 van de Weg
code, door na te laten Buffet, die op een 
hoofdweg reed, te laten voorgaan, zijn 
beslissing hierop steunt dat Buffet, doQr 
zijn voertuig cc een ogenblik tot stilstand 
te brengen JJ, niet stilgehouden heeft naar 
de zin van artikel 17 van de Wegcode, en 
dienvolgens geen verplichting had Pichon 
te laten voorgaan; 

Overwegende dat artikel 2, 20°, van de 
W egcode de betekenis niet aangeeft welke 
het woord cc stilstand Jl in bewuste code 
heeft, doch de betekenis van de uitdruk
king cc stilstaand voertuig Jl omschrijft, 
welke in artikel 17, lid 2, niet gebruikt 
is; clat deze laatste bepaling evenmin 
voor haar uitlegging het gebruiken impli
ceert van artikel2, 20°, hetwelk een staat 
of een zijnswijze van een voertuig be
schouwt, dan wanneer artikel 17, lid 2, 
op de rijwijze van een bestuurder betrek
king heeft, in zover hij na een stilstand 
opnieuw aanzet; 

Dat hieruit volgt dat, bij gebreke aan 
een omschrijving in de wet van het in 
artikel 17, lid 2, van de W egcode ge
bruikte woord cc stilstand JJ, dit woord in 
die bepaling zijn gebruikelijke betekenis 
heeft en bijgevolg de handeling stil te 
houden betekent, clit wil zeggen geduren-
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de welke tijdruimte ook, zonder inaan
merkingneming van duur, tot stilstand te 
komen; 

Dat derhalve het bestreden vonnis, door, 
te beslissen dat artikel 17 van de Weg
code niet van toepassing is op een be
stuurder die zijn voertuig << een ogenblik 
tot stilstand heeft gebracht >>, van die 
bepaling een uitlegging heeft verstrekt 
welke niet overeenkomstig de wet is ; 

Overwegenuc da t meergemeld artikel 17 
aan de weggebruiker die zijn voertuig 
doet stoppen een verplichting van alge
mene toepassing oplegt, die onafhankelijk 
is onder meer van de reden waarom die 
bestuuruer stilgehouden heeft en van de 
duur van die stilstand; dat dienvolgens 
de bestuurder die na een stilstand op
nieuw aanzet, de in beweging zijnde weg
gebruikers moet laten . voorgaan, zelfs 
indien hij, zonder die stilstand, verkeers
voorrang had genoten; 

Waaruit volgt dat, door aanlegger te 
veroordelen wijl hij Buffet, die op de 
hoofdweg reed, niet heeft laten voorgaan, 
om de reden dat Buffet niet behoefde de 
door artikel 17 gestelde verplichting in 
acht te nemen, het bestreden vonnis de 
artikelen 16 en 17 van de Wegcode, in bet 
mid del aangeduid, geschonden heeft; 

II. Aangaande de voorziening, door aan
legger Philippart als burgerlijke partij 
ingestelu : 

Overwegende dat, waar het de vorde
ring der burgerlijke partij, gesteund op 
de inbreuk op urtikel 17 van de Wegcode 
die aan Buffet ten laste gelegd is, ver
werpt en dit om de reden dat Buffet voor
melde bepaling niet overtreden heeft wijl 
hij zijn voertuig maar een ogenblik doen 
stoppen had, bet bestreden vonnis, zoals 
gereleveerd is in het antwoord op de 
voorziening van Pichon gegeven, arti
kel17 van de Wegcode geschonden heeft; 
dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede middel hetwelk geen uitge
breidere verbreking ten doel heeft, ver
breekt het bestreden arrest doch enkel in 
zover het, op de tegen Pichon gerichte 
publieke vordering, ten laste van deze 
veroordelingen velt en in zover het beslist 
over de door de burgerlijke partij tegen 
Buffet ingestelde vordering; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder Buffet tot de helft der kosten, 
terwijl de wederhelft de Staat ten laste 
blijft; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Di
nant, in hoger beroep uitspraak doende. 

23 april1956.- 2" kamer.- TTom·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - TTerslag,qever, 
H. Giroul. - Gelijlclttidende conclttsie, 

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

2" KAMER. - 23 april 1956 

1° BEWIJS. - STRAh'ZAKEN. - GEVAL. 
W AARIN DE WET GEEN BIJZONDERE WlJZE VAN 
BEWIJSLEVERING OPLEGT. - BESLISSING GE
STEUND OP EEN GESCHREVEN VERKLARING, BIJ 
DE BUNDEL GEVOEGD. - vVE'fTELIJKHEID. 

2° VERKEER. - BES'l'UURDER DIE RECHTS 
AFSLAAT. - AAN DE ANDERE BESTUURDERS 
EEN VOLDOENDE RUIMTE LATENDE OM HEM 
LANGS DE LINKERKANT VOORBIJ TE RIJDEN. -· 
GEEN INBREUK OP ARTIKEL 17 VAN DE WEG-· 
CODE VAN 8 APRIL 1954. 

1 o In stratzaken, en bttiten de ,qevallen. 
waarin de wet een bijzonderi3 wijze van 
bewijslevering oplegt, vermag de feiten-
1'echter zijn ove1·t1t.i,qing te stennen op· 
een schr·ittelijlce verklaring bij de bttn
del van de infonncttie ,qevoegd (1). 

2° Overtreedt niet a1·tikel 17 van de W ea
code van 8 apr-il 1954, de bestttttrder die, 
reahts afslaand, aan de andere bestttttr-· 
ders een voldoende rttimte laat om hem 
langs de Unlcerlcant voo1·bij te stelcen-

(DUMET, T. COLLINET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1955 in boger be
roep gewezen qoor de Correctionele 
Rechtbank te Hoei; 

Overwegende dat aanlegger geen hoe-· 
danigheid heeft om zich te voorzien tegen 
de beslissing gewezen over de tegen de 
medebeklaagde Collinet ingestelde }m
blieke vordering; 

Aangaande het overige der voorziening: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de· 
schending van de artikelen 189 en 190 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het vonnis steunt op een van een ge
naamde Leblanc uitgaande brief, dan 
wanneer deze noch in de loop der infor
matie, noch ter terechtzitting als getuige 
gehoord geworden is : 

Overwegende dat bet document, in het 
middel brief genoemd, een stuk der infor
matie is hetwelk de verklaring van de 
genaamde Leblanc, door hem zelf neer
geschreven, inhoudt en waarin de omstan
digheden van het verkeersongeval, van 

(1) Verbr., 19 december 1955, swpTa, biz. 302-
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itetwelk Leblanc de getuige was, uiteen
gezet zijn; 

Overwegende, enerzijds, dat getuigen 
ter terechtzitting enkel behoeven gelword 
te worden inclien daartoe termen aanwe
'Zig zijn; dat, anderzijds, in strafzaken, 
behoudens het ten cleze vreemde geval 
dat cle wet een bijzondere wijze van be
wijslevering oplegt, de rechter, clie zijn 
,overtuiging vormt volgens alle elementen 
van het classier, zoncler cle ingeroepen 
wetsbepalingen te schenden op de schrif
telijke depositie van Leblanc kon steu
nen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit de 
schencling van artikel 17 van de Wegcode, 
,doordat het vonnis, dan wanneer het vast
stelt dat Oollinet, een manreuvre uitvoer
de, weigert aan te nemen dat hij aanleg
ger, die zijn weg vervolgde, moest Iaten 
voorgaan : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat Oollinet, vooraleer rechts af 
te slaan, zijn verandering van richting 
regelmatig door een teken aangegeven 
had en dat, op het ogenblik toen Colliriet 
op de rijbaan het verst kwam, Dumet nag 
over een ruimsclwots voldoemle plaats
ruimte beschikte om hem langs de linker
kant voorbij te rijden,; 

Overwegende dat de rechter over de 
,grand uit deze vaststellingen, waaruit 
volgt dat Collinet geen manreuvre uitge
voercl heeft waardoor aanleggers normale 
gang kon belet of gehinderd worden, wet
telijk heeft lmnnen afieiden dat het aan 
Collinet ten laste gelegde, artikel 17 van 
·de Wegcode overtreden te hebben, niet 
1Jewezen was; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worclen; 

Overwegencle, voor het overige, wat de 
]Jnblieke vordering betreft, clat cle snb
stantiele of op straffe van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen zijn nage
leefcl geworden en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is, en dat, wat de 
1Jurgerlijke vorderingen aangaat, de ene 
door a anlegger en de andere tegen hem 
ingesteld, aanlegger geen ander middel 
doet gelden; 

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

23 april1956.- 2• kamer. - TToorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - TTerslaggever, 
H. Giron!. - Gel'ijlcl'!ddende conclus-ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
aclvocaat-generaal. 

(1) Over het feit dat de onwettelijke hande
ling van een agent van de overheid niet kan 
dienen tot grands lag van een vervolging, zie 
verbr., 10 december 1923 (Bull. en PASIC., 1924, 

2• KAMER. - 23 april 1956 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
VERVOLGING UIT HOm'DE VAN EXPLOITA'l'IE VAN 
ONTUCH•r OF PROSTITUTIE. - AGENT GELAST 
MET DE GERECHTELIJKE POLITIE DIE EEN ,PRO
STI'rUEE GEVOLGD HEEFT, DIE HEM GELEID 
HEEFT NAAR HE'r HO'l'EL DOOR DE BEKLAAGDE 
GEHOUDEN.- GEEN ONWETTELIJKE HANDELING 
DIE DE VERYOLGING ZOU NIEI'IG MAKEN DIE 
INGEYOLGE DE ALDUS DOOR DEZE AGENT GEDANE 
VASTSTELLINGEN WERD INGESTELD. 

Lolct niet 1tit tot het tvanbedr'ijf gewoon
l'ijlc de ont1tcht of de prostituUe geex
ploiteercl te hebben, en begaat geen on
wettelij lee handelin{l 1Ue zijn vaststel
lingen alsoolc de in{fevolge (leze vaststel
lingen ·ingestelde ven!olging nietig zo1t 
malcen, de a{fent, gelast met de gerech
telijlce politic, die niet nwer deed dan 
een 1J?'Ostituee te volgen die, na lwm te 
hebben 1bitgeno(Ugd haar te volgen, hem 
geleid heett naar het door ae belclaagde 
gehomlen hotel (1). 

{SCHOTS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 october 1!J55 gewezen door 
het Hof van beroep te Brnssel ; 

Over het enig micldel, afgeleid nit cle 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 66 en 380bis van het Strafwet
boek, 8 van het vVetboek van strafvor
dering, doordat aanlegger veroordeeld ge
worden is ter zake van het gewoonlijk 
exploiteren van eens anders ontucht of 
prostitutie, clan wanneer hij tlit misclrijf 
slechts gepleegcl heeft omdat hij door de 
verbaliserencle agent ertoe nitgelokt is 
geworden, en dan wanneer de onwette
lijke handeling van laatstgenoemde mits
dien de tegen aanlegger gevoerde vervol-, 
ging nietig maakt : 

Overwegencle clat het bestTetlen arrest 
vaststelt clat de verbaliserende agent zich 
bepaalcl heeft tot een nitsluitentl passieve 
handing, en enkel de prostitnee gevolgcl 
is die, na, hem verzocht te hebben haar 
te vergezellen, hem naar het door aan
legger gehonclen hotel geleicl heeft; 

Overwegende dat het arrest nit cleze 
sonverein vastgesteltle feiten heeft knn
nen afieiden dat de verbalisant niet door 

I, 66) ; 4 maart 1929 (ibid., 1929, I, 118) ; 
6 maar!; 1944 (Arr. Ve1·br., 1944, biz. 113); 
8 januari 1945 (ibid., 1945, biz. 76) ; 24 mei 
en 20 december 1948 (ibid., 1948, biz. 287 en 
648) ; 13 october 1952; (ibid., 1953, blz. 50). 
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uitlokking of anderszins deelgenomen had 
aan het aanlegger ten laste gelegde mis
drijf van gewoonlijke exploitatie van eens 
anders ontucht of prostitutie, noch aan 
een afzonderlijk feit van dergelijke ex
ploitatie, en dat, derhalve, de vervolging 
niet door een onwettelijke handeling van 
verbalisant nietig gemaakt was; 

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

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

23 april1956.- ze kamer. - VOOTZittel·, 
H. Fettweis, voorzitter. - VeTslauueveT, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 23 april 1956 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL VERONDERSTELLENDE 
DAT HET ARREST DE REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER HEEFT OVERGENOMEN.- BESLISSING 
IN BEROEP GESTEUND OP EIGEN MIDDELEN. 
MIDDEL DAT IN.FEITE NIET OPGAAT. 

Gaat in feite niet op het middel dat vet·
ondeTstelt dat het aTrest de Tedenen van 
de eeTste TechteT heett oveTuenomen, 
wanneeT de TechteT in bet·oep zich door 
een eiuen reden heett laten leiden. 

(VAN DER BORGRT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest. op 18 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening tot de 
beslissing over de publieke vorclering be
perkt is; 

Over. het middel, afgeleid uit de schen
cling van artikel 97 van de Gronclwet, 
doordat het bestreden arrest bij verwij
zing naar het beroepen vonnis aanlegger 
schuldig verklaarcl l1eeft om de dubbel
zinnig·e reclen dat het uitgemaakt is dat, 
al heeft aanlegger niet persoonlijk de 
valse handtekening neergeschreven, deze 
althans op zijn instructies door een derde 
is aangebracht geworden : 

Overwegende clat, door te beslissen dat 
de aanlegger ten laste gelegde feiten be
wezen gebleven zijn door het v66r het 
hof gevoerd onderzoek, de rechter over de 

· grond zich .. door een eigen reden Iaten 

leiden heeft, zonder de reden van de eer
ste rechter, waartegen het middel op
komt, over te nemen; 

Dat, waar geen conclusies genomen 
werden, de rechter over de groncl zich 
ertoe mocht beperken de aanlegger ten 
Iaste gelegde feiten mitsclien door de 
telastlegging in de termen van de wet 
bewezen te verklaren; 

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; 

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

23 april1956.- 2" kamer.- TTOOTZ-itter~ 
H. Fettweis, voorzitter. - TTerslauuever, 
H. Neven. - Gelijlclu.idende concl1tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 24 april 1956 

1° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
ANNUALITEIT VAN DE BELASTING. - FINANCIE
WE'l'. - J AARLIJKSE MACHTIGING OM DE BE
LASTING TE REFFEN. - IN RET LEVEN ROE:'EN 
VAN DE BELASTINGSCHULD, 

2° INKOMS'I.'ENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKORIETIING. - lNKOHIERING 
DIE DE EISBAARHEID VAN DE BELASTING, EN 
NIET RET BESTAAN VAN DE BELASTINGSCHULD 
BEiNVLOEDT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
NATIONALE CRISISBELAS'l'ING. - ]NKOMS'l'EN 
TOEBEDEELD AAN DE AANDELEN OF DELEN IN DE 
ACTIENVENNOOTSCHAPPEN. - VES'l'IGINGS- EN 
INNINGSMODALITEITEN VOORZIEN BIJ DE WET 
VAN 8 MAART 1951. - Nmr TOEPASBAAR OD 
DE DIVIDENDEN 'l'OEBEDEELD DOOR EICN NAAMLOZE 
VENNOO'l'SCRAP V66R 1 JANUARI 1951. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
NA'l'IONALE CRISISBELASTING. - DIVIDENDEN 
DOOR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AAN RAAR 
AANDEELHOUDERS TOEGEKEND OP 28 DECEMBER 
1950. - DIVIDENDEN ONDERWORPEN AAN DE 
NATIONALE CRISISBELAS'l'ING VOOR HET DIENS'l'
JAAR 1951, CONFORM ARTIKEL 2 VAN RE'f BE
SLUI'l' VAN DE ltEGENT VAN 16•JANUARI 1948. 

5° VERBREKING. - OPDRACHT VAN RET 
ROF. - ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. -
BES'fREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCHill
KING STEUN'l' OP EEN REDEN DOOR DE VOORZIE
NING AANGEKLAAGD. - MACHT VAN HE'!' ROF 
OM EEN RECH'l'SREDEN BIJ 'l'E VOEGEN. 

1o De jaarlijlcse financiewet machtir~t de 
Staat de door de wet in,qestelde belas
tinuen te hetten en t·oept, lastens de 
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belastingplichtige in hoofde van dewelke 
de toepassingsvoo1·waarden van cle be
lasting verenigd zijn, de belastingschttld 
in het lev en (1). 

2° De inkohierin{} van een belasUng bei:n
vloedt slechts cle eisbaarheicl ervan en 
niet het bestann vwn cle 1Jelastin u
scht~lcl (2). 

-3° De vesUuinus- en 'inninusmodaliteiten 
van de nationale crisisbelastin{} op de 
inlcomsten toebecleelcl aan de aandelen 
ot delen in actii:in,uennootschappen, zo
als deze bepaalcl werclen bij cle wet van 
8 maart 1951, zijn niet toepasban1· op cle 
clividenden toebedeeld doo·1· een naam
loze vennootschap v661' 1 ,iamwri 1951. 
(Wet van 8 maart 1951, art. 33, 1 o, en 
3±, par. 1.) 

4° De dividenclen aoo1· een naamloze ven
nootschap 011 28 clecembe1· 19.50 aan haa1· 
aandeelhottders toebecleeld, blijven on
derworpen aan de nationale crisisbelas
Un{} voor het clienstjaar 1951 voluens het 
aanslaupercentaue en de vestiuinus- en 
inningsmorlaliteiten bepaala bij aTt'ilcel 2 
van het beslttit van de Reuent van 
16 janua1·i 1948. 

:5o W anneer het besch·iklcend ueaeelte van 
de bestreden besl'issinu op een clam· de 
voor.~iening aanuelclaagde beweegreden 
stettnt, mau het hof een rechtsreden bij
voeuen die het beschilclcend gecleelte 
rechtvaardiut (3). (Impliciete oplossing.) 

{N. V. CHAU.BONNAGES DU BONNIER, 
T. BELGISCHE S'l'AAT, :a-IINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 6 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 111 van 
.de Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 2, inzon
-derheld paragraaf 2, en 6 van het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948, hou
dende samenscllakeling van cle wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, 33, 
1 o, en 34 van de wet van 8 maart 1951 
waarbij de wetten en besluiten betref
fende de inkomstenbelastingen en de na
tionale crisisbelasting, samengeordend bij 
·de besluiten van 15 en 16 januari 1948, 
met ingang van het dienstjaar 1951 wor-

(1) p.n (2} Verbr., 9 november 195'1 (A1'1'. 
1' e·rbr., 1955, biz. 151, en de nota's 1 en 2) ; 
Taadpl. eveneens verbr., 3 mei 1955 (ibid., 1955, 
biz. 736). 

(3) Verbr., 7 maart 1955 (A1·r. 1'e1·br., 1955, 
biz. 577). 

clen gewijzigd, cloordat het bestreden ar
rest heeft beschouwd als wettelijk op het 
kohier gebracht in Hl52, bij navordering 
van het dienstjaar 1951, krachtens arti
kel 2, paragraaf 2, van voormeld besluit 
van de Regent van 16 januari 1948, de 
nationale crisisbelasting op de dividenden 
die op 28 december 1950 door de aanleg
gende vennootschap ten bate van haar 
aandeelllouders betaalbaar gestelcl zijn in 
afrekening op de winsten van het boek
jaar 1950 clat op 31 december 1950 afge
sloten was, clan wanneer, naar ~trtikel 33 
van boveng·emelcle wet van 8 maart 1951 
uitclrukkelijk luidt, artikel 2 van het be
sluit van de Regent van 16 januari 1948, 
wat de nationale crisisbelasting betre:t't, 
met ingang van 1 januari 1951 vervangen 
was door de bepalingen van bewuste wet 
van 8 maart 1951, welke nader bepaalt 
« voor de belastingen verschuldigd voor 
vorige dienstjaren clan 1951 bij navorcle
ring van rechten, gelden voort de wette
lijke bepalingen die van toepassing zijn 
op het clienstjaar waartoe deze belastin
gen normaal haclden moeten behoren >> : 

Overwegencle dat, in zover het de arti
kelen 97 van de Grondwet, 141 en 470 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering vernieldt, het middel niet ontvan
kelijk is, daar het niet aanduidt waarin 
het bestreden arrest die bepalingen zou 
hebben geschonden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegster, naamloze ven
nootschap, op 28 december 1!l50 dividen
den betaalbaar heeft gesteld, die uitge
keercl werden uit de winsten van haar 
twaalfmaanclelijks boekjaar dat op 31 de
cember 1!l50 afgesloten wercl ; 

Overwegende dat aanlegster betoogt dat 
die dividenclen aan de nationale crisisbe
lasting onderworpen zijn, noch krachtens 
artikel 2, paragraaf 2, van het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948, tot 
samenschakeling van de wetten betref
fende de nationale crisis bela sting, noch 
krachtens de wet van 8 maart 1!l51, waar
bij cle wetten en besluiten betreffende de 
inkomstenbelastingen en de nationale 
crisisbelasting, samengeordend bij de be
sluiten van 15 en 16 januari 1!l48, met 
ingang van het dienstjaar 1951, worden 
gewijzigu; 
· Overwegencle dat, naar luicl van arti

kel 33, 1°, van de wet van 8 maart 1951, 
hetwelk artikel 2 van het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948 vervangt, de 
nationale crisisbelasting verschulcligd is 
tegen llet eenvormig aanslagpercentage 
van 20 t. h. op de inkolllSten toegekend 
aan de aandelen of delen in de burger
lijke of commerciele actienvennootschap
pen die in Belgie hun maatschappelijke 
zetel of hun administratieve hoofdinrich
ting hebben; zij worclt gevestigd en geind 
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' volgens de modaliteiten ~ andere dan die 
welke het voorwerp uitmaken van de ar
tikelen 14, paragraaf 2, en 20, para
graaf 2, van de samengeordende wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen -
van toepassing op de mobilH~nbelasting 
in verband met dezelfde inkomsten; 

Overwegende dat artikel 34 van dezelf
de wet bepaalt dat de in artikel 33 om
schreven nationale crisisbelasting van 
toepassing is met ingang van het dienst
jaar 1951, dit wil zeggen, vermits die 
belasting voortaan gevestigd en geind 
wordt volgens de modaliteiten van de 
mobilH~nbelasting in verband met dezelfde 
inkomsten, voor de eerste maal vanaf 
1 januari 1951 ; 

Dat mitsdien de op 28 december 1950 
betaalbaar gestelde litigieuze dividenden, 
wat de nationale crisisbelasting betreft, 
niet onder toepassing van de wet van 
8 maart 1951 vall en; 

Overwegende dat, aangaande de actien
vennootschappen, naar luid van artikel 2, 
paragraaf 2, van het besluit van de Re
gent van 16 januari 1948, de door voor
afname op de winsten van het boekjaar 
aan de aandelen of delen toebedeelde 
inkomsten onderworpen zijn aan de natio
nale crisisbelasting in hoofde van bedoel
de vennootschappen; zij worden met de 
belastbare bedrijfsinkomsten samenge
voegd en de nationale crisisbelasting 
wordt op het totaal toegepast volgens de 
in paragraaf 1, littera's a en b, aange
duide bedragen, waarvan het maximum 
15 t. h. is; 

Overwegende dat de betwiste aanslag 
in 19·52 door navordering van rechten 
over het dienstjaar 1951, bij toepasslng 
van die bepaling op het kohier is ge
bracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om bewuste aanslag als wettelijk aan te 
zien, hierop steunt dat de voorwaarden 
tot opeisbaarheid van de belasting ver
enigd waren ten dage toen de uftkering 
van het dividend door aanlegster is be
slist geworden, namelijk op 28 decem];J~r 
1950; 

Overwegende dat, waar het een belas
ting gold, voor het dienstjaar 1951 volgens 
een kohler te innen, zij niet opeisbaar 
was vooraleer in een uitvoerbaar gemaakt 
kohier te zijn opgenomen, en dat de ver
schuldigdheid ervan afhankelijk was van 
het in werking treden van de jaarlijkse 
financiewet over het dieristjaar 1951; 

Doch overwegende dat de financiewet 
van 27 december 1950, op 31 december 
1950 in het Staatsblad bekend gemaakt 
en op 1 januari 1951 van kracht gewor
den, de Staat gemachtigd heeft om in 
1951 de belastingen te he:ffen die op 31 de
cember 1950 bestonden, eii de belasting
schuld in het leven geroepen heeft ten 
laste van aanlegster, in hoofde van welke 

de toepassingsvoorwaarden van de natio
nale crisisbelasting verenigd waren, zoals 
zij waren omschreven in artikel 2 van het 
besluit van de Regent van 16 januari 
1948, hetwelk op die datum nog steeds 
van kracht was; 

Overwegende dat aanlegster door geen 
bepaling van de wet van 8 maart 1951 
van die belastingschuld .is outlast gewor
den; dat immers de nieuwe modaliteiten 
welke die wet geeft tot het bepalen van 
de zetting en de inning van de nationale 
crisisbelasting, volgens haar termen, en
kel op de vanaf 1 januari 1951 toegekende 
dividenden toepasselijk zijn en dat der
halve, de v66r cleze datum toegekende 
dividenden aan de vroegere wetgeving on
derworpen blijven ; 

Overwegende dat, alhoewel het laatste 
lid van paragraaf 1 van artikel 34 van 
die wet bepaalt dat, voor de voor vorige 
dienstjaren dan 1951 bij navordering van 
rechten verschuldigde belastingen de wet
telijke bepalingen voort gelden die van 
toepassing zijn op het dienstjaar waartoe 
deze belastingen normaal hadden moeten 
beh01·en, hieruit evenwel niet voortvloeit 
dat voor de betwiste aanslag, die aan het 
dienstjaar 1951 verbonden was, ook niet 
de bepalingen van artikel 2 van het be
sluit van de Regent van 16 januari 1948 
bleven gelden; 

Dat eruit volgt dat het dispositief van 
het bestreden arrest wettelijk gerecht
vaardigd is en dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorziec 
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten. 

24 april1956.- 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor· 
zitter. - T'e1·slaggever, H. Moriame. -
Gelijlclu.idende conclu.sie, H. Delange, acl
vocaat-generaal. ~ Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 24 april 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AFTREKBARE BE
DIUJFSLAS'l'EN. ~ AFTREKKING VAN LONEN 
VOOR DE FAMILIELEDEN VAN DE EXPLOITANT, 
MET DEZE ARBEIDENDE. - AFTREKKING DIE 
HET BESTAAN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK 
BEDRIJF GEENSZINS IMPLICEERT. 

2° MIDDELEN '.rOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - l\1IDDEL 
DA'l' EEN GESCHIL OPWERPT DAT VREEMD IS 
AAN DE RECLAMATIE EN AAN DE BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN EN DAT 
NIET ONDERWORPEN WERD AAN HE'!' HOF VAN 
BEROEP, NOCH WAAROVER DIT HOF UITSPRAAK 
DEED. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 
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1° De attrelclcin,q van ficUeve lonen, voor 
de tamiUeleden van clc exploitant, tZie 
met deze arbeiden, irnpUceert niet nood
zalcelijlc het bestaan van eon gemeen
schappeUflc beckiif (1). 

2° Is, in zalcc van dirccte belastingen, 
niet ontvunlcelijlc, het middel clat een 
geschil, vreemcl aan cle reolamatie en 
aun cle besUssing van cle direote·nr van 
de belasUngen opwerpt, dat niet awn het 
hot vwn lJ01'001J oncle·rworpen we1·d en 
waarover clit hot {feen ·uitsp·raalc 
deed (2). 

(L. EN J. FLAVION, T. BELGISCHE STAAT, 
~UNISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 27 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig midclel, afgeleid uit de 
schencling van de aHikelen- 97 van .de 
Grondwet, 27, paragraaf 3, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij de besluiten van 3 juni 
1941 en 31 juli 1943 en, voor zoveel als 
nodig, bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 1 van bet koninklijk be
sluit nr 101 van 22 februari 1935, in zover 
daarbij artilml 42 van de samengescha
kelde wetten, betreffende de aanvullende 
personele belasting·, op de bedrijfsinkom
sten vervangen is, 2 van de besluiten van 
16 juni 1941 en 31 juli 1943 betreffende 
de nationale crisisbelasting, 1, para
graaf 2, en 3, paragraaf 2, 1° en 2°, van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijcl behaalcle exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, doorclat het bestreden 
arrest beslist clat beide aanleggers, naar 
de zin van artikel 27, paragraaf 3, eerste 
lid, van de samengeschakelcle wetten, hun 
hofstede van 1 januari 1940 tot 1 januari 
1943 gemeenschappelijk geclreven hebben, 
clan wanneer het om dit te cloen steunt 
op reclenen die ofwel « met de stukken 
strijden JJ, ofwel duister, ofwel tegenstrij
dig zijn; clan wanneer het arrest onwet
telijk laat gelclen dat, volgens artikel 27, 
paragraaf 3, eerste lid, van de samenge
schakelde wetten, elke vereniging een ge
meenschappelijke exploitatie is en dat 
aanleggers niet als van elkaar onafhan
kelijke belastingschulcligen zouden te be-

(1) RaadpL verbr., 28 september 1954 (A>-r. 
T' erbr., 1955, blz. 36); 20 seutember 1955, 
20 januari en 17 april 1956 (Bull. en PASIC., 
1956, I, 13, 502 en 870). 

Artikel 27, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelastingen, 

schouwen zijn dan inclien zij hun kapita
len geindividualiseerd behouden haclden, 
in steele van ze in vereniging te brengEm ; 
doordat het arrest aanneemt dat aanleg
gers op hun gemeenschappelijke winsten 
aan de extrabelasting onderhevig zijn, 
dan wanneer het g·emeenschappelijk be
clrijf in tle wet van 16 october 1945 onbe
kend is en deze wet als belastingsubjec
ten enkel de natuurlijke personen en de 
rechtspersonen kent : 

Over bet eerste ontlerdeel : 

Overwegende dat het middel, in de
mate dat het betoogt clat bet bestreden 
arrest de termen van de stukken van bet 
dossier miskend heeft, niet ontvankelijk 
is, vermits het de wetsbepalingen die op 
de bewijskracht der akten betrekking 
hebben, niet vermeldt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst « clat feitelijk, alle ter behan
deling voorgebrachte elementen bewijzen 
clat verzoekers steeds laten gelden hebben 
dat zij tot 1 januari 1943 gemeenschap
pelijk de hofstede dreven; dat verzoekers 
ter bestrijcling van deze toestand geen 
bewijskrachtig gegeven bijbrengen waar
uit onder meer het bestaan van indivi
clueel belegde kapitalen en de jaarlijkse 
verdeling tussen broeders van de verliezen 
of de winsten zouden blijken Jl ; 

Overwegende dat het midclel tegen deze 
laatste beschouwing de grief van duister
heid richt; 

Overwegende dat, zo bewuste beschou
wing met de eraan voorafgaande beschou
wing in verbinding wordt gebracht, er 
duidelijk blijkt dat het hof van beroep 
bedoeld heeft te zeggen clat aanleggers 
in gebreke zijn te bewijzen, om het uit 
de stukken der zaak vloeiende bewijs te 
niet te doen, enerzijds, dat de voor het 
bedrijf dienencle kapitalen niet onver
deeld zijn en, anderzijds, dat zij de jaar
lijkse verliezen en winsten werkelijk ver
delen, in welke vermelclingen generhande 
duisterheid aanwezig is; 

Overwegende dat bet middel tevens aan 
het bestreclen arrest een tegenstrijdigheid 
verwijt, cloordat hetzelve, na aangenomen 
te hebben dat aanlegger Louis Flavion 
vanaf 1 januari 1943 het drijven van de 
hofstede alleen heeft overgenomen, waar
bij hij zijn broeder Joseph als loontrek
kende in zijn dienst behield, desniettemin 
de daarna gevolgde exploitatie nog aan
ziet als onderworpen aan het belasting-

maakt, in zijn -tweede alinea, en onder zekere
voorwaarden, een bijzondere toepassing van 
deze regel in geval van gemeenscha ppelijk be
drijf. 

(2) Verbr., 6 april '1956 (Bull. en PASic., 
1956, I, 812} en de nota's 1 en 2. 
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Tegime van het gemeenschappelijk be
urijf; 

Overwegende dat deze grief geen steun 
vindt in het bestreden arrest hetwelk, 
.zoals trouwens de beslissing van de di
recteur der belastingen, splitsing van de 
winsten tussen aanleggers slechts weigert 
voor de dienstjaren 1941, 1942 en 1943, 
die met de duur van de gemeenschappe
lijke exploitatie overeenkomen; dat het 
aftrekken van « fictieve ll lonen, vanaf 
1 januari 1943 aan Joseph Flavion toege
kend, geenszins het bestaan van een ge
rueenschappeli.ike exploitatie impliceert; 

Dat dit onderdeel van het ruiddel niet 
lmn aangenomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit de termen van het 
bestreden arrest niet blijkt dat het lwf 
van beroep laat gelden dat elke vereni
ging een gemeenschappelijk bedrijf is 
naar de zin van artikel 27, paragraaf 3, 
eerste lid, van de samengeschakelde wet
ten, noch dat aanleggers als onafhanke
lijke belastingschuldigen enkel zonden 
kunnen gehonden zijn inuien zij hun ka
pitalen geindividnaliseerd behouden had
>clen, « in stede van ze in vereniging te 
brengen Jl; 

Dat clit onderdeel van bet middel in 
feite niet opgaat; 

Over het derde onderdeel 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
ruiddel aan het bestreden arrest verwijt 
de extrabelasting toegepast te hebben op 
·de winsten welke van het gemeenschap
pelijk bedrijf van aanleggers voortkg
ruen· 
Ov~rwegende dat noch nit het bestreden 

.arrest, noch nit enig stuk waarop het hof 
acht vermag te slaan blijkt dat het in het 
ruiduel bedoeld geschil door aanleggers 
.aan de directenr der belastingen voorge
legd geworden is, of dat deze van ambts
wege van bewnste vraag kennis zou ge
nomen hebben; 

Overwegenue dat zij mitsdien voorkomt 
als vreemd aan de reclamaties van aan
leggers en/ aan de beslissing van de di
rectenr; 

Overwegencle dat zij niet bi.i het hof 
van beroep aanhangig is gemaakt en clat 
hetzelve er niet over beslist heeft; 

Waaruit volgt clat clit onclercleel van 

(1) Raadpl. de nota 3 onder verbr., 8 no
vember 1955, supra, blz. 183, en de verwij
zingen die erin aangeduid zijn. 

Ret bewijs dat de raming van het vermoed 
bedrag van de belastbare inkomsten willekeu
rig is brengt met zich de totale vernietiging 
van de van ambtswege gevestigde aanslag; de 
.administratis mag alsdan een nieuwe aanslag 
van ambtswege vestigen, onder de voorwaarden 

het midclel een nieuwe betwisting opwerpt 
en dienvolgens niet ontvankelijk is; 

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

24 april1956. - 2• lmmer.- Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemenu voor
zitter. - Versla.(lgeve1·, H. Moriame. -· 
Gel'ijklnidende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Geradin 
(van de Dalie bi.i het Hof van beroep te 
Luik) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 24 april 1956 

1° INKOMST]]NDELASTINGruN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AANSLAG VAN 
AMBTS\VEGE IN EEN GEV AL W AARIN DE WET 
ZULKS TOELAAT. - RECHT, VAN DE BELAS
TINGSCHULDIGE, TE BEWIJZEN DAT DE BELAST
BARE GRONDSLAG WILLEKEURIG BEPAALD WERD. 
- W ANNEER IS ER WILLEKEURIGE AANSLAG ? 

2° INKOMSTruNDELASTINGruN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE IN EEN GEVAL WAARIN DE WET 
ZULKS TOELAAT. - NIET WILLEKEURIGE RA
MING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. - VER
MINDERING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG AF
HAI\'KELIJK VAN RET BEWIJS DOOR DE BELAS
'fiNGSCRULDlGE VAN RET .TUIS'l' BEDRAG VAN 
ZIJN INKOMSTEN. 

3° INKOMST]]ND]]LASTINGEN. 
IlJXTRABELAS'riNG. - ACCRESSEN VAN DELEGD 
ACTIEF. - MEERWAARDEN UITGEDRUKT IN DE 

. REKENINGEN VAN EEN DIENSTJAAR AFGESLOTEN 
GEDURENDE RET BELASTBAAR TIJDPERK. -
MEERW AARDEN VOOR 1940 VERKREGEN DOOR 
DE BELASTINGSCRULDIGE. - MEERWAARDEN 
BELASTBAAR IN DE EXTRABELASTING CONFORM 
ARTIKEL 'Xf, PARAGRAFEN 1 EN 2bis, VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN, BEHOUDENS UIT
ZONDERINGEN DOOR DE WET VOORZIEN. 

1° De belastingschuldige, die van ambts
wege werd aan.(leslagen, is ge1·echtigd te 
bewij.<!en dat de belastbare grondslag 
willelre1trig bepaald werd daar de admi
nistmtie een rechtsdwaling heeft begaan 
of daar ze op onjuiste feiten heeft .(le
ste1tnd, of nog daar ze uit j1tiste feiten 
om·edelijlce of onwaarschijnlijlce ge
vol,qt1·e1clcingen lzeeft af.(leleid (1). 

en binnen de termijnen vastgesteld door arti
kel 74bis van de samengeschakelde wetten, 
indien de, volgens het geval gewone of buiten
gewone, termijn verstreken is. Aileen het be
wijs, te leveren door de belastingschuldige, van 
het juiste bedrag van zijn inkomsten laat hem 
toe de vermindering te bekomen van de belast
bare grondslag. 
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2° De belastingschuldige die op l·egelma
Uge wijze ·,;an £Lmbtswege werd a£Ln{fe
slagen, en die niet bewijst d£Lt de be
lastbwre {frondslag 011 w-illelcetwige wijze 
we·rd vastgestelcl, kiLn de vermindering 
er·van enkel bekomen doo1· het voorbl·en
gen van het bewijs van het juist bedr·ag 
van zijn belastba1·e inlwmsten (1). (Sa
mengeschakelde wetten betreffende !'le 
inkomstenbelastingen, art. 56, al. 2.) -

3° De accressen van belegd actief, voort
'spruitende ·u.it meenvaarclen ttitgedrulct 
in de rekeninoen van een dienstjaar af
gesloten gedttrende het belastbaar tijd
perk, zelfs wanneer deze meerwaarden 
cloor de belastingschttldige verkregen 
werden v66r· 1940. zijn belastbaar in de 
extrabelasting, conjo1·m artilcel 27, pa
ra{fraten 1 en 2bis van cle sltmengescha
lcelde wetten betreffende de inlcornsten
belasUngen, behottdens in de gevallen 
u.itdrulclceUjk bij de ·wet van 16 october 
1945, en namelijk bij haa1· arWcel 5, 
paragraaf 4, alinea's 1 en 2, voor
zien (2). 

(llELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN, 
T. N. V. METIERS AUTOl\fATIQUES (( PICANOL ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Gromlwet, 56 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, sameng·e
schakeld bij de besluiten van 3 juni 1941 
en 31 juli 1943, 19 van de wet van 16 oc
tooer 1945, tot invoering van een extra
belasting op de in 'oorlogstijd beliaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
en 7 van de besluiten van 16 juni 1941 
en 31 juli 1943, betreffende de nl.j-tionale 
crisisbelasting, doordat het bestreden ar
rest, ofschoon het bevindt dat er op 
31 december 1944 een inventaris ten be
lope van 10.037.708 fr. 43 bestond en dat 
de administratie het recht had van ambts
wege aan te slaan, de aanslagen in de 
extrabelasting en in de gewone belastin
gen (dienstjaar 1945) willekeurig ver
ldaart, een inventaris van 7.637.703 fr. 43, 
door de vennootschap voorgesteld, aan
neemt en beslist dat de belastbare grond
slagen met 2.400.000 frank zullen vermin
derd worden, dan wanneer : 1 o vermits 
de administratie gesteund heeft op docu
menten welke in de boekhouding der ven
nootschap ontdekt werden en welker be-

(1) Zie nota. 1 voorgaande bla.dzijde. 
(2) Verbr., 18 mei 1954 (,-11.,-. T' er·br·., 1954, 

blz. 612). 

staan onwederlegbaar vaststaat, zij het 
vermoedelijk bedrag der winsten genoeg
zaam gerechtvaardigd heeft; 2° de ven
nootschap in gebreke gebleven is het 
juiste bedrag van haar belastbare inkom
sten te bewijzen, en dan wanneer het hof 
van beroep in cUe leemte niet kan voor
zien door eenvoudige vermoedens betref
fende de omzichtigheid van de raming die 
de vennootschap gedaan heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aanslagen van verweer
ster in de gewone belastingen van het 
dienstjaar 11l'45 en in de extrabelasting 
van ambtswege zijn gevestigd; 

Overwegende dat, in geval van een 
regelmatig van ambtswege gevestigde aan
slag, de belastingschuldige overeenkom
stig artikel 56, lid 2, van de samenge
schakelde wetten, een wijziging van de 
belastbare grondslag enkel kan bekomen 
door het lJewijs van het juiste bedrag. van 
zijn inkomsten bij te brengen ; 
Overweg~nde dat de rechter een aanslag 

van ambtsWeg·e niet als onregelmatig we
gens zijn willekeurig karakter kan be
schouwen, dan door vast te stellen dat 
de administratie, om de belastbare grand
slag te bepalen, een rechtsdwaling heeft 
begaan of op onjuiste feiten heeft ge
steund, of nag uit juiste feiten onrede
lijke of onwaarschijnlijke gevolgtrekkin
gen heeft afgeleid; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de administratie, om de 
betwiste aanslagen te vestigen, gesteund 
heeft op een staat welke in de boekhou
ding van verweerster gevonden is en 
waarin aan de rubriek « goederen >> een 
waarde van 10.037.708 fr. 43 op 31 decem
ber 194i toegeschreven was, dan wanneer 
in de op dezelfde datum afgesloten ba
lans van verweerster aan dezelfde ru
briek cc goederen >> een waarde van 
7.637.708 fr. 43 toegekend is; 

Overwegende dat het arrest de door 
aanlegger toegepaste raming verwerpt om 
de reden cc dat elke raad van beheer tot 
plicht heeft zijn rekeningen en balansen 
met omzichtigheid op te maken >> en cc dat 
bij gebreke aan nauwkeurigere aanduidin
gen nopens de werkelijke waarde van de 
elementen die de rubriek cc goederen >> 
uitmaken, de door de administratie ver
richte raming als willekeurig voorkomt >>; 
dat het arrest deze raming tot 
7.637.708 fr. 43 verlaagt; 

Overwegende dat mitsdien, enerzijds, 
de rechter over de grand vaststelt dat de 
administratie, om de goederen te ramen, 
op een juist feit gesteund heeft, te weten 
de raming, vervat in de staat welke in 
de boekhouding van verweerster gevon
den is; dat anderzijds, zonder erop te 
wijzen dat de administratie uit dat juiste 
feit onredelijke of onwaarschijnlijke ge-
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volgti·ekkingen zou afgeleid hebben, hij 
desniettemin cle door haar gedane raming 
willekeurig heet, en, 'zelf ·de bewijswaar
de der ingeroepen ·vermoedens beom·de
lend, de aanslag verbetert; 

Dat eruit volgt dat de rechter over de 
grand, zonder het willekeurig karakter 
van de raming der goederen wettelljk 
vast te stellen, door zijn raming in de 
plaats van die der aclministratie te stellen 
verweerster outlast heeft van het op haar 
rustende bewijs van het juiste bedrag 
van haar belastbare inkomsten; 

Dat hij derhalve artikel 56 van de sa
mengeschakelde wetten, alsmede arti
kel 19 van de wet van 16 october 1945, 
krachtens hetwelk voormeld artikel 56 ter 
zake van de extrabe'lasting toepasselijk 
is, geschonden heeft; 

Dat het middel mitsdien gegrond is; 
Gelet op het tweede middel, afgeleid 

nit de schending van de artikelen 97 en 
112 van de Grondwet, 1, paragraaf 1, 
2, paragraaf 1, letter a, en paragraaf 2, 
5, paragraaf 4, eerste en tweede lid, van 
de wet van 16 october 19·45, tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, 25, paragraaf 1, en 27, 
paragraaf 1, van de samengeschakelcle 
wetten betreft'ende de inkomstenbelastin
gen, op de extrabelasting toepasselijk uit 
kracllt van artil,el 19 van de wet van 
16 october 1945, doordat het bestreden 
arrest beslist dat de geheime reserve van 
1.400.000 frank, die reeds op 31 december 
1939 bl~ston<l, doch eerst in de balans op 
31 december 1941 aan llet licht gekomen 
is, lloewel zij dcswege als inkomen van 
het dienstjaar 11H2 in de gewone belas
tingen belastbaar is, niet mag begrepen 
worden in de berekening van de grand
slag van de extrabelasting, welke enkel 
de tussen 1 januari 1940 en 31 december 
1944 behaalde winsten treft, dan wan
neer : 1° de bedrijfsinkomstep waarop de 
gewone belastingen geheven .worden, aan 
de extrabelasting onderhevige elementen, 
en dienvolgens inkomsten, belastbaar val
gens artikel 2, paragraaf 2, van de wet 
van 16 october 1945, zijn; 2° de accressen 
van het in het bedrijf belegd actief in de 
extrabelasting belastbaar zijn, krachtens 
artikel 27, ·paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende · de inkom
stenbelastingen, op de extrabelasting toe
passelijk gernaakt bij artikel 19 van de 
wet van 16 october 1945, behalve in de 
gevallen, uitdrukkelijk omschreven .in ar
tikel 5, paragraaf 4, eerste en tweede lid, 
van die wet, welke gevallen het bestreden 
arrest niet onderzoekt : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster opgeworpen, en 
hieruit afgeleid dat aanlegger geen belang 
erbij zou hebben tegen het dispositief van 

VF.RBR., 1956. - 45 

het bestreden arrest op te komen, doordat 
bewust dispositief een geheime reserve 
van 1.400.000 frank in de gewone belas
tingen van het dienstjaar 1!H2 belastbaar 
verklaarcl heeft : 

Overwegende dat het middel aan het 
arrest verwijt, niet dat het beslist heeft 
dat die geheime reserve in de gewone be
lastingen belastbaar was, maar wei dat 
het toepassing van de extrabelasting op 
bewuste reserve geweigerd heeft; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid, 
welke op een onjuiste uitlegging van het 
middel gesteund is, niet kan aangenomen 
worden; 

Over beide onderdelen van het middel : 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist heeft dat een geheime reserve van 
1.400.000 frank, welke in de balans van 
verweerster van 31 december 1941 aan het 
licht gekomen is, en eerste installatie
kosten voor de jaren 1936 tot 1939 beli
chaamt, in de bedrijfsbelasting over het 
dienstjaar 1942 belastbaar was, maar dat 
zij niet aan de extrabelasting onderhevig 
was om de reden dat zij geen tijdens het 
belastbaar tijdvak behaalde waarde uit
maakte; 

Overwegende dat. vermits qe bepalin
gen van de samengeschakelde wetten be
treft'ende de inkomstenbelastingen, welke 
de bedrijfsbelasting betreffen, krachtens 
artikel 19 van de wet van 16 october 1945 
op de extrabelasting toepasselijk zijn 
voor zoveel ervan niet wordt afgeweken, 
daaruit voortvloeit dat de meerwaarden 
in de extrabelasting belastbaar zijn, over
eenkomstig artikel 27, paragrafen 1 en 
2bis, .van de samengeschakelde wetten, 
behoudens in de gevallen, uitdrukkelijk 
in de wet van 16 october 1945 omschreven, 
en onder meer in de gevallen in artikel 5, 
paragraaf 4, eerste en tweede lid, be
paald; 

Overwegende dat, waar hij beslist dat 
de meerwaarde, welke blijkt .t1it de op
neming van de geheime reserve van 
1.400.000 frank in de balans on 31 decem
ber 1941, van de extrabelasting vrijge
steld was om de enige 1'eden dat de be
lastingschuldige die meerwaarde reeds 
v66r 1940 verkregen had, en zonder te 
verduidelijken of, in onderhavig gevaL 
de vrijstellingsvoorwaarden, vereist door 
artikel 5, paragraaf 4, eerste e:ti tweede 
lid, van de wet, verenigd waren, de rech
ter over de grand zijn beslissing niet wet
telijk gerechtvaardigd en de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het middel dienvolgens gegrond is ; 
Om die redenen, verbreekt het · bestre

den arrest, doch enkel in zover het beslist 
heeft : 1° aangaande de extrabelasting, 
dat de sommen van 2.400.000 frank en 
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1.400.000 frank van de belastbare grand
slag zullen worden afgetrokken; 2° aan
gaande de gewone belastingen over het 
dienstjaar 1945 (artikel 12 V. N. kohier 
van 1!l'49), dat de som van 2.400.000 frank 
van de belastbare grondslag zal worden 
afgetrokken; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Bn1ssel. 

24 april1956. ~ 2" kamer. - Voorzitte?·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Gilmet. ~ 
Gelijlclu,idende aonalusie, H. Delange, acl
vocaat-generaal. - PleUers, HH. Van 
Leynseele en C. de lVley (deze laatste van 
de Balie uij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2" KAMER. -- 24 april 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN.- SPECIALE 
BELASTING 0!' DE WINS'IEN VOOR'rvLOEIENDE UIT 
LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN DE VIJAND. -
JVlAKELAAR IN PUBLICITEI'l' DIE EEN BELANG
RIJKE EN AANHOUDENDE ACTIVITEI'l' UITOE
FENDE OM ONONTBEERLIJKE BEHOEFTEN VAN 
EEN VENNOOTSCHAP, DIE IN DIENST VAN DE 
VIJAND STOND, TE VOLDOEN. - ACTIVI'IEIT DIE 
NIE'J' EEN REEKS DIENSTEN VAN ALLEDAAGS LE
VEN UITMAAKTE. ~ BEZOLDIGING VAN DEZE 
ACTIVITEI'f AAN DE BELASTING ONDERWORPEN. 

W annee1·, ten einde te voo?·zien in de on
ontbeerlijlce behoetten van een in dienst 
11an de vijctnd staande vennootsahap, 
een malceZaar in zmbl'iaiteU, 1·egelmatig, 
_qerltwende vie1· aahtereenvolgende jaren, 
een steeds in belang g?·oeiende ?·ealame
aaUviteit heett nitgeoetend, kan deze 
aaUviteit geen reelcs diensten van alle
daags leven ttitmalcen, . waarvan de be
zoldiging zon ontsnappen aan de B1Je
ciale belasting op de winsten voo?·t
vloeiende ttit 'leveringen en prestaUes 
aan cle vijand. (Wet van 15 october 1945, 
art. 1, par. 1, litt. a.) 

{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. CORVILAIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Gronclwet, en 1, paragrafen 1 tot 5, van 
de wet van 15 october 1945 tot invoering 

van een speciale belasting op de winsten 
voortvloeiende nit leveringen en presta
ties aan de vijand, eerste onderdeel, door
dat het bestreden arrest beslist dat de 
activiteit op het g·ebied van reclame welke 
verweercler gepresteerd heeft ten behoeve 
van een Belgische vennootschap die ten 
dienste van de vijand stond, een reeks 
cliensten van alledaags leven uitmaakte 
waarvan de bezoldig'ing niet aan de Spe
ciale belasting onderworpen is, dan wan
neer cUe winsten niet vrijgesteld zijn 
welke voortspruiten uit prestaties, aan 
een vennootschap in dienst van de vijand 
verstrekt in het raam van haar handels
of nijverheidsbedrijvigheid; en subsi
diair, tweede ondercleel, cloorclat het be
streden anjest aanneemt dat de inkomsten 
welke vom•tkomen van diensten voor de 
gewone beiigheden, bewezen aan een Bel
giselle vennootscha p die ten dienste van 
de vijancl stond, van de speciale belasting 
vrijgesteld zijn, dan wanneer, zoals het 
hof van beroep trouwens zelf erkent, de 
wetgever, wat ae inkomsten betreft die 
voortvloeien nit verrichtingen van ver
koop in de kleinhandel of diensten van 
alledaags leven, niet bedoeld heeft de vrij
stelling van de speciale belasting te he
perken tot de enkele inkomsten die voort
komen van verrichtingen of diensten aan 
burgerlijke of militaire personen van 
vijandelijke nationaliteit verstrekt : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest niet aan
gevallen is in zover het, de juiste draag
wijdte van artikel 1, letter a, van de wet 
van 15 october 1945 opzoekencl, beslist dat 
de wetgever uit het toepassingsveld van 
de extrabelasting gesloten heeft de lopen
cle verrichtingen van verkoop in de klein- · 
handel en diensten van alledaags leve.n 
welke. door al dan niet handeldrijvenden 
die noch vijanden waren, noch ten dienste 
van de vijand stonde.n, noch in opclracht 
van <le vijand werkten of door hem op
gevorderd waren, verstrekt werden aan 
burgerlijke of militaire personen van 
vijandelijke nationaliteit, tenzij het gaat 
om presteerders aan wie de vijand een 
monopolium of een speciale opclracht 
mocht verleend hebuen; 

Overwegen<le dat het bestreden arrest 
erop wijst, allereerst, dat de vennoot
schap « Editoria >> ten dienste van de 
vijand stond en dat haar reclame-activi
teit nodig was om haar de geldmiddelen 
te verschaffen die voor haar ideologische 
en politieke samenwerking met de vijand 
onontbeerlijk waren; dat het vervolgens 
vaststelt dat aanleggers bedrijfsactiviteit 
erin bestond, zonder door een contract 
ver bonden te zijn, reclame-inlassingen 
voor de uitgevers van dagbladen en tijd
schriften in te zamelen, tegen commissie
of makelaarslonen tot vergelding van de 
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verstrekte diensten, en dat de sommen 
welke uit dien hoofde door de enkele ven
nootschap « Editoria )) uitgekeerd zijn, in 
aanmerking zijn genomen om de belast
bare grondslag te bepalen; dat het vast
staand verklaart dat de vennootschap 
« Editoria )) aan aanlegger tot vergelding 
van zijn prestaties als reclamemakelaar 
de commissielonen uitbetaald heeft die 
aangeduid zijn in de bi.ilagen bij de aan
giften in de gewone belastingen, door 
aanlegger over de dienstjaren 1941, 1942, 
1943 en 1944 ingediend ; 

Overwegende dat blijkens de stukken 
naar welke het arrest verwijst en welke 
bij het dossier zijn gevoegd, die brutobe
zoldigingen onderscheidenlijk 7.H24 frank, 
52.665 frank, 123.335 frank en 187.475 fr. 
belopen hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat die reclameactiviteit van aan
legger, zoals hij ze uitgeoefend heeft, in 
de evolutie van de handelszaken dezer 
eeuw een reeks tliensten van alledaags 
leven uitmaken; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na een reclameactiviteit vastgesteld te 
hebben welke gedurende vier opeenvol
gende jaren regelmatig uitgeoefend is ge
worden en van welke het relatief belang 
uit het' bedrag der gei:nde commissielonen 
blijkt, daaruit niet wettelijk heeft kun
nen atleiden dat een zodanige activiteit, 
die voor de onontbeerlijke behoeften van 
een vennootscllap in dienst van de vi.iand 
plaats had, voor toepassing van artikel 1, 
paragraaf 1, letter c, van de wet van 
15 october 1945 een reeks diensten van 
alledaags leven uitmaakte; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden ar
rest artikel 1 van de wet van 15 october 
1945 geschonden heeft; dat het eerste on
derdeel van het mid del gegrond is; 

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

24 april1956.- 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijlcluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - PleUers, HH. Van 
Leynseele en Van Ryn. 

26 KAMER. - 24 april 1956 

1° INKOMSTENBELA.STINGEN. 
EXTRABELASTING. - A.RTIKEL 13, PARA-

GRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- VOORWERP. 

2° INKOMSTENBELA.STINGEN. 
EXTRABELASTING. - A.RTIKEL 13 PARA
GRAFEN 2 EN 3, VAN DE WET VAN 16 ~CTOBER 
1945. - TERUGBETALING OF AFTREKKING VAN 
DE BELASTINGEN BETAALD OP DE REZOLDIGINGEN 
TOEGEKEND AAN BEHEERDERS, COMM:ISSARISSEN 
EN VEREb'FENAARS VAN ZEKERE VENNOOTSCHAP
PEN EN VERENIGINGEN. -- BESLUl'l' VAN DE 
REGENT VAN 12 DECEMBER 1949 DAT DE TERUG
BETALINGEN EN AFTREKKINGEN BEPERJCT TOT 
DE BELAS'l'INGEN BETAALD NA INHOUDING AAN DE 
BRON. - WErTELIJK BESLUI'l'. 

3° INKOMSTENBELA.STINGEN. 
EXTRABELAS'l'ING. - PROVISIE TOr INSTAND
HOUDING VAN DE STOCKS. - BELASTINGPLICH
'l'IGE W AARVAN DE EERSTE AANSLAGPERIODE IN 
DE INROMSTENBELASTINGEN GEEN AANVANG NAM 
VOOR 10 MEI 1940. - PROVISIE NlET KUN
NENDE IN AANl\fERKING GENOMEN WORDEN. 

4°, INKOMSTENBELA.STINGEN. 
EXTRABELAS'l'ING. - PROVISIE TOT INSTAND
HOUDING VAN DE STOCKS. - BELASTINGPLICH
TIGE WAARVAN DE EERSTE AANSLAGPERIODE IN 
DE INKOMSTENilELASTINGEN, ALHOEWEL EEN 
AANVANG HEBBENDE GENOMEN V66R 10 MEl 
1940, SLECHTS NA DEZE DATUM EEN EINDE NAM. 
- lNVENTARIS MOETENDE IN AANMERKING GE
NmfEN WORDEN OM TE BEWIJZEN W AARUIT DE 
GRONDSTOFFEN, PRODUOTEN EN GOEDEREN, VOOR
HANDEN BIJ DE AANVANG VAN RET IlELASTBAAR 
TIJDPERK, BES'l'ONDEN. 

1° In artilcel 13, paragraat 2, van de wet 
van 16 october .194,5 bet1·ettende de ewtra
belasting, lcomt de wil van de wetgever 
tot tt.iting de gevolgen van de du.bbele 
aansla.q te verhelpen die de toepassing 
van de ewtrabelasUng op inlcomsten die, 
helernaa,l of in een deel van httn elemen
ten reeds getrotten waren doo1· andere 
directe belast-ingen zott rnedebrengen (1). 

2° Doot· te beschilclcen dat de gebettrlijlc 
terttg te betalen at, van de ten laste 
van zelce·re vennootschappen en vereni
_qingen gevestigde ewt1·abelast-ing, at te 
treklcen belastingen eveneens de be
dt·ijtsbelastin_q, de nationale crisisbelas
tinu en de aanvullende peTsonele belas
ting op de bezoldigingen toegelcend aan 
beheerders, commissa1·issen at vereffe
naars, daar·in begTepen de uou,vernetws ... 
ornvatten, maar enlcel voo1· zoveel httn 
bedt·ag gestot·t werd na inhouding aan 
de bran, heett artikel 2 van het besl,uit 
van de Regent dd. 12 decernbm· .1949 een 
tortaitair stelsel toegepast, en heett 
zich dienvolgens geschilct naa1· de ~·icht
lijnen die de wetgever aan de ttitvoe
rencle macht gegeven had in het arti
lcel .13 van de wet van .16 october 1945, 

(1) Verbr., 20 december 1955, supm, blz. 312, 
en de nota 1. 
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zoals het gewijzigcl werd door de wet 
van 30 mei 1949 (1) . 

3° De wet van 16 october 1945 betreffende 
de extrabelastin.Q /cent een vrijsteUing, 
ten t'itel van provisie_ tot instandho~bcling 
van cle stoolcs, toe, clooh enlcel ten einde 
de hersamenstclling van cle v661· cle 001'
log bestaancle stocks te vergemalckelij
lcen, en een naamloze vennootschap, 
belastingschulaig in de extrabelasting, 
waarvan lle ee1·ste aanslagpeTiocle in cle 
inlcomstenbelastin,qen niet v66?' 10 mei 
1940 een aanvang nam, kan van deze 
vrijstelling niet genieten. (Wet van 
1G october 1\l45, art. 6.) 

4° Ten opzichte van ecn belastingschu.l
cUge in clc extrabelastin.Q waarvan cle 
eerste aanslagperiode in de inlcomsten
belastingen, alhocwcl aanvangencle v661· 
10 mei 1940, slcchts na aczc clatmn een 
eincle nam, is cle inventa?"is, die hoett 
in aanmcrlcing genomen voo1· het bcpa
len van cle tJrovisie tot insta.ndhoucling 
van ae stoclcs, niet nooc/.zCLlceli.ik clezc 
cUe 01Jgcstclcl wenl ter gcleocnheicl van 
ae eeTste balans, maa1· wel llc cerste 
invc:ntaris, wellce hi.i oolc wezc, cloor clc 
belastinosch·ulcligc opocstelrl, en cli.c toe
laat tc bew·ij.<icn tvanru:it ae f/'I'O'Iiclstot
fen, pToclucten en fJOecleren bcstonden, 
voorhanden bij de aanvang van het be
lastbaar tijclpe·rlc (2). 

(N. V. A. EN E. VAN DEN HOVE EN COMPAGNIE, 
T. BELGISCHE S'fAA1_', MINISTER VAN FlNANCIEN:) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, OD 15 januari 1\l55 gewezen door 
het Hof van beroe}l te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 107 en 110 van 
de Grondwet en 13, para:grafen 2 en 3, 
van de wet van 16 october 1945 tot invoe
ring van een -extrabelastillg op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, paragraaf 3 gewijzigd 
bij artikel 4 van de wet van 30 mei 1949, 
tot wijziging van de wetten van 15 en 
16 october 1945, cloordat het bestreden ar
rest het middel van aanlegster verworpen 
heeft, hetwelk strekte tot aftrekking, of 
terugbetaling, wegens dubbele belasting, 
van de door de beheerders en bestuurders 
rechtstreeks gekweten belastingen, daar
inbegrepen de gemeentetaxes Ol) de bezol
digingen, om reden (( dat de belastingen 
welke noch in artikel 1bis, hetwelk bij 

(1) Raadpl. verbr., 10 juni 1952 (Arr. Ve1·b1·., 
1952, blz. 571). 

(2) V erbr., · 20 januari 195o, ·twee arresten, 
s'll/fYra, blz. 392. 

artikel 2 van het besluit van de Regent 
van 12 december 1949 in het besluit van 
de Regent van 26 april 1946 ingevoegd is, 
noch in dit laatste artilrel aangeduid zijn, 
van toepassing van voormelde aftrek
kingsmaatregel uitgesloten ZlJn ll, dan 
wanneer voormelde belasting-en onder be
doelcle aftrekkings- of terugbetalings
maatregel vielen uit kracht van artikel13, 
paragrafen 2 en 3, van de wet van 16 oc
tober 1945, gewijzigd zoals te voren is 
gezegd, dan wanneer het besluit van de 
Regent van 12 december 1949, waar het 
toepassing van de inhouding of de aftrek
king beperkt tot cle belastingen betaald 
door de beheerders of bestuurders in de 
vorm van inhouding aan de bron, zich niet 
schikt naar de ingeroepen wetsbepalin
gen, dan wanneer het bestreden arrest 
mitsclien bewust besluit van de Regent 
niet diende toe te passen : 

Overweg(1~lde dat in ariikel 13, para
graaf 2, van de wet Yan 16 october 1945 
de wil van de wetgever tot uiting komt 
de gevolgen van de llubbele aanslag te 
verhelpen welke moesten voortspruiten 
uit de toepassing· van de extrabelasting 
betreffende de in oorlogstijcl behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
OJl inkomsten welke, krachtens de vige
rende wetten, helemaal of in een deel van 
hun elementen getroffen waren door de 
cedulaire belastingen, de nationale crisis
belasting, de aanvullende personele belas
ting, en door de krachtens de wet van 
10 januari 1940 geinde bijzondere belas
ting; 

Overwegende, evenwel, dat zowel nit de 
tekst van paragraaf 3 van dat artikel als 
uit de verklaringen welke in de loop van 
de parlemE'.ntaire voorbereiding afgelegd 
werden om de draagwijdte van de aan de 
wetgever ten onderzoek voorgelegde be
paling riader te bepalen, blijkt clat de 
wetgever niet bedoeld heeft in deze ma
terie een strikte toepassing van het be
ginsel non bis in idem te huldigen; dat, 
ofschoon hij aanneemt dat dubbele aan
slag in beginsel moest vermeclen worden, 
hij nochtans ervan afgezien heeft de vol
strekte rechtvaardigheid tot stand te bren
gen en voor die dubbele aanslag enkel 
een correctief gesteld heeft in cle mate 
welke bestaanbaar is met de noodwendig
heicl (( tot welke prijs ook ll de procedure 
te vereenvoudig-en; 

Dat, opdat aan dit probleem een prac
tische oplossing zou gegeven worden door 
middel van forfaitaire middelen, arti
kel 13, paragraaf 3, voorschrijft dat een 
koninklijk besluit de modaliteiten zal die
nen te bepalen volgens welke het bedrag 
zal worden vastgesteld ·waarvan de terug
betaling of aftrekking van de extrabelas
ting geschiedt krachtens 11aragraaf 2 van 
hetzelfde artikel ; 
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Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 26 april 1946, gewijzigd bij 
het besluit van 12 december 1949, nit 
kracht van voormeld artikel 13, para
graaf 3, is genomen geworden; dat het in 
artikel 1bis bepaalt dat, wat onder meer 
de naamloze vennootschappen betreft ... , 
de eventueel terugbetaalbare of aftrek
bare belastingen behelzen : « 2° de be
drijfsbelasting, de nationale crisisbelas
ting en de aanvullende personele belas
ting door deze vennootschappen of onder
nemingen na inhonding aan de bron 
gestort op de bezoldigingen toegekend aan 
de beheerders ... )) ; 

Dat de uitvoerende macht, door, tot 
vaststelling van het bedrag der aftrek
bare of terugbetaalbare belastingen, het 
forfaitair stelsel aan te nemen dat voor 
de inhondingen aan de bron toegepast 
wordt, zich naar de richtlijnen geschikt 
heeft welke haar door de wetgever waren 
gegeven geworden, dewelke haar voorge
schreven had dat << de procedure tot welke 
prijs ook moest vereenvondigd worden )) 
en dat aan het << vraagstuk een practische 
oplossing door middel van forfaitaire 
middelen ll moest worden gegeven; 

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

de scbending van de artikelen 1134, 1319 
en 1320 van bet Burgerlijk Wetboek, 1, 
2, 15 en 26 van de wetten op de vennoot
scbappen, samengescbalreld bij koninklijk 
besluit van 30 november 19'35, 6, para
graaf .1, van de wet van 1G october 1945 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijd bebaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, van de bin
dende kracht van de .alde van notaris 
AUJert Daerden te Brussel, van 10 maart 
1941, waarbij de aanleggenrle naamloze 
vennootscbap opgericht werd, en van de 
bewijskracht van die akte, doordat het 
bestreden arrest geweigerd heeft de pro
visie tot instandhouding der stocks te 
berekenen aan de hand van de op 30 april 
1H41 opgemaakte inventaris, en de beslis
sing van de directenr bevestigd heeft, 
waar deze die berekening op de inventaris 
van 15 maart 1940 steunde, om reden << dat 
de aanleggende naamloze vennootschap 
niet te beschouwen is als een vennoot
scbap waarvan de eerste aanslagperiode 
pas na 10 mei 1940 een einde genomen 
beeft, aangezien in werkelijkheid een 
eenvoudige wijziging plaats heeft gebad 
van de juridische vorm van een vorenbe
staand rechtswezen ll, eerste onderdeel, 
dan wanneer nit de akte van oprichting 
van aanlegster blijkt dat de vorenbe
staande vennootscbap onder gemeenschap
pelijke naam slechts vijf vennoten be
greep en dat aanlegster er zeven telde, 
dan wanneer bewuste akte van oprichting 
een nieuw rechtswezen in het leven ge
roepen beeft, hetwelk onderscheiden en 

onafhankelijk is van de vennootschap on
der gemeenschappelijke naam; tweede 
onderdeel, dan wanneer aanlegster Jrrach
tens haar akte van opricbting en haar 
statuten de bandelsverrichtingen, vanaf 
15 maart 1940 door de inbrengers vol
voerd, voor haar rekening genomen lleeft: 

Over llet eerste onderdeel : 
Overwegende dat, ten aanzien van de 

berekening van de provisie tot instand
houding van de stocks aan de band van 
de inventaris, in letter a van artikel G, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
1945 aangeduid, b.et middel aan llet be
streden arrest verwijt niet te laten gelden 
llebben dat aanlegster een nieuwe ven
nootscllap was, die in de vonn, van naam
loze vennootscllap opgericllt was bij nota
rH~le akte van 10 maart 1941 en dienvol
gens onderscheitlen en onafhankelijk was 
van de vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam welke zij opvolgde; 

Overwegende dat, al heeft bet bestreden 
arrest deze rechtstoestanrl niet in aan
merldng genomen, bet hem evenwel on
derzoekt en impliciet beslist dat aanleg
ster in dat geval artikel G van de wet van 
16 october 1945 niet zou knnnen inroepen, 
omdat haar eerste aanslagperiode niet 
v66r 10 mei 1940 een aanvang zon geno
men hebben; 

Dat deze beslissing strookt met voor
meld artikel 6, hetwelk enkel in een pro
visie voorziet tot wederaanleg van de 
stocks die v66r de om·log bestonden; dat 
het derhalve zonder belang is dat het 
arrest, om zijn tlispositief te gronden, 
geen rekening gehouden heeft met een 
rechtstoestand die de eisen van aanleg
ster niet kon recbtvaardigen; 

Dat dit onderdeel van bet middel niet 
ontvankelijk is; 

Over bet tweede onderdeel 
Overwegende dat, volgens het JI1iddel, 

de aanleggende vennootscbap, hoewel bij 
notariele akte van 10 maart 1941 opge
richt, client beschonwd te worden als baar 
handelsbedrijvigheid op 15 maart 1940 
aangevangen hebbend, en znlks nit kracht 
van baar akte van oprichting welke be
paalt, niet enkel dat de overneming van 
het bandelsfonds van de vroegere ven
nootschap plaats heeft on basis van een 
door dezelve op 15 maart 1940 opgemaakte 
en in de akte van oprichting opgenomen 
inventaris, maar ook dat sedert die da
tum de door de vroegere vennootschap 
tot stant1 gebrachte handelsverrichtingen 
zullen aangezien worden als gedaan voor 
de rekening en ten bate van de thans 
gewijzigde vennootschap; 

Dat aanlegster in het middel nit deze 
toestand afieidt dat, vermits zij haar eer
ste aanslagperiode v66r 10 mei 1940 be
gonnen is, de inventaris waarmede er 
rekening client te worden gehonden, bij 
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toepassing van artikel 6, paragraaf 1, 
letter a, van de wet van 16 october 1!J45, 
de eerste inventaris is welke zij op 
30 april 1941 naar aanleiding van haar 
eerste balans opgemaakt heeft; 

Overwegende dat artikel 6, paragraaf 1, 
letter a, van voormelde wet niet eist dat, 
in het behandelde geval, de in aanmer
king te nemen inventaris die is welke 
naar aanleiding van de eerste balans op
gemaakt wercl; dat het doelt op een eerste 
inventaris, om het even welke, die door 
het bedrijf is opgemaakt en waarin kan 
worden nagegaan welke grondstoffen, 
producten of goecleren het had ov de da
tum die de 106 mei 1940 het dichtst bena
derde; dat eruit volgt dat, volgens de 
toestand waarop aanlegster in het middel 
steunt, de eerste inventaris welke bij toe
passing yan artikel 6, paragraaf 1, let
ter a, van de wet van 16 october 1945, 
in aanmerking dient te worden genomen 
die zou zijn welke in haar akte van op
richting was opgenomen en als cle hare 
beschouwd was wijl hij voor haar reke
ning en te haren bate .op 15 maart 1940 
opgemaakt was geworden; 

Dat mitsdien dit ondercleel van het 
middel, hetwelk op ee:~+ verkeerde inter
pretatie van voormelde wetsbepaling ge
steund is naar recht faalt; 

Om die redenen, w~rwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

24 april 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijlc/.~tidende oonolu.Sie, H. F. Dum on, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Maes 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

le KAMER. - 26 april 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. ~ 
BURGERLIJKE ZAKEN, - HOOFDVORDERING 
EN VORDERING IN TUSSENKO~IST ONGEGROND 
VERKLAARD UIT HOO~'DE VAN ONDERSOHEIDENE 
BEWEE1REDEN:EN AAN I:ED:ER VAN DEZE VORDE
RINGEN :EIGEN. - VODRZIENING VAN DE OOR
SPRONK:ELIJK:E AANL:EGGER ALLEEN TJ'l}EN DE 
VERWE:ERDER IN DE HOOFDVORDERING GERIOHT. 
- TUSSENKOMEi'IDE PAR'l'IJ YOJR HEr HOF 
NIET IN ZAK:E GEROEP:EN. - NIEr ONO:EELBAAR 
G:ESOHIL. - 0NTVANK:ELIJKE VOJRZI:ENING. 

2° TUSSENKOMST. ~ BURGERLIJKE ZA
KEN, - AANLEG IN VERBR:EKlNG. - GE3CHIL 
NlE'l' ONDEELBAAR TUSSEN DE AANLEGGER IN 
VERBREKING :EN EEN PARTIJ VOOR DE FEITEN
REOHTER VRIJWILLIG TUSSENGEKO~IEN TEN 
EINDE DE VORDERING VAN DEZE AANL:EGGER TE 
STEUN:EN. - AANLEGGER DIE DEZE PARTIJ 

DAGVAARDT OM 'l'E HOR:EN ZEGGEN DAT HET 
ARREST HEM GEM:EEN ZAL 'ZIJN. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE BEWEEGREDJ'l
NEN EN DE B:ESOHIKKING, - BE:SLISSING NIET. 
REGELllfATIG GEMO'l'IVEERD. 

4° HUUROVEREENKOMST. LAND-
PAOHT. - VORDERING TOT V:ERBREKING VAN 
DE PAOHT. - AANWIJZEND KARAKTER EN 
TERUGWERKENDE KRACHT, 'fOT OP DE DAG VAN 
DE lUIS, VAN RET VONNIS VAN VERBREKING, ~ 
VERHUURD:ER DIE, NA DE DAGVAARDING, IN 
PAOHT GEG:EV:EN GRONDEN VERKOO:'T. - VER-· 
HUURDER DIE DESNIETTEllfiN DELANO EDBIJ 
HEEFT Dl'l VERBREKING TE EIS:EN. 

1 o TVanneer de feUenreohter, bij WiG' 
eensdeels de vot·der·ing van de verhmtr
der tot betal-ing van paohtgelden, tot 
verbrelcing van cle paoht en tot uitdrij
ving ttif het ,qepaohte goecl, en anclet·
deels cl<j vr-ijw'illige tu.ssenl~ornst van rle 
aanlcoper van een afgesohetden deel van 
de in paoht gegeven goeclet·en, clie de· 
'VOnle1'ing van cle 'Vet·hnnnlet· steunt, 
zijn aanlwngig gernaakt, vet·Tclaanl 
heett, 01n onclet·soheiclene t·eclenen, eiuen 
aan iecler van cleze beicle vonle1"ingen, 
clat ze niet gegrond zijn, en wanneer hi:i 
vast{lestelcl heett clat e1· geen onve·r
deelcU•eicl bestoncl tussen cle veT1wunle1-
en de t·ussenlcornencle partij, ·is de voor
ziening van cle verhtt~tnler, clie enlcel 
gerioht is tegen cle htt·ttrcler, ont'Vanlce
lijlc, alhoewel rle Wssenlcomende pat·t'i{ 
geen voorzien·ing instelde en voor het 
hot niet we1·cl get·oepen om het arrest 
pemeen te h01·en verkla1·en (1). 

2° H' anneer het gesohU niet onvet·cleelbaar 
is titssen cle aanle{lget· in vet·brelcing en 
een tJartij clie voor cle feitent·eohter Vt"ij
w'illi{l t~tssenlcwam om cle eis 'Van cleze 
aanlegge1· te ste1men, maar die zioh niet 
voot·zien heeft, en tegen wie {feen an_de·re· 
pat·Uj een voorzienin{f instelcle, is cle in 
zalce 1·oeping van rleze partij door aan
legger, ten einde t'ussenkornst en ver
Tclarin{f clat het arrest gemeen zal zijn, 
niet ontvanlwlijk, bij gebrek aan be-· 
lang (2). 

go Is n·iet regelmatig [Je1notiveercl, het ar
rest waa1·van de beweeg·reclenen onve'l'
enigbactr zijn met het besohilclcencl ge-· 
cleelte (3). (Gronclwet, art. 97.) 

4° UU het feit dat, na zijn paohtet· {leclarJ-· 

(1) Vergel. verbr., 8 juli 1955 (A1'1', Verbr.r 
1955, biz. 922) en de verwijzingen in nota 1. 

(2) Vergel. verbr., 27. januari 1956, supra,. 
biz. 427. 

(3) Verbr., 10 maart 1955 (1i1·r. Ferb1·., 1955, 
biz. 592). 
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-vaard te hebben ten einde verb1·elcing 
van de pacht, de verpachter verpachte 
qoederen aan een derde verlcocht heett, 
lean niet wettelijlc worden afgeleid dat 
de verpachter geen belang meer heett de 
gevraagde verbrelcing te eisen, vennits 
deze verbrelcing, om reden van het aan
wijzend karalcte1· en de tent.gwerlcende 
kracht, tot op de dag van cle eis, van 
het t~tssen te lcomen vonnis, er lean tqe 
leiden de goederen onbezwaard en vrij 
van ellce pacht op het ouenblilc van de 
vervreemcling te malcen. 

(ULLENS DE SCHOOTEN, 
T, MON'l.'JOIE EN RASKIN.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF ; - Gelet 011 het bestreden 
-vonnis, op 9 februari 1955 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei ; 

Overwegende dat de zaken, onder num
mers 1770 en 1861 ingeschreven, samen
hangend zijn; 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde stnkken blijkt dat aanleggers 
in 1939 met verweerder Montjoie een 
:pachtovereenkomst betreffende een land
bonwbedrijf van ongeveer 90 hectaren ge
sloten hebben; 

Overwegende dat aanleggers op 8 mei 
1954 verweerder Montjoie v66r de vrede· 
rechter te Nandrin gedaagd hebben tot 
oetaling van de som van 180.821 frank, 
het bedrag van onbetaald gebleven pacht
gelden, tot verbreking van de pacht en 
tot nitdrijving nit het gepachte; 

Overwegende . dat de vrederechter te 
Nandrin die onderscheiden eisen toewees 
·en een heropening der behandeling ge
lastte, ten einde partijen in staat te stel
len hun zienswijze nopens de door ver
weerder gevorderde onderscheiden ver
goedingen en sommen toe te lichten; 

Overwegende dat de beslissing van de 
vrederechter gewijzigd werd door het be
streden vonnis, hetwelk aan aanleggers 
het door hen geeiste volledig ontzegde; 

Overwegende dat verweerder Montjoie 
de schnld van 180.821 frank, welke, vol
gens aanleggers, te zijnen laste bestond, 
niet betwist had, maar dat de rechtbank 
in hoger beroep, na geacht te hebben dat 
·er gronden waren om tnssen partijen een 
vertrekafrekening op te maken, de zaak 
naar de eerste rechter verwees tot opma
ldng van die afrekening ; 

Overwegende dat de genaamde Raskin, 
die een ueel der aan . de genaamde Mont
joie in pacht gegeven goederen gekocht 
had v66r de Rechtbank te Hoei in het 
geding tussengekomen was om de vorde
ring van aanleggers te steunen; 

Dat de rechtbank zijn tussenkomst ont
vankelijk verklaarde, doch ze hem ont
zegde; 

Over de grand van .niet-ontvankelijk
heid, door verweerder Montjoie ingeroe
pen: 

Overwegende dat deze verweerder be
toogt dat, daar het geschil waarover de 
rechter over de gro.nd uitspraak heeft ge
daan, tnssen hem zelf, enerzijds, aanleg
gers en de genaamde Raskin anderzijds, 
onsplitsbaar is, de voorziening van aan
leggers de genaamcle Raskin in de zaak 
had moeten betrekken en dat, vermits zij 
het niet gedaan heeft, zij niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende <lat de rechter over de 
grond vaststelt dat verweerder Raskin 
verdeelde goederen gekocht heeft, welke 
deel hebben uitgemaakt van het geheel 
dat door aanleggers aan Montjoie in 
pacht werd gegeven ; 

Dat hij erop wijst dat tussen Raskin 
en Montjoie een nieuwe overeenkomst tot 
stand gekomen is die normaal uitgevoerd 
worclt; 

Dat deze laatste reden, welke volstaat 
om de verwerping van de eis van de ge
naamde Haskin te rechtvaardigen, enkel 
voor deze eis geldt; 

Dat de op de voorziening te geven uit
spraak geen weerslag kan hebben op de 
beslissing genomen ten opzichte van Ras
kin welk~ zich daartegen niet voorzien 
heeft, evenmin als de verwerping van de 
eis van Raskin een weerslag kan hebben 
op de eindoplossing van het geschil tnssen 
aanleggers en lVlontjoie; 

Dat er volgens de vaststellingen van 
het bestr~den vonnis tussen Raskin en de 
partijen Ullens de Scllooten geen onver
deeldheid bestaat; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
in feite niet opgaat; 

Over de oproeping tot tussenkomst en• 
bindendverklaring van het arrest, door 
aanleggers tegen de genaamde Raskin ge
richt : 

Overwegende dat, na het neerlegg~n 
van de memorie van antwoord, waann 
verweerder de niet-ontvankelijklleid der 
voorziening, wegens het niet in _de zaak 
roepen van de genaamde Raskm, deed 
gelden, aanleggers _Raskin tot _tussen
lwmst en voor hem bmdendverklarmg van 
llet arrest ge<laagcl hebben; 

Overwegencle dat, om reclen van de 
splitsbaarheid van het geschil, welke in 
het antwoorcl on de grond van niet-ont
vankelijkheid hier te voren is aangeduid, 
de oproeping tot tussenkomst en binclencl
verklaring van het arrest niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
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de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1156, 1161, 1163, 
1317, 1319, 1320, 1709, 1711, 1728, 1741, 1766 
van het Durg·erlijk Wetboek, doordat het 
bestreden vonnis op tegenstrijdige gron
den rust en dienvolgens als ontbloot van 
gronden client aangezien te worden, waar 
het verklaart, vaststelt of beslist, aan de 
ene kant : a) dat partijen bij proces-ver
b-aal, op 7 april 19'54 ondertekend, eens
gezind erkend bebben dat de overeen
komst die hen verbinclt en overeenkomst 
van vereniging was geheten, in werke
lijkheid een pachtovereenlwmst was; 
b) dat verweerder in verbreking niet be
twistte cc de gevorderde som verschuldigd 
te zijn (180.821 frank) >>, doch beweerde 
bij het opmaken van de cc eindafrekening 
bij het vertrekken nit de hoeve >> op som
men recht te hebben; a) dat er geen ter
men aanwezig zijn om verbreking van de 
pacht uit te spreken en dat aanleggers, 
die het goed verkocht hebben, geen bel~ng· 
erbij hebben het te vorderen, aangez1en 
verweerder << op het goed gebleven is >>; 
cl) dat hun vordering « ontzegd is Jl ann 
aanleggers, welke vordering· onder meer 
betaling van de som van 180.821 frank tot 
doel bad, dan wanneer lletzelfde vonnis 
aan de andere kant verklaart en vast
stelt : a) dat de sommen, welke verweer
der versclluldigd was uit hoofde van bet 
contract dat een pacht werd bevonden, 
« niet het karakter van pachtgelcl heb
ben >> niet « als paclltgeld in de strikte 
zin ~an bet woo1·d >> a an te zien zijn; 
b) dat de pacht niet behoefcle te worden 
verbroken en clat zij het niet was op het 
tijclstip van cle verkoop van het goed door 
aanleggers, wat elke « afrekening bij bet 
vertrekken uit de hoeve >> of elke vertrek
vergoeding uitsluit; a) dat een « vertr~k
afrekening )) , alsmede een « vaststelllng 
van bet verpachte >> moeten opgemaakt 
worden, wat noodzakelijk het eincle van 
de pacbt onclerstelt; d) dat ven':eerder 
erkencle 180.821 frank verschulchgc1 te 
zijn en claartegen slechts een eis van 
ond~idelijke en hypothetische vergoedin-

. gen stelcle, welke hem als een « yertrek
afrekening)) toekwamen; waarmt volgt 
dat het bestreden vonnis op strijdige en 
onbegrijpelijke motieven rust, _-~vat met 
het ontbreken van redenen geliJkstaat 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
verklaart dat de tnssen Montjoie en de 
litisconsorten Ullens de Schooten tot 
stancl gekomen overeenkomst, ofschoon zij 
in de vorm van een vereniging werd ge
sloten, in werkelijkheid een pacht is; clat 
het evenwel weigert aan de sommen welke 
de pachter verschuldigd is het karakter 
van pachtgelden ·toe te kennen, en een 
ondersclleid maakt, waarvan bet cle 
draagwijdte niet aanduidt, tnssen de 
« paclltgelden in de strikte zin >> en pacht-

gelden welke dergelijk karakter niet zou
den vertonen ; 

Overwegende dat, lloewel bet weigert 
de verbreking ann te nenien van de tussen 
partijen tot stand gekomen pacllt, welke 
gevolglijk voortgang moet llebben, bet be
streden vonnis evenwel beslist dat er ter
men aanwezig zijn om een vertrekafreke
ning op te maken aangaande de sommen 
welke partijen elk respectievelijk ver
scllnldigd zijn; 

Overwegende, tenslotte, dat bet vonnis, 
ofsclloon bet erop wijst dat verweerder
Montjoie niet ontkent de som van 
180.821 frank verscbnlcligd te zijn, aan 
aanleggers hun vordering tot betaling van 
die som ontzegt om de reden dat zij in 
meergemelde vertrekafrekening moet op
genomen worden, welke enkel in geval 
van een verbreking zou verantwoord zijn ; 

Overwegende dat de gegeven redenen 
en bet dispositief waarbij aan aanleggers 
hun vordering· ontzegd wordt tegenstrij
dig zijn · 

Dat d~ bestreden beslissing artikel 97 
van de Gronclwet scllenclt; 

Over het clercle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1134,. 
1165, 1184, 1315, 1317, 1319, 13U, 1353, 15S2, 
1583 van bet Burgerlijk Wetboek, van de 
aanwijzende werking en dienvolgens de· 
tot de dug van de eis terugwerkende 
kracllt der recllterli.ike beslissingen, van 
artikel 97 van de Grontlwet, eerste onder
dee! cloordat bet bestreclen vonnis beslist 
dat 'aanleggers in verbreking « toen zij 
op 3 mei daagden », geen belang erbiJ 
badden de vorclering in te stellen, omdat 
op dat tijdstip « cle wilsovereenstemming 
over de verkoop aan Raskin reeds tot 
stand was gekomen en cle verkoop mits
clien voltrokken was, opdat clie overeen
stemming in de notarH~le akte, de c1aar
opvo1gende dag, 4 mei, ondertekend, vast-· 
gelegd is kunnen worden>>, dan wanneer 
overeenkomsten slecllts gevolg llebben tus
sen de contracterende partijen, en aan 
derden geen nacleel toebrengen en hun 
niet tot voordeel strekken, zodat verweer
der clie een derde was bij de tussen a an
leggers en Raskin gesloten overeenkom
sten clie overeenkomst niet kon inroepen, 
noch vooral cloor vermoedens kon bewij
zen clat zij bestond op een vroeger tijdstip· 
clan de akte welke aileen het bewijs ervan 
kon opleveren, en dan wanneer cle recht
bank bet bestaan van die verkoop niet 
ten behoeve van verweercler kon aanne
men en vermoeden, tweede onderdeel, 
c1oordat het bestreden vonnis insgelijks 
beslist dat aanleggers in verbreking geen 
belang erbij hebben hun vordering tot 
verbreking van de pacht voort te zetten 
1 o omdat lverweerder op bet gepachte ge
bleven is 

1 

en met de nienwe eigenaars·. 
nieuwe overeenkomsten aangegaan lleeft;. 
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2° omdat zij er niet het minste belang 
meer bij hebben de nitdrijving van ver
weerders nit een goed dat zij vervreemd 
llebben, te vorderen en te eisen, dan wan
neer, aangezien cle werking der rechter
lijke beslissingen aanwijzend is en der
llalve terugloopt tot op de dag van de eis 
(welke aan de verkoop vooraf is gegaan), 
aanleggers belang erbij lladden te doen 
beslissen dat verweerder op die dag geen 
recht meer had en dat de latere gebenr
tenissen, de vervreemding van het goed 
of de tussen verweerder en de nieuwe 
verkrijgers aangegane overeenkomsten, 
geen weerslag lladclen op dat aan aanleg
gers eigen belang : 

Aangaande llet eerste onclerdeel : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
nit het enkel feit dat aanleggers bi.i an
thentieke al;:te van 4 mei 1954 goederen 
verkocllt hebben die Montjoie in pacllt 
had, niet heeft knnnen afleiden dat een 
wilsovereenstemming, waardoor die ver
koop tussen partijen tot stand werd ge
bracht, reeds v66r de dagvaarding van 
3 mei 1954 plaats had gellad; 

Dat het daaruit evenmin kon afleiden, 
zelfs ingeval de verkoop tnssen aanleg
gers en derden v66r 3 mei 1954 plaats 
gehad had, clat aanleggers niet meer ont
vankelijk waren om de verbreking van de 
contractnele bancl, die tnssen hen en 
Montjoie bleef bestaan, te doen nitspre
ken; 

Overwegende, einclelijk, dat de verkoop, 
aan derden, van verpachte goederen des
niettemin llet recllt van aanleggers llet 
bedrag der vervallen pachtgelden te vor
deren liet bestaan; 

Aangaande llet tweede onderdeel : 

Overwegende dat, om reden van llet 
aanwijzend karakter en van de terug
werkende kracllt, tot op de dag van de 
eis, van het vonnis tot vernietiging, de 
door aanleggers verzocllte vernietiging 
erop zon neergekomen zijn de goederen, 
op het moment van de vervreemding er
van bij anthentieke akte, onbezwaard en 
vrij van elke pacllt te maken; 

Dat llet l.Jestretlen vonnis niet wettelijk 
als beginsel lleeft kunnen vooropstellen 
dat aanleggers door llet feit dat de ver
vreemding zich voorgedaan had, geen be
lang meer erbij llaclden de vernietiging 
te vorderen; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, zonder dat er aanlei

ding is om op het tweede middel acllt te 
slaan, de zaken onder nnmmers 1770 en 
1861 als samenhangend samenvoegend, 
verwerpt cle oproeping tot tussenkomst 
-en llinclendverkla1'ing van llet arrest, 
tegen Raskin ingesteld; veroordeelt aan
leggers tot de kosten van die oproeping; 

verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer
der Montjoie tot de kosten van het geding 
tot verbreking; verwijst de zaak naar de 
Reclltbank van eerste aanleg te Luik, in 
hoger beroep nitspraak doende. 

26 apr:il1956. - 1• kamer. - TToorzitter, 
H. Soluer, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTerslag_qeve1·, H. Piret. - Ge
Ujlclttidende oonoi'usie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Veldekens. 

1 e KAMER. __ , 26 april 1956 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - 0\'EREENKOMS'f.- UITLEG
GING VAN EEN ONNAUWKEURIGE AKTE. -- GE
MOTIVEERDE' UITLEGGING, GESTEUND OP FElTEN 
DIE AAN DE AKTE EXTRINSIEK ZLTN EN VER
ENIGIJAAR MET DE TERMEN ERVAN.-- BINDENJ?E 
IJEOORDELING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MIDDEL VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE EN 
AAN DE FEITENRECHTER · NIET ONDERWORPEN. 
-- MIDDEL AFGELEID UIT DE AFWEZIGHElD 
VAN GESCHREVEN BEWIJS VAN EEN LASTGEVING. 
-- VERWEERDER DIE VERMOEDENS INRIEP Ol\1 
RET IJESTAAN VAN DEZE LASTGEVING TE IJEWI.T
ZEN. -- VER.PLICHTING DE LASTGEVING SCHRIF
TELIJK TE IJEWIJZEN NIET OPGEWORPEN VOOR 
DE FEITENRECHTER. - NIEUW l\UDDEL, NIET 
ONTVANICELIJK. 

1° De feitenTeohte1· maalct gebr:u.ilc van 
zijn smtvereine beooTdelingsmaoht en 
sohendt geensz'ins de bewijsk1·aoht van 
een alcte wannee1· hij, stetmende op tei
telij lee elementen emtdnsielc a an deze 
alcte, de onvoldoende nattwlcettrigheid 
ervan vaststelt en de noodzalcelijlcheid 
ze ttit te leggen en hij de werlcelijlce 
draagwijdte er·van bepaalt doo1· een ge
motiveenle ttitlegging, ve1·enigbaar met 
de te1·men van de a/cte (1). 

2° Is nimtw, en clienvolgens niet ontvan
lcelijlc, het middel, vreemd aan de open
bare orde, dat aan het bestreden arrest 
ve1·wijt het bestaan te hebben aangeno
men van een last.qeviniJ, door· te steunen 
op vermoedens, wannee1· de ver·weerder 
deze vermoedens voo1· de feitenreohter 
heett ingeroepen en dat de aanlegger de 

(1) Raadpl. verbr., 26 januari 1956, supra, 
biz. 422. 
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verpl'ichting deze lastgeving sch·rifteUjk 
te bewijzen niet heett opgeworpen (1). 

(SURLEMONT EN NOLF, T. DE ICELPER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Geiet op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 113!, 1320, 
1322, 1341, 1353, 1985 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet, en van het 
geloof te hechten aan de onderhandse 
akte, door verweerster op 3 maart 1!)42 
ondertekend, doorclat het bestreden ar
rest, na vastgesteld te hebben dat ver
weerster bij onderhandse akte van 
3 maart 1942 erkend had aan de rechts
voorganger van aanleg·gers een som van 
50.000 frank schuldig te zijn, en zich 
ertoe verbonclen had die lening binnen 
een bepaalde termijn en met een bepaalcle 
interest terug te betalen, ~ zonder te be
twisten dat de termen van die akte in al 
haar bepalingen cluidelijk waren, en, in 
elk geval, zonder uit te leggen waarin 
die termen in duidelijkheicl zouden te 
kort gekomen zijn en om welke reden een 
verklaring ervan zou vereist zijn, - be
slist heeft clat de akte de betekenis en 
de draagwijdte niet had welke de erin 
gebruikte termen haar gaven, dat tussen 
partijen geen overeenkomst bestond die 
ten laste van verweerster welke verplich
tingen ook impliceerde, maar dat er tus
sen verweerster en haar echtgenoot ener
zijds, een overeenkomst van lastgeving, 
en anderzijds, een overeenkomst waarbij 
voormelde echtgenoot ertoe verplicht werd 
aan de rechtsvoorganger van aanleggers 
bewuste som van 50.000 frank te betalen, 
bestonden, dan wanneer het bestreden ar
rest mitsdien geweigerd heeft haar uit
werl;:sel te geven aan een overeenkomst, 
tussen de rechtsvoorganger van aanleg
gers en verweerster regelmatig tot stand 
gekomen, in weerwil van de wetsbepaling 
volgens well;:e de wettelijke gesloten over
eenkomsten gelclen als wet voor degenen 
die ze bebben aangegaan, dan wanneer 
bet arrest van de akte van 3 maart 1942 
een interpretatie verstrekt heeft die on
verenigbaar is met de gebruikelijke en 
normale zin van 1le daarin gebruikte ter
men, welker duidelijkheid alle dubbelzin
nigheid uitsluit, en het derhalve het aan 
die akte te hechten geloof heeft geschon
den, dan wanneei: het arrest, door te 
steunen op beweerde vermoedens, getrok-

(1} Raadpl. verbr., 3 maart 1955 (A7'1'. 
V m·b,·., 1955, blz. 564). 

ken nit aan de akte extrinsieke elemen
ten, met miskenning van de regels van 
de schriftelijke bewijslevering het bewijsc 
van de inhoud en de modaliteiten van de 
akte gezocht heeft zonder rekening te· 
houden met de akte zelf, clan wanneer· 
althans, de ingeroeven extrinsieke ele
menten, namelijk in hoofdzaak het feit. 
dat de echtgenoot van verweerster in 
feite de handel dreef waaraan het bedrag 
van de litigieuze lening zou zijn besteed 
geworden, en zeer bijkomstig, het ont
breken van de vermelcling cc goed voor· 
maritale machtiging >>, en het feit dat de 
rechtsvoorganger van aanleggers meer· 
tegen de echtgenoot van verweerster dan 
tegen haar zelve de terugkrijging in 
rechte van de inschulcl zou gevorderd heb
ben, het niet mogelijk maken in te zien 
en niet tot gevolg zouden kunnen hebben 
te bepalen welke draagwijdte partijen 
aan de akte willen geven hebben, naar
dien geen enkele van die beweerde ver
moedens op de wil van verweerster be
trekking heeft, clan wanneer die extrfu
sieke vermoedens in elk geval tot geen 
bewijs kunnen leiden van het bestaan, 
van een contract van lastgeving tussen 
verweerster en haar echtgenoot, daar dit 
contract niet dan schriftelijk kan bewe
zen worden : 

Overwegende dat, waar het erop wijst, 
enerzijds, dat de schuldbekentenis, door· 
verweerster op 3 maart 19'42 ondertekend, 
luidde clat het een lening van 50.000 fr. 
betrof cc die voor handelsdoeleinden ge
cliencl heeft >> en, anderzijcls, dat alleen 
Santele, de echtg·enoot van verweerster, 
op 15 februari 1941 onder de firmanaam 
cc Fantasia, maison Santele >> een inschrij
ving in het hanclelsregister genomen en 
in feite de handel gedreven had, het be
streden arrest de onvolcloencle nauwkeu
righeid van de akte vaststelt en de nood
zakelijkheid ze nit te leggen rechtvaar
cligt; 

Overwegende dat het arrest, de werke
lijke bedoeling van de lener en van de 
ondertekenares van de schuldbekentenis 
nasporend, in feite constateert dat het 
besteden aan1 handelsdoeleinden van het 
ontleencl l;:apitaal nooit door de lener is 
betwist geworden, dat deze de vermeldi.Jig 
cc goed voor maritale machtiging >> niet 
geeist heeft welke voor de geldiglieid der 
verbintenis onmisbaar was indien dezelve 
door verweerster, alstoen in gemeenschap· 
van goederen gehuwd, in haar persoon
lijke naam aang·egaan werd; dat na de 
ontbinding van de gemeenschap door de 
op 15 februari 1944 overg·eschreven echt
scheiding, Santele alleen cc de handels-· 
firma overliet >> aan een derde; dat naclien 
de rechtsvoorganger van aanleggers meer· 
tegen Santele clan tegen verweerster de· 
terugkrijging van zijn inschuld in rechte· 
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vorderde; dat gemelde rechtsvoorganger 
op 1 juli 1952 met Santele een dading 
sloot naar luid van welke de onderteke
naars afzagen ((van alle rechtsvorderin
gen welke zij tegen elkaar aanbangig 
hadden gemaakt >> ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, aan de hand van die feitelijke 
·elementen, welke aan de akte extrinsiek 
zijn en waarvan het middel de werkelijk
heid niet betwist, door een smivereine be
·oordeling heeft kunnen beslissen dat de 
termen van de betwiste akte haar wer
kelijke draagwijdte niet weergeven en ze 
in deze zin heeft kunnen uitleggen dat 
zij, volgens de bedoeling van partijen, 
Santele persoonlijk verbond, en niet ver
weerster; 

Overwegende dat, in zover het aan het 
arrest verwijt op grond van vermoedens 
.aangenomen te hebben dat verweerster 
enkel als lasthebber van Santele is opge
treden, dan wanneer het contract van 
lastgeving ter zake schriftelijk diende 
bewezen te worden, het mid del nieuw is; 

Dat immers verweerster in baar con
clusies in hoger beroep, onder inroeping 
van de omstandigheden der zaak betoogde 
dat zij een lastgeving had om de lening 
voor rekening van haar man te ontvan
gen; 

Dat aanleggers v66r de rechter over de 
grond niet doen gelden hebben dat de aan
gevoerde lastgeving niet schriftelijk be
wezen was; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 225 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat de vermelding (( goed voor ma
ritale machtiging >> tot geldigheid van de 
litigieuze verbintenis onontbeerlijk was, 
indien dezelve in haar persoonlijke naam 
aangegaan werd door verweerster, die op 
het in mmmerking genomen tijclstip in 
gemeensclmp van goederen gehuwd was, 
en althans impliciet beslist heeft dat uit 
·dien hoofde, de door verweerster aange
gane verbiiltenis, waarvan aanleggers uit
voering eisten, nietig en zonder uitwerk
•.sel was, dan wanneer de nietigheid die 
op het ontbreken van een maritale macb
tiging gesteund is, enkel door de vrouw, 
de echtgenoot of hun erfgenamen kan op
geworpen worden, dan wanneer het vast
staat dat ter zake die nietigbeid noch 
door de echtg·enoot van verweerster, noch 
door de erfgenamen is opgeworpen ge
worden, en zij het evenmin is geworden 
door verweerster zelf, naardien deze in 
haar conclusies v66r het hof van beroep 
verklaard heeft (( dat zij v66r de eerste 
rechter de nietigheid van haar zonder 
ruaritale macbtiging aangegane verbinte-

nis doen gelden heeft, maar dat dit mid
del door de eerste rechter verworpen ge
worden is ll, dan wanneer de rechters over 
de grond de kwestieuze nietigbeid dus 
niet van ambtswege konden laten gelden, 
dan wanneer bet bestreden arrest in elk 
geval de conclusies van aanleggers niet 
behandeld heeft, in zover daarin was aan
gevoerd dat verweerster het bestaan en 
de geldigheld van de kwestieuze verbin
tenis erlrend had to en zij, na het uit
spreken van de echtscheiding tussen haar 
en haar echtgenoot, weder haar voile bur
gerlijke rechtsbekwaamheid had verkre
gen, dan wanneer het arrest mitsdien 
niet wettelijk met redenen omkleed is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
aanleggers betogen, het arrest niet van 
ambtswege een middel opwerpt dat hier
uit is afgeleid dat de verbintenis van 
verweerster, die in gemeenschap van goe
deren gehuwd was, nietig zou wezen bij 
gebreke aan · een maritale machtiging; 

Dat het arrest zich ertoe beperkt in 
feite de omstandigheid in aanmerking te 
nemen dat wijlen Nolf niet geeist heeft 
dat Santele de vermelding (( goed voor 
maritale machtiging >> zou aangebracht 
hebben om er bij wijze van vermoeden de 
werkelijke bedoeling van partijen nit af 
te leiden; 

Over het tweede onderdeel : . 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
middel hierop is gesteund dat aanleggers 
bij hun v66r het hof van beroep genomen 
conclusies zouden doen gelden hebben dat 
verweerster het bestaan en de geldigheid 
van de litigieuze verbintenis erkend had 
toen zij, na het uitspreken van de echt
scheiding, haar voile burgerlijke rechts
bekwaamheid weder verkregen had; 

Overwegende dat aanleggers zicb in hun 
voonnelde conclusies ertoe beperkten te 
releveren dat de eerste rechter zijn be
slissing onder meer op de reden gesteund 
had (( dat appeilante (hier verweerster) 
bovendien het bestaan en de geldigheid 
cler verbintenis zou erkencl hebben i>; 

Dat aanleggers v66r het hof van beroep 
geen erkenning, na de echtscheiding, van 
de gelcligheid der verbintenis inriepen; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del mitsdien op een onjuiste uitlegging 
van de conclusies van aanleggers rust; 

Overwegencle dat elk van de onderdelen 
van het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1202, 
1320, 1322, 1341, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet en van het 
geloof te hechten aan de onderbandse 
akte, op 3 maart 1942 door verweerster 
onclertekend, cloordat het bestreclen arrest 
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beslist heeft dat, in de onderstelling dat 
verweerster zou moeten beschouwd wor
den als persoonlijk gebonden door de 
akte welke zij op 3 maart 1942 onderte
kend heeft, deze verbintenis door ver
weerster en haar eclltgenoot hoofdelijk 
zou zijn aangegaan geworden, en dat bij
gevolg het verzaken, door de reclltsvoor
ga,nger van aanleggers, van zijn rechten 
tegen de echtgenoot van verweerster, deze 
laatste antomatisch van lmar verplichtin
gen bevrijd heeft, uan wanneer de akte 
van 3 maart 1942 geen melding maakt van 
enige hoofdelijkheid en nit t1ie akte 
slechts een schuldenares blijkt, dan wan
neer hoofdelijkheid niet wordt vermoed · 
zij weliswaar impliciet kan wezen doch 
alsdan enkel nit de werkelijke en zekere 
wil der partijen kan blijken, dan wan
neer het arrest noch bewijst noch doet 
gelden dat een contract, ondersclH~iden 
van de akte van 3 maart 1942, de echtge
noot van verweerster zan verbonden heb
ben met de reclltsvoorganger van aanleg
gers en dat alstoen de hoofdelijkheid zou 
zijn gevestigd geworden tussen de verbin
tenissen van de twee schnldenaars van 
de sam van 50.000 frank, dan wanneer 
zodanig contract over een sam van 
50.00[} frank tronwens niet dan scllrifte~ 
lijk kon bewezen worden, dan wanneer 
in elk geval, de vermoedens waarop het 
arrest zijn beslissing gestennd heeft, wat 
de hoofdelijkheid betreft enkel betrek
king hebben op de bedo~ling welke de 
rechtsvoorganger van geintimeerden zou 
gehad hebben die hoofdelijkheid te vesti
gen, maar welke zij niet bewijzen noch 
kunnen bewijzen; dat llet arrest zelfs 
niet aanvoert dat verweerster die hoof
delijkheid zan aanvaard heblJen dat het 
evenmin aanvoert dat haar e~htgenoot 
zelf ze zou aanvaard lleblJen, dan wan
neer de lloofdelijkheid mitsdien niet wet
telijk gevestigd is geworden : 

Overwegende dat het arrest, « ten over
vloede >> het geval onderzoekend waarin 
verweerster als persoonlijk verbonden 
zou moeten beschouwd worden erop 
wijst dat wijlen Nolf de verbinte~is als 
hoofdelijk heeft aangezien en eruit af
leidt dat laatstgenoemde, ingevolge de 
dading welke hij in 1952 aangegaan heeft 
zonder zijn rechten tegen alle andere 
hoofdelijke schuldenaars voor te behou
den, verweerster van elke verbintenis be
vrijd heeft; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing wettelijk gerechtvaardigd wordt door 
~e beschouwingen van het arrest waarop 
m het antwoord op het eerste middel is 
gewezen; dat daaruit volgt dat, al ware 
het gegrom1, llet derde middel niet tot 
verbreking zou lei den; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

26 april1956. - 1" kamer. - Voorzitter 
en verslaggever, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
aonalusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Strnye en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 26 april 1956 

1° HUUROVEJREJEJNKOMST. - HANDEL~
RUUR. - WET VAN 30 APRIL 1951 AR'l'I-
KEL 35, LID 3. - VOORWERP. ' 

2° HUUROVEREJEJNKOMST. - HANDELS
RUUR. - WET VAN 30 APJUL 1951 AR'l'I
KEL 35, LID 3. - EJERSTE RERZIEN~NG VAN 
DE RUUR. - TERMIJN VOOR RET INDIENEN 
VAN DE VRAAG. - GEEN TIJDS!lEPALING DOOH 
DE WET. - TIJDS!lEPALING DIE NIET VOORT
VLOEIT UIT RET RESTRIC'l'IE~' KARAKTER VAN 
ARTIKEL 35, NOCR UIT ARTIKEL 6. 

1° Het ·in de wet van 30 apr·U1951, betref
tende de hwndelshu·zw, bevatte arU
lcel 35, Ud 3, heett betrelclcing 01J de 
h~burove·reenlcornsten wellce bij de inwer
lcingtJ·erUng van ae wet liepen en heett 
tot cloel cle pa·rt·ijen in staat te stellen 
cle aanvanlceUjlc ove-reengelcomen hulw 
op een normaal bed1·ag te lnten 1!-rengen, 
cloor hen, voo1· clez·e eerste vo1·derin,q tot 
he1·zien·ing, te ontslann vnn het bewijs 
vnn cle voo·rwnn1·den en van cle nalco
m·intJ vwn cle tennijn, Mj nr·tUcel o vnn 
clezelfde wet voor lle lcttere her·zieninoen 
liepctnld (1). 

2° Al zegt artilcel 35, Ucl 3, van cle wet 
van 30 aprU 1951 betreftende de handels
h~bttr, dnt de ee·rste herziening van de 
hmi1· gevorderd lcnn wor·den cc met in
gang van het verstrijlcen van de clrie
jwrige termijn >> wellce loopt bij het in 
werlcing treden van voonnelde wet, stelt 
het evenwel geen Ujdsbepnling . vnst 
voor cle ontvanlcelijlcheicl van zodaniqe 
vordeJ"ing en vloeit deze tijdsbepaling 
voo·rt noah uit het restriatief lcar·alcter 
vwn deze overgangsliepaUng, noah u.it 
artilcel 6 vnn dezelfcle wet dat cle voor
waarden tot clt·iejnnrz.ijlcse huttrherzie
ning vnststelt (2). 

(1) Raadpl. verb1·., 6 october "en 24 novem
ber 1955, wzn·a, blz. 75 en 233. 

(2) Raadpl. in uiteenlopende meningen : 
REYNTENS en VAN REEPINGHEN, n' 316; LA HAYE 
en VANKERCKHOVE, n'" 137 en 488; TsCHOFFEN en 
DuBRU, n' 39, B. 
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(N. V. GALERIES WERENNE, T. 
CONSORTEN WERENNE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1955 ;in hoger beroep 
gewezen dooi: de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3, 6, 35, inzonderheid eerste en 
derde lid, van de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het han
delsfoncls, gewijzigcl bij de wetten van 
22 en 24 december 1951 en 29 juni 1!l55, 
1319, 1321 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloorclat ·het bestreclen vonnis op 
groncl van de enkele overweging « clat de 
·wetgever geen grens zou gesteld hebben 
voor de uitoefening van het exceptioneel 
recht van herziening clat door de over
gangsbepalingen van de wet op de han
delshuurovereenkomsten georganiseercl 
is ll, beslist clat cle eis tot herziening van 
de huur van een handelshuurovereen
komst nog · geldig kan ingestelcl worden, 
op basis van voormeld artikel 35, lid 3, 
van de wet van 30 april 1.951 meer clan 
clrie jaar na het verstrijken van cle clrie
jarige termijn welke bij de inwerkingtre
ding van bewuste wet liep, clan wanneer 
cle overgangsbepaling, welke ter zake. is 
toegepast geworclen, in de perken van 
het door de wetgever nagestreefcle cloel 
beperkencl moet worden uitgelegcl, zowel 
om reclen van haar eigen karakter als om 
te vermijden dat de clefinitieve bepalingen 
van dezelfde wet (artikel 35, lid 3, en 
artikel 6 van de wet van 30 april 1.951) 
hun zin zouden verliezen, clan wanneer 
het tijdstip dat de wetgever bepaalcl 
heeft voor het uitoefenen van het excep
tioneel recht van herziening, dat door cle 
overgangsbepalingen van de wet op de 
hanclelshuurovereenkomsten georganiseercl 
is, ten genoege van recht bli.ikt uit de 
verdeling van de hanclelshuurovereenkom
sten in driejarige termijnen, welke ver
deling juist aan het recht van herziening 
van de huur ten grondslag ligt (artike
len 3, 6 en 36, lill 3, van de wet van 
30 april 1951), clan wanneer de verhuur
ders, door herziening van de huur niet te 
·vragen geclurende de tweede driejarige 
term.ijn vanaf 20 mei 1!l5l, zoncler clat 
dubbelzinnigheid mogelijk is te kennen 
gegeven hebben dat zij de op 20 mei 1951. 
ontvangen huurprijs beschouwden als een 
normale huurprijs die als zoclanig niet 
meer kan wonlen herzien clan on de voor
waarden in voormelcl artikel 6 bepaald, 
dan wanneer de rechter over cle grond op 
elk van de onclerdelen van clat micldel, 
welke door aanlegster reeds als onder-

scheiclen midclelen aangevoerd werclen in 
de conclusies die .in haar naam v66r hem 
regelmatig genomen werden, geen ant
woord verstrekt heeft, overeenkomstig de 
verplichting hem opgelegd naar luid van 
artikel !l7 van de Grondwet : 

Overwegende clat blijkens het bestreden 
vonnis en de regelmatig aan het hof voor
gelegde stukken, de door verweerders in
gestelde vordering, bij toepassing van 
artikel 35, lid 3, van de afcleling van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de bijzon
dere regelen voor de hanclelshuurovereen
komsten, strekt tot herziening van de 
huur van een tot koophandel bestemd 
onroerend goed waarvan aanlegster huur
ster is uit kracht van een huurcontract 
dat op l augustus 1.939 voor een termijn 
van clertig jaren ingegaan is; 

Overwegencle clat aanlegster de ontvan
kelijkheid van clie vorclering betwist, daar 
de vordering tot herziening van de lmur 
pas op 31. augustus 1954 is ingediencl ge
worden, dit ~s na het verstrijken van de 
driejarige termijn welke gevolgd is op de 
driejarige termijn die bij de inwerking
treding van de wet van 30 april 1951 liep ; 

Overwegencle dat het bestreclen vonnis, 
met bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter de vorclering ontvankelijk 
verklaard en een expertise gelast heeft 
ten einde de normale huurwaarde van het 
door aanlegster gebruikt onroerend goed 
te ramen; 

Overwegende clat voormelcl artikel 35, 
lid 3, betrekking heeft op de Jmurover
eenkomsten welke bij de inwerkingtre
ding van de wet van 30 april l!l5l liepen, 
en tot cloel heeft cle partijen in staat te 
stellen de aanvankelijk overeengekomen 
huur op een normaal bedrag te laten 
brengen, door hen voor deze eerste vor
dering tot herziening te ontslaan van het 
bewijs van de voorwaarden en van de 
nakoming van de termijn, bij artikel G 
voor de latere herzieningen bepaalcl; 

Overwegemle dat, al zegt artikel 35, 
lid 3, clat clie eerste herziening van de 
lmur gevorderd kan worden cc met ingang 
van het verstrijken van de driejarige ter
mijn JJ welke loopt bij de inwerkingtre
ding van voormelcle wet, het evenwel geen 
tijclsbepaling vaststelt voor de ontvanke
lijkheicl van zoclanige vorclering; 

Overwegencle dat in het stilzwijgen van 
de wet niet kan voorzien worden onder 
het voorwenclsel clat !let een strikt nit te 
leggen overgangsbepaling geldt, en clat de 
wet voor de v.orcleringen tot herziening 
van de huur op de verdeling van de huren 
in clriejarige termijnen gesteund is; dat 
ilnmers, enerzijds, de beperkte uitlegging 
van . artikel 35, lid 3, niet nooclzakelijk 
in zich sluit clat toepassing ervan in de 
tijcl beperkt is en, anclerzijds, artikel 6 
onderstelt clat de huur, in aanpassing 
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waarvan het voorziet bij nieuwe omstan
digheden waardoor de huurwaarde van 
het verhuunl onroerend goed met ten 
minste 15 t. h. verhoogd of verlaagd is, 
een normale huur is, hetzij wijl zij na 
de datum van inwerkingtreding van de 
wet vrijelijk is vastgesteld geworden, 
hetzij wijl zij cloor de eerste herziening, 
voor de alstoen lopende huren bepaald, 
op een normaal bedrag is gebracht gewor
den; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
mid del naar rech t falen ; 

Overwegende dat, waar het laat gelden 
dat verweerders, wijl zij de. herziening 
van de huur niet gevorderd hebben ge
durende de driejarige termijn die gevolgd 
is op de bij de inwerkingtreding· van de 
wet lopende driejarige termijn, aa.ngeno
men hebben dat de door hen uit kracht 
van de overeenkomst geinde huur nor
maal was, het middel zich beroept op een 
vermoeden dat in de wet niet is vastge
legd, en in feite aan verweerders een ver
zaking toeschrijft tlie in de bestreden be
slissing geen staving vindt ; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet ka.n aangenomen worden; 

Overwegende dat, aangezien het bestre
den vonnis door de in het middel her
haalde overweging· de conclusies van aan
legster passend beantwoord en !let dispo
sitief gerechtvaardigd had, het niet meer 
behoefde de argumenten te behandelen 
welke aanlegster tot steun van haar stel
ling voorbrengt; 

Dat het laatste onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en veroorcleelt aanlegster tot de kol3-
ten. 

26 april1956. - 1e kamer. - TToorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTet·slaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijklniclencle conclnsie, 
H. R. Delange, aclvocaat-generaal. 
Ple-iters, HH. Van Ryn en Simont. 

le KAMER. - 27 april 1956 

VERKOOP. - VERKOPER VAN EEN KOOPWAAR 
GEDAGVAARD IN VRIJWAJUNG DOOR DE KOPER. 
- KOPER VERKLARENDE DE KOOPW AAR AAN 
EEN DEBOE VERDElt VERKOCHT TE HERREN EN 
TEGENOVER DEZE DERDE TOT SCHADEVERGOE
DING TE ZIJN VEROORDEELD DAAR DE KOOP
WAAR NIET AAN DE VEREIS'l'E VOORWAARDEN 
VOLDEED. - 00RSPRONKELIJKE VERKOPER 
DIE IN CONOLUSIES VOORHOUDT OAT ZIJN KO
PER EEN DUB BEL BEWIJS J\£0ET LEVEREN. -
BEWIJS VAN DE VOLICO:MEN OVEREENSTEJ\£MING 
VAN DE DOOR DE KOPER ONTV ANGEN KOOPW AAR 
EN DEZE DOOR LAATSTGENOEMDE GELEVERD. -

BEWIJS VAN DE VOLICOlliEN OVEREENSTE~IING 
VAN DE ALDUS GELEVERDE KOOPWAAR EN VAN 
DE KOOPW AAR. DOOR DE TWEEDE KOPER VOOR
GESTELD ALS NIE'l' AAN DE VEREISTE VOORW AAR
DEN VOLDOENDE. - VONNIS DAT ZICH ERTOE 
BEPERKT ITE ZEGGEN DAT DE EERSTE KOPER 
AAN DE TWEEDE KOPER DE W AAR VOORTKO
J\£ENDE VAN DE VERICOPER GELEVERD HEEFT. -
NIEr PASSEND ANTWOORD. 

Wamwet· cle ve·rleopet· van een lcoopwactr·, 
·in vdjwaring iJeclagvaMcl cloot· de leaper 
die verlclaart de waar aan een derde te 
hebben voot·tveTleocht en die zelf vet·
oonleelcl wet·d tot schadevergoeding te
genoveT cleze derde claar de lcoopwaat· 
niet aan de vet·eiste voorwaat·clen val~ 
deed, in oonclnsies heeft voorgehonden 
dat hij enlcel dan tot vrijwaring leon 
gehonclen zijn wanneet· zijn lcopet· cle 
vollcomen ovet·eenstemm·ing bewees van 
de leoopwam· doot· hem van de vet·lcoper 
ontvanqen met deze aan cle tweecle leo
per geleveTcl alsmede de vollcomen ovet·
eenstemminq van cle ald1ts gelevercle 
lcoopwaaT en deze doot· de tweecle leopet· 
voot·.rJestelcl als niet aan de vereiste 
voot·waaTaen voldoende, dan maq cle 
1·echter, om deze conclnsies te venver·
pen, zich niet et·toe bepe'flcen te zegqen 
flat de eet·ste lcopet· aan de tweede de 
leoopwaar voot·tlcomende van de verlco
pe1· heett qeleverd; hij hoett vast te 
stellen ([at de ee1·ste lcopet· een 1·egel
matir1 bewijs heett voot·geb1·acht van de 
betwiste dttbbele vollcornen overeenstem
ming. 

(DAVID, T. WILLE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 februari 1954 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over !let middel, afgeleicl nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1101, 1134, 1147, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 77, 78, 141, 142 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, doorda t het bestreden vonnis eiser 
veroorcleelt tot vl'ijwaring van verweer
der Wille en tot schadevergoeding, om 
reden dat !let aan De Meyer door Wille 
geleverde zaaigraan niet beantwoordde aan 
de bestelde koopwaar, zonder eisers be
sluiten te beantwoorden en zonder zijn 
beslissing op voldoende wijze met redenen 
te bekleden, dan wanneer eiser beweerde 
zomerzaaitarwe aan Wille te hebben ge
levercl en tleed geld en da t De Meyer moest 
bewijzen en niet bewees « dat de tarwe 
die David aan Wille verkocht heeft wer
kelijk deze is die deze laatste aan De 
Meyer geleverd heeft en dat het die zelfde 

I 
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tarwe is die De Meyer op het kwestieus 
perceel gezaaid heeft Jl : 

Overwegende dat uit de overgelegde 
stukken blijkt dat aanlegger v66r de 
rechter over de grond had doen gelden 
dat het niet bewezen was dat de tarwe 
door De Meyer van Wille aangekocht zich 
vereenzelvigde met de door aanlegger aan 
Wille geleverde waar, en dat het evenmin 
bewezen was dat cle door De Meyer ge
zaaide tarwe van aanlegger voortkwam; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt te zeggen dat « Wille 
de hem door David bezorgde tarwe op 
zijn beurt aan appellant (De Meyer) 
leverde JJ en David veroordeelt om reden 
dat hij << aansprakelijk is voor zijn ver
keerde levering; dat hij dan ook gehou
den is geintimeerde (Wille), zijn koper, 
te vrijwaren voor de schadevergoeding 
welke deze dient te betalen aan appellant 
(De Meyer) Jl; 

Overwegende dat dergelijke beweegre
denen de conclusies niet op gepaste wijze 
beantwoorden; 

Dat ze, inderdaad, onzeker laten of de 
rechter bedoeld heeft dat verweerder 
Wille een regelmatig bewijs gebracht had 
van de iclentiteit tussen, enerzijcls, de 
door hem aan De Meyer geleverde koop
waar en, anderzijds, de door David aan 
Wille bezorgde koopwaar dan wel of hij 
beschouwd heeft dat de identiteit van de 
koopwaar niet betwist was; dat ze even
eens onzeker laten of het bewijs gebracht 
werd dat de door De Meyer gezaaide 
tarwe van aanlegger voortkwam ; 

Overwegende, clerhalve, dat het door 
llet middel aangevochten beschikkend ge
deelte niet gemotiveercl is; clat het vonnis 
artikei 97 van de Gronclwet schendt; 

Om ,die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de door Wille tegen aanlegger inge
stelde 'eis in vrijwaring en over de kos
ten; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder Wille tot de kos
ten; verwijst de zaak, alzo beperkt, naar 
de Rechtbank van eerste nanleg te Den
dermonde, zetelende in hoger beroep. 

27 april1956. -16 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - TTerslag
gever, H. Gilmet. - Gel-ijlclu.idende oon
olttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaaL - Pleiter, H. della 
Faille d'Huysse. 

2° KAMER. - 30 april 1956 

10 VEJRKEJEJR. - VOORRANG. - WEGCODE 
VAN 8 APHIL 1954, AR'l'IKEL 17. - BES'l'UUR-

DER, DE VOORRANG VAN RECHTS GENIETENDE 
DIE NA EEN STILS'l'AND TERUG AANZET. ~VON
NIS BESLISSENDE DAT DEZE BESTUURDER DE 
VOORRANG NIET VERLOREN HEEFT OM REDEN 
DAT DE BESTUURDER DIE VAN LINKS KWAM 
NIET BEMERKT HEEFT DAT IDJ STILHIELD. -
ONWET'l'ELIJKHEID. 
2° VEJRBREJKING. - UITGESTREKTHEID. 
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING 
OVER. DE OPENBARE VOR.DERING. ~ lNVLOED OP 
DE BESLISSINGEN OVER. DE BUBGERLIJKE VOR
DERINGEN INGES'IELD DOOR EN TEGEN DE BE
KLAAGDE. 

1 o Sohendt a-rt-ilcel 17 van de W egoolle van 
8 ap·rll 1954, het vonnis dat beslist llat 
de best·uwrlle·r llie lle voorrang van 
reohts geniet, lleze voormng niet ver
liest door stil te hottllen om daarna we
der actn te zetten om n3den dat lle van 
li·nlcs lcornenlle voercler niet bemerlct 
heejt dat h-ij stilhielll (1). 

2° De verbrelcing van de besUssin,q van 
veroordeling ttitgesp·rolcen ove1· de pu
blielce vordering, t-nssengelc.ornen op voor
ziening van de belclaaglle, b1·engt lle ver
brelc·ing mede van lle besliss·ingen ove1· 
lle b·urgerlijlce vorllerin.qen ingestelll 
lloor en tegen cle belclaagde en die het 
gevolg z·ijn van de eerste (2). 

(BYTTEBIER, 1'. ALGOET EN VELGHE.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 october 1955 gewezen door 
de Correctionele Reclltbank te Kortrijk, 
zetelende in hoger beroep; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering tegen aanlegger ingesteld : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 17 van llet koninklijk 
besluit van 8 april 195i, doordat het be
streden vonnis aanlegger veroordeeld 
heeft om de doorgang niet te hebben vrij
gelaten voor de van rechts komende be
stuurders, clan wanneer aanlegger aan
voerde dat verweerder Algoet de voorrang 
van rechts verloren had door aan het 
kruispunt te stoppen en het bestreden 
vonnis dit middel verwerpt om de ver
keercle red en da t door aanlegger << in zijn 
verklaring aan de verbalisanten er van 
geen gewag wordt gemaakt dat hij gezien 
had dat Algoet (verweerder) had gestopt; 

(1) Raadpl. verbr., 6 en 27 februari, 5 maart 
1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 588; 666 en 697) 
en 23 april 1956, swp1·a, blz. 696. 

(2) Verbr., 21 februari 1955 (A1"1". J1e,·b1·., 
1955, blz 525). 
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dat cUt verweermiddel nochtans slechts 
kan ingeroepen worden door de secun
daire weggebruiker wanneer hij bemerkte 
dat tle hoofdweggebruiker stilhield en 
hem aldus in de gerechtvaardigde mening 
bracht dat hij van de voorrang afstand 
deed lJ : 

Overwegende dat volgens artikel 17 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
elke bestuurder, die een manoeuvre wil 
uitvoeren waardoor de n01·male gang der 
andere bestuunlers kan belet of gehin
derd worden, deze moet la ten voorgaan; 
dat gezegd artikel vermeldt dat dit inzon
derheid het geval is, wanneer de bestuur
der na een stilstand terug aanzet ; 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 17 een algemeen principe uitmaakt; 
waaraan ook de van rechtskomende be
stuurder onderworpen is; dat het bestre
den vonnis, door a an laa tstbedoelde be
stuurder, die na een stilstand terug aan
zet, niettemin de voorrang· toe te kennen 
wanneer de secundaire weggebruiker niet 
bemerkt heeft dat hij stilhield, gezegd 
artikel 17 ges.chonden heeft; 

Dat het middel bijgevolg gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorclering van verweerder R. Velghe tegen 
aa11legger en over die van deze. laatste 
tegen verweerder Algoet : 

Overwegende dat de beslissingen over 
deze burgerlijke vorderingen het gevolg 
zijn van de onwettig uitgesproken straf
veroorrleling; dat, dienvolgens de verbre
king van de beslissing over de publieke 
vordering tegen aanlegger ingesteld de 
vernietiging medebrengt van de beslissin
gen over de burgerlijke vorderingen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het op strafgebied 
uitspraak gedaan heeft ten opzichte van 
aanlegger alsook in zover het uitspraak 
gedaan heeft over de burgerlijke vorde
ringen van verweercler Velghe tegen aan'= 
legger en over die van cleze laatste tegen 
verweercler Algoet; beveelt dat m~lcling 
zal gemaakt worden van onclerhavig ar
rest op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigcl vonnis ; veroorcleelt verweerder 
Algoet tot de kosten. van de voorziening 
tegen hem door aanlegger als burgerlijke 
partij ingestelcl; legt de koste~ van cle 
door aanlegger als beklaagcle mgestelcle 
voorziening ten laste van de burgerlijke 
partij Roger Velghe; verwijst cle aldus 
beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Brugge, zetelende in hager 
beroep. 

30 april1956. - 2" kamer. - TToorzUter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTe1·sZaggever, H. Louveaux. 
- GeUjlcltt:iclen(Ze conclus'ie, H. Depelchin, 

aclvocaat-generaal. - PleiteT, H. Putman 
Ivan de Balie van Kortrijk). 

2" KAMER. - 30 apl"il 1956 

ASSISENHOF. - TOEGEVOEGUE GEZWOREiXE. 
- EED. - VOLDOENDE VASTSTELLING. 

W anneer het prooes-verbaal van cle zitting 
vaststelt clat cle twaaZf gezworenen en 
de toegevoegde gezwoTene plaats gena
men hebben in de door de 1titloting aan
geclu.iae orae, stelt ae vennelclino aat 
de voo·rzitte1·, na tot cle gez~vorenen cle 
toespmalc, i.n a1·UkeZ -312 van het Wet-

. boelc van stratvonledng vervat, te heb
ben gerioht, ae eea van ieaer gezw01·ene 
heett ontvangen, ae voZbrenging vast 
van aeze vormve1·pliohting zoweZ ten op~ 
zichte van de toegevoegcle gezwoTene aZs 
van cle etfectieve gezworenen (1). 

{YANHEUOKELOM, •r. GEENENS EN DEVOS.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 15 en 16 maart 1956 gewezen 
door het hof van nssisen van cle provincie 
Antwerpen; 

I. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen het arrest van 15 ·maart 1956 ge
wezen over de publieke vordering : 

Over het midclel, afgeleid nit cle scherr
ding van artikel 312 van het Wetboek 
van strafvordering, cloordat nit cle rechts
pleging niet blijkt dat cle _ toegevoegde ge
zworene de door dit artikel _ voorgeschre
ven eed afgelegd heeft en doorda t bet 
feit dat de toegevoegde ge>~worene aan de 
beraaclslaging geen deel genomen heeft, 
het bestaan van de nietigheid niet uit
sluit : 

Overwegende dut het zittingsblad cld. 
12 maart 1956 vermeldt dat de twaalf ge
zworenen ·en de. toegevoegde gezworene 
in de door de uitloting aangeduicle orde 
plaats genomen hebben; dat wat betreft 
het af!eggen van de eec1, vermelc1 zittings
blad in de hierna volgende bewoordingen 
opgesteld is : << De voorzitter heeft tot de 
met ontdekte hoofcle rechtstaande gezwo
renen de toespraak gericht in artikel 312 
van hetzelfde Wetboek vervat. De gezwo
renen, I door de voorzitter genoemd, hebben 

(1) Verbr., 24 januari 1919 (A,.,·. Ye>·br., 
1949, biz. 65); Fr. verbr., 25 januari 1918 (Bull. 
crim., 1918, n' 121), 
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:met opgeheven band, een voor een geant
woord : << Ik zweer het >>; 

Overwegende dat die melding geen on
-derscheid maakt tussen de twaalf werke
lijke gezworenen en de toegevoegde ge
zworene; dat het zittingsblad alzo zo11.der 
dubbelzinnigheicl vaststelt dat zowel de 
toegevoegde gezworene als de twaalf wer
kelijke gezworenen de door de wet ver
·eiste eed afgelegd hebben; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
memories door aanlegger persoonlijk neer
,gelegd slechts onnanwkeurige beschou
wingen bevatten waarvan het onderzoek 
door het hoi' onmogelijk is ; 

En overwegende dat de snbstantiic\le of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen wenlen nageleefd en dat tle 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening ingesteld. 
iegen het arrest van 15 maart 1956 ge
richt is tegen de beslissing 'van dit arrest 
waarbij aanlegger veroordeeld werd « tot 
lletaling van schadevergoeding aan de 
bnrgerlijke partij » : 

Overwegende dat het arrest van 
15 maart 1956 uitsluitend nitpraak doet 
over de publieke vordering en clat het geen 
beschikking bevat over de lmrgerlijke 
vordering ; 

Dat de voorziening .niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan voorwerv; 

III. Wat betreft de voorziening gericht 
tegen het arrest van 16 maart 1956 gewe
zen over de burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
·zonder mid del inroept; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de te laat ingediende memories, ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt aan
legger tot de kosten. 

30 aiJril 1956. - 2£ kamer. - F oorzUter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ver·slaggever, H. Gilmet. 
~ Gelijklwiclende oonolnsie, H. Depelchin, 
a.dvocaat-generaal. - Pleiters. HH. Scho-
1iers en Croes (beide van de Balie bij bet 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 30 april 1956 

lo EERHERSTEJI,. - WET VAN 25 APRIL 
1896, ARTlKEL 1, 4°. - GOED GEDRAG VAN 
DE VEROOHDEELDE. - SOUVlmEINE BEOORDE
LING DOOR DE KAMEH YAN INBESCHULDIGINU
STELLING. 

20 EERHERSTEL. - VERWEHPING VAN DE 
VRAAG. - BESLISSING HIEROP GES'l'EUND DAT 

VERBR., 1KiG. - -:G 

DE VEROORDEELDE GEEN VOLDOENDE BLIJKEN 
VAN VERBETERING HEEFT GEGEVEN. - WETI'E
LIJKHEID. 

1° W anneer· de lcnmer vnn inbesohnldi
gin.Qstelling over· een vr·ang tot eerher
stel tr.itsprank doet, beooTdeelt .zij sou-
1Jer·ein of de ver-oor·deelde .oed1trende rZe 
tennijn vastgestelcl bij de wet een goed 
gedmg heett gehnd (1). (Wet van 
25 april 1896, gewijzigd door de wet van 
8 februari 1954, art. 1, 4°.) 

2° Is wetteUjlc, de besz.issing van de ka
rner van inbesohuldigingstelling clio een 
vr·aag tot eer·her·stel ver·werpt om reclen 
dat de ver·oor·deelde geen voldoende blij
ken van verbeter·ing heeft gegeven . (2) . 
(Wet van 25 april 1896, gewijzigd door 
de wet van 8 februari 1954, art. 1, 4o.) 

(PEERENBOOM.) 

ARRESCJ.'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1955 gewezen door 
de lmmer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat bet bestreden arrest, zonder een 
enkele reden op te geven om de beslissing 
te rechtvaardigen, verklaart dat aanleg
ger tot heden geen voldoende blijken van 
verbetering heeft gegeve.n, en zijn aan
vraag verwerpt, dan wanneer de inlich
tingen verschaft door de gehoorde per
sonen gunstig zijn en geen enkel element 
van de bundel en van het gedane onder
zoek toelaat te zeggen dat er bij aanleg
ger geen voldoende blijk van verbetering 
bestaat : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 25 april 1896, gewijzigd door de arti
kelen 1 en 2 van de wet van 8 februari. 
1954, onder de voorwaarden waarvan het 
eerherstel afhangt, aanduidt dat de ver
oordeelde binnen de termijn bepaald door 
deze wet een goecl gedrag moet gehad 
hebben; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein beoordeelt of deze voor
waarde ja dan .neen vervuld is; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling nit de omstandigheid 
dat aanlegger tot heden geen voldoende 
blijken van verbetering gegeven had, wet-

(1) Verbr., 19 februari 1951 (A1·T. Yerb1·., 
1951, blz. 336). 

(2) Verbr., 7 februari 1955 (A1·r. Yerbr., 
1955, blz. 455); 20 juni 1955 (Bull. im PASIC., 

1955, I, 1138). 
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telijk heeft kunnen afieiden dat bedoelde 
voorwaarde niet vervuld was; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

30 april1956. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Fe1·slnggever, H. Huy-
brechts. Gel'ijkl~ticlende concl~tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 30 april 1956 
1 

1° GENEESKUNDE. - HANDEL IN VERDO
VINGSMIDDELEN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
31 DECEMBER Ht30. - LEVERINGEN VAN VER
DOVINGSMIDDELEN GEDAAN AAN GENEESHEREN EN 
VEEARTSEN, IN DE PROVINCIE GEVESTIGD, DOOR 
EEN VOOR RET PUIJLIEK GEOPENDE OFFICINA 
HOUDEND APOTREKER. 0NDERSCHEIDEN 
BOEKHOUDING. - BEGRIP. 

2° GENEESKUNDE. - HANDEL IN VERDO
VINGSMIDDELEN. - KONINKLIJK llESLUIT VAN 
31 DECEMBER 1930. - .AFLEVERING VAN DE 
VERDOVING•SMIDDELEN AFHANKELI.JK VAN EEN 
llESTELllON, GEDAGTEKEND EN ONDERTEKEND 
DOOR DE VERGUNNINGHOUDENDE KOPER. ~ 
HET VOORBRENGEN VAN DE llESTELllON MOET DE 
AFLEVERING VAN RET VERDOVINGSliUDDEL VOOR
AFGAAN. 

1 o De onderscheiden boelcho~ul'ing die, lni
dens nrtilcel 2i2 vnn het lconinlclijlc be
slttit vnn 31 december 1930 betrejfencle 
de hanrlel in slnap- en venlovingsmid
delen de apothelce1· die een voor het 
publielc geopende officina houdt, moet 
houden betrejfende de leveringen van 
ve1·dovingsmiclclelen gedaan nnn genees
heren en veenrtsen in de 1Wovindie ge
vestigd, is clezelfcle als deze voorz·ien bij 
artilcel 17 van clit koninlclijlc besl~tit, 
maar deze leveringen moeten het voo1·
werp ttitmalcen van ondersche·iclen mel
dingen. 

2° Het voorbrengen vnn een bestelbon, ge
clngtelcend en onclertelcend dam· cle 
vergunninghomlende leaper, van het1vellc 
art.ilcel 16 van het lconinlclij lc besluit van 
31 decembeT 1930 betrejfencle de hnndel 
in slnap- en verclovingsmiddelen ieder 
ajleve1·en vcm venlovingsmidclelen afhan
lcelijlc mnalct, moet de aflevering voo1·
afgnan. 

(VERHAMME EN DE SWEEMER.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. vVat het enig middel van de voorzie
ning van Verhamme betreft, alsook het 
eerste midtlel van de voorziening van 
De Sweemer, genomen uit de schending 
van artikel 22 van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930 : 1 o doordat het be
streden arrest verklaart dat artikel 22 
van het koninklijk besluit van 31 decem
ber 1\J30 moet gei"nterpreteerd worden in 
overeenstemming met de artikelen 17 en 
19 van zelfde koninklijk besluit, dan wan
neer zulks strijdig is met de principes die 
aan de basis liggen van onze strafwet, 
daar artikel 22 slechts het houden van 
een onderscheiden boekhouding oplegt ter
wijl andere artikel.en bepalen welke pun
ten in deze boekhouding dienen te worden 
vermeld en de vervolging ter zake op· 
grand alleen van artikel 22 geschiedde; 
2° doordat het arrest als bewezen aan
neemt clat de handelwijze van aanlegger 
de goede faam van de apothekers in het 
geclrang zou brengen en de mogelijkheicl 
van de controle van de proclucten zou uit
schakelen, clan wanneer deze overweging
cloor geen enkel argument gesteund wordt 
en aanlegger jegens de koper verantwoor
delijk blijft in geval van slechte levering 
en dan wanneer de bevoegde controle
cliensten te Brussel trouw op de hoogte 
werden gehouden van ieclere levering van 
verdovingsmiddelen : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 17 van het ko
ninklijk besluit van 31 december Hf30 de 
voorgeschreven boekhouding betreft met 
betrek.king tot de aankoop, de verkoop en 
het gebruik van verdovingsmicldelen, clan 
wanneer artikel 22 van zelfcle koninklijk 
besluit het houclen van een onclerscheiclen 
boeklloucling voorschrijft voor de afleve
ring door de apotheker van verclovings
middelen a an geneesheren en veeartsen; 

Overwegencle clat uit de vergelijking· 
van deze teksten voortvloeit clat het in 
beicle gevallen om clezelfde boekhouding 
gaat, cloch clat de leveringen voorzien bij 
artikel 22 het voorwerp moeten uitmaken 
van onderscheiden melclingen; 

Dat het eerste onderdeel van het micldel 
naar recht faalt; 

Wat het tweecle onclerdeel betreft : 

Overwegencle dat de in clit onderdeel 
gecritiseercle beschouwingen overtollige 
beweegreclenen uitmaken; dat clit onder-
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deel van het miudel dienvolgens bij ge
orek aan belang niet ontvankelijk is ; 

II. Wat het tweede middel van de voor
ziening van De Sweemer betreft, genomen 
nit de schending van artikel 16 van het 
koninklijk besluit van 31 december B30, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
veroordeeld heeft wegens het afieveren 
van verdovingsmiddelen zonder bestelbon, 
·dan wanneer blijkt dat volgens de wet de 
apothekers het recht hebben eens per 
maand de inschrijvingen van verdovings
middelen te verzorgen en de wet niet 
voorziet uat de afievering van de bestel
bon moet geschieden voor de verzending 
van de bestelde waren, wat ten anuere 
niet zou overeen te brengen zijn met de 
grote spoed waarmede soms bepaalde ge-
11eesmiddelen moeten worden toegediend : 

Overwegende dat zo artikel 22, lid. 2, 
van hoger vermeld koninklijk besluit 
vocirschrijft dat de apotheker maancle
lijks aan de dienst der verdovingsmidde
len gelijkluidend afschrift moeten zenden 
van de afieveringen cUe aan geneeshe1;en 
en veeartsen gedaan werden, hieruit niet 
Yoortvloeit dat de afieveringen zonder 
overlegging van een bestelbon mogen ge
·schieden; dat waar artikel 16 van zelfde 
koninklijk besluit bepaalt dat afievering 
Yan verdovingsmiddelen alleen mag ge
daan worden op overlegging van een door 
de vergunninghoudende koper gedateerde 
en ondertekende bestelbon, zulks onder
stelt dat de overlegging van de bestelbon 
aan de atlevering van de verdovingsmid
delen voorafgaat; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden ; 

III. Wat het derde mitldel van de voor
ziening van De Sweemer betreft, genomen 
uit de schencling van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat de argumentatie door 
aanlegger in zijn conclusies v66r het hof 
van beroep ingeroepen, niet op afdoende 
wijze beantwoord is geworden en onder 
andere niet gerechtvaardigd wordt het 
feit dat de ingeroepen strafbepalingen bij 
analogie en in een bredere zin zijn toe
gepast geworclen : 

Overwegencle clat bet midclel bij gebrek 
aan cluidelijkbeicl niet ontvankelijk is; 

En overwegencle, voor het overige, clat 
de substantiele of op straf van nietigbeicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt iecler aanlegger tot 
de kosten van zijn voorziening. 

30 april1956. - 2" kamer. - Yoot·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 

voorzitter. - Vet·slnggevet·, H. Louveaux. 
- Gelijlcl·ttidende oonclnsie,- H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. -- 30 april 1956 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP EEN DOOR DE BEKLAAGDE 
TER 'l'ERECH'IZITTJNG NEERGELEGDE NOTA IN
ROEPT, - GEEN VASTSTELLINGEN DAT DE BE
KLAAGDE TER TERECHTZIT'l'ING GESCHREVEN OF 
MONDELINGE CONCLUSIES ZOU GENOMEN HEBBEN. 
- MIDDEL DAT NIE'l' KAN AANGENOMEN WOR
DEN. 

Knn niet a,a,ngenornen wot·den het rniddel 
dat een gebt·elc nan antwoord op een 
doot· lle belcla(tgde ter terechtzitting 
neergelegde nota inroept, wanneer ~tit 
geen stulc van de proce(lut·e blijlct dat 
de belclaagde ter terechtzittin,q geschr·e
ven of rnondelinge conclus·ies ZO'/l gena
men hebllen (1). 

(CRAB.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
scbencling van artikel 97 van de Grond
wet, doorclat het bestreden arrest niet 
geantwoord heeft op de verweermiddelen 
door aanlegger voorgebracbt in een nota 
ter terechtzitting van 10 november 1955 
neergelegd en. aanvoerende dat de vals 
beweerde stukken op zich zelf geen titel 
uitmaakten : 

Overwegende dat nit geen stuk van de 
procedure blijkt dat aanlegger ter zitting 
van het hof van beroep schriftelijke of 
mondelinge conclusies zou genomen beb
ben; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

(1) Raadpl. de nota 2 onder verbr ., 8 juni 
1938 (An·. T'eTbr., 1938, biz. 128). 
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BU april1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlclttidende conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSVERLIES. ~ 
BEDRIJFSUITGAVEN OF LASTEN. - 0NDER
SCHElDEN BEGRIPPEN. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJTI'SBELASTING. - REGEL VAN AFTREK
KING VOORZIEN DOOR ARTIKEL 26 VAN DE SA
MENGESCHAKELDE WETTEN. - REGEL VREEMD 
AAN DE BEDRIJFSYERLIEZEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - VERKLARING VAN TOEEIGENING 
AAN DE SCHATKIST. - AANSLAG IN DE SPE
CIALE BELASTING. - MAATREGELEN DIE SA111:EN 
KUNNEN BESTAAN. 

1 o H et begrip « bedr·ijj's,vel"lies 11, dat het 
voorwerp 'llitmaalct van cwtikel 32, pa
ragraaf 1, alinea 2, van cle samenge
schalcelcle wetten bet,rettende cle inlcorn
stenbelasUnuen en het begrizJ « beclr"ijfs
ttitgave ll, t;oorzien floor artilcel 26 van 
gez'C{Jde wetten, malcen onderscheiclen 
begrippen tlit (11 . 

2° De regel van aj'trelclC'ing voorzien dooT 
artilccl 26 van de samengeschalcelcle 
wetten betre!fende cle inlcomstenbelas
tingen is V'reemcl ann cle bellrijj'sverlie
zen (2). 

3° Anngezien ae verlcladng vnn toee·iue
nin[J aan de Schatlcist, uit kmcht vwn 
nr·tilcel 123ter vnn het TVetboelc vnn 
strnj'recht, vwn lle somrnen, [!Oecleren 
of voorclelen vnn enige nanl, zo recht
streelcse als on·rechtst!·eekse, clie ae ttit 
de beclri,iv·igheill van cle schrtld·ige ont
stnne winst ·witrnalcen, en cle nanslng 
in cle specinle belnsting vnn honaerd ten 
honderd op cle winsten voortvloeiencl 
uit leveringen en pr·estctties nnn cle 
vijnncl, overeenlcornst-ig cle wet van 
15 october 1945 gevestigcl, niet van cle
zeltae nnra zijn, onllerscheiden voor
werpen hebben en verschillende ttit-

(1) en (2). Raadpl. verbr., 15 februari 1938 
(Arr. Verbr·., 1938, blz. 27; Bull. en PAsrc., 
1938, I, 49); 23 mei 1950 (Ar·r·. Ver·br':, 1950, 
blz. 601; Bull. en PAsrc., 1950, I, 678, en de 

werlcsels rnedebr·engen, lcu.nnen die 
mnatregelen sarnen bestann (3). 

(CORNELIS, 1'. BELGISCHE STAAT, 
¥INISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeu 
arrest, op Hi januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de· 
schenc1ing van de artikelen 1 en 13 van 
de' wet van 15 october 1945, en 25, 26 en 
27 der samengeschakelde wetten op de· 
inkomstenbelastingen, doordat het bestre
den arrest verklaart dat de schadever
goeding, vastgesteld door een definitief 
arrest van het militair gerechtshof op· 
100.000.000 frank Iiiet gedurende de be
lastbare periode betaald werc1 en dan ook 
niet, bij toepassing van de regelen betref
fende de bedrijfslasten en bedrijfsuitga
ven, aftrekbaar is, dan wanneer verzoe
ker steeds heeft voorgehouden, dat de 
administratie de gemelde schadevergoe
ding ten onrechte als een beclrijfslast oj' 
bedrijfsuitgave heeft behandeld, vermits 
het terzake een verlies betreft; dat aldus 
ten onrechte toepassing werd gemaakt 
van artikel 26 der samengeschakelde be
]astingswetten, vermits een verlies bij
draagt tot de vorming van de bruto-winst', 
berekend in artikel 27 : 

Overwegencle clat aanlegger het arrest 
bestrijdt in zover het beslist heeft dat 
het bedrag van de schadevergoeding welke 
aanlegger bij definitief arrest van het 
militair gerechtshof wegens Ieveringen 
aan de vijand, veroordeeld werd aan de· 
Staat te betalen, van zijn aanslag in de 
speciale belasting niet diende afgetrokkeu 
omdat die vergoeding, enerzijds, niet ge
durende het belastbare tijdperk uitbe
taald werd, en anderzijds, omdat zij, het 
gevolg zijnde van een veroordeling wegens 
een misclrijf, niet als bedrijfsuitgave kon 
worden aangezien; 

Overwegencle dat zonder te betwisten 
dat bedoelde schadevergoeding geen af
trekbare bedrijfsuitgave is, aanlegger 
aanvoert clat zij een bedrijfsverlies uit
maakt en dat cUt verlies, op grond van 
de artikelen 26 en 27 van de samenge
schakelde wetten, in het berekenen van 
de bruto-winst diende opgenomen; 

Overwegende dat het begrip « beclrijfs-

nota 3, blz. 679); 24 februari 1953 (Ar·r·. Verb!'., 
1953, blz. 439; B-ull. en PAsiC., 1953, I, 489). 

(3) Verbr., 23 september 1955 (Bull. ei< 
PAsrc., 1956, I, 32) en 31 januari 1956 (s·upra,, 
blz. 136; B1<ll. en PAsrc., 1956, I, 561). 
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verlies )), dat het voorwerp uitmaakt van 
artikel 32, paragraaf 1, alinea 2, van de 
samengeschakelde wetten en het begrip 
« bedrijfsuitgave )), voorzien door arti
kel 26 van gezegde wetten, onderscheiden 
begrippen uitmaken; dat, zo artikel 26 
der samengeschakelde wetten de bedrijfs
uitgaven betreft en beschikt dat, voor de 
vasts telling van het zui ver bed rag der 
bedrijfsinkomsten welke in de bedrijfsbe
lasting belastbaar zijn, van het bruto
bedrag der inkomsten aileen de bedrijfs
uitgaven zuilen afgetrokken worden welke 
gedurende de belastbare tijd gedaan wer
den om die inkomsten te verkrijgen of te 
behouden, in clit artikel niettemin geen 
spraak is van bedrijfsverliezen; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1 en 13 van 
de wet van 15 october 1945, en 25, 26 en 
27 der samengeschakelde belastingswet
ten, doordat het bestreden arrest. het be
lasten van een winst van 37.000.000 frank 
in de speciale belasting, winst welke ten 
voordele van de Schatkist werd verbeurd 
verklaard, bestempelt als niet indruisend 
tegen het principe der realiteit van de 
belasting, dan wmmeer de verbennl ver
klaarde winst ontegensprekelijk client af
getrokken te worden van de in de speciale 
belasting belastbare inkomsten, dat ailes
zins, door het feit der verbeurdverkla
ring, de gemelde speciale belasting client 
beschouwd te worden als zijnde veref
fend: 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende, weliswaar, dat de verkla
ring van toeeigening aan de Schatkist, 
uit kracht van artikel123ter van het Wet
hoek van strafrecht, van de sommen, goe
deren of voordelen van enige aard, zo 
rechtstreekse als onrechtstreekse, die de 
uit de bedrijvigheid van de schuldige ont
stane winst uitmaken of zo zij niet in 
beslag werden genomen, van het bedrag 
van hun waarde, en anderzijds, de aan
slag in de speciale belasting van honderd 
ten honderd op de winsten voortvloeiende 
uit ieveringen en prestaties aan de vijand. 
ingevoerd door de wet van 15 october 
1945, er allebei toe strekken aan de Schat
kist het voile bedrag toe te kennen van 
de baten die in dergelijke leveringen en 
prestaties hun oorsprong vinden; 

Maar overwegende dat de eerste van 
die maatregelen een straf uitmaakt en 
dat zijn toepassing uitsluitend tot de 
rechterlijke macht behoort; 

Dat de tweede aan de Staat de titel van 
de speciale belasting verschaft, titel die 
door de uitvoerende .macht gevestigd 
wordt; 

Overwegende dat die maatregelen niet 
van dezelfde aard zijn, onderscheiden 

voorwerpen hebben en verschillende uit
werksels medebrengen; 

Dat de door artikel123ter van het Wet
hoek van strafrecht voorziene sanctie met 
het vestigen van de speciale belasting 
samen kan bestaan; 

Waaruit volgt dat het middel naa1· 
recht faalt; 

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

2 mei .1956. - 26 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggever, H. Gilmet. ~ 
Gelijlcl~tidende concl·nsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Sneyers (van de Balie van Has
selt) en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 2 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERHAAL. - KENNISNEMING DOOR HET HOF 
VAN BEROEP, - GRENZEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRI.TFSBELASTING. - BEDRI.TFSVERLIEZEN. 
- BEDRI.TFSOORLOGSSCHADE. - VERZOEK OM 
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL TOT BEPALING VAN 
HET BEDRAG VAN DIE SCHADE. - GEEN ELE
MENTEN WAARUIT ZOU BLI.TKEN DAT DERGE
LI.TKE SCHADE DOOR DE BELAS'l'INGPLICHTIGE 
ONDERGAAN WERD. - GEEN VERPLICHTING, 
VOOR HET HOF VAN BEROEP, DERGELI.TK VER
ZOEK IN TE WlLLIGEN. 

1° Het hot van beroep, waarbij het ver
haal tegen de lieslissing van de £lirec
tenr de1· belastingen wordt aanhangig 
gemaalct door het lcrachtens arUlcel 66 
der samengeschalcelde wetten betref
fende de inlcomstenbelastin_qen ttitgeoe
tend beroep, lean, zonder .eijn machten 
te overschrijden, yeen lcennis nemen 
van lcwestfes die in het bezwaa1·sc7wift 
niet opyeworpen we1·den of waa1·o~ue1· 
de 1lirectenr van ambtswege yeen tt-it
spraalc heett gedaan (1). 

2° W anneer het niet ~titgemaalct i.s dat 
de belastingplichtige een bedTijfsoor
logsschade heett ondergaan, is het hot 
van beroezJ, waa1·li-ij een verzoelc aan
hangig is strelclcende tot het bevelen 
van een onderzoelcsmaatregel tot bepa
liny van het bed1·ag van dergelijlce 
schade, niet ve1·plicht clit verzoek ·in 
a£tnmerldng te nemen. 

(1) Raadpl. verbr., 2 december 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 316) en 20 december 1951> 
(sup1'(],, biz. 310; Bull. en PAsrc., 1956, I, 394)-
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{BOONE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
:arrest, op 7 april 1954 gewezen door bet 
Hof van beroep te Ge~t; 

Over bet eerste middel, afgeleicl nit de 
scbencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 2 en 3 van de wet van 
16 october 1945, alsmecle 19 van dezelfde 
wet, 55 en 56 van de samengescbakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen (be
sluit van de Regent van 15 januari 1948), 
2 en 6 van de wet van 17 jtmi 1938 bou
dencl wederinvoering van de nationale 
crisisbelasting en voor zoveel als nodig 
van bet besluit van de Regent boudende 
samenschakeling van die belastingen, 
doorc1at, de bestreden beslissing verklaart 
dat het bezwaarschrift beperkt geweest 
zijnde, en voldoening bekomen geweest 
zijnde op de andere punten, cleze beper
king met inwilliging de niet-ontvankelijk
beicl medebrengt van het v66r het hof 
ingeroepen recbtsmiddel, enerzijds wegens 
ontstentenis vm1 belang ten aanzien van 
de ingewilligcle posten, en anderzijds om 
reden van overschrijding van bet v66r de 
·directeur aanhangig gemaakt geschil ten 
aanzien van de bij de beperking van de 
bezwaren verzaakte betwistingen, dan 
wanneer, het hof de gegrondheid van het 
ingeroepen middel moest onderzoeken ten 
aanzien van de materiele missingen als
mede de rechtsvergissingen, welke in de 
aanslagen konden bevat zijn, dan wan
neer een nkkoord geen afbreuk doet aan 
ieder herstel van materiele missingen als
mede juridische missingen, doordat de 
aanslag der belastingen van openbare 
orde is, en dergelijke motivering niet . op 
voldoentle wijze de conclusies van reques
trant heeft beantwoorclt en gelijk staat 
met gebrek aan motivering : 

Overwegende dat aanlegger bet bof van 
beroep verwijt de door hem opgeworpen 
rna teriele en recb tsvergissingen niet te 
hebben onderzocht, met betrekking tot c1e 
ten zijnen laste in de extrabelasting en 
de daarmede verband boudende gewone 
belastingen gevestigde aanslag, hoewel 
hij zich desbetreffend bij het indienen van 
zijn oorspronkelijk bezwaarschrift ak
koord verklaard had; zulks om reden dat 
de vestiging van en de aanslag in de be
lastingen van openbare orde zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, dat de aldus bedoelde punten 
een overschrijc1ing uitmaken van het v66r 
de directeur aanhangig gemaakt geschil, 
zoals het, door aanlegger beperkt werd 
bij schrijven van 13 mei 1952; 

Overwegende dat het arrest, dienvol-

gens, terecht het door aanlegger opgewor
pen middel niet ontvankelijk heeft ver
klaard; 

Dat het hof van beroep, waarbij het 
verhaal tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen wordt aanhangig ge
maakt door het krachtens artikel 66 der 
samengeschakelde wetten uitgeoefend be
roep, zonder zijn machten te overschrij
den, inderdaad geen kennis kan nemen 
van kwesties die in het bezwaarschrift 
niet opgeworpen werden of waarover de 
directeur van ambtswege geen uitspraak 
beeft gedaan; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
c1ienvolgens regelmatig gemotiveerd is en 
dat het middel niet kan aangenomen wor-
den; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28 van de wet 
van 1 augustus 1952, en 65 en 66 van de 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen, doordat het hof ver
klaard heeft dat het bedrag der oorlogs
schade, welke verzoeker heeft gevraagd 
in mindering van zijn aanslagen te bren
gen bij toepassing van de wet van 1 au
gustus 1952, artikel 28, niet nauwkeurig 
is bepaald geworden, dan wanneer het 
zijn taak was een onderzoeksmaatregel 
voor te schrijven ingeval de heer direc
teur in gebreke was gebleven bij het pro
vinciaal bestuur van de Dienst van we
deropbouw de nuttige inlichtingen te ne
men : 

Overwegende dat aanlegger het bof van 
beroep verwijt geen onderzoeksmaatregel 
te hebben bevolen tot bepaling van het 
bedrag der , oorlogsschade die verzoeker 
gevraagd had in mindering te brengen; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
in feite, en derhalve souverein, vaststelt, 
dat « vooralsnog niet uitgemaakt is of en 
welke oorlogsscbade door hem (aanlegger) 
metterdaad ondergaan werd JJ; dat het in 
dat verband aan verzoeker, voorbeboud 
verleent << ten aanzien van bet in rekening 
brengen van de gebeurlijke door hem ge
leden bedrijfsoorlogsschade JJ; 

Overwegende dat bieruit voortvloeit dat 
het hof, bij een souvereine beoordeling, 
het in mindering brengen van de beweerde 
oorlogsschade vooralsnog niet mogelijk 
beeft geacbt; doch tlat uit voormelde vast
stelling en tevens uit het in dit verband 
gemaakt voorbehoud volgt, dat de in het 
micldel ingeroepen wetsbepalingen geens
zins geschonden werden; 

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

2 mei 1956. -'2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
~ Gelijlcluidencle oonol~tsie, H. Ganshof 
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van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 2 mei 1956 

1" INKOMSTEJNBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - VERZOEK VAN 
DE BELASTINGSCHULDIGE OM DESKUNDIG ON
DERZOEK. - VERWERPING HIEROP STEUNEND 
DAT DE BOEKHOUDKUNDIGE ELEMENTEN WAAR
OP RET ONDERZOEK ZOU DIENEN TE SLAAN NIET 
ALS VASTE ELEMENTEN VAN BEOORDELING KUN
NEN AANGEZIEN WORDEN. - WETTELIJKHEID. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - ADMINIS'l'RATIE 
VERPLICHT, BIJ OEBREK AAN INLICHTINGEN, 
TOT EEN ONDERZOEK TEN HUIZE VAN DE BE

, LASTINGPLICH'l'IGE OVER 'rE GAAN. - WET'l'E-
LIJKE AANSLAG. 

1° Is regelmatitJ gemotivem·d en wettelijlc 
gerecht·vaardigd het a1Yest dat een ver
zoek om deskundig onderzoelc op boelc
hottdkundige elementen ve1·werpt, ~van
neer het hot van bemep vaststelt dat 
de domtmenten waamp het onderzoelc 
zott dienen te slaan niet als vaste ele
menten van beoordeling lcwtnen aange
zien worden, claa1· de aanlegge1· geen 
regelmat-ige boekhottding hottdt en zelfs 
rekeningselementen verniet-igd heett (1). 

2° Wanneer de adrninish"atie, om de aan
slag te vestigen, ve1·plicht is geweest, 
bij gebrelce aan inlichtingen, tot een 
onderzoek ten htt·ize van de belasting
plichtige over te gaan en de tijdens dit 
onderzoek versh"elcte inlichtingen in 
aanmerking te nemen, kan de belasting
plichtige van ambtswe_qe aangeslagen 
wo1·den (2). (Samengeschakelde wetten 
betreffemle de inkomstenbelastingen, 
art. 56.) 

(l'RANSSENS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 april 1B54 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1315, 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek, 55 en 56 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, 2 en 7 van de samen
geschakelde wetten betreffende de natio-

(1) Raadpl. verbr., 17 december 1935 (Bull. 
en PAsrc .. lg36, I, 90). 

(2) Raadpl. verbr., 5 december 1950 (Bull. 
en PASIC., 1951, I, 208). 

nale crisisbelasting, doordat het bestreden 
arrest aanleggers conclusies niet beant
woord heeft en geweigerd heeft aanlegger 
tot het bewijs van het juiste cijfer van 
zijn inkomsten toe te laten, dan wanneer 
aanlegger in de loop van de debatten 
boekhoudkundige documenten overlegde 
die vroeger reeds aan de administratie 
onderworpen werden, te weten een uitge
breide uitbatingsafrekening, gesteund op 
gemakkelijk controleerbare documenten 
die het bestaan vaststellen van een netto 
belastbare winst van 122.305 fr. 05 voor 
het dienstjaar 1947, en hij er om verzocht 
om door een deskundig onderzoeJ,;: het be
wijs van de regelmatigheid van deze do
cumenten bij te brengen, zodat het bestre
den arrest, door op de voorgelegde afre
kening geen acht te slaan, het geloof 
geschonden heeft dat aan akten dient ge
hecht en op dubbelzinnige motieven ge
grond is : 

Overwegende dat de termen van de uit
batingsafrekening voor het dienstjaar 
1947, niet blijken uit het bestreden arrest, 
dat er geen gewag van maakt, noch uit 
enig ander stuk waarop het hof acht ver
mag te slaan; dat het middel, in zover 
het op de schending van de artikelen 1315, 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
gesteund is, derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de uitbatingsrekening 
door aanlegger ingeroepen werd, niet om 
als bewijs van het juiste cijfer van zijn 
inkomsten te dienen doch enkel om het 
gevraagde deskundig onderzoek te recht
vaardigen « de documenten waarop zij 
gebaseerd is gemakkelijk controleerbaar 
zijnde ll; 

Overwegende Clat het bestreden arrest 
vaststelt dat de documenten, waarop het 
gevraagde deskundig onderzoek zou slaan, 
niet « als vast materiaal ll kunnen aange
zien worden daar aanlegger geen regel
matige boekhouding houdt en zelfs reke
ningselementen vernietigd heeft; dat het 
aldus op ondubbelzinnige motieven het 
verzoek om deskundig onderzoek afwijst 
en tevens een passend antwoord op aan
leggers couclusies verstrekt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de wetsbepalingen aange
haald in het eerste micldel en meer be
paaldelijk van artikel 56 cler samenge
sc]).akelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, dom·dat het bestreden ar
rest, in strijcl met de door aanlegger v66r 
het hof van beroep genomen conclusies 
beslist heeft dat de taxatie regelmatig 
was, dan wanneer aanlegger in zijn con
clusies volhield dat de ambtshalve taxatie 
op het vermoedelijke bedrag der belast
bare inkomsten en niet willekeurig dient 
gevestigd te worden : 
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Overwegende dat aanlegger in zijn con
-clusies liet gelden dat de ambtshalve in 
_gevolge · artikel 56 der samengeschakelcle 
wetten gevestigde aanslag niet willekeu
rig mocht gevestigcl worden en dat de 
administratie rekening diencle te houden 
met de zware lasten clie op cle handels
ui tba ting rustten; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
aanstipt clat de aanslag gevestlgd wercl 
op grond van tijdens een onderzoek ten 
huize verstrekte inlichtingen; clat door in 
feite, en aldus op souvereine wijze cle 
bewijskracht van het claaruit voortsprui
tend vermoeclen te beoordelen, het arti
kel 56 de samengeschakelcle wetten niet 
_geschonclen heeft en cle conclusies van 
aanlegger beantwoorcl heeft; c1at het mid
del niet kan aangenomen worden; 

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

2 mei 1956. - ze kamer. - V001'Zitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl 
vQorzitter. ---'- Ferslaggevm·, H. Delahaye. 
- G~<Ujlclnidende oonolttsie, H. Ganshof 
van cler Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Platens (van de Balie van 
het Hof van beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 2 mei 1956 

~ INKOMSTENBELASTINGE~ 
AANGIFTE. - WIJZIGING DOOR DE ADMINIS
TRATIE. - AKKOORD VAN DE BELASTING
PLICHTIGE. _:_, AKKOORD GELI.JKGESTELD MET 
EEN NIEUWE AANGIFTE, WAARAAN DEZELFDE 
UITWERKSELS VERBONDEN ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFl'E. - WIJZIGING DOOR DE ADMINIS
TRATIE. - AKKOORD VAN DE BELASTING
PLICH'l'IGE. - BELAS1.'INGPLICHTIGE NIETTE
l\oiiN HEl' RECHT BEHOUDEND EEN REOLAMATlE 
TEGEN DE AANSLAG IN 1-'E DIENEN. - LAST VAN 
HET BEWIJS DER TEN ZIJNE NADELE BEGANE 
VERGISSING OP DE BELASTINGPLIOHTIGE RUS
TEND. 

l 0 Doo1· zijn alclcoonl te betttigen rnet cle 
w·ijz·igingen cloo·r ·ae adrnin·ist?·atie a.an
gebra.oht aan cle anngifte voorgesolwe
ven cloo1· nrtilcel 53 van de samenge
sohnlcelcle wetten betreffende de inlcom
stenbelastingen, stelt cle belctstingpl'ioh
tige in cle plaats van z·ijn oorstJ1'0n
lcelijlce aangi.fte een n·ieuwe, waaraan 
aezelfde -n-itwe,·lcsels veTbonclen zijn (1). 

(1) RaaclpL verbr., 29 maart on 3 mei 1955 
(A1'r. V m·b1·., 1955, biz. 646 en 734; Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 839 en 959) en nota 1 in Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 83, oncleraan verbr., 4 octo-
ber 1955. · 

2° Het aklcoorcl, floor cle belastingtJli.oh
tige betu.igcl. rnet cle cloo1' de aclminis
tratie nan zijn nangifte aangebrnohte 
w·ijzigingen, ontneernt hern het reoht 
niet een reolnrnatie tegen het beclmg 
van cle nnnslng in te clienen, maar, in 
cl'it geval, nrst op hem cle last van het 
bewijs cle1· bij cle wijziging ten Z'ijne 
naclele begnne veTgissing (2). 

(VAN NERUM, T. BELGISOHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HO]'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1953 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit cle schcn
cling van cle artikelen 97, 107, 110, 112 en 
113 van de Grondwet, 1317 tot 1332 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, 26, 53, para
graaf 1, 55, paragraaf 1, en 61, para
graaf 3, van de samengeschakelcle wetten 
betrefi'ende de inko1pstenbelastingen en 2 
van de samengeschakelde wetten op de 
na tionale crisis bela sting, 19, 2, para
graaf 3, 3, paragraaf 2, 4 en 5 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat het bestreden arrest het 
verhaal ongegrond verklaart, op grond 
van cle overweging clat de verzoekende 
partij, welke op het bericht van wijziging · 
(stuk 73 a), haar << handteken op 3 sep
tember 194!} geplaatst heeft, na een enkele 
grief te hebben geuit nopens het bedrag 
van het liggend geld v66r cle oorlog >l, ... 

« door haar akkoord van 3 september 1949 
gebonden zijncle, enkel ontvankelijk is de 
hoogte van het liggend geld op begin 1940 
te betwisten )) en alclus niet onderzoekt 
of aanleggers het bewijs hebben geleverd 
van de juridische of feitelijke vergissin
gen, waarmede het akkoord zou bel1ept 
zijn, clan wanneer clit bewijs door aanleg
gers nochtans in hun conclusies werc1 
aangeboclen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreclen arrest blijkt dat de 
aanslagen in de gewone belastingen en in 
de extrabelasting gevestigcl werden « in
gevolge de verklaringen door verzoekende 
partij gedaan ll, en dat op het bericht van 
wijziging « de aangever zijn handteken 
op 3 september 1949 geplaatst heeft, na 
een enkele grief te hebben geuit nopens 
het bedrag van het liggend geld v66r cle 
oorlog )) ; dat het daaruit afieiclt clat, voor 
het overige, aanleggers door dit akkoord 
gebonden zijn; 

(2) Raaclpl. verbr., 31 januari 1956, .•upw., 
p. 435. 
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Overwegende dat, wanneer een schat
plichtige zijn akkoord betuigt met de wij
zigingen door de. administratie aange
bracht aan de aangifte voorgeschreven 
door artikel 53 van de samengeschakelde 
wetten - artikel eveneens toepasselijk in 
zake extrabelasting - hij in de plaats 
van de oorspronkelijke aangifte een 
nieuwe stelt, waaraan dezelfde uitwerk
sels verbonden zijn; 

Dat dergelijk akkoord hem het recht 
niet ontneemt een 'i:eclamatie tegen het 
bedrag van de aanslag in te dienen, maar 
dat de last van het bewijs der bij de 
wijziging ten zijnen nadele begane vergis
sing op hem rust; 

Overwegende dat, bij hun v66r het hof 
van beroep genomen conclusies, aanleg
gers aanvoerden dat de wijziging waarop 
het akkoord gegeven werd met door hen 
bepaalde vergissingen behept was; 

Dat door te beslissen dat aanleggers 
door dit akkoord gebonden zijn, zonder 
die aanvoeringen te beantwoorden, het 
bestreden arrest zijn beslissing niet wet
telijk gemotiveerd heeft; 

.Dat derhalve het middel gegrond is; 
Dat de verbreking, welke hierna wordt 

uitgesproken, alle belang ontneemt aan 
de andere middelen; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie van wederantwoord, die 
aanleggers niet mochten neerleggen daar 
verweerder geen grond van niet-ontvan
kelijkheid heeft opgeworpen; verbreekt 
het bestreden arrest; beveelt dat melding 
van onderha vig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerder tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het I-Iof van 
beroep te Gent. 

2 mei 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
I-I. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaguever, I-I. I-Iuy-
brechts. Gel'ijlcluidende conclusie, 
I-I. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, I-II-I. Delafontaine 
(van de Balie te Kortrijk) en Van Leyn
seele. 

2° KAMER. - 2 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 
RAMING VAN DE INKOMSTEN VAN HET LAATSTE 
KWAR1.'AAL 194'1 .. - WINSTEN DOOR DE BELAS
TINGPLICHTIGE BEHAALD TUSSEN 1 JANUARI 
1940 EN 9 OCTOBER 1944. - WINSTEN DIE, 
IN EEN BEPAALD GEVAL, GEEN VERMOEDEN KUN
NEN UITMAKEN TOT RAMlNG m~)l WINSTEN VAN 
HET LAATSTE KWARTAAL 1944. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE NIET AANGEGE
VEN INKO~ISTEN. - BEWIJSLAST VAN HET BE-

STAAN VAN DIE INKOJIISTEN OP DE ADMINIS
TRATIE RUSTEND. 

1° Het hot van be1·oep mag 1~it feite
Ujlce bestanddelen, eigen aan een be
paalde zaalc, wettelijlc afie:iden dat de 
door een belastingplichUge t·ztssen 1 ja
nu.a1'i 1940 en 9 october 1944 behaalde 
winsten rteen vennoeden 11itmaken tot 
raming van de doo1· dezelfde belast'ing
plicht'i,qe behaalde w·insten tijdens het 
laatste lcwa1'taal 1944, dit is vanaf 9 oc
tober tot 31 decernbeT 1944 (1). 

2° De bewijslast van het bestaan van niet 
aanuegeven belastbare inlcomsten ntst 
op de administTatie. 

(BELGISCHE STAAT, J.,nNISTEH VAN FINANCIEN,. 
T. BIEBAU.) 

ARREST. 

I-IET I-I OF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1~53 gewezen door het 
I-Iof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1, paragraaf 1, en 19 van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oor·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, 25 paragraaf 1, en 26, 
paragraaf 1, 32, paragraaf 1, 42 en 55 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en in zover 
als no dig bij de besl ui ten van 3 juni 1941 
en 21 juli 1943, 2 en 6 van de wet van 
17 juni 1938 tot w'ederin voering van de 
nationale crisisbelasting en in zover als 
nodig, 2 en 7 der besluiten van 16 juni 
1941 en 31 juli 1943 tot samenschakeling 
van de bepalingen betreffende deze belas
ting, waar het bestreden arrest verklaart 
dat er geen wettelijk vermoeden bestaat 
dat de winst van het laatste kwartaal 
1944 evenredig dezelfde is als die behaald 
tussen 1 januari 19'40 en 30 september 1944, 
da t dergelijke stelling · niet kan aangeno
men worden voor een landbouwbedrijf, 
waarvan de meeste inkomsten voor de te 
geldemaking van de oogst verwezenlijkt 
worden, en dat moet aangenomen worden 
dat de lopende inkomstEm van dat kwar
taal met de gewone beclrijfsuitgaven van 
die periocle gelijk stonclen en aldus geen 
bijzondere winsten dienen in rekening ge~ 
bracht te worden, lletgeen ertoe leidt 

(1) Verge!. verbr., 6 december 19-55, twee 
arresten, gewezen, het ene in zake van gewone 
belastingen, he.t andere in zake van extrabelas
ting (surn·a, biz. 268 en 276; Bull. en PASIC., 
1956, I, 333 en 310). 
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systematisch de winsten behaald tussen 
9 october en 31 december 1944 van de in
komstenbelastingen betreffende het dienst
jaar 1945 en van de extrabelasting vrij te 
stellen, dan wanneer naar Juid van arti
kel 1, paragraaf 1, van de wet van 16 oc
tober 1945, de extrabelasting gevestigd 
wordt op de exceptionele inkomsten, win
sten en baten behaald gednrende het tijd
perk van 1 januari 1940 tot 31 december 
1944; naar luid van artikel 32, para
graaf 1, cler voormelde samengeschakelde 
wetten, de belasting op de bij 1 o en 3° 
van paragraaf 1 van artikel 25 bedoelde 
winsten en baten op de vastgestelde of 
vermoedelijke inkomsten van het vorig 
jaar gevestigd wordt; naar luid van ar
til•el 42, paragraaf 3, van dezelfde wetten, 
voor de in artikel 25, paragraaf 1, 1° en 3o 
bedoelde belastingplichtigen de bedrijfsin
komsten worden aangezien als toegekend 
zijnde geworden op 31 december van het 
beschouwde jaar; naar luicl van artikel 2 
van de wet van 17 juni 1938 de nationale 
erisisbelasting verschuldigd naar rata van 
de bij artikel 25 van de samengeordencle 
wetten op de inkomstenbelastingen be
doelde bedrijfsinkomsten op dezelfde 
grondslag als de bedrijfsbelasting en val
gens dezelfde modaliteiten wonlt gehe
ven; op grand van artikel 55 der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, de op g. october 1944 vast
gestelde activa eveneens mogen ingeroepen 
worden als vermoedens waaruit een llo
gere graad van gegoedheid dan uit de aan
gegeven inkomsten blijkt; in zover er 
door de wet van 16 october 1945 niet van 
afgeweken wordt, de beschikkingen van 
bedoelcle samengeschakelde belastingwet
ten, die op de bedrijfsbelasting betrekking 
hebben, van toepassing zijn op de extra
belasting en, bijgevolg, het vermoeden 
volgens well•, overeenkomstig artikel 32 
van dezelfde wetten, de gewone belastin
ge.n worden vastgesteld, oak voor de vast
stelling van de extrabelasting mag inge
roepen worden; dat er in een bedrijf, dat 
normaal na de bevrijding is voortgezet, 
geen reden is om aan te nemen dat de 
winsten van de maanden, volgende op die 
bevrijding, minder zouden geweest zijn 
dan in de laatste maanden der vijande
lijke bezetting; het alleszins onjuist is 
aan te nemen dat in een lamlbouwbedrijf 
schier alle winsten van de oogst zouden 
voortkomen en dat die oogst v66r de aan
vang van het vierde kwartaal te gelde 
zou gemaakt worden, vermits het tach 
vaststaat dat een goed gedeelte van de 
oogst nag gedurende dat kwartaal ver
kocht wordt en dat nev'ens de oogst er 
ook rekening client gehouden onder meer 
met de znivelproducten en de verkoop van 
dieren waaromtrent redeli;jkerwijze tach 
niet Iran beweerd worden dat alles zonder 
baat en buiten het vierde kwartaal zou 

gebeuren; het bestreden arrest niet a an 
de hand van vaststaande en controleer
bare gegevens heeft uitgemaakt dat door 
verweerder gedurende het bedoelde vierde 
kwartaal noch winst noch verlies werd 
gemaakt: 

Overwegende dnt het middel het bestre
den arrest uitsluitend bestrijdt in zover 
het uitspraak heeft gedaan over het be
staan van winsten behaald tussen 9 octo
ber en 31 december 1944, waarmede reke
ning zou dienen gehouden te worden voor 
de raming van de belastbare grondslag 
ten aanzien zowel van de gewone inkom
stenbelastingen betreffende het dienstjaar 
1945, als van de extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst « dat er geen wettelijk ver
moeden bestaat dat de winsten van het 
laatste kwartaal 19H evenredig dezelfde 
zijn als die behaald tussen 1 januari 1940 
en 30 september 1944 ll ; dat het de be
schouwing uitbrengt, welke van feitelijke 
aard is, dat het feitelijk vermoeden van 
evenrecligheid van de winsten met betrek
king tot voormelde tijdruimte (( mag aan
genomen worden voor bedrijven die door
lopende winsten boeken, maar dat zulks 
het geval niet is voor landbouwuitbatin
gen waarvan de meeste inkomsten door 
cle tegeldmaking van de oogst verwezen
lijkt worden ll ; dat het in feite vaststelt 
dat de administratie « niet aanvoert dat 
cle oogst van requestrant gedurende dit 
laatste kwartaal verkocht is geweest ll, 
om te besluiten dat er, in onderhavig ge
val, «client te worden aangenomen dat de 
lopemle inkomsten van dit kwartaal met 
de uitga ven gelijk stand en ll; 

Overwegende dat door alzo te beslissen 
het arrest niet ontkent dat de belasting 
op al de tijdens de belastbare tijd welke 
zich tot op 31 december 1944 uitstrekt, 
behaalde winsten wordt gevestigd, noch 
aanneemt dat de winsten behaald gedu
rende het laatste kwartaal van 1944 van 
de gewone inkomstenbelastingen betref
fencle het dienstjaar 1945 en van de extra
belasting vrijgesteld zonden zijn; dat het 
oak niet beweert da t deze wins ten niet op 
grand van vermoedens door de adminis
tratie zouden mogen geraamd worden, 
maar dat het, nit feitelijke bestanddelen 
die aan het toezicht van het hof ontsnap
pen, afieidt dat, in onderha vig geval, de 
tijdens het tijdperk van 1 januari 1940 
tot 9 october 1944 behaalde winsten geen 
passend vermoeden uitmaken tot raming 
van de bedoelde winsten van het laatste 
kwartaal van 1944; 

Dat, bij gebrek aan passende vermoe
dens waaruit het bewijs volgen zan van 
tijdens de drie laatste maanden van 194.4 
verworven belastbare inkomsten er niet 
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diende uitgemaakt te worden dat gedu
rende dit tijclperk door verweerder noch 
winst noch verlies werd gemaakt, vermits 
de bewijslast van het bestaan van niet 
aangegeven belastbare inkomsten op de 
administratie rust; 

Overwegende dat het middel dat ge
grond is, enerzijds, op een verkeerde 
interpretatie van het bestreden arrest en, 
anderzijds, op feitelijke beweringen die 
ofwel door het arrest tegengesproken zijn 
ofwel geen steun vinden in de stukken 
waarop het hof acht vermag te slaan, in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede miclclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 1317 tot 1322 van het Dur
gerlijk Wetboek, doorclat het bestreden 
arrest het geloof miskent, dat aan de 
stukken van het dossier en aan de clirec
toriale beslissing client gehecht door de 
gegevens en de conclusies ervan verkeerd 
nit te leggen; waar het verklaart clat het 
bedrag der private belastingen op 25.085 fr. 
zal bepaalcl blijven en dat het niet toege
laten is op verzoek van het bestuur het 
bedrag van de door eiser betaalcle private 
belastingen van 25.085 frank tot 30.942 fr. 
te verhogen, alhoewel eiser in zijn jongste 
besluiten zich daarmede al,koord ver
klaarcl heeft, en vercler dat, eens clat de 
clirectoriale beslissing aan de belasting
schulclige betekend is, de taxatiebevoegd
heicl van het bestuur geeindigd is, en het 
clerhalve ann de directeur niet behoort 
door een nieuwe beslissing, verkeercle be
rekeningen ten gunste van het bestuur te 
herstellen en daarcloor de toestancl van de 
belastingsch uldige te verzwaren; dan 
wanneer de clirectoriale beslissing het be
zwaarschrift afgewezen heeft; dat deze 
afwijzing in zich sluit dat het bedrag der 
betaalde private belastingen client ge
handhaafcl op 30.942 frank, zijncle bet 
door de taxatieambtenaar bij het vaststel
len der belastbare winsten in aanmerking 
genomen cijfer; clat de eiser tijdens het 
onderzoek van het verhaal in beroep aan
gevoerd heeft dat de betaalde private be
lastingen slechts 25.085 frank zouden be
dragen; dat het bestuur in zijn besluiten 
aangetoond lweft dat het cijfer van 
30.942 frank, door de taxatieambtenaar in 
rekening gebracht en door de clirectoriale 
beslissing gebandhaafd, juist is; dat de 
eiser daarmecle ingestemd heeft; dat het 
bestreden arrest aldus ten onrechte be
weert dat het beclrag op 25.085 frank client 
gehandhaafcl : 

Overwegende clat uit de v66r het hof 
van beroep regelmatig voorgebrachte con
clusies blijkt clat het door de controleur 
vastgestelcle bedrag van de belastingen 
die niet als beclrijfslasten, van de be
drijfsinkomsten aftrekbaar zijn en welke 
door het bestreclen arrest <<private belas-

tingen >> genoemd worden, 30.942 frank 
beliep en dat met clit beclrag van 30.942 fr. 
rekening werd gehouden in de aanslagen 
in de inkomstenbelastingen en in de 
extrabelasting waartegen verweercler de 
reclamatie heeft ingediencl welke door cle
beslissing van de directeur van de directe 
belastingen afgewezen werd ; 

Overwegende clerhalve clat door te ver-
klaren dat aanlegger de verhoging van 
het bedrag van becloelde belastingen aan
vroeg, beclrag dat vooraf op 25.085 frank 
zou 'vastgestelcl geworclen zijn en dat tot 
30.942 frank door het hof van beroep zelf 
zou moeten gebracht worden, het bestre
den arrest aan hogervermelcle conclusies· 
een met de bewoorclingen ervan onver
enigbare draagwijclte toekent; 

Dat het alzo de aan de processtukken 
gehechte bewijskracht geschonden heeft; 

Dat bet middel gegrond is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestre-· 

den arrest in zover het beslist « dat het 
beclrag van de private belastingen op 
25.085 frank zal bepaald blijven » en het, 
in clezelfde mute, de herziening der aan
slagen beveelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van. de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt ieclereen van de 
partijen tot de helft cler kosten; verwijst 
de zaak alzo beperkt naar het Hof van 
beroep te Drussel. 

2 mei 1956. - 26 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van Beirs,_ 
- Gelijkl1tiden,de conclusie, H. Ganshof 
van cler Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H .. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 3 mei 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
IN BELGISCH CONGO GEWEZEN BESLISSING. -
BESLISSING DIE EEN HOOFDBEWERING EN EEN 
BIJKOMENDE BEWERING AFWIJST. - GEEN 
REDEN T01' STAVING VAN HET AFWlJZEN VAN 
DE HOOFDBEWERING. - SCHENDING VAN ARTI
KEL 20 VAN DE WET VAN 18 OCTOBER 1908. 

Schenclt artikel 20 van cle wet van 18 oc
tober 1908 het arrest van een hot van 
beroep van Belgisch Oongo dat een 
hoofdbewering en een bijlcomende bewe
r-ing afwijst, zonder de reden te vermel
den tot staving van het afwijzen van de 
hoofdbewering (1). 

(1) Raadpl. verbr., 26 maart 1953 (An·_ 
Ve,·b>·., 1953, biz. 512; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 578). 
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(DRUMONT, 'l', KESTELOOT.) 

ARREST. 

RET HO:IJ';.- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juli 1952 gewezen door het 
Hof van beroep te Leopoldstad ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 23, gewijzigd 
door het decreet van 13 juli 1923, van het 
Congolees Wetboek van burgerlijke rechts
vordering (orclonnantie van 14 mei 1886), 
1 en 2 van het decreet van 12 november 
1886 tot goedkeuring van die ordonnantie, 
7, !eden 1 en 2, 20, lid 3, en 3G van de 
wet van 18 october 1908 op het beheer van 
Belgisch Congo, doordat, alclus tekortko
mencl aan de plicht welke de rechter 
heeft zijn beslissing met redenen te om
kleden die de conclusies van partijen be
antwoorden, het hof van beroep in ge
breke is gebleven het micldel te beant
woorden vvelk aanlegger tegen de exceptie 
van verjaring inriep, en in die bewoor
dingen bestoncl : « dat, indien moest be
schouwd worden dat alleen de weclde van 
7.000 frank per maand moet ,;aststellen 
of het decreet van 31 october 1931 toepas
selijk is, niettemin kan staande gehouclen 
worden dat, wat het winstcleel betreft 
van 20 t. h. door ge'intimeerde aan appel
lant verscllllldigd l>, (het contract) « niet 
onder de toepassing van artikel 34 van 
het decreet van 31 october 1931 valt; dat, 
gelet op de belangrijkheid van aanleggers 
deelnerning in de door gei'ntimeerde be
haalde winsten, moet beschouwd worden 
dat partijen, in werkelijkheid, een ver
enigingscontract hebben willen sluiten, 
niettegenstaande de gebruikte bewoordin
gen van het << aannemingscontract »; clat 
artikel 34 van het decreet van 31 october 
1931 ten slotte in die zin client ge'interpre
teercl clat slechts de vordering tot betaling 
van de lonen na een jaar vervalt l> : 

Overwegende dat appellant, thans aan
legger, om de regels van de verjaring 
eigen aan het bediendencontract van de 
hand te wijzen, onder meer bij conclusies 
staande hield dat het tussen partijen ge
sloten contract een verenigingscontract 
was « gelet op de belangrijkheid van de 
deelneming' van appellant in de winsten 
behaald door ge'intimeerde », rechtsvoor
ganger van verweersters; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
vaststelt « dat nit de overgelegde beschei
den blijkt dat appellant aan gei'ntimeerde 
door een bediendencontract gebonden 
was l> zonder die bewering te bespreken; 

Overwegende weliswaar, dat het hierop 
wijst dat, aanlegger een maandelijkse 
wedde van 7.000 frank genietend, het con
tract « door het decreet van 31 october 
1931 was beheerst en niet door het gerneen 
recht, zuals appellant beweert )) omdat 

krachtens artikel 1 van voormeld decreet 
de bijkomende toelage van een deel van 
20 t. h. in de netto verwezenlijkte winsten 
niet in aanmerking kan genomen worden 
tot het vaststellen van de wedde; dat het 
arrest echter daardoor, de bewering dat 
het contract een verenigingscontract was 
niet bespreekt, doch de' bijkomende bewe
ring van aanlegger dat, zo het contract 
een aannemingscontract was, het niet on
der de bijzondere wetgeving van het be
diendencontract valt, doch onder het ge
meen recht van de dienstverhuring; 

Dat het arrest alclus de in het middel 
aangeduide bepalingen schendt; 

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

3 mei 1956. ~ 1" kamer. - 1Toorzitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - TTerslag
ueve1·, H. Sohier. - GeUjklu.idende oon
olus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. De
meur. 

l e KAMER. - 3 mei 1956 

HUUR. - LANDEIGENDOM. - GOED AAN YEH
SCHILLENDE MEDEEIGENAAHS TOEBEHOHEND. ~ 
0PZEGGING AAN DE PACHTER DOOR EEN OF 
MEERDERE VERPACHTERS VOOR EIGEN GEBRUI.K 
GEGEVEN. -- 0VERLIJDEN VAN EEN DER PACH
TERS TIJDENS HET GEDING. '- VONNIS VAHT
STELLEND DAT UIT EEN DOOR DE ANDERE VER
PACHTEHS AANGEVOERD 1\IEUW ELEMENT JlLIJKT 
DA1' ZIJ BEROEP GEDAAN HEilBEN OP DE MEDE
WERKING VAN EEN NEEF TOT EXPLOITATIE VAN 
HET GOED. ~ VONNIS DAT NIET STEUNT OP DE 
DOOR DE OYERLEDENE YERPACHTER GEUITE WIL 
HE'l' GOED ZELF TE GEBHUIREN, 

8teu.nt niet_, om cle door (le verpachters 
vwn een lancleigenclom ,qegeven opze.q
,qinu geldig te verlclnren. op de wil het 
om·oerend ,qoecl :<ielf te gebru.il•en, geu'it 
(l001' een de1· 'llC·rpaohters, dnarna ti.i
dens het geding overleaen. het vonnis 
dat vnststelt dat 1tit een cloo1· de andere 
verpaohters aangevoerd nien~v element 
blijlct dat cle.zen be1·oep {fedaan hebben 
op de meclewerlcing vnn een neef tot 
exploitaUe 11nn llet [!Oecl. 

(VAN DE WALLE, T. MOREELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 juni 1955 gewezen door de 
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Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde, in boger beroep uitspraak doende; 

Ove1· het. enig middel, afgeleid nit de 
schending .van de artikelen 81bis (konink
lijk besluit w· 300 van 30 maart 1936, ar
tikel 6), 142· (koninklijk besluit nr 224 van 
24 december 1935, artikel 1), 3!3 en 344 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
pleging, 13HJ, 1320, 1322, 1775 (wet van 
7 juli 1951, artikel 14) van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Gr.onclwet, cloorclat 
het bestreclen vonnis, zoncler zijn beslis
sing desomtrent met reclenen te omkleclen, 
met schending van de aan de alden en 
bijzonderlijk aan verweerclers conclusies 
verschulcligcl geloof, in de zaak van cleze 
laatsten en van Oclile Moreels wercl ge
wezen, clan wanneer, deze in de loop van 
het geding overleclen zijmle, de conclusies 
van appellanten genomen werclen voor 
Hilaire Moreels en Anna Moreels, <<han
delende in hun eigen naam en voor zoveel 
als nodig in hun hoedanigheid van erfge
namen van wijlen Oclile M01·eels 11, wat 
overigens van hunnentwege de aanzegging 
impliceerde van het ov~rlijden van Ollile 
Moreels e.n de hervatting van het rechts
gelling in hun naam (schencUng van de 
artikelen 81bis [koninklijk besluit nr 300 
van 30 maart 1936, artikel 6], 142 [ko
ninklijk besluit nr 224 van 24 december 
1935, artikel 1], 343 en 344 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wet
hoek); waaruit volgt dat de rechtbank in 
het onzekere laat of, om de opzeg gelclig 
te verklaren, ze rekening heeft gehonden 
met elementen die wijlen Oc1ile Moreels 
persoonlijk betl'off'en (schencling van de 
artikelen 1775 van het Bnrgerlijk Wet
hoek, 14 van de wet van 7 juli 1951 en 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat verweerders in ver
breking, Hilaire en Anna Moreels, zoals 
Odile Moreels, op 22 october 1954 tegen 
het vonnis a q1to beroep hebben ingesteld; 

Overwegende dat Odile Moreels · op 
18 maart. 1955 · overleed, Hilaire en Auria 
Moreels als erfgenamen achterlatend; 

Overwegende dat, v66r de rechter in 
l,toger bero.ep, Hilaire en Anna Moreels 
contradictoir ter tereclltzitting conclusies 
genomen hebben, zowel in eigen naam als 
in hoedanigheid van erfgenamen hande-
lende; · 

Overwegende clat, om de aan aanlegger 
gegeven opzeg gelclig te verklaren, bet 

(1) Om met bedrog te contracteren, in de zin 
van artikel 1 van de· hypothecaire wet, moet 
de derde, bij het contracteren, kennis hebben 
van de vorige vervreemding zelve, dit is van 
de aide inhoudende overdracht van de eigen
dom van 'liet onroerend goed (verbr., 21 ja-
11Uari 1932, motieven, Bull. en PAsrc., 1932, 
I, 42; DE PAGE, bd. VII, n' 1078; DEKKERS, 

bestreden vonnis op een « nieuw element 11 

steunt, waarvan de eerste rechter onwe
tend was en door verweerders in hun con
clusies van beroep aangevoerd, te weten, 
de medewerking van een neef in de ex
ploitatie van de hoeve; 

Overwegencle dat nit gezegde conclusies 
blijkt dat bet de verweerclers zijn die met 
hun neef voeling genomen hebben om hem 
nit te nocligen met hen tot de exploitatie 
van de hoeve mecle te werken ; 

Dat nit die vaststellingen vloeit clat, in 
strijd met hetgeen het micldel onderstelt, 
cle rechter over de grond zijn beslissing 
niet heeft gesteund op elementen die wij
len Oclile Moreels persoonlijk betroff'en; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

3 mei 1956. ~ 16 kamer. - Yoorzitter, 
H. V\Touters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Demoulin. - Gelijlcl'Uidende 
ooncl·nsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaaL Pleiter, 
H. Simont. 

l ° KAMER. - 3 mei 1956 

VOORRllJOHTEN EN HYPOTHllJKllJN. -
ARTE AAN OVERSCHRIJVING ONDERWORPEN 
DOCH NIET OVERGESCHREVEN. - NIEr TEGEN
STELBAAR AAN DERDEN DIE ZONDER BEDROG 
GECONTRACTEERD HEBBEN. - BEDROG. ·
BEGRIP. 

Is, 'in de zin van artilcel 1 van de wet 
van 16 december 1851, geen clercle clie 
rnet bed1-og gecont~·acteerd heett en aan 
wie, clienvol,qens, een alhoewel niet 
overgeschreven akte inhmtdencle ver
vreernding van onroerend goed lean te
gengesteld wo1-rlen, eon derde die alleen 
Tcennis heett van de aanspmalc van een 
per soon op de e·igendorn van-dit goed (1). 

(BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE 
DE BELGIQUE, T. DUMEUNIER.) 

AHTIES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

P·recis de droit civil belge, bd. I, n' 1491; 
KLUYSKENS, Voor•·echten en hypothelcen, n' 30; 
Repe1·t. prat. dr. belge, v" Hypotheques et pri
vileges immobilie1·s, n' 93); het volstaat dus 
niet dat de derde kennis zou hebben van de 
enkele aanspraak van een andere persoon dan 
de medecontractant op de eigendom van het 
onroerend goed. 



-734-

Overwegende dat uit de aan het hof 
overgelegde stukken blijkt dat aanlegster, 
op 20 december 1951, aan dame 't Kindt 
een krediet geopend heeft, dat door een 
hypotheek op een te Sint-Lambrechts-Wo
luwe gelegen onroerend goed gewaarborgd 
was; 

Dat gezegd onroerend goed, volgens cle 
vermeldingen van de registers van de be
waring der hypotheken, aan dame 't Kindt 
toebehoorde; 

Dat, toen aanlegster, die wegens cle 
niet-betaling van de door dame 't Kindt 
verschuldigde sommen, tot de verkoop bij 
cladelijke uitwinning van het met hypo
theek bezwaard onroerend goed wilde 
cloen overgaan, verweerder Dumeunier 
zich tegen het bezoek van dit onroerend 
goed verzette, om reden dat hij er eige
naar van was ten gevolge van een ver
vreemding welke in december 1945 mon
deling in zijn voordeel geschiedde en die, 
naar hij beweerde, door aanlegster reeds 
v66r 20 december 1951 gekend was, en 
tegen deze laatste, dienvolgens, kon inge
roepen worden; 

Overwegende dat aanlegster clie ver
weerder gedagvaard had om zich te horen 
machtigen het onroerend goed te bezoeken 
en te doen bezoeken, en om verweerder 
tot schadevergoeding te horen veroorde
Ien, van haar vordering door het bestre
den arrest werd afgewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit cle 
schending van de artikelen 1 van de hypo
thecaire wet van 16 december 1851, (ge
wijzigd door artikel 4 van de wet van 
8 juli 1924) en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat op het ogenblik waarop 
haar rechten ten opzichte van de weduwe 
't Kindt zijn ontstaan, aanlegster een 
« onzekere ken11is >> had van de monde
ling, niet overgeschreven, vervreemding 
aan verweerder toegestaan, en gerechtigd 
was om over haar juistheid te twijfelen, 
nochtans beslist dat zij op geldige wijze 
het gebrek van overschrijving van de be
weerde akte niet meer kan aanvoeren 
daar die <i onzekere >> kennis << ernstig 'l 
was, aldus door aanlegster zelf aangezien 
en na het verlijden van de hypotheekakte 
juist werd bevonden, dan wanneer de 
akten onder de levenden waarbij zake
lijke onroerende rechten andere dan voor
rechten en hypotheken overgedragen of 
aangewezen worden aan de derden die 
zonder bedrog zouden gecontracteerd heb
ben niet kunnen tegengesteld worden zo
lang die akten voluit niet overgeschreven 
werden in een dam·toe bestemd register, 
ten kantore van de bewaring der hypo
the-ken binnen welks arrondissement de 
goederen zijn gelegen, en dat «de derden >> 
die zonder bedrog zouden gecontracteerd 
hebben, degenen zijn die, wanneer hun 

rechten tot stand kwamen, geen kennis. 
hadden van de niet overgeschreven titel 
welke tegen hen gestelcl is, daar deze ken
nis bestaat of niet, en niet vatbaar is 
voor tt·appen in de zekerheid·, waaruit 
volgt dat een << onzekere >> zelfs << ern
stige J> kennis niet volstaat om de derden 
te beletten zich op bet gebrek van over
schrijving van de titel te beroepen indien 
zij gerech tigd zijn om over deze laa tste
te twijfelen en dat welke omstandigheid 
ook, gebeurd na de totstandkoming der 
rechten van clie clerden en welke a pos
teriori de werkelijkheid van een titel be
wijst waarvan de derden slechts << een 
onzekere >J lrennis hadden, zonder invloed 
is op de niet-tegenstelbaarheid van de
niet-overgeschreven titel : 

Overwegende dat krachtens artikel 1 
van de hypothekaire wet van 16 december 
1851, de akten inhoudende overdracht van 
zakelijke onroerende goederen tegen der
den niet kunnen ingebracht worden tot 
wanneer zij overgeschreven zijn geweest ; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
aangevoerde mondelinge vervreemding 
niet overgeschreven was toen dame· 
't Kindt op het vervreemd goed, op 20 de
cember 1951, ten voordele van aanlegster 
hypotheek vestigde; 

Overwegende, echter, dat de niet over
geschreven akte slechts aan derden die 
zonder bedrog gecontracteerd hebben, dit. 
wil zeggen die de niet overgeschreven 
akte niet gekend hebben, niet kan tegen
gesteld worden; dat verweerder v66r de 
rechter over de grand staande hield dat 
aanlegster, bij de vestiging van de hypo
theek, niet te goeder trouw was, daar
zij kennis had van de mondelinge ver
vreemding van december 1945 ; 

Overwegende dat de rechter over de· 
grand erop wijst dat aanlegster, bij de
vestiging van de hypotheek een ernstige 
alhoewel onzekere kennis had van de ver
vreemding aan verweerder in december 
1945 door de weduwe 't Kindt mondeling 
toegestaan; 

Overwegende nochtans dat, uit de ver
gelijking van deze verklaring met haar 
verband, blijkt dat hetgeen waarvan aan
legster kennis had niet de mondelinge 
verkoopovereenkomst van december 1945· 
was, doch verweerders aanspraken op de 
eigendom van het onroerend goed waarop
hypotheek ging gevestigd worden; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit de enkele kennis door aanlegster van 
verweerders aanspraken, overigens door 
de weduwe 't Kindt toen tegengesproken, 
niet mocht afleiden dat aanlegster gecon
tracteerd had, met << bedrog >> in de zin 
van die term zoals bepaald bij artikel 1 
van de hypothekaire wet, en dat de aan-
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gevoerde ' vervreemding tegen haar kon 
ingeroepen worden; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroet} 
te Luik. 

3 mei 1956. ~ 16 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Piret. - Gelijlclnidende con
cl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleitm·s, HH. Van 
Ryn en De Bruyn. 

l" KAMER. - 4 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGFJN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AANGIFTE NIET 
GEDAAN OVEREENKOMSTIG HET DOOR DE :MINIS
TER VAN ~'INANCIEN VASTGESTELD MODEL. ~ 
AANGIFTE DIE MET EEN ONBESTAANDE AANGIFTE 
GELIJKSTAAT EN MITSDIEN EEN AANSLAG VAN 
AMBTSWEGE KAN MEDEBRENGEN. 

2° INKOMSTFJNBELASTINGFJN. 
AANGIFTE. - AANGIFTE GEDAAN OP EEN FOR
MULIER DA1' DE BELASTINGPLIOHTIGE NIET 
ZELF INGEVULD HEEFT.- HANDTEKENING NlET 
VOORAFGEGAAN VAN DE EIGENHANDIGE VERMEL
DING « GOEDGEKEURD ll. - AANGIFTE DIE MET 
EEN ONBESTAANDE AANGIFTE GELIJICSTAAT. 

1 o De administ1·atie is r;eTechUgd van 
ambtswege cle aanslag van de belastin,q
plichUge te vestir;en wanneeT dezes aan
gifte niet werd gednnn oveTeenlcomsUg 
het cloo1· cle Minister vnn financU!n vast
gesteld model en zij mitsdien met een 
onbestaande nnngifte geUjlcstant (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 53, par. 1, 
54, par. 1, en 60; koninklijk besluit van 
22 september 1937, gewijzigd door het 
besluit van de Regent van 31 october 
1947.) 

2° Staat gelijlc met een onbestaande aan
gifte, omdat z'ij n·iet wenl gednan ove1·
eenlcomstig het doo1· de Minister van 
financien vastgesteld moclel, de nangijte 
waarop cle hnndtelcening van de belas
tingplichtige, die het to1·mnUeT van aan
gifte niet zelf ingevu.ld heett, niet vooT
afge,qnnn is vnn de eigenhnndige ver
melding << r;oedgelce·zwd )) (2). (Samenge-

(1) Raadpl. verbr., 4 october 1955 (supm, 
biz. 68; Bull. en PASIC., 1956, I, 83). 

(2) Zie nota 2 onder het arrest in Bull. en 
PASIC., 1956, I, 930. 

' ' 

schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 53, par. 1, 54, 
par. 1, en 60; koninklijk besluit van 
22 september 1937, gewijzigd door het 
besluit van de Regent van 31 october 
1947.) 

(DELAMARE, '1'. BELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste miadel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846, 
van de wet vau 26 maart 1948, 55, 56 en 
74 van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, door
dat het lJestreden arrest beslist dat « zo 
het juist is dat de administratie nooit 
verplicht is de voorschriften van arti
kel 56 in acht te nemen en met een on
volledige of onjuiste aangifte rekening 
mag houden, er evenwel nog moet bewe
zen worden dat zij ter zake ervan afge
zien heeft dergelijke procedure te volgen, 
daar verzakingen niet vermoed worden )) , 
dan wanneer, eilerzijds, naar luid.van ar
tikel 2 van de wet van 15 mei 1846, de 
betwiste aanslagen op het kohier moesten 
worden gebracht v66r · de afsluiting van 
het dienstjaar 19·47, welke bij de wet van 
26 maart 1948 ·OP 31 augustus 1948 was 
vastgesteld geworden, en, anderzijds, 
waar bewezen was dat de litigieuze aan
slagen na die datum op het kohier waren 
gebracht geworden, de administratie, die, 
om cle forclusie te ontgaan de bnitenge
wone termijnen van artikel 7 4 inriep, het 
bewijs ervan diencle bij te brengen dat zij 
de vereiste voorwaanlen vervulde om de 
bepalingen van voormeld artikel 74 toe te 
passen, en te dien einde diende te bewij
zen dat de aanslagprocedure welke zij ter 
zake gevolgd had die van artikel 56 was 
en niet die van artikel 55 van de samen
geschakelde wetten op de inkpmstenbelas
tingen : 

Over belde onderdelen van het middel : 

Overwegende dat aanlegger door dit 
middel betoogt dat het arrest de binnen 
de buitengewone termijn gevestigde aan
slag wettelijk zou bevonden hebben, zon
der dat het bewijs bijgebracht was dat 
die aanslag gevestigd werd door de pro
cedure van aanslag van ambtswege, als 
omschreven in artikel 56 van de ~ttmen
geschakelde wetten; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na terecht erop g·ewezen te hebben dat de 
administratie de aanslag van ambtswege 
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mocllt vestigen ingeval een aangifte· niet 
was gedaan geworden overeenkomstig het 
door de Minister van financien vastge
steld model, en zij mitsdien met een on
bestaande aangifte gelijkstond - lletgeen 
ten deze llet geval was, daar de llandteke
ning van de belastingpliclltige niet voor
afgegaan was van de eigenllandige ver
melding « goedgekeurd ll, - aanleggers 
eis afwijst volgens welke llet de proce
dure van artikel 55 cler samengescllakelcle 
wetten was die gevolgd was geworden, en 
besluit clat (( integencleel Jl uit de elemen
ten waarop llet wijst blijkt dat de aclmi
nistratie de aangifte nocll expliciet, nocll 
impliciet erkend heeft en dat zij gerech
tigd was de aanslag van mnbtswege te 
vestigen; -

Dat llet llof van beroep claardoor im
pliciet tlocll zonder dubbelzinniglleid vast
stelt dat tle administratie de procedure 
van aanslag van ambtswege gevolgcl 
lleeft; 

Dat het mitldel feitelijke gronclslag 
mist; 

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

4 mei UJ56. - 1" kamer. - Voorzitter 
en verslagtJeve·r, H. Bayot, raadsheer 
waarnemend voorzitter. -· Gelijlcl~ciclende 
concl~csie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Rous
seaux (van de Balie van het Hof van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

le KAMER. - 4 mei 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJ!!SBELASTING. - BEDRIJJ!SUITGAVEN. -
CONTRACTUELE VERniNTENIS BIJ HET VER
STRIJKEN VAN EEN HUUR DE GEDANE UITGRA
VINGEN TE DEMPEN.- DE'<lPINGSWERKEN N!ET 
UITGEVOERD VOOR HE'l' VERSTRIJKEN VAN DIE 
HUUR. - BEDRAG DE KOSTEN VOOR RET OEM
PEN EELICHAMEND. - BEDRAG DAT NIET MAG 
WORDEN Al<GETROKKEN VAN DE EEDRIJJ!SIN
KOMSTEN, ALS BEDRIJJ!SUITGAVEN, VOOR EEN 
DIENSTJ AAR WELK DIT TIJDENS HETWELK DE 
WERKEN WERKELIJK WERDEN BETAALD VOOR

AFGING. 

Wanneer een in cle beclrijfsbelasting aan
geslagene belastingsch11ldige zich ertoe 
verbonclen heett, jegens cle eit7enaar van 
terreinen wellce hi.f uelmunl heett tot 
het delven van aarde, bij het verstrij
lcen van de. huur de door hem geclane 
uitgravingen te clernpen en wanneer hi:i 
clie denipinuswerlcen v661· het ver·strij
lcen van de hmcr· niet witgevoercl heeft .. 
ma,q het bedrag, dcct de lwsten voor het 

clem.pen belichaarnt, 1viet wo·rclen afge
t·rolclcen, als Ujdens het belastbaar tijcl
perlc tJedane beclrijfs·nitgave, van het 
bnctobeclra,q van cle beckijfsinlwmsten 
·van het d·ienstjaa1· wellc d-it, tijdens 
hetwellc cle werlcen ·we·rlceUjlc wer·clen 
betaalcl, voomfging (1) (2). (Samenge
schakelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen, art. 26.)· 

(PASEK, T. BELGISCHE STAAT, 
l\HNISTER VAN J!INANCIEN.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 2(i november 1954 gewezen door· 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van cle artikelen 26, 27, para
gTaaf 2, 5°, 5,1 en 55 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sarnen
geschakeld bij de besluiten van 3 juni 
19'41 en naderhancl bij besluit van de Re
gent van 15 januari 1ll48, alsmede van 
artikel ll7 van de Gro:pclwet, doordat llet 
hestreden arrest geweigerd heeft als be
clrijfsschulcl in lloofde van aanlegger te· 
bescllouwen, en derhalve llet karakter van 
belastbare winst toegekencl lleeft aan een 
som van 141.950 frank, welke verscllul
cligcl was voor llet dempen van uitgravin
gen welke in 1947 gedaan werden in de 
door liem voor het uitoefenen van zijn 
nijverlleicl gelluurde grond, dan wanneer 
naar luicl van llet huurcontract betref
fende die groncl, de huurcler gehouden is 
op zijn kosten de door hem gedane uit
gra vingen te dempen, en de verscllulclig
heid van dergelijke som mitsdien klaar
blijkelijk, zoniet een uitgave in de strikte 
zin van llet woord, altllans een bedrijfs
last voor het aanslagdienstjaar uitmaakt: 

Overwegende dat blijkens de bestreden 
beslissing aanlegger zicll ertoe Terbonden 
had, jegeris de eigenaar van de terreinen 
welke hij gelluurd had tot llet delven van 
zancl en plastisclle aarcle, bij llet verstrij
ken van de lluur of na uitputting van de 
laag cle door hem gedane uitgravingen .te 
dempen, daar demping naarmate van llet 
vorderen der ontginning niet mog·elijk 
was; 

Overwegende dat aanlegger, zonder te 
stellen clat llij die werken inderdaad tij
dens het jaar 1947 zou uitgevoerd hebben, 
op llet passief van llet dienstjaar een som 

(1) De zaak waarvan het hof te kennen had 
ging het in werking treden van artikel 1 van 
de wet vaA 28 maart 1955 vooraf. 

(2) Raadpl. verbr., 17 mei 1955 (A1·r. Jferbr., 
1955, blz. 780; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1026). 
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van 141.950 frank gebracht heeft, de kos
ten voor het dempen van de tijdens het 
jaar 1947 gemaakte uitgravingen belicha
mend; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing terecht geweigerd heeft deze som als 
een bedrijfsuitgave te beschouwen welke 
gedurende het belastbaar tijdperk werd 
gedaan en naar luid van artikel 26, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
van de bedrijfsinkomsten mag worden af
getrokken; 

Overwegende dat immers uit het arrest 
is af te leiden dat het bedrag door aan
legger niet werkelijk tijdens het jaar 1947 
is betaald; 

Dat het middel naar recht fault; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Gron<lwet, doordat, waar bij het hof 
conclusies aanhangig waren door welke 
aanlegger onder meer deed gelden << dat 
het huurcontract (en de bestuurlijke re
glementen) aan verzoeker oplegden na 
uitputting van de laag de grond te dem
pen, dat verzoeker zulks niet naarmate 
van het vorderen van de ontginning heeft 
kunnen doen, daar het delven boven
gronds geschiedde en niet in g·angen, dat 
verzoeker zich mitsdien ertoe heeft moe
ten verbinden voormelde som van 
141.!l50 frank te betalen aan de naamloze 
vennootschap die zich ermede belastte in 
zijn plaats de nodige werken uit te voe
ren, dat het hier dus wel een onmiddel
lijke, absolute, zekere en ter zake duide
lijk bepaalde schuld geldt, welke klaar
blijkelijk niet onderhevig is aan de be
drijfsbelasting ll, het bestreden arrest zich 
ertoe beperkt heeft het kwestieuze bedrag 
te beschouwen als het voorwerp zijnde 
van een provisie, aangelegd met het oog 
op een later door aanlegger uit te voeren 
demping, aldus het door deze inzonder
heid bedoeld element buiten beschouwing 
latend, namelijk de verbintenis aange
gaan ten opzichte van een derde, de met 
het uitvoeren der werken belaste vennoot
schap, en gevolglijk te kort doend aan de 
verplichting welke de rechter heeft zijn 
beslissing te rechtvaardigen door overwe
gingen welke de voorgestelde middelen 
passend beantwoorden : 

Overwegende dat uit aanleggers conclu
sies v66r het hof van beroep niet blijkt 
dat hij het « onmiddellijk, absoluut en 
zeker ll karakter van bovengemelde schuld 
van 141.950 frank zou afgeleid hebben uit 
de verbintenis - door hem aangegaan 
jegens de vennootschap bij welke hij zijn 
nijverheid ingebracht had - haar die som 
te be tal en omda t « zij zich ermede be
lastte in zijn plaats de nodige werken uit 
te voeren )l ; 

VERRR., 1956. - 47 

Overwegende, immers, dat aanlegger bij 
die conclusies uiteenzet dat bedoelde ver
bintenis enkel het gevolg is van de op hem 
rustende verplichting de grond weer aan 
te vullen na uitputting van de laag, zodat 
evenmin als aanlegger zelf,. de vennoot
schap, die in zijn verplichtingen was ge
treden, tot het uitvoeren van die werken 
v66r dat tijdstip gehouden kon zijn en 
dat zij niitsdien pas alsdan de kosten 
ervan van aanleg·ger kon vorderen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
alclus impliciet doch passend de conclusies 
beantwoord en de bewijskracht ervan niet 
geschonden heeft, door aan te tonen dat 
de verplichting te dempen, welke de over
nemende vennootschap op zich genomen 
heeft niet opeisbaar was en niet werkelijk 
tijdens het jaar 1947 nagekomen was ge
worden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

4 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggever, H. De Bersaques. 
- Gelijlclttidende co1wlus·ie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

l c KAMER. - 4 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
l1JXTRABELASTING. - FEITELIJKE VERMOE
DENS DOOR DE ADMINISTRATIE INGEROEPEN OM 
VAST TE STELLEN DA'l' EEN BELASTINGPLICHTIGE 
DE EXTRABELASTING SCHULDIG IS. - SOUVE
HEINE BEOORDELING VAN DE BEWIJSWAARDE 
VAN DIE VERMOEDENS. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
l1JX'l'RAilELASTING. - HOEDANIGHEID VAN BE
LAS'l'INGSCHULDIGE. - VOORWAARDEN VOOR 
IIAAR BE3'l'AAN. 

1° Is souverein de beoordeling in feite, 
do01· het hot van beroep, van de bewijs
waa!·de 'Van de feitelijke 'Uermoedens 
wellce de adrninistraUe inroept 01n tot 
het besluit te lcomen dat een belastin,q
pliehtige de emtrabelast'ing schuldig 
is (1). 

2° Orn aan de emtrabelasUng onderhe1;ig 
te z·ijn is het niet nodig een winstge
vende activiteit gehad te hebben of zelfs 
door eigen bea1·ijvighe·ia emcepUonfle 
baten geboelct te hebben; het volstaat 

(1) Verbr., 19 october 1954 (Ar1·. Yerbr., 
1955, blz. 91; Bull. en PASIC., 1955, I, 141). 
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emceptionele baten te hebben verkre
gen (1). 

(DUBUISSON, 1'. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juli 1!l54 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat aanlegster bij het hof 
van beroep in beroep gekomen is van de 
beslissing van de directeur der belastin
gen die de aanslag in de extra belasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten op hef be
drag van 241.750 frank gehanclhaafd had; 

Overwegende dat het hof van beroep 
het beroep verworpen heeft, met verbete
ring evenwel van een materH~le vergissing 
en met verminclering, tengevolge van die 
verbetering, van het belastbaar bedrag 
van 241.750 frank op 211.750 frank; 

Over het micldel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Gronclwet en van de paragrafen 1 en 3 
van artikel 2 van de wet van 16 october 
1945 tot invoering van een extrabelasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten ,en baten, alsmede van 
de artikelen 25 . en 27 van de samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen, doordat het bestreden arrest ver
klaarcl heeft « dat door de aangifte van 
verzoekster zelf het bewijs is geleverd dat 
zij in october 1944 over een bedrag in 
numerair van 234.000 frank beschikte, en 
d:it anderdeels nit de bijzondere omstan
digheclen blijkt clat cUt bedrag, hetwelk 
door zijn aanzienlijkheid exceptioneel is, 
niet kan voortkomen van activa welke 
v66r 1 jannari 1940 bestonclen; clat de 
'adrriinistratie mitsclien terecht heeft knn
nen overwegen clat het hier nooclzakelijk 
inkomsten betrof welke geen andere oor
sprong konden hebben clan een der cate
gorieen omschre.ven in artikel 2, para
graaf 1, letters a tot /, van de wet van 
16 october 1945 (arrest verbreking Emile 
Parys van 20 januari 1953, arrest verbre
king nuchkremer van 23 jannari 1953) )), 
dan wanneer ter zake de aanslag in de 
.extrabelasting enkel bernst op een balans 
cler activa tnssen 1940 en 1944, en de ac
tiva van 1940 door de aclministratie een
voudig vermoed zijn; dan wanneer de 
administratie derhalve het bewijs ervan 
diende bij te brengen, om bedoeld ver
Inoeden te staven, dat aanlegster in cle 
loop van de oorlogstijd winstgevende ope
ratien had nitgevoerd die inkomsten op-

(1) Verbr., 3 en 31 mei 1955 (Bull. en PAsic., 
1955, I, 956 en 1075). 

geleverd hadden welke binnen de perken 
van artikel 2, paragraaf 1, van de wet 
van 16 october 1945 vallen; dan wanneer, 
door de administratie van dit bewijs te 
ontslaan zonder zijn zienswijze verder te 
verantwoorden, en dan als aanlegster 
nochtans een argument afgeleid had nit 
het feit dat zij sedert 1H35 generlei acti
viteit meer had gehad en zij te dien aan
zien zelfs getuigschriften overgelegd had, 
het bestreden arrest de in het micldel aan
geduide wetsbepalingen geschonden heeft: 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat de rechter over de groncl, om 
te bepalen of aanlegster aan de extrabe
lasting onderhevig was, niet enkel ge
stennd !weft op het feit dat zij in 1944 
een zeer aanzienlijke som in specien .be
zat, maar tevens op de vergelijking tussen 
de activa welke dat bezit aan het licht 
bracht, en de activa welke bij llet ont
staan van het belastbaar tijdperk beston
clen, zoals zij bleken volgens de vermoe
dens of de indicien welke het arrest op
smnt; 

Overwegende dat de rechter over de 
groncl nit deze vergelijking afgeleid heeft 
clat het bezitten, door aanlegster, van be
doelde som enkel kon voortvloeien nit 
belastbare inkomsten, winsten of baten; 

Overwegende dat het hof van beroep 
al(lns in feite en gevolglijk sonverein de 
bewijswaarcle van de feitelijke vermoe
dens beoordeeld heeft welke de adminis
tratie inriep om tot het besluit te komen 
dat aanlegster de extrabelasting schuldig 
was; 

Overwegende dat, om aan de extrabe
lasting onderhevig te zijn, het niet nodig 
is een winstgevencle activiteit gehacl te 
hebben of zelfs door eigen bedrijvigheid 
exceptionele baten geboekt te hebben, 
maar dat het volstaat ze te hebben ver
kregen; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel 
betreft, dat het hof van beroep het middel 
beantwoord heeft hetwelk afgeleid was 
uit het feit dat aanlegster geen beroep 
nitgeoefend of geen winstgevende bedrij
vigheid gehad had welke !mar belastbare 
inkomsten konden verschaft'en, enerzijds, 
door te verklaren dat de door haar over
gelegde getuigschriften de juistheid van 
het door haar gestelde niet bewezen, an
derzijds, door te beslissen dat de som 
welke zij in haar bezit had niet kon 
voortkomen dan nit een der bronnen in 
artikel 2, paragraaf 1, letters a tot f, 
aangednid; 

O''erwegende dat, waar hij vastgestel<l 
had dat clit bedrag enkel kon voortvloeien 
nit een der in die bepaling tiangednide 
bronnen, de rechter over de grond niet 
behoefde te preciseren of de oorsprong 
van bewust bedrag in de bedrijfs- of in 
de winstgevende activiteit van aanlegster 
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gelegen was, en bijgevolg expliciet het 
door dezelve ingeroepen middel te beant
woorden, aangezien, al ware het middel 
ingewilligd geworden, de door het arrest 
gegeven beslissing desalniettemin gerecht
vaardigd bleef ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
mid del gegrond is; 

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

4 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. l3ayot, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Piret. - Ge
lijkltt.idende oonolttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 7 mei 1956 

10 MILITIE. - UITSTEL EN VRIJSl'ELLING 
WEGENS MORELE GROND. - KOSTWINNER VAN 
HE'l' GEZIN. ____. JN AANMERKING TE NEMEN 
INKOMEN. - IN DE BEDRIJFSBELASTING BE
LASTBARE INKOMSTEN EN ALLE ANDERE NETTO
INKOMSTEN, ONGEAOHT DE BRON ERVAN. -
ZIN VAN DEZE LAATSTE 'l'ERMEN. 

zo MILITIE. - UITSTEL EN VRIJSTELLING 
WEGENS liWRELE GROND. - KOSTWINNER VAN 
HET GEZIN. - IN AANMERKING TE NEMEN 
INKOMEN. - VRIJWILLIG AAN MUTUALITEITS
VERENIGINGEN ALS VERZEKERING TEGEN ZIEKTE 
EN INVALIDITEIT GESTORTE BIJDRAGEN. 

1o Het in aanmerlcing te nemen inlcomen, 
om ttit te malcen of een dienstpliohtige 
reoht heeft op witstel of vrijstelling, als 
lcostwinner van het gezin, on•vat niet 
enlcel de in de beddjfsbelasting belast
ba,·e fnlcomsten, dooh insgelijlcs alle an
dere netto-inlcomsten, ongeaoht de bran 
ervan,· onde1· deze laatste termon moe
ten worden verstaan alle netto-inlcom
sten, ongeaoht httn oorsprong of hun 
aard, ande1·e dan de in de bedrijfsbe
lasting belastbare inlcomsten en onder 
meer het gedeelte der bedrijfsinlcomsten 
dat van bewu.ste belasting v1·ijgesteld 
is (1). (Wet van 15 juni 1951, art. 10, 
par. 2, 1o, en art. 12, 4°.) 

zo Het in aanmerlcing te nemen inlcomen, 
om uit te malven of een dienstpliohtige 
reoht heeft 011 ttitstel of vrijstelling, als 
lcostwinne1· van het gezin, omvat onde1· 
meer cle vrijwWig aan mttttwliteitsver-

(1) en (2) Vergel. verbr., 7 maart 1955 (A•·•·. 
Yerb•·., 1955, biz. 572; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 738). Raadpl. oak verbr., 12 juli 1938 (A•-r. 
Ve1·b•·., 1938, biz. 178; Bull. en PASIC., 1938, 
I, 2-81) ; 21 december 1953, twee an·esten (A1T. 

enigingen als verzelce,-ing tegen zielcte 
en invaliditeit gestoTte bijdragen (2). 
(Wet van 15 juni 1951, art. 10, par. 2, 
1 o, en art. 12, 4° ; samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 26 en 30bis.) 

(SAORE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 februari 1956 gewezen 
door de hoge militieraacl; 

Over het miclclel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 10, paragraaf 2, 1°, 
van de wet van 15 juni 1951 op de militie, 
2S, paragraaf 4, en 30bis van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doorclat de bestreden be
slissing, om te bepalen of aanlegger de 
kostwinner van zijn moeder, weduwe, is, 
het bedrag in aanmerking neemt van een 
bijdrage welke vrijwillig gestort werd aan 
een mutualiteitsvereniging als verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit en welke van 
de bedrijfsbelasting vrijgesteld is, dan 
wanneer die bijdrage een aftrekbare be
drijfsuitgave uitmaakt, en clan wanneer, 
zo de wet voorschrijft alle andere netto
inkomsten, ongeacht de bron, in aaniner
king te nemen, zij daar enkel de andere 
inkomsten dan de bedrijfsinkomsten be
doelt, zoals het kadastraal inkomen van 
de onroerende goederen en de inkomsten 
uit roerencle goederen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 30bis van de 
samengeschakelcle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen vrijdom van de be
drijfsbelasting verleent voor het deel der 
bedrijfshalve genoten winsten, bezoldigin
gen of baten dat gebruikt wordt tot bij
clragen vrijwillig gestort aan mutualiteits
verenigingen als verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit, zowel voor de belasting
schuldenaar zelf als voor de leclen van 
zijn familie die te zijnen laste zijn; 

Overwegende dat het krachtens deze 
wetsbepaling is. clat het bedrag der in het 
middel vermelcle bijclrage niet in de onder 
de bedrijfsllelasting vallende grondslag is 
begrepen geworden, en geenszins omdat 
het een bedrijfsuitgave zou uitmaken 
welke naar luid van artikel 26 van boven
gemelde wetten mag afgetrokken worden ; 
dat de bestreden beslissing mitsdien te
recht de litigieuze bijclrage aangezitn 

Y e•·b•·., 1954, biz. 2-89 ·en 291; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 352 en 353); 14 februari 1955, twee 
arresten (Ar•·· Ym·b•·., 1955, biz. 488 en 489; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 638 en 639). 
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heeft als gestort door midclel van de 
netto-inkomsten; 

Over het tweede onclercleel : 

Overwegende clat, naar luicl van arti
kel 10, paragraaf 2, 1°, van de wet van 
15 juni 1951, llet in aanmerking te nemen 
inkomen, om nit te maken of de uienst
pliclltige de kostwinner van llet gezin is, 
niet enkel ue in de bedrijfsbelasting be
lastbare inkomsten omvat, doch insgelijks 
alle anuere netto-inkomsten, ongeacllt de 
bron ervan; 

Overwegencle flat onder deze laatste ter
men moeten worden verstaan de netto
inkomsten, ongeacbt hun oorsprong of 
hun aarcl, andere clan de in de bedrijfs
belasting belastbare bedrijfsinkomsten, 
onder meer bet gedeelte der bedrijfsin
komsten dat van bewuste belasting vrij
gestelcl is; dat, zoals nit bet antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt, de bijclrage, 
vrijwillig aan een mutualiteitsvereniging 
als verzekering tegen ziekte en invalidi
teit gestort, ter zake van die aarcl is ; 

Dat geen van de twee omlerclelen van 
het middel kan slagen; 

Om die reaenen, verwerpt de voorzie
ning. 

7 mei 195!l. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslag_qevei', 
H. Neven. - Gel-ijklniaenae conclusie, 
H. Paul Mallaux, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 7 mei 1956 

GEJES'l'RIJKE DRANKEN. - VooRHAN
DEN HEBBEN DOOR EEN RLI.JTER VAN TER 
PLAATSE 'I'E VERBRUIKEN DRANKEN. - ZIN 
VAN DE UITDRUKKING (( \'OORIIANDEN HEll
BEN ll. 

Het voorhanaen hebben van geestrijlce 
aranlcen aoor een slijter van tel' plaatse 
weze (1). (Wet van 29 augustus 1919, 
te verbnbilcen d1·anlcen, bewu.ste en vri.i
willige aaaa, bestant niet tdt ae enlcele 
nanwezigheicl van ae aranken i'i~ ae sli.i
terij; het onaerstelt aa.t clie a.a.nwezig
heicl aoor cle slijter gekencl en gmvua 
art. 2.) 

(1) Raadpl. verbr., 10 december 1923, twee 
arresten, 4 februari, 7 en 22 juli 1924 (Bull. 
en PASIC., 1924, I, 67, 69, 187, 450 en 512); 
15 december 1924 (ibid., 1925, I, 74); 18 januari .. 
1 februari en 15 maart 1926 (ibid., 1926, I, 184, 
205 en 301) ; 7 juni 1926 (ibid., 1927, I, 6, 
kol. 2); 24 september 1928 (ibid., 1928, I, 230); 
18 maart 1929 (ibid., 1929, I, 135); 21 septem-

(BELGISOHE STAA1', ADMINISTRATIE 
VAN DOUANEN EN AOOIJNZEN, T. BERDAL.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op bet bestreclen 
arrest, op 15 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over llet enig middel, afgeleid ~lit de 
scllending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 en 189 van het vVetboek 
van strafvordering, 1315 tot 1.'319 van het 
Burgerlijk Wetboek, 239 van de algemene 
wet van 26 augustus 1822, 1 tot 3 10 tot 
12 en 14 van; de wet van 29 augustus 1919 
op het regime van de alcohol, gewijzigcl 
door de besluitwet van 14 november 1939, 
cloordat het bestreden arrest de bevesti
ging van de vrijspraak van Berdal steunt 
op de omstandigheid flat aanlegger het 
bewijs niet bijgebracht heeft van het be
staan van cle wettelijke elementen van 
het misdrijf, daar hij niet aangetoond 
heeft, tot ontzenuwing van ue ontkeimin
gen van Berclal, dat de in haar slijterij 
ontclekte sterke drunken zicb claar bevon
clen hetzij met haar voile wil, hetzij bij 
haar weten, en hierop dat verscbeidene 
niet onwaarschijnlijke verklaringen van 
Berdal een ernstige twijfel lieten he'ersen 
nopens het aanwezig zijn, bij haar, van 
de bewustheid en de wil de litigieuze 
sterke drank en voorhanclen te llebben; 
dan wanneer het bestreaen arrest mits
clien : 1° de bewijskracht miskend heeft 
van de processen-verbaal, de dagvaarding 
en aanleggers conclusies, 2° nagelaten 
lleeft bewuste conclusies te beantwoorden, 
3° verweerster outlast heeft van een op · 
haar rustend bewijs en aanlegger een be
wijs opgedragen heeft dat hij niet be
hoefde te leveren, en 4° nagelaten heeft 
de vrijspraak van verweerster wettelijk 
met redenen ·te omkleden : 

Overwegende dat verweerster vervolgd 
is geworden krachtens artikel 2 van de 
wet van 29 augusttis 1919 op het regime 
van de alcohol wijl zij, slijtster van ter 
plaatse te verbruiken dranken zijncle, op 
10 januari 1955 bevonden geworden is uit 
gedistilleercle alcohol samengestelde dran
ken voorhanden te llebben; flat in het 
door de beambten cler accijnzen opge
muakte proces-verbaal vastgestelcl is dat 
zij << in een boodschappentas, die was-

ber 1931 (ibid., 1931, I, 226); 5 april 1932 (ibid., 
1932, I, 237); 10 jannari 1944 (Arr. Yerb•·., 
1944, blz. 7'1; Bull. en PAsrc., 1944, I, 147). 
Zie ook verbr., 18 december 1933 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 107, en de conclusies van het 
openbaar ministerie); 20 september 1954 (Arr. 
Yerb1·., 1955, blz. 14; Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 19). 



- 741 

knijpers bevatte en aan een kapstok hing, 
welke bevestigd was aan de bnitenmuur 
van de keuken, dicht bij het venster in 
een overdekte en ten dele gesloten achter
plaats, een fies met een inhoud van 0,75 l. 
ontdekt hebben, waarop een etiket << Fine 
Bressac ll stond en die nog een centiliter 
van deze likeur inhield Jl; 

Dat de rechter over de grond verwcer
ster vrijgesproken heeft op de grond dat 
de achterplaats waar de kwestieuze tas 
zich bevond, niet volledig gesloten zijnd~, 
gemakkelijk voor het publiek toeganke
lijk was en dat dat voorwerp en de in
houd ervan daar zijn kunnen gebracht 
worden door een derde die niet is kunnen 
geidentificeerd worden, zoals de beklaag
de niet zonder waarschijnlijkheid staande 
houdt, terwijl ze ontkent de eigenares 
van die tas te zijn en geweten te hebben 
dat zij daar hing; 

Overwegende, enerzijds, dat het voor
handen hebben, in artikel 2 van voor
melde wet van 29 augustus 1919 omschre
ven, een bewuste en vrijwillige daad is; 

Overwegende, anderzijds, dat het wij
zend gerecht slechts door de materH~le 
vaststellingen waarvan de verbalisanten 
verslag doen gebonden is, en niet door de 
gevolgtrekkingen welke zij daaruit afiei
den; 

Dat de rechter over de grond, zonder 
de bewijskracht te miskennen van het 
proces-verbaal, de dagvaarding en de con
clusies der aanleggende partij, nit de in 
het proces-verbaal vervatte vaststellingen 
en nit de feitelijkc omstandigheden welke 
uit de instructie der zaak zijn gebleken 
heeft kunnen afleiden dat verweerster de 
in de telastlegging aangeduide sterke 
dranken niet voorhanden had gehad, naar 
de wettelijke zin van het woord; 

Dat het bestreden arrest mitsdien aan
leggers conclusies regelmatig beantwoord 
en de beslissing wettelijk gerechtvaardigd' 
heeft; 

Dat het middel niet kan slagen; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

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

7 mei 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslauuever, 
H. Valentin. - Gelijlclnidende concllts·ie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Bocken (van de Balie van het 
Hof van beroep te Brussel). 

2° KAMER. - 7 mei 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN; - BURGER
LIJKE VORDERING. - IN CONCLUSIES YOORGE
BRACHT MIDDEL. - ZONDER VOORWERP WOR
DEND TEN GEVOLGE VAN EEN YASTSTELLING VAN 
DE RECIITER. - GEEN VERPLICH'l'ING RET TE 
BEHANDELEN. 

De rechter is niet uehonden een in con
clltsies vooTgebracht rnicldel te beant
woorden, dat zonder voorwerp wordt 
ten uevol.qe van een vaststellinu van het 
vonnis (1). 

(LONDON AND SCOTTISH ASSURANCE 
CORPORATION LTD., T. VAN GEERT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1955 in hoger be, 
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Brussel ; 

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

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is in de mate dat aanlegsters 
tot de kosten in hoger beroep zijn ver
oordeeld geworden ; 

Dat zij in dit opzicht geen middel in
roepen; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering ge
wezen beslissing : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
·schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat, eerste onderdeel, het be
streden vonnis vastgesteld heeft, ener
zijds, dat verweerder v66r Paturiaux, de 
verzekerde der burgerlijke partijen, reed, 
anderzijds, dat << Paturiaux op de steen
weg naar Waterloo reed en daarbij ach
tereenvolgens verscheidene voertuigen 
voorstak; dat hij niet aarzelde Van Geert 
voor te steken ll, dat deze redenen mits
dien tegenstrijdig zijn, daar Paturiaux 
Van Geert niet kon volgen omdat << hij 
verscheidene voertuigen die Van Geert 
volgden links voorgestoken is >> ; tweede 
onderdeel, het vonnis geen antwoord ver
strekt heeft op de conclusies van aanleg
sters waarin crop werd gewezen .dat er 
tussen de stilstaande wagen en die van 
Paturiaux een voldoende plaatsruimte 
was om verweerder gemakkelijk te laten 
doorrijden, zonder dat hij verplicht was 

(1) Verbr., 4 april 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 863) . 
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naar links af te wijken om de statione
rende wagen voorbij te rijden, welke rij
beweging de oorzaak van het ongeval is : 

Over het eerste on<lerdeel : 
Overwegende dat het feit <lat twee voer

tuigen elkaar wederkerig volgen en voor
rijden, geenszins uitsluit dat zij van voren 
gezien, een verschillende positie innemen; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de stelling van aan
legster, naar luid van welke er tussen de 
stilstaande wagen en die van Paturiaux 
een voldoende plaatsruimte was om ver
weerder gemakkelijk te laten cloorrijden, 
enkel pertinent is in de mate clat Patu
ria ux inderclaad naar links zou afgewe
ken zijn; 

Dat, naardien geen van de redenen van 
het bestreden vonnis op dergelijke rijbe
weging is gesteuncl, <le rechter over de 
grand de op die omstandigheid berustende 
stelling niet behoefcle te behanclelen; 

Dat geen van de onclerclelen van het 
mid del kan aangenomen worden; 

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

7 mei 1956. - 2• kamer. - Voorz'itter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 7 mei 1956 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MIDDELEN WAARIN FEITE
LIJKE EN RECHTSKUNDIGE GEGEVENS VER
MENGD LIGGEN. ~ NIET VOORGELEGD AAN DE 
RECHTER OVER DE GROND. - NIET ONTVAN
KELIJKE :I<IIDDELEN. 

2o BEWIJS. - AAN DE AK'l'EN VERSCHULDIGD 
GELOOJi', - STRAFZAKEN. - JVIIDDEL AANVOE
REND DAT EEN BEOORDELING VAN DE BES'l'REDEN 
BESLISSING HET AAN EEN AKTE VERSCHULDIGD 
GELOOF SCHENDT. - BEOORDELING DAT Op AN
DERE GEGEVENS KAN STEUNEN. ~ GEEN BOHEN
DING VAN HET AAN DIE AKTE VERSCHULDIGD 
GELOOF. 

1o Zijn niet ontvanlceUjlc rle rnidtlelen 
waarin feUelijlce en ?·echtsk~tnd'i,qe ge
gevens verrnengtl liggen en die aan de 
rechter over de g1·ond niet voorgelegd 
werden (1). 

2o Gaat in feite niet op het rnidrlel aan
voe?·end clat een beoonleling van cle be-

(1) Verbr., 10 october 1955 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 106). 

streclen beslissing het aan een alcte ver
sch~tldigcl geloot schendt, wanneer uit 
de beslissin,q niet blijlct dat die beoor
cleling op bewttste alcte ste~tnt (2). 

(STBAINOHAMPS.) 

ABREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 november 1955 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit ·de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de bepalingen van de besluit
wet van 31 januari 1946, doordat het be
streden vonnis aan aanlegger verkeerde
lijk de hoedanigheid van « hotelier >> of 
cc hotelhoucl¢r >> toegekend heeft, clan wan
neer hij en)l:el de functies van algemeen 
clirecteur van de naamloze vennootschap 
cc H6tel Metropole » uitoefent, en, over het 
tweecle middel, afgeleid nit de schencling 
van de artikelen 97 van de Gronclwet en 
39 van het Strafwetboek, doorclat het be
streclen vonnis, met miskenning van het 
beginsel van de persoonlijkheid cler straf, 
tegen aanlegger een geldboete uitgespro
ken heeft, clan wanneer deze vreemd is 
aan het misclrijf waaraan hij niet als 
dader, mededader of medeplichtige deel
genomen heeft, en dan wanneer aileen de 
persoon, aangesteld voor het aanhouden 
van het in de besluitwet van 31 januari 
1946 bedoeld register mocht vervolgd wor
den: 

Overwegende dat noch uit het bestreden 
vonnis, noch uit de stukken waarop het 
hof acht vermag te slaan blijkt dat deze 
middelen, waarin feitelijke en rechtskun
dige gegevens vermengd liggen, aan de 
rechter over de grond voorgelegd zouden 
geworden zijn; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden von
nis aanlegger als de dader van het mis
drijf aanziet en aldus de bewijskracht 
miskend heeft van het proces-verbaal dat 
bij het vaststellen van het misdrijf door 
de politie te Brussel opgemaakt is en dat 
het tegengestelde vermeldt, bewust pro
ces-verbaal het enig positief element van 
het dossier zijnde : 

(2) Verbr., 11 januari 1954 (A1·r. Verb1·., 1954, 
blz. 320; Bull. en PAsrc., 1954, I, 392). Vergel. 
verbr., 28 maart 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 
830). 
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Overwegende dat het vonnis om aanleg
ger te veroordelen, niet op voormeld pro
ces-verbaal steunt, doch op het ter te
rechtzitting gevoerd onderzoek; 

Overwegende dat, aangezien de verkla
ringen en het verweer van aanlegger bij 
monde van zijn lasthebber zijn gehoord 
geworden, de rechter in hager beroep aan 
de hand daarvan zijn overtuiging heeft 
kunnen vormen; 

Dat het middel niet kan slagen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 182 van het Wetboek van 
strafvordering, alsmede van de rechten 
der verdediging, doordat het bestreden 
vonnis, uitspraak doende over feiten 
welke, volgens de bij het proces-verbaal 
gevoegde inschrijvingsfiches, op 5 en 6 juli 
1955 en, volgens de dagvaarding, op 6 juli 
1955 hebben plaats gehad, de veroordeling 
welke het velt op een dubbelzinnige moti
vering steunt, daar het niet preciseert of 
de feiten op 5 dan wel op 6 juli 1955 zijn 
begaan, dan wanneer : 1° << het niet wijst 
op een ma teriele vergissing in het beroe
pen vonnis dat de datum der dagvaarding 
had dienen te verbeteren J>; 2° « aanlegger 
niet is verzocht geworden verweer te voe
ren ten aanzien van niet in de dagvaar
ding aangeduide feiten >> : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de datum van 6 juli 1955, in de dagvaar
ding aangeduid, vermeldt als die van het 
misdrijf en aanlegger uit dien hoofde ver
oordeelt; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

7 mei 1956. - 2° kamer. - TT001'Z'itter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlclttidende concl-ttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Andre Verbrugghe (van de 
Balie van het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 7 mei 1956 

1° VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. - WERKTUIGMA
CHINES. - VAN DE BELASTING VRIJGESTELDE 
VOERTUIGEN. 

(1) Raadpl. het verslag van de Connnissie 
der fin ancien van de Kamer der volksvertegen
woordigers betreffende de wet van 28 maart 
1923, Pm·le-m. besch., Kamer, 1922-1923, n' 199, 
biz. 2, art. 5, en Pasinomie, 1923, blz. 198, 
art. 5. Zie oak MouvET, La taxe <le ci1·culation 

2° VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. - AUTOVOERTUIG 
GEBRUIKT OM TE DEPANNEREN. - VRIJSTEL• 
LING VAN DE BELASTING. - VOORWAARDE. 

1° Zijn vrijgesteld van de verlceersbelas
ting op de autovoertttigen de landbonw
of nijverheidswe1'7ctttigrnachines, die op 
de openba1·e weg rijden, zelfs voorzien 
van hnn toebeho1·en (1). (Wetten betref
fencle de verkeersbelasting· op de auto
voertuigen, samengeordencl op 10 april 
1951, art. 1 en 3.) 

2° Een 01n te depanne1·en gebntilct a,uto
voertuig is slechts van de verlceersbe
lastimg op de atttovoerttt'igen vrijgesteld 
indien dit gebntilc van aard is het voer
tuig imierlijlc als een werlctnigmachine 
te doen besohmtwen (2). (Stilzwijgende 
beslissing). (Wetten betreffende de ver
keersbelasting op de autovoertuigen, 
samengeordencl op 10 april 1951, art. 1 
en 3.) 

(BELGISCHE STAAT" MINISTER ';AN FINANCihlN, 
1'. DUCULOT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 29 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig micldel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen' 97 van de 
Grondwet, 1, 2, 3 en 25 van het konink
lijk besluit van 10 april 1951, tot samen
ordening cler wetsbepalingen betreffencle 
de verkeersbelasting op de autovoertui
gen, doordat het bestreclen arrest beslist 
heeft clat het door verweercler· gebruikte 
«Jeep >J autovoertuig van cle belasting 
vrijgesteld was, zoncler aan cleze vrijstel
ling een wettelijke reden ten grondslag 
gelegd te hebben : 

Overwegende dat uit cle parlementaire 
voorbereicling van cle wet van 28 maart 
1923 blijkt dat de wetgever van cle belas
ting op cle automobielen en stoom- of mo
torvoertuigen heeft willen vrijstellen << cle 
lanclbouw- of nijverheiclsmotoren, zoals : 
dorsmachines, ploegen, eggen, mechanische 
braakmachines of kranen, walsrollen, 
welke zelfs voorzien van hun toebehoren, 
langs de weg van cle ene plaats naar de 
andere gebracht zouclen worclen J>; 

Dat aanlegger, met ontzegging van de 
vrijstelling aan cle Jeep welke verweerder 

SU1' les vehicules automobiles, 1949, 11" 265 
en 266. 

(2) Raadpl. verbr., 24 januari 1955 (A1·1·. 
Tfe1·b•·., 1955, biz. 409; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 545). 
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gebruikte om te depaneren, bij conclusies 
gesteld had dat deze wagen « het karak
ter niet had van een takelauto met me
chanische kraan, die als een werktuig
machine is te beschouwen ll; 

Dat het hof van beroep, om verweerder 
vrij te spreken, hierop steunt dat het 
kwestieus voertuig « uitsluitend diende 
om te depanneren ll ; 

Dat dergelijke reden wegens haar dub
belzinnigheid de door aanlegger aange
voerde stelling niet beantwoordt en geen 
wettelijke verantwoording van de vrij
stelling van de belasting uitmaakt; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt de bestreden 

beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het vernietigd arrest ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

7 mei 1956. - 2~ kamer. - Voo·rzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - 1Terslagqever, 
H. Valentin. - Gelijkl7i'iclende concMtsie, 
H. Paul Mahaux, . advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Kebers (van de Balie van het 
Hof van beroep te Brussel). 

2• KAMER. - 7' mei 1956 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMS'.r ONTSTAAN). 
DODELIJK ONGEVAL. - WEDUWE VAN HET 
SLACHTOFFER RECHT HEBBENDE OP EEN OVER
LEVINGSPENSIOEN IN GEVAL VAN OVERLI.JDEN 
VAN DE ECHTGENOOT.- PENSIOEN DAT DE HER
STELLING NlET UITMAAKT VAN DE DOOR EEN 
WEDERRECHTELIJKE DAAD VEROORZAAKTE 
SCHADE. - UITKEREN VAN HET PENSIOEN 
ZONDER WEERSLAG OP DE DOOR DE DADER VAN 
HET WEDERRECHTELIJK FEI'f VERSCHULDIGDE 
VERGOEDING, ZELFS ZO HET SLACHTOFFER EEN 
OUDERDOMSPENSIOEN GENOOT. 

De vergoeding versch7tldigd aan de we
dttwe van hot slachtoffer van een clocle
lijlG ongeval, door de voor het overlijden 
verantwoordelijke dader, wordt niet 
verlaa_qd wegens het feit dat ann die 
wedttwe, ten qevolge van het overlijden 
vnn hanr echtqenoot, een overlevinqs: 
pensioen ttitgeloeerd wordt, wanneer clit 

(1) Verbr., 15 april 1937 (Bull. en PAsrc., 
1937, I, 113, en de nota 6) ; 19 april 1937 (A_,., •. 
Ve•·b•·., 1937, blz. 31; Bull. en PAsrc., 1937, 
I, 117); 17 december 1941 (A•~·. Ym·b•·., 194,1, 
blz. 258; Bull. en PAsrc., 194-1, I, 462); 14 maart 
1949 (An·. Ye•·b,·., 1949, blz. 172; Bull. en 
PAsrc., 1949, I, 197) ; 14 november 1955 (sup1·a, 
biz. 196; Bull. en PASIC., 1956, I, 242). Raadpl. 

pensioen de hersteUinq niet uitrnankt 
van de cloor een wecle1-rechtelijlce clnncl 
veroorznalcte schacle, zelfs zo het slacht
offer een otrderclornspensioen genoot (1). 

(VANDERHAEGEN, \VEDU'WE MINK, 
'!'. VANDERAVROT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 31 october en 6 december 1955 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

I. Over de voorziening, in zover zij 
tegen het arrest van 31 october 1955 ge-
richt is : -

Overwegende dat aanlegster geen mid
del inroept ; 

II. Over de voorziening, in zover ZlJ 

tegen het arrest van G december 1955 ge
richt is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 41, 42, 50, 
1 o, en 51 van de besluitwet van 25 fe
bruari 1947 tot samenvoeging en wijziging 
van de wetten betreffende het pensioen
stelsel voor de mijnwerkers en de ermee 
gelijkgestelden (in de vorm welke deze 
bepalingen hebben na de wijzigingen 
welke eraan zijn toegebracht door de wet
ten van 28 mei 1949 en 6 maart 1952 en 
de koninklijke besluiten van 3 januari 
1951 en 28 januari 1953) en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
om het materieel nadeel te bepalen dat 
aanlegster geleden heeft ingevolge het 
door een ongeval veroorzaakt overlijden 
van haar echtgenoot, wellr nadeel door 
verweerder client vergoed te worden, wei
gert het ouderdomspensioen in aanmer
king te nemen dat het slachtoffer bij toe
passing van de samengevoegde wetten 
betreffende het pensioenstelsel voor de 
mijnwerkers genoot, behalve in zover be
wust pensioen het overlevingspensioen 
overschreed dat voortaan bij toepassing 
van dezelfde samengevoegde wetten aan 
aanlegster uitgekeerd werd; dat het ar
rest de beslissing rechtvaardigt door de 
volgende overwegingen : dat, vermits het 
slachtoffer gepensioneerd is, er ter zake 
geen sprake kan zijn van het derven 

oak verbr ., 21 maarb en 11 juli 1935 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 194 en 320, en de nota's onder
aan die arresten) ; 4 november 1937 (ibid., 1937, 
I, 327); 3 februari 1938 (Bull. en PAsrc., 1938, 
I, 33) ; 25 april 1940 (ibid., 1940, I, 134) ; 
18 maart 1954 (Arr. Y erbr., 1954, biz. 493; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 631). 
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van bedrijfsinkomsten door verweerders 
schuld; dat het pensioen van het slacht
offer evenals dat van aanlegster dezelfde 
oorzaak hebben, namelijk de op de lonen 
van het slachtoffer gedane inhoudingen, 
en hetzelfde doel, het slachtoffer en zijn 
weduwe tegen de wisselvalligheden van 
het !even te beveilig·en; en dat aanlegster 
het overblijvende van het oorspronkelijk 
pensioen voort ontvangt, doch als we
duwe, eerste onderdeel, dan wanneer het 
ouderdomspensioen dat de mijnwerker ge
niet en het aan zijn weduwe uitgekeerde 
overlevingspensioen uiteraard niet het
zelfde zijn, naardien het eerste bestemd 
is om de Ievensbehoeften te dekken van 
het huisgezin van de arbeider die door de 
ouderclom niet meer tot arbeiden in staat 
is, en het tweede om in de bijzondere 
moeilijkheden te voorzien welke de echt
genote bij het overlijden van haar man 
ondervindt (inzonderheid schending van 
de in het middel aangeduide bepalingen 
van de wetten betreffende het pensioen
stelsel voor de mijnwerkers); tweecle on
derdeel, dan wanneer de oorzaak van het 
genieten van een overlevingspensioen door 
aanlegster gelegen is in de contractuele 
en wettelijke bepalingen waarbij ten be
hoeve van de mijnwerkers de verzekering 
tegen ouderdom en overlijden geregeld 
zijn; clan wanneer deze oorzaak volstrekt 
vreemd blijft aan het door verweerder 
begaan wederrechtelijk feit, in hetwelk 
de oorzaak gelegen is van zijn verplich
ting tot schadeloosstelling; dan wanneer 
het recht op het overlevingspensioen, welk 
recht eerst naderhand is ontstaan en zon
der aanmerking van de schade is bepaald, 
een gebeurtenis is welke zich na het we
derrechtelijk feit voorgeclaan heeft en 
zonder verband is, noch met de font, noch 
met de schade; en dan wanneer, clienvol
gens, het cler.ven van het ouderdomspen
sioen dat het slachtoffer ontving wei de
gelijk een element van het door aanlegster 
ondergaan stoffelijk nacleel uitmaakt 
zonder dat het genieten, door deze, van 
een overlevingspensioen in aanmerking 
kan worden genomen om het bedrag der 
vergoeding te verlagen : 

Over beide onderclelen tezamen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de echtgenoot van aanleg
ster, die gedood werd in het ongeval 
waarvoor verweerder verantwoordelijk 
verklaard is, een gepensioneerd mijnwer
ker was, en beslist dat het door zijn we
duwe geleden nadeel enkel het verschil is 
tussen het pensioen dat haar man trok en 
het pensioen hetwelk zij als mijnwerkers
weduwe geniet; dat het. om aldus te be
slissen, hierop steunt dat het pensioen 
van het slachtoffer evenals dat van aan
legster << beide dezelfde oorzaak hebben, 
namelijk de op de lonen van het slacht-

offer gedane inhoudingen, en hetzelfde 
doel, het slachtoffer en zijn weduwe tegen 
de wisselvalligheden van het leven te be
veiligen ll ; 

Overwegende dat deze. beschouwingen 
het besluit niet rechtvaardigen dat het 
hof van beroep eruit afieiclt; 

Dat, aangenomen dat de gelijkheid van 
oorzaken en voorwerpen, waarop het ar
rest wijst, zou vaststaan, zij evenwel op 
het bedrag van de aan aanJegster toege
kende vergoeding geen weerslag zou kun
nen hebben dan indien die gelijkheid be
stond, niet tussen de pensioenen welke 
achtereenvolgens aan de echtgenoot van 
a>mlegster en aan deze zijn toegekend ge
worden, maar tussen de vergoeding welke 
ten laste van verweerder is en het door 
aanlegster genoten pensioen; 

Dat dergelijke gelijkheid niet bestaat, 
aangezien aanlegster recht heeft, bij toe
passing van de artikelen 1382 en volgencle 
van het Burgerlijk vVetboek, op volledig 
herstel van de schade welke zij door de 
schuld van verweerder geleden heeft, en 
aangezien het pensioen dat zij bij toepas
sing van de besluitwet van 24 februari 
1947 ontvangt, haar toegekend is welke 
de omstandigheden van het overlijden van 
haar echtgenoot ook zijn en afgezien van 
het werkelijk ondergane nadeel; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1319 tot 
1322, 1337, 1338 en 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest bij eenvoudige ver
wijzing naar de redenen van de eerste 
rechter, de raming van het bijkomend in
komen, dat het slachtoffer door het uit
voeren van zekere prestaties bij schil
dersbazen en particulieren behaalde, op 
5.000 frank per jaar gehandhaafd heeft, 
tweede onc1erdeel, dan wanneer blijkens 
de redenen zelf van de eerste rechter, 
welke het hof van beroep overneemt, ver
weerder in verbreking aangeboden had 
dat forfaitair een bijkomend loon van 
6.000 frank gedurende twaalf jaar zou 
genomen worden, en het bestreden arrest, 
door bewust bijkomend loon op slechts 
5.000 frank per jaar vast te stellen ge
durencle dezelfde tijdruimte, het gereeh
telijk contract geschonden en bovendien 
de wetsbepalingen miskend heeft betref
fende de akten van erkentenis of beves
tiging en de gerech telijke beken tenis 

Over het tweede ondercleel van het 
tweede middel : 

Overwegende dat verweerder in zijn 
v66r de eerste rechter genomen conclu
sies, << zijn instemming ermede betuigd 
had dat forfaitair zou aangenomen wor
den dat de geldmiddelen van het slacht
offer uit dien hoofde het bijkomend inko-
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meli van 6.000 frank per jaar, in het 
middel aangeduid, konden bereiken Jl, en 
dit gedurende twaalf jaar; 

Dat de eerste rechter, na deze verkla
ring in herinnering gebracht te hebben, 
beslist dat « er termen aanwezig zijn om 
het jaarlijks bedrag van de bijkomende 
verdiensten van de burgerlijke partij, in 
werkelijkheid het slachtoffer, gedurende 
haar overleving ll, dit is gedurende twin
tig jaar, « op 5.000 frank em aeqno et bono 
te ramen JJ; 

Dat het hof van beroep verklaart de 
redenen over te nemen waarom de eerste 
rechter het bedrag van 5.000 frank aan
genomen heeft, maar de genotperiode van 
dat inkomen tot de productieve levens
duur van het slachtoffer beperkt, dit is 
gedurende twaalf jaar; 

Dat uit deze uiteenzetting blijkt dat 
verweerder in zijn conclusies niet een 
aanbocl gedaan heeft waarvan de geldig
heicl van de aanvaarding door de tegen
partij afhankelijk was, cloch zijn onvoor
waardelijke 1nstemming betuigcl heeft met 
de inaanmerkingneming van een jaarlijks 
ink omen van 6.000 frank gedurencle twaalf 
jaar; 

Dat het hof van beroep, door aan aan
legster een vergoecling toe te kennen, be
rekencl op een lagere basis dan die welke 
het voorwerp was van verweerders erken
tenis, de in het midclel aangeclui<le wets
bepalingen geschondeu heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning, in zover zij tegen het arrest van 
31 october 1!J55 gericht is; verbreekt het 
arrest van 6 december 1!J55; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweercler 
tot de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

7 mei 1!J56. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlclitidende conchtsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Veldekens en Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 7 mei 1956 

BEWIJS. 
VERSLAG. 

STRAFZAKEN. - DESKUNDIG 
BEOORDELINGSMACHT VAN DE 

RECHTER OVER DE GROND. 

Het verslag van· een deslcnndige, in straf
zalcen, heett slechts de waarde van een 
advies overgelaten aan de beoordeling 
van de 1·echter over de grand, onder 
voorbehond dat deze aan de deslcimdige 
geen mening mag toeschrijven die hij 

niet uitgebracht heeft, noah vaststellin
gen die hij niet gedaan he eft (1). 

(MONFORT, T. DESOER EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 33, 35, 36, 41, 42 van het algen+een 
reglement op de verkeerspolitie : 1° door
dat het bestreden arrest aanlegger voor 
het ongeval verantwoordelijk verklaart, 
omclat hij zonder voldoende zichtbaarheid 
een voorligger zou voorgestoken zijn, daar 
een verhevenheid van de weg hem belet 
heeft de uit de andere richting aanko
mende bestuurder te zien, clan wanneer 
niet het 2° van artikel 36 eventueel in 
aanmerking diende te worden genomen, 
maar wel het 5°, daar geen verwijt aan
legger kon treffen dan inclien hij bij het 
nacleren van de top ener helling met het 
voorsteken begonnen was, wat het arrest 
niet vaststelt; 2° doordat het bestredeli 
arrest het verweermiddel verklaart te 
verwerpen waarbij aanlegger betoogde 
dat, toen Desoer hem in volle voorsteken 
gezien had, hij nog op grote afstand was 
en had kunnen vertragen, om de reden 
« dat de berekening van de afstanden 
waarop Monfort voor Desoer zichtbaar 
zou geworden zijn en omgekeerd, en van 
de afstanden die beide wagens op ver
schillende ogenblikken scheidden, enkel 
nit louter theoretische en op grond van 
constante snelheden verrichte berekenin
gen blijkt, waarop het hof geen acht kan 
slaan JJ, dan wanneer aanlegger de bere
keningen der deslmndigen inriep, welke 
eenparig bevonden hadden dat Monfort 
zijn manamvre op 320 meter van Desoer 
aangevangen had, dat deze hem in voile 
manamvre op 240 meter gezien had, dat 
Desoer op 1!J5 meter van Monfort geremd 
had en dat de verwerping, door llet hof, 
van de ingeroepen berekeningen niet ge
reclltvaardigcl is door de enkele verkla
ring dat llet claarop geen acllt kan slaan : 

Ov(jr het eerste onclercleel : 

Overwegende clat de tegen aanlegger in
gebracllte telastlegging is een in beweging 
zijnde of stilstaande weggebruiker voor
gestoken te zijn, zomler zicll te vergewis-

(1) Verbr., I maart 1954 (Bull. en PAsiC., 
1954, I, 555, en de nota). 
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sen dat de baun aan zijn linkerzijde vrij 
was over een voldoende lengte om alle 
gevaar voor ongevallen te vermijden ; 

Dat deze inbreuk omschreven is in ar
tikel 35 van het koninklijk besluit van 
1 februari 1934 op de politie van het ver
keer en het vervoer, en bij toe passing van 
deze. bepaling ten laste van aanlegger een 
veroordeling is uitgesproken geworden; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaut; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst « dat de berekening van de 
afstanden waarop Monfort voor Desoer 
zichtbaar zou geworden zijn en omge
keerd en van de afstanden die beide wa
gens ~P verschillende ogenblikken scheid
den enkel nit louter theoretische en op 
gro~d van constante snelheden verrichte 
berekeningen blijkt, waarop het hof geen 
acht kan slaan 11 ; 

Da t waar hij weigert zijn beslissingen 
op zekere berekeningen der deskundigen 
te steunen om de reden dat theoretische 
opvattingen niet noodzakelijk de werke
lijkheid der feiten weergeven, de rechter 
over de grond, die door de meningen rler 
deskundigen niet gebonden is, de hem 
voorgelegde elementen souverein' beoor
deeld en mitsdien zijn beslissing naar de 
eis van de wet met redenen omkleed 
heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

En overwegende, in zover de voorzie
ning gericht is tegen de beslissing gewe
zen over : 1° de publieke vordering, dat 
de substantHo;le of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen nage
leefd gewbrden zijn en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is; 2° de burger
lijke vordering, dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept ; 

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

7 mei 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlcluidende oonol7tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 7 mei 1956 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - SrRAFZAKEN. - DUBBEL
ZINNIGE MOTIEVEN. ~ GEBREK AAN MOTIEVEN. 

2o VERKEER. - WEGOODE VAN 8 APRIL 
1954. ---; ARTIKEL 98. - VERBODS- OF GE
BODSTEKENS. 

1 o Is niet regelmatig gemotiveerd het 
an·est dat zijn beslissing op dubbelzin
nige 1·edenen grondt. (Grondwet, arti
kel 97.) 

2o Behoudens de bij artikel 100 van de 
Wegoode van 8 april 1954 voorziene at
wijlcingen, gelden de ve1·bods- en ge
bodstekens - en onder meer het gebods
telcen nr 51 - sleohts op het gecleelte 
van de openba1·e weg clat bel}repen is 
tussen de plaats waa1· zij aangebraoht 
zijn en het voll}ende lcnt.is]Htnt. CWeg
code van 8 april 1954, art. US en 100.) 
(Impliciete beslissing.) 

(LEGAS, T. PEETERS.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden 
arresten, op 31 october 1955 en 13 decem
ber 1955 gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel; 

r. In zover de voorziening tegen het 
arrest van 31 october 1955 gericht is : 

II. In zover de voorziening tegen het 
arrest van 13 december 1955' gericht is : 

A. Ten aanzien van de over de publieke 
vordering gewezen beslissing : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat het hof van beroep 
de veroordeling van aanlegger steunt op 
het miskennen, door hem, van het ver
keersteken nr 51, dan wanneer de redenen 
waarom het aan bedoeld teken bindende 
kracht toekent dubbelzinning zijn, wat 
met het ontbreken van redenen gelijk
staat : 

Overwegende dat llet hof van beroep 
erop wijst dat << beklaagde bij conclusies 
doet gelden dat, daar dit teken voorbij 
het kruispunt geplaatst is waar het onge
val zich heeft voorgedaan, het voor be
wust kruispunt geen gelding kan heb
ben 11; 

Overwegende dat het hof van beroep 
om deze stelling te verwerpen, steunt, 
enerzijds hierop « dat het begrip van ~f
stand vreemd is aan dat van regelmatlg
heid van de vorm ll, en, anderzijds, hierop 
<< dat, wegens de plaatsgesteldheid, be
wust teken noodzakelijk gelding heeft 
voor geheel het kruispunt dat het uiteinde 
van het plein vormt ll; 

Dat deze beschouwingen - waarvan de 
eerste bovendien ter zake niet dienend is, 
naardien de regelmatigheid van de vorm 
van het litigieus teken niet betwist is, -
het niet mogelijk maken te onderscheiden 
of het hof van beroep aan het kwestieus 



- 748 

gebodsteken bindende kracht toekent om
dat het in feite oordeelt, in strijd met 
aanleggers stelling, dat het aan het liti
gieus kruispunt staat, of omdat het naar 
recht beslist dat, ofschoon het voorbij het 
kruispunt staat, het wegens de bijzondere 
plaatsgesteldheid voor geheel het kruis
punt gelding heeft ; 

Dat deze dubbelzinnigheid het hof belet 
de wettelijkheid der beslissing te toetsen ; 

. B. Ten aanzien van de over de burger
lijke vordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen· be
slissing verbreking met zich brengt van 
de over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing welke daarvan het gevolg is; 

Om die redenen, en zonder dat er gron
den zijn om acht te slaan op de door aan
legger voorgestelde middelen, verbreekt 
het bestretlen arrest van 13 december Hl55, 
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 verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

7 mei 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis·, voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Valentin. - Gel'ijlcl·nidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, IL Simont. 

2e KAMER. - 7 mei 1956 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAICEN. - l\1INDER.JARIGE ONDER EDE GE
HOORD DOOR HE'l' RECHTSCOLLEGE VAN WI.JZEN. 
~ PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZI'l'TING 
VERMELDEND DAT DE MINDER.J ARIGE VI.JFTIEN 
.JAAR OUD IS. - VERODRDELING WAARUIT 
VOLGT DAT DE MINDER.JARIGE MINDER DAN 
VI.JFTIEN .JAAR OUD IS. - r_rEGENSTRI.JDIGHEID 
DIE DE CONTROLE VAN HET HOF RELET. -
VERBREKING _VAN DE OP DIT ,VERHODR STEU
NENDE BESLISSING. 

Wanneer het· proces-ve1·baal van de te
rechtzitting vermeldt dat een onder ede 

(1) De bundel bevatte .geen enkel stuk dat 
op authentieke wijze de ouderdom van de in d,e 
telastlegging bedoelde en op de terechtzitting 
gehoorde minderjarige vaststelde. 

(2) Verge!. verbr., 15 april 1942. (A,.,·. T'erbr., 
1942, biz. 43; Bull. en PAsrc., 1942, I, 89). 

Nopens de melding van de ouderdom der ge
tuigen op bet proces-verbaal van de terecht
zitting van een strafrechtscollege van wijzen 
en de draagwijdte van die melding, raadpl. 

door het rechtscol/.ege van wijzen ge
hoorde minderjarige vijftien jaar oud 
was, maar uit de bewezen verlclaarde 
telastlegging volgt dat die minderjarige 
minder dan vijftien jaar mtd was, is het 
hot in de onmogelijlcheid na te gaan, 
bij middel van die tegenstrijdige gege
vens (1), of de minderjarige onde1· ede 
mocht gehoonl wot·den en brengt die 
onrnogelijlcheid cle verbrelcing rnede van 
de op dit ve1·hoor steunende beslissing 
van veroordeling (2). (Grondwet, art. 97; 
vVetb. van strafv., art. 79.) 

(AZARKADON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 maart 1\)56 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid nit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 79 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat bij deze bepaling, 
welke in strafzaken van algemene toepas
sing is, een substantUHe formaliteit is 
vastgesteld; dat zij toestaat kinderen be
neden cle leeftijd van vijftien jaar als 
getuige enkel te horen bij wijze van ver
klaring en zonder afiegging van de eed; 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
de zitting van de correctionele rechtbank 
van 27 januari 1956 vaststelt dat de ge
tuige Jean Karler, vijftien jaar oud, v66r 
te deponeren, de wettelijke eed afgelegd 
heeft; 

Overwegende dat, naar luid van de be
wezen verklaarde telastlegging, voormelde 
getuige op 5 juli 1941 geboren is, waaruit 
volgt dat hij minder dan vijftien jaar oud 
zou geweest zijn toen hij onder ede ge
hoord werd; 

Overwegende dat de aldus gereleveerde 
vaststellingen tegenstrijdig zijn; 

Overwegende dat, waar het zonder voor
behoucl beslist clat de door de eerste rech
ter vaststaand verklaarde feiten bewezen 
gebleven zijn door het v66r hetzelve ge
voerd onderzoek, het hof van beroep, het
welk op dezelfde tegenstrijdigheid steunt,. 
het Hof van verbreking in de onmogelijk
heid stelt na te gaan of de getuige Kar!er 

verbr., ·25 october 1926 (Bull. en PAsrc., 1927, 
I, 77, en ·de nota 4, voora! biz. 79, kol. 1); 
5 april 1948 (Arr. Yerbr., 1948, biz. 188; Bull. 
en PASIC., 1948, I, 217); 10 januari 1949 (A•·r. 
Yerb•·., 1949, blz. 19; Bull. en PAsrc., 1949, 
I, 21) ; 8 november 1954 en 22 juli 1955 (A~~·. 
Ve•·b•·., 1955,, biz. 143 en 956; Bull. en PAsiC., 
1955, I, 198 ; en 1271) ; 16 ap~il 1956 (supra, 
blz. 679; Bull. en PAsrc., 1956, I, 866). 
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onder ede mocht gehoord worden, en dien
volgens zijn controle van de wettelijkheid 
der uitgesproken veroordeling uit te oefe
nen; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden 011 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

7 mei 1956. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Neven. - Gelijlcl1tirlende conclusie, 
H. Paul Mahanx, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 mei 1956 

1° INKOli'ISTENBELASTINGEN. 
VERBETERING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN 
EEN ONJUIS'l' BEVONDEN AANGIFTE. - RAAD
PLEGING VAN DE FISCALE COMMISSIE. - FA
CUL'l'A1'IEVE RAADPLEGING. - !NITIATIEF VAN 
DIE RAADPLEGING AAN DE ADMINISTRA'l'IE. AL
LEEN TOEBEHOREND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. - RAMINp VAN DE STOCK 
GOEDEREN BIJ DE AANVANG VAN HE'l' BELAS'.r
BAAR 'l'I.JDPERK. - RAMING GEGROND OP FEI
TELIJKE VERMOEDENS. - SOUVEREINE BEOOR
DELING IN FEI'l'E DOOH DE RECH'l'ER 0\'ER DE 
GROND. 

1° De t·aadpleging vwn de knwhtens arU
lcel 55, paTag1·aat 3, van de sanwnge
sehalcelde wetten bet1·ejjende de inkom
stenbelastingen ingeTiehte eommissie, in 
geval de belastingplichtige niet aklcoord 
gaat met het cijfeT wellc de admi!nis
tTatie vooTnemens is in de plaats te 
stellen van dat van de aangifte, is niet 
veTplichtencl. Het behoort aan de admi
nist1·atie alleen deze ttit te lo lcken (1). 

2° Om de waaTde van de stock goedm·en 
wellce de belastingsclmlrlige op 1 januari 
1940 bezat te ramen, mag het hof van 
beroep op fe'itelijlce vermoedens stemten 
waaTvan het souveTein in feite de be
wijslcraeht oordeelt (2). 

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

ARREST. 

HET HOF; Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 18 mei 1954 (Arr. Yerln·., 1954, 
biz. 605; Bull. en PASIC., 1954, I, 807). 

(2) Raadpl. verbr., 18 november 1955 (supra, 
biz. 216; Bull. en PAsrc., 1956, I, 264) .' 

arrest, op 19 maart 1954 gewez~n door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afg~Ieid nit de 
schending van artikel 55, paragl'aaf 3 van 
de bij koninklijk besluit van 12 septe~ber 
1936 samengeschakelde wetteQ., doordat, 
om te beslissen dat de controleqr aan aan
legger het facultatief recht had kunnen 
weigeren, door artikel 55, PIC\_ragraaf 3, 
der samengeschakelde wetten verleend 
aan de fiscale commissie het geschil t~ 
onderwerpen, ontstaan uit het niet-ak
koord gaan op de voorstellen "'an het be
richt van wijziging. dd. 12 feb:ruari 1948, 
het arrest enkel lnerop steunt dat <<de 
raadpleging van de fiscale commissie !ou
ter facultatief is )) ; dan wanne~r het pre
cies dat facultatief recht is Welke aanleg
ger inriep, en dan wanneer het arrest niet 
heeft kunnen beslissen dat gezegd facul
tatief recht enkel aan de admiJ.:tistratie en 
niet aan de belastingplichtige toebehoorde, 
zonder aan de tekst een beperking te voe
gen welke hij niet inhoudt : 

Overwegende dat de raadpleging van de 
krachtens artikel 55, paragraa:e 3, vim de 
samengescl1akelde wetten betr~ffende de 
inkomstenbelastingen ingerichte commis
sie, in geval de belastingplichtige niet ak
koord gaat met het cijfer welke de admi
nistratie voornemens is in de plaats te 
stellen van dat van de aangifte, niet ver
plichtend is en dat het aan de adminis
tratie aileen behoort deze nit te Iokken · 

Dat het middel naar recht faalt; ' 
Over het tweede middel, afgeieid uit de 

schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1319 van het l3urgerlijk 
Wetboek en 2, paragraaf 3, Van de wet 
van 16 october 1945, doordat bet bestre
den arrest verklaart dat, rekening gehou
den met de door aanlegger geformuleerde 
aanvragen tot vergoeding - te weten 
deze op 15 september 1940 Ol:ldertekend 
door zijn bijkomende conclusies bedoeld 
- met betrekking tot het plunderen op 
10 mei 1940 van zijn magazijn, de admi
nistratie de waarde van de bij bern op die 
datum in voorraad zijnde goederen, op 
40.000 frank l1eeft kul)llen ramen dan 
wanneer uit deze aanvraag blijkt dat de 
waarde van de van aanlegger in de nacht 
van 10 en 11 mei 1940 gestolen goederen 
de som van 66.237 fr. 15 bereikte en dat, 
dienvolgens, dit document - Waarvan de 
administratie noch het hof van beroep de 
echtheid hebben betwist, noch verklaard 
hebben dat het, aangaande deze waarde 
een valse aangifte inhield - het bewijs 
uitmaakte dat de activa vermoed voort te 
komen van door artikel 2, Paragraaf 3 
van de wet van 16 october 1945 belastbar~ 
inkomsten ten belope van 66.237 fr. 15 
niet samengesteld waren bij llliddel van 
de in artikel 1 van die wet aangeduide 
inkomsten : 
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Overwegende dat, om te beslissen dat 
de administratie op gepaste wijze de 
waarde van de stock goederen welke aan
legger op 1 januari 1940 bezat, op 40.000 fr. 
heeft geraamd, het hof van beroep op 
verschillende feitelijke vermoedens steunt 
waarvan het in feite en dienvolgens sou
verein de bewijskracht beoordeeld heeft; 

Dat, zo het onder die vermoedens de 
door aanlegger ingediende aanvragen tot 
vergoeding heeft gerangschikt, het niet 
gebonden was door de er in vermelde 
schatting op 66.237 fr. 15; 

Dat het bestreden arrest de aan die 
verklaringen versclmldigde bewijskracht 
slechts zou geschonden hebben indien het 
gezegd had - quod non - dat de erin 
vervatte schatting ook 40.000 frank was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde midd,el, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, doordat, wanneer het arrest 
het verhaal afwijst strekkend tot « het in
achtnemen, tot het vaststellen van de be
lastbare winsten der op 9 october 1944 nog 
te betalen belastingen JJ, het arrest zijn 
beslissing niet motiveert door zonder 
enige andere reden te verklaren << dat er 
geen aanleiding bestaat om van de op 
9 october 1944 bezeten activa, de op deze 
datum verschuldig·de doch niet betaalde 
belastingen af te trekken JJ : 

Overwegende dat, door te vermelden 
« dat er geen aanleiding bestaat om van 
de op 9 october 19i4 bezeten activa de op 
deze datum verschuldigde doch niet be
taalde belastingen af te trekken JJ, het be
streden arrest als reden van het afwijzen 
van aanleggers aanspraak geeft dat de 
belastingen niet betaald waren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, en 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat bet arrest hierop steunt 
dat aanlegger « geen enkel controleerbaar 
bewijs geeft Jl dat zijn fortuin op 1 ja
nuari 19±0 de aan een derde in september 
1939 in bewaring gegeven som van 
150.000 frank begreep, dan wanneer, na 
het attest overgelegd te hebben van hem 
aan wie bij zijii geld had toevertrouwd, 
aanlegger zelf het nazien van dat bewijs 
had gevorderd door te concluderen dat 
het a an het hof behage hem toe te la ten 
door getuigen de werkelijkheid van die 
bewaarg·eving te bewijzen : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies staande hield dat zijn op 10 mei 1940 
liquide middelen een som van 150.000 fr. 
in bankbiljetten begrepen; dat hij tot 
staving van die bewering het attest inriep 

welk hem afgeleverd was door de persooil 
aan wie hij, in december 1939, een geze
geld omslag, welk die som inhield, zoiL 
toevertrouwd hebben, welk omslag· enig~ 
dagen na de bevrij ding van het grondge
bied aan die persoon teruggegeven werd; 
dat aanlegger het hof van beroep yer:... 
zocht een onderzoek in te stellen om ge
zegde persoon onder eed te onderhoren; 

Overwegende dat uit geen stuk waaroD 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
voormeld attest aan de rechter over tl~ 
groncl zou onderworpen geweest 1zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vermeldt dat de inbewaargeving van die 
150.000 frank in handen van een dertle 
« v66r de maarid augustus 19±8 niet aaQ
gevoerd is geworden; dat, voor het oY~
rige, die inbewaargeving tegengesproke:u. 
wordt door de door belanghebbende ()D 
26 juli 1946 gedane verklaring, welke 
slechts gewag maakt van een activa op 
10 mei 19±0 van 110.000 frank; dat het ge_ 
vorderd bewijs alclus nietkan toegelate:n_ 
worden dat, voor het overige, de aangi:t:
ten der inkomsten van de jaren welke de 
beweerde inbewaarg·eving voorafgaan niet 
toelaten de baatzucbtige beweringen van 
Vannucci aan te nemen, die geen enkel 
bewijs levert van het beweerd bezit JJ; 

Dat, zodoende, het arrest, zonder d~ 
aan aanleggers conclusies verschuldigde 
bewijskracht te schenden, op gepaste 
wijze deer in gestelde eisen beantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het. vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, en 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het arrest verklaartdat 
cle winst van 36.356 frank voor het vierde 
kwartaal 1944 in aamnerking genomen 
oordeellmndig geraamd werd door rek:e~ 
ning te houden met de verhoging van de 
iiikomsten van aanlegger volgens een door 
hem aangenomen progressie, dan wanneer 
de inkomsten van 1944, volgens de door 
aanlegger in de fiscale amnestie onderte
kende aangifte, minder dan het dubbel 
van die van 1940 vertegenwoorcligden en 
dan wanneer, nadat de administratie, de 
inkomsten van het jaar 1940 op 58.000 fr 
geraamd had, hetzij op 14.500 frank Yoor 
elk kwartaal van dat jaar, de verhoging 
van de inkomsten en hun door aanlegger 
aangenomen progressie niet toelieten op 
meer dan het dubbel, hetzij op 36.356 fr. 
de gedurende het laatste kwartaal van 
het jaar 1944 behaalde winst te schatten : 

Overwegende dat, om de aanspraak van 
aanlegger af te wijzen welke de schat
ting· door de administratie op 36.356 frank 
van de gedurende het vierde kwartaal 
van 1944 vermoedelijk verkregen winst 
critiseert, het arrest de in het middel 
overgenomen reden vermeldt; dat het al-
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du& aan de vormverplichting door arti
kei 97 van de Grondwet opgelegd, voldoe
ning geschonken heeft; 

Overwegende dat, voor het overige, het 
middel steunt op de schending van de be
wijskracht verschuldigd aan de aangifte 
door aanlegger ondertekend met het voor· 
deel van de fiscale amnestie; dat die aan
gifte echter bij de voorziening niet ge
voegd is; 

Dat nit het voorgaande volgt dat het 
middel niet kan aangenomen worden; 

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

8 mei 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend vom·zit
ter. - T'erslaggever, H. Moriame. - Ge
lijlcl·uidende conclttsie, H. R. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Ger. 
Gothot (van de Balie van het Hof van be
roep te Luik) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 8 mei 1956 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN. - AANGIFTE DOOR 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN DE WINS'fEN 
BELAS'l'BAAR IN DE BEDRIJFSBELASTING KRACH
l'ENS ARTIKEL 1 VAN HE'!' BESLUIT VAN 22 SEP
TEi\IBER 1941, PARAGRAAF 3 VAN ARTIKEL 35 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE1"l'EN VERVAN
GEND. - AANGIF1'E DIE DE AAN EEN PERSOON 
TOEGEKENDE BEZOLDIGINGEN BET DE ALGEMENE 
KOSTEN VOEGT. - AANGIFTE DIE NIET DOET 
KENNEN DAT DIE PERSOON FUNCTIES GELIJK
AARDIG MET DIE VAN EEN BEHEERDER WAAR
NEEMT. - 0NJUISTE EN ONVOLLEDIGE AAN
GIFTE. - WETTELIJKE AANSLAG BINNEN DE 
BUITENGEWONE 'fERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - WINSTEN BELASTBAAR IN DE BE
DRTJFSBELASTING KRACHTENS ARTIKEL 1 VAN 
HE'r BESLUI1' VAN 22 SEPTEMBER 1941, PARA
GRAAF 3 VAN ARTIKEL 35 VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WET'l'EN VERVANGEND. - TANTIE
MES EN BEZOLDIGINGEN TOEGEKEND AAN DE LE
DEN VAN DE RADEN OF COLLEGES VAN BEHEER, 
VAN TOEZICHT, VAN ZAAl{WAARNEMING OF VAN 

'LIQUIDATIE EN AAN DE ANDERE PERSONEN DIE 
GELIJKAARDIGE AMBTEN W AARNEMEN. - AL~ 
DUS BEDOELDE PERSONEN. - BEGRIP. 

1o Een aangifte in de inlcomstenbelastin-

(1) Raadpl. verbr., 21 de9ember 1954 (Ar1·. 
F erbr., 1955, blz. 300; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 411) en 4 november 1955 (supm, blz. 168; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 210). 

(2) Raadpl. verbr., 18 october 1949 (A1·r. 
Verbr.,. 1950, blz. 81; Bull. en PASIC., 1950, 

gen gedaan, onder het regie~. van ti 
lcel 1 van het besluit van. 2~ septe a~ -
1941, paragraaf 3, van arttk,e ~ 3.5 v~:~ ~~ 
~amengeschalcel0e wetten bet: -,-ejfende de 
tnkomstenbelasttngen verva1?- oend d or 

:~~~ 1~~~;~~~~e t~~~1;?c~;ts£~tabe~~fdi~~J~: 
btJ de algemene lw.sten voe nt en ~iet 
doe.t. lcenn~n dat dt~ persoa~ twncties 
geltJ lcaard't(J . met . q,w van beheenler 
waarneemt, ts. o~tJUtst. en on-volledig en 
laat de admtntst1·atw toe een n
v·~t_llen~e aanslag te vestigen binneJ~ade 
btJ art·tlcel 74 van de sr:meng esehalcelde 
w~~ten bepaalde bu·ttenge~one ter
mtJn (1). 

2o. Opdat een per soon besehoutb q weze als 
tn een naamloze. yennoo.tsclH.~lJ fttneties 
waarnemencl geltJ Tcaa1·d·tg me't die van 
de leden van de rarlen at cozzeoes van 
beheer, van toezicht, van ZfLcnrivaa ., e
ming a~ van liqwirl.atie en OPcta't; 0~~

1e1. 
het regwrn van n1·ttlcel 1 van het besluit 
.van 22 september 1941, de tan__'tiemes en 
in een zekere mate, de ande1·e vaste of 
veranderlijlce bezold·igingen, ~ellce 7 m 
t~egelcend wor~en, bij ~e al clan ~~et 
ttttgelcee1·de ?Annsten dwnen__ qevoegd 
v_oor .het vesttgen va~t de becl 1.iffsbelas
tmg tn hoofde van dte vennootsehap is 
het nodig cloch volstaat het dQt die 'er
soon feitelijlc gel·ij~caa;dige. f!'171,bten ~au 
waarnemen, zelfs tndwn htJ clie mach
ten van de_ al,qemene veroacleTing de1· 
vennoten nJet heett vet·Tcregen__ (2). 

(N. V. « LES GALERIES WERENNl;; ll 
T. BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN li':tNA~CIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 195~ gewezen door het 
Hof van beroep te Lmk; 

Over het eerste middel, afgel~:;id uit de 
schending van de artikelen 9'( van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 val:l. het Bur
gerlijk Wetboek, ~~1 en 470 VUJ::l. het Wet
boek van burgerh]ke rechtsvordering 2 
van de wet van 15 mei 1846 op 's La~ds 
reken~~i~n~t, 5 van de wet van 9 aDril1935, 
tot WlJZigmg van de wet van 15 ll:lei 1846 
1 van het bes~uit van 9 maart 1943 hou~ 
dende verlengmg van de afshlitingster
~ijn v.an de verric~tingen voo~·. het fiscaal 
dienst]aar 1942, 5o en 74, biJZoiJ.der 74 
lid 1, van de wetten betreffende de inkom: 
stenbelastingen bij besluiten vall. 12 sep-

--------------------~~----

I, 87); 21 december 1954 (Bull. en :PAste 1955 
I, 411) ; vergel. verbr., 22 februari ig5,5' (Arr: 
Ve•·bl'., 1955, blz. 532; Bull. en PAste., 1955 I 
684) en 22 november 1955 (supm, hl 222 : 
Bull. en PASIC., 1956, I, 275). z. ' 
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tember 1936, 3 juni 19!1, 31 juli 19~3 en 
van 15 januari 19i8 samengeschakeld, 1, 
2 en 6 van de wet van 17 juni 1938, 1, 2, 
en 7 van de wetten bij besluiten van 
16 juni 19i1 en 31 juli 19i3 samengescha
keld, 1, 2 en 6 van de wetteJ,l betreffende 
de nationale crisisbelasting, bij besluit 
van 16 januari 19-18 samengeschakeld, 
doordat het bestreden arrest verklaart dat 
de onder artikel 200i8 van het kohier over 
dienstjaar 19!3 gevestig,de aanslagen, na
vordering van rechten over 19i2, niet laat
tijdig zijn, om reden dat, zo cle interpre
tatie door cle administratie aan de wets
bepalingen betreffende 'de grond van het 
geschil g·egeven, gegrond is, daaruit client 
afgeleid dat de door aanlegster ingedien
de aangifte onjuist is : 1 o dan wanneer 
het arrest aldus ten onrechte de grond 
van het geschil en de vraag van de forclu
sie vermengt, dan wauneer, ten antwoord 
op aanleg·sters conclusies, het hof van be
roep niet betwist heeft dat de aangifte 
van de inkomsten volledig was en aan cle 
administratie duiclelijk al cle elementen 
verschafte welke aan deze toelieten ue be
lastingen te vestigen volgens haar inter
pretatie van de wet, en dan wanneer de 
mening van de agenten van de fiscus, wat 
de waarde van de opg·eworpen juridische 
aanspraken betreft - ware deze mening 
zelfs gegrond - de Ollrechtheid van de 
aangifte van de belastingplichtige niet 
kan ontzenuwen, waaruit volgt dat elke 
navordering van rechten na de gewone 
termijn van aanslag ongerechtvaardigd 
was; 2° en dan wanneer, zoals nit het 
tweede cassatiemiddel blijkt, de door aan
legster voorgestelde interpretatie van de 
wetsbepalingen aangaande de grond van 
het geschil juist was, derwijze clat de be
slissing van het hof van beroep aangaande 
de laattijdigheid van de aanslag in elk 
geval ongegrond is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster bij conclu

sies staande hield dat de ::tllministratie 
ten onrechte op cle aan de directeur-gene
raal Bruneau toegekende bezoldiging·en 
het regime had toegepast van cle tantie
mes en bezolc:ligingen toegekend aan de 
leden van de raden of colleges van beheer, 
van toezicht en van zaakwaarneming en 
aan de personen die g·elijkaardige ambten 
waarnemen; dat zij staande hielcl clat ge
zegde Bruneau noch administratenr, noch 
vennoot, noch maatschappelijke lastheb
ber was, doch enkel cen hogere bediende 
van de vennootschav, aan deze door een 
dienstcontract verbonden -en clat haar 
aangiften opgemaakt waren op grond van 
die feiten; dat zij bovendien zonder nan
were bepaling aanvoerde dat haar aangif
ten aan de administratie, duidelijk en 
volledig, alle elementen verschaften welke 
aan deze toelieten de belastingen volgens 

haar interpretatie van de wet te vestigen~ 
Overwegende dat het llestreden arrest 

erop wijst dat, volgens de administrati~ ~ 
de voor het dienstjaar 19-12 ondertekend~ 
aangifte onjuist is daar ze bij de alg[',_ 
mene kosten de betaling heeft g·evoeg·d vo::::.._ 
een som van 3!7.973 frank aan Brunen .. =t._ 
toegekend, toevoeging in weerwil van ~1::"' _ 
tikel 1, paragraaf 3, en paragraaf 3bi& 
van het besluit van 22 september 19!1 g~_: 
daan; uat het beslist dat de oplossing b~
treffende de forclusie van de waarde 11t:c.._ 
die bewering afhangt; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zodoende, enkel de premissen van zlj :J:i 
bewijsvoering stelt : indien bewezen 1\'Q::::; 
dat Bruneau in 19il bij aan1egster fliQ~
ties gclijkaarclig met die van een behee:t:-_ 
der heeft waargenomen, zou de aangift~ 
welke die omstandigheid niet doet kenll~:Q 
en welke in de algemene kosten een sol:l::t 
van 347.973 frank toevoegt, welke deb~
zoldiginge'n van vermelde Bruneau vet·t~
genwoordigt, wegens het eerste feit onlrol
ledig zijn, en onjuist ter zake van h~t 
tweede, en zouden de litigieuze aanslD!~~:n 
dienvolgens niet laatiijdig zijn; 

Overwegende dat de uiteenzetting van 
het arrest met de erop volgende ovel''-"e
gingen eindigt, waar het hof van bel'Oep 
vaststelt (lat de door Bruneau in de zetel 
van aanleggende vennootschap in 1941 
waargenomen functies gelijkaardig Zijn 
met die van een beheerder, naar de zin 
van artikel 1 van het besluit van 22 Se:p_ 
ternller 1941, omstandigheid door de aan__ 
gifte en haar bijlagen niet kenbaar ge_ 
maakt; 

Overwegencle dat het hierna op het 
tweede middel gegeven antwoord de 'Wet
telijkheid van die vaststelling zal doen 
bliiken; 

Overwegencle dat het arrest, zondet· er
van de draagwijdte te miskennen, het 
door aanlegster nit het juist en volledig 
karakter nm llaar aangifte afgeleid lnid
del heeft tegengesproken; 

Dat aldus, in strijd met de bewering 
van het middel, het llof van beroep Ook 
niet gesteund heeft op de mening vo.:n de 
ag·en ten van de .fiscus aangaande de Waar
de van de opgeworpen juridisclle aUJlSDl·a
ken, doch zelf, zoals llet daartoe verplic'ht 
was, de juistheid van de aangifte heeft 
beoordeeld ; 

Overwegende dat aan het arrest :O.iet 
kan 'erweten worden de grond van het 
geschil en de vraag van de forclusie « 'Ver
mengc1 )) te hebben; dat inderdaad, in ou.
derhavig geval, de beslissing over de toe
passelijkheid van artikel 74 der sallllenge
schakelde wetten noodzakelijkerwijze af
hankelijk was gestelc1 van het nazien 'Van 
de aard der door Bruneau in de zetel van 
de aanleggende vennootschap uitgeoefen
de functies; 
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Waaruit volgt dat het middel in dat on
derdeel niet kan aangenomen worden; 

OYer het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het middel in dat on
derdeel zich met het tweede middel ver
mengt en dat zijn gegrondheid afhanke
lijk wordt gesteld van de aan dit middel 
voorbehouden lot; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
sc~ending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 141 en 470 van het' Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 25, 
paragraaf 1, 2°, letters a en b, 26, 35, bij
zonder 35, paragrafen 3 en 3bis; 66 en 67 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen bij besluiten Yan 12 september 
1936, 3 juni 11J41, 31 juli 1943 en 15 ja
nuari 1948 samengeschakeld, 1 van het be
sluit van de secretarissen-generaal dd. 
22 september 1941, 1, 2 en 6 van de wet 
Yan 17 juni 1938; 1, 2 en 7 ;van de wetten 
bij besluiten van 16 juni 1941 en 31· juli 
1943 samengeschakeld; 1, 2 en 6 van de 
wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting bij besluit van 16 januari 1948 sa
mengeschakeld, doordat, voor de aansla
gen van de drie litigieuze dienstjaren, het 
bestreden arrest door eigen motieven en 
door deze in de beslissing van de direc
teur der belastingen vermeld, beslist dat 
de functies van Louis Bruneau in feite ge
Iijkaardig zijn met die van beheerder van 
de aanlegster, dan wanneer, in rechte, 
aanlegster staande hield dat om bij de be
lastbare winsten van de vennootschap ge
voegd te kunnen worden, de bezoldigingen 
die moeten zijn van een maatschappelijke 
lasthebber, die zijn machten krijgt van 
de algemene vergadering van de vennoten, 
en dat, daar het bestreden arrest op dit 
middel geen antwoord verstrekt, het niet 
of onvoldoend met redenen is omkleed, en 
in aile geval al de hiervoren aangeduide 
wetsbepalingen schendt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat aanlegster bij conclu

sies staande hield dat, om bij haar belast
bare winsten gevoegd te kunnen worden 
krachtens artikel 1 van het besluit van 
22 september 1941, de bezoldigingen van 
Bruneau die moesten zijn van een maat

. schappelijke lasthebber, die zijn mach ten 
van de algemene vergadering der venno
ten geltregen had; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
gezegd artikel 1 toepasselijk is op de be
zoldigingen van Bruneau, het arrest hier
op steunt dat deze feitelijk in de zetel 
van de aanleggende vennootschap functies 
waarneemt die met die van een beheerder 
gelijken en die zienswijze rechtvaardigt 
door de redenen van de beslissing van de 
directeur der belastingen, welke het ver
klaart over te nemen;, 

Y!:UBR .. l!l36. - .J.8 

Overwegende dat gezegde beslissing deze 
beschouwing inhoudt « dat aanlegster aan 
artikel 1 van het besluit van 22 september 
19U een beperkende interpretatie zou wil
len geven welke zijn tekst niet toelaat; 
dat deze tekst immers aan de uitoefening 
van een lastgeving door de algemene ver
gadering van de vennoten verleend, de be
lastbaarheid niet afhankelijk maakt van 
de tantii~mes en andere bezoldigingen aan 
de personen gestort die in de naamloze 
vennootschappen functies waarnemen ge
lijkaardig met die van de leden der raden 
of colleges van beheer, van toezicht, of 

· van liquidatie >>; 
Dat aldus, bij verwijzing naar de motie

ven van de beslissing van de directeur, 
het bestreden arrest op gepaste wijze aan
legsters conclusies beantwoord heeft; 

Dat het middel in dat onderdeel feite
Iijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat artikel 35, para
graaf 3, der samengeschakelde wetten toe
passelijk op de inkomsten van de liti
gieuze dienstjaren vermeldt dat voor de 
vennootschappen op aandelen andere' dan 
de personenvennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid, de bedrijfsbelasting 
geregeld wordt naar rato van de al of niet 
uitgekeerde winst, met inbegrip van de 
tantiemes toegekend aan de leden van de. 
raden of colleges 

1
Van beheer, van toe

zicht, van zaakwaarneming of van liqui
datie en aan andere personen die gelijk
aardige ambten waarnemen, alsmede in 
de mate als aangeduid in paragraaf 3bis, 
aile andere vaste of veranderlijke bezoldi
gingen toegekend aan bewuste personen; 

Overwegende dat de bewoordingen « an
dere personen die gelijkaardige ambten 
waarnemen )), algemeen zijn; dat het no
dig is, cloch volstaat clat een persoori fei
telijk in de zetel van een vennootschap op 
aandelen andere dan een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid, ambten gelijkaardig met die van de 
leden cler raden of colleges van beheer, 
van toezicht, van zaakwaarneming of van 
liquidatie zou waarnemen, zelfs indien hij 
die machten van de algemene vergadering 
der vennoten niet heeft gekregen, opdat 
de tantiemes en andere vaste of verancler
lijke bezoldigingen welke hem toegekend 
worden, bij de al dan niet uitgekeerde 
winsten clienen gevoegd voor het vestigen 
van de bedrijfsbelasting in hoofde van die 
vennootschap; 

Overwegende dat,· bij overneming der 
beweegredenen van de beslisslng van de 
directeur der belastingen, het bestreden 
arrest erop wijst << dat er onder de mach
ten toegekend aan de raad ·van beheer 
door artikel 7'c1er statuten van de naam
loze vennootschap « Les Galeries We
renne >> en die aan de directeur-generaal 
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verleend bij beslissing van de raad van 
beheer dd. 7 april 1941 er dergelijke ge
lijkaardigheid bestaat dat het toegelaten 
is te besluiten dat deze laatste werkelijk 
het beleid heeft van de vennootschap te 
zelfde titel lZCi niet meer) als elkeen van 
de twee afgevaardigde-beheerders, behal
ve de betrekkingen van dezen jegens de 
algemene vergadering der · aandeelhou
ders )) ; << dat eiseres deze feitelijke vraag 
niet ernstig betwist, vermits ze bij haar 
brief van 30 april 1943 aanneemt dat Bru
neau met zekere machten van afgevaar
digde beheerder benoemd werd )) ; dat, 
voor de maatschappelijke dienstjaren 1941 
tot 1943, de aan Bruneau gestorte bezol
digingen ten minste vijf maal belangrij
ker zijn dan de aan de leden van de raad 
van beheer toegekende tantiemes en be
zoldigingen, twee afgevaardigcle-beheer
ders daarin begrepen; « dat, ten overstaan 
van die beschouwingen, het niet twijfel
achtig is dat de directeur-generaal van de 
eisencle vennootschap functies waarneemt 
gelijkaardig met die van elkeen der twee 
afgevaardigde beheerders en machten 
heeft welke tE:n minsh· zo groot zijn als 
die van deze laatsten )) ; 

Overwegencle dat, door op grond van 
die souvereine feitelijke vaststellingen te 
beslissen, dat Bruneau in de zetel van de 
aanleggende naamloze vennootschap, in de 

·loop van de maatschappelijke jaren 1942 
en 1943, ambten waarnam gelijkaardig 
met die van beheerder, het bestreden ar
rest geen enkel der in het middel aange
duide wetsbepalingen heeft geschonden; 

Dat dit in zijn tweede onderdeel naar 
recht faalt; 

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

8 mei 1956. - 2• kamer. - Voon;itter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Moriame. - Ge
lijlcl~ticlende concl·ttsie, H. R. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Mey 
(van de Balie van het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 8 mei 19 56 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NI,JVERHEIDS,- HAN
DELS- EN LANDBOUWBEDRIJVEN. - SCHULD
VORDERING VAN DE BELASTINGSCHULDIGE. -
WINST PRINCIPIEEL BELASTBAAR VOOR RET 
JAAR IN DE LOOP VAN HETWELK DE SCHULD
VORDERING TOT STAND IS GEKOMEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. ScHULDVORDERING 
VAN DE BELASTINGSCHULDIGE. - DOOR DE 

SCHULDENAAR BETWIS'l'E SCHULDVORDERING. ~ 
- SCHULDVORDERING ·NIET NOODZAKELIJK 
ONBESTAANDE NOCH ONINVORDERBAAR. 
V ORDERING DIE SLECHTS UIT DE BELASTBARE 
INKOMSTEN MAG GEWEERD WORDEN INDIEN 
HAAR NIE'l'-BESTAAN 0~' HAAR VERLIES DEFINI
TIEF VASTSTAAT. 

1 o De wi.nsten van de nijve1·hei£ls-, han
dels- en lanllbou.wbedrijven, wellce in 
een sch~tl£lvorde1·ing bestaan, zijn p!"in
cipieel aan, ae be£l1·ijfsbelasting onder
worpen voor het jaar in de loop van 
hetwellc de sch~tl£lvonle1·ing tot stand ig 
gelcomen (1). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 2.5, par. 1, 1°, en 27, par. 1.) 

2o Een £loo1· de schnldenaa1· betwiste 
sch~tlclvorde1'ing is niet noo£lza7.:elij7c on
bestaande, noch oninvo1·derbaar; zH 
mag slechts uit de belastbare bedrijfs
inlcomsten geweercl worden als oninvor
derbaar indien haar ve!'lies definitief 
vaststaat (2). 

(PAC(~UE-DUMON'l', T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredel1 
arrest, op 4 januari 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleicl uit de· 
schending van de artikelen 110 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 26, para
graaf 1, 27, paragraaf 1, 39, 42, para
graaf 1, en 61, paragraaf 3, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, bii 
besluit van de Regent van 15 januari 1948: 
samengeschakeld, 2, paragraaf 1, en 6 van 
de wetten over de nationale crisisbelas
ting, bij besluit van de Reg·ent van 16 ja
nuari 1948 samengeschakeld, doordat het 
bestreden arrest, na vastgestelc1 te heb
ben dat aanlegger deed gelden dat het be
staan van de schuldvordering, krachtens 
welke hij belast was, dubieus was en zon
der het twijfelachtig karakter van het be
staan van de schuldvordering te betwis
ten, de door aanlegger gestelde eis van de 
hand heeft gewezen, welke ertoe strekte 
het gecling te schorsen tot wanneer de be
slissing van cle burgerlijke rechtsmacht 
de vraag van het bestaan van de vorde
ring zou beslecht hebben, om reden dat de· 
belastbare inkomsten van de handelaars, 
krachtens artikel 27, ingevolge hun ge
schriften worden berekend, dan wanneer 

(1) Verbr., 22 maart 1955 (A1'1'. Ye1·br., 1!)55, 
blz. 624; Bull. en PAsrc., 1955, I, 813). 

(2) Raadpl. verbr., 6 december 1955 (sup1·a, 
blz. 266; Bull. en PASIC., 1956, I, 331). 
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de' artikelen 25, 26, 27, 39, 42 van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en artikel 2 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting slechts de werke
lijke winsten treffen en niet degene welke 
bij vergissing in de comptabele geschriften 
voorkomen, , en dan wanneer de artike
len 61, paragraaf 3, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen en . 6 van 
de wet op de nationale crisisbelasting aan 
de belastingplichtige toelaten, bij middel 
van bezwaarschrift, verbeteringen te be
hulen welke zich opdringen rekening ge
houden niet enkel met de vergissingen van 
de administratie, doch ook met de on
juistheden welke in de aangifte of de boe
ken van de belastingplichtige voorkomen : 

Overwegende dat uit de door het be
streden arrest niet betwiste vaststellingen 
blijkt dat aanlegger, aannemer van wer
ken, van ambtswege is aangeslagen bij 
navordering van rechten over de dienst
jaren 1947 en 1948, inkomsten van 1946 en 
1947; 

Dat derhalve de last van het bewijs van 
het juiste bedrag van gezegde inkomsten 
op hem rustte; 

Overwegende dat bij regelmatig overge
legde conclusies, aanlegger erkend heeft 
dat 11et vermoedelijk bedrag van de be
lastbare inkomsten door ile administratie 
vastgesteld is naar de door hem medege
deelde comptabele inlichtingen; 

Dat, om het bewijs te leveren welk op 
hem rustte, hij er zich toe beperkt heeft 
staande te houden dat een schuldvorde
ring van 2.108.995 frank wegens door hem 
in 1946 en 1947 uitgevoerde werken, 
« waarvan betwist wordt of ze wei ver
schuldigd is JJ bij vergissing in zijn boe
ken voorkwam en in de belastbare grand
slag niet mocht begrepen zijn; 

Overwegende dat krachtens de artike
len 25 en 27 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, op 31 juli 1943 en 
15 januari 1948 samengeschakeld de win
sten van de nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijven door de bedrijfsbelasting 
getroffen degene zijn die voortvloeien uit 
al de verrichtingen tijdens de belastbare 
periode gedaan; 

Overwegende dat de winsten, welke in 
een •schuldvordering bestaan, principieel 
aan de bedrijfsbelasting zijn onderwor
pen voor het jaar in de loop van hetwelk 
de schuldvordering tot stand is gekomen; 

Dat slechts anders zou kunnen zijn in
dien het verlies van de vordering defini
tief vaststond; 

Overwegende dat een door de schulde
naar betwiste schuldvordering niet nood
zakelijkerwijze onbestaande is; 

Overwegende dat, bij een souvereine be
oordeling, in feite, de rechter over de 
grond erop wijst dat de door aanlegger 
aangeduide schuldvordering cc het voor-

werp van een thans aanhangige rechter
lijke vordering uitmaakt » en dat haar 
oninvorderbaar karakter dienvolgens niet 
bewezen is; 

Dat het beschikkend gedeelte van het 
bestreden arrest, bijgevolg, wettelijk ge
rechtvaardigd is; 

Overwegende dienvolgens dat, in zover 
het de reden van het arrest critiseert naar 
luid waarvan artikel 27 van voormelde 
wetten cc voorschrijft dat de belastbare in
komsten van de handelaars en andere be
lastingschuldigen van die kategorie val
gens hun geschriften zullen berekend wor
den JJ, het middel, ware het gegrond, de 
verbreking niet zou kunnen meebrengen 
en, clienvolgens, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

8 mei 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Daubresse. - Ge
lijlclttidende conclusie, H. R. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2" KAMER. - 8 mei }956 

1° BEWIJS.- AUTHENTIEKE AE:TE.- VER
KOOP VAN ONROEREND GOED. - PRIJSYER
BERGING. - 0NTDUIKING YAN EEN FISCALE 
WET. - 0NTDUIE:ING DIE DOOR ALLE RECHTS
MIDDELEN KAN BEWEZEN WORDEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - MIDDEL 
DAT DE PERREN TE BUI'l'EN GAAT VAN RET GE
SCHIL AAN HE'l' HOF VAN BEROEP ONDERWOR
PEN DOOR DE RECLAMATIE EN RE'l' BEROEP VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE OF DOOR RET BE
S'l'REDEN ARREST BESLECHT. - NIET ONTVAN
KELIJIC MIDDEL. 

1 o De prijsverberging in een attthentielce 
vm·Tcoopakte van onroerencl goed, ge
daan ten einde de jiscale wet te ontdtti
ken, lean door alle rechtsmiddelen bewe
zen worden, zonder dat e1· aanleiding 
bestaat tot inschrijving van valsheid 
over te gaan (1) . 

2° Is niet ontvankelijlc, in zalcen van di
recte belastingen, het middel dat de 

(1) Verbr., 29 november 1951 (An·. Ye•·b•·., 
1952, blz. 148; Bull. en PAsrc., 1952, I, 164); 
raadpl. ook verbr., 4 februari 1954 (A,.,·. 
Yerbr., 1954, biz. 391; Bull. en PAsrc., 1954, I, 
4'88) en 28 februari 1956 (sup1-a, blz. 526; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 675). 
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perlcen te bniten gaat van het gesahU 
aan het hot van beroep ondm·worpen 
door de realamatie en het beroep van 
de belastingpliaht-ige of door het bestre
den ar·rest besleaht (1). 

~VAN HOVE, T. JlELGISCHE STAAT, 
:MINISTER VAN FINANCiib:.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 22 januari 1955 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Gronclwet, 1317, 1319, 1320, 1321, 
1334, 1341, 1356, voor zoveel als nodig, 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek, 27, para
graaf 1, 55, paragraaf 1, lid 3, en 56 der 
samengeschakelcle wetten, 2 van bet be
sluit van 3 juli 1941 betreffencle de natio
nale crisisbelasting, 2, paragrafen 1 en 2, 
van tle wet van 16 october 19!5, doorclat 
het bestreclen arrest beslist dat uit de 
overeenstemmende bestanclclelen blijkt clat 
de administratie gerechtigd was te ver
moeden dat aanleggers inkomsten met de 
overprijs van 228.300 frank door hem voor 
bet aankopen van gronden betaalcl, diencle 
verhoogcl; clan wanneer uit een vonnis 
cler rechtbank van Bergen blijkt dat bij 
een proces aangaande die overprijs, « de 
rechtbank strijdigheclen in de gezegden en 
berekeningen van de verkopers heeft vast
gesteld en heeft besloten dat men tot de 
prijs; welke clezen volgens hun stelling 
staancle houden, niet komt en dat zij zelfs 
aan de rechtbank het juiste cijfer boven 
de prijs welke in de authentieke akte ver
meld stond niet konden zeggen ll, dan 
wanneer de verkopers aan de door de 
Rechtbank te Bergen aangeduille rechter
commissaris verklaard hebben dat de to
tale prijs van de verkoop hun werd afge
g·even ten kantore en in aanwezigheid van 
de notaris; en clan wanneer de notaris 
wegens cUt feit propr·iis sens'ilms die to
tale prijs heeft moeten vaststellen, dat hij 
die prijs in de akte heeft vermeld en dat 
dit becling aldus een authentiek karakter 
l1eeft, clat geen inschrijving van valsheid 
tegen die authentieke akte tot op heden 
geclaan is; en clan wanneer bet bestreclen 
arrest de snb I, litt. a, in het iiscaal be
roep en in de conclusies ontwikkelcle ar
gumcnten niet beantwoortlt, welke naar de 
bezwaren verwijzen in het iiscaal beroep 
uiteengezet : 

Over het eerste onclercleel : 

Overwegende clat aanlegger de misken-

(1) Verbr., 6 april 1956 (sup1·a, blz. 636; Bull. 
en PAsrc., 19·56, I, 812, en de nota's 1 en 2). 

ning aanvoert van de bewijskracht ver· 
schuldigd aan een op 5 mei 1948 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
gewezen vonnis, aan bet proces-verbaal 
cler verklaringen afgelegcl v66r de rechter 
door die rechtbank aangestelcl voor de 
persoonlijke verschijning van de toen be
trokken partijen, en aan de authentieke 
akte van 2 april 1943 houclencle verkoop 
van gronden aan aanlegger door de echt
genoten Delhaye-Leschevin; 

Overwegende, wat bet vonnis van 5 mei 
1948 en het proces-verbaal van persoon
lijke verschijning betreft, dat bet bestre
clen arrest die stukken in geen enkel zij
ner beweegreclenen becloelt; 

Da t, daar 1 het op hun inhoud niet 
steunt, het d~envolgens hun bewijskracht 
niet heeft kunnen miskennen; 

Overwegende dat, wat de akte van 
2 april 1943 betreft, de prijsverberging in 
een authentieke verkoopakte van onroe-. 
rend goed, gedaan ten einde de iiscale wet 
te ontduiken, door alle rechtsmiddelen 
kan bewezen worden, zonder clat er aan
leiding bestaat tot inschrijving van vals
heid over te gaan; 

Dat het bestreden arrest, door de admi
nistratie tegen en boven de inhoud van 
die akte tot bet bewijs bij vermoedens toe 
te laten van bet bestaan van dergelijke 
ontduiking en door te beslissen dat dit be
wijs geleverd is geworden, de aan gezegde 
akte verschuldigde bewijskracht niet 
heeft kunnen miskennen; 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegencle clat bet hof van beroep, 

steunencl op verschillencle feitelijke ele
menten waarop het wijst, aanneemt clat, 
boven de prijs in de akte van 2 april 1943: 
vastgestelcl, aanlegger aan de echtgenoten 
Delahaye-Leschevin een supplement van 
228.320 frank op de prijs heeft gestort; 

Dat bet hof van beroep de bewering al
clus beantwoordt welke zowel bij conclu
sies als in het fiscaal beroep opgesteld 
was en waarbij aanlegger door andere 
omstandigheden aan te voeren, bet be
staan betwistte van een supplement van 
prijs; 

Waaruit volgt llat bet micldel in geen 
enkel zijner onderdelen kan aangenomen 
worden; 

Over bet tweede midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Gronclwet, 27, paragraaf 1, 55, para
graaf 1, lid 3, 56 en 57bis van ~e wette!: 
betreffencle de inkomstenbelastmgen, blJ 
besluit van 3 juni 19'11 samengeschakeld, 
en voor zoveel als noclig, bij besluit van 
31 juli 1943, 2 van het besluit van 3 juli 
1941 en voor zoveel als noclig, van het be
sluit van 31 juli 1943 betreffencle de natio
nale crisisbelasting en 1, paragraaf 1, ar
tikel 2, paragrafen 1 en 2, 15, paragraaf 2, 
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot 
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invoering van een extrabelasting, door
dat, alhoewel het vaststelt dat aanlegger 
in de extrabelasting aangeslagen werd bij 
toepassing van de bepalingen van de arti
kelen 55, paragraaf 1, lid 3, en 56 der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen en 19 van de wet van 
16 october 1945, zonder dat beroep gedaan 
werd op de vermoedens juris. tant1tm, van 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945, het bestreden arrest be
slist dat de administratie mocht vermoe
den dat het litigieuze supplement van 
prijs met de winsten of baten voorzien 
bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 
16 october 1945, betaald is, dan wanneer 
het bezit van een zeker patrimonium in 
feite geen indicie van welstand gedurende 
bepaalde dienstjaren is, wanneer niet be
wezen is dat het gaat om inkomsten of 
baten, welke bovendien in de loop van ge
zegde dienstjaren verkregen zijn; dan 
wanneer de administratie in gebreke is 
gebleven het bewijs te leveren van de hoe
danigheid van belastingschuldige in de 
extrabelasting, zoals ze bij paragraaf 2 
van artikel 2 bepaald is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger het , bestre
den arrest niet bestrijdt in zover het be
slist heeft dat, om van ambtswege een 
aanslag in de extrabelasting te vestigen, 
de administratie de vermoedens mocht 
aanwenden welke de tekenen en indicien 
van gegoedheid bij artikel 55 der samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bepaald uitmaken; 

Dat hij evenmin ontkent dat het door 
hem betaalde supplement van prijs het 
karakter zou hebben van fondsen, welke 
gediend hebben om zijn levenswijze te 
verzekeren; 

Dat hij er zich toe beperkt te betwisten 
dat die som feitelijk een teken of een in
dicie van een hogere graad van gegoed
heid dan die welke uit de aangegeven in
komsten blijkt, zou zijn, omdat nfet bewe
zen is dat ze betaald is met inkomsten in 
de loop van de belastbare periode be
haald; 

Overwegende dat, na beslist te hebben 
dat het supplement van prijs een uitgave 
uitmaakte die de gegoedheid van aanleg
ger gedurende de belastbare periode deed 
uitschijnen, het bestreden arrest mocht 
steunen op het wettelijk vermoeden j1wis 
tantmn, welk artikel 55, paragraaf 1, der 
samengeschakelde wetten vestigt, wat de 
oorsprong van de tot die uitgave bestemde 
som betreft; 

Dat het vaststelt dat aanlegger het te
genbewijs niet heeft geleverd en zijn dis
positief aldus wettelijk rechtvaardigt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, zoals aanlegger zelf 

bij conclusies erop gewezen heeft zijn re
clamatie enkel de aanvullende belasting 
gegrond op het door hem op 2 april 1943 
betaalde supplement van prijs tot doel 
l1ad; dat de directeur der belastingen door 
van ambtswege uitspraak te doen geen 
ander doel beoogde dan aan aanlegger ze
kere ontlastingen te verlenen; dat voor 
l1et hof van beroep geen betwisting aan
hangig was nopens het bestaan, in hoofde 
van aanlegger, van de hoedanigheid van 
belastingschuldige in de extrabelasting; 

Dat het middel, dienvolgens, in zijn 
tweede onderdeel, de perken van het aan 
l1et hof van beroep onderworpen geschil 
te buiten gaat en een verschillend geschil 
van dat welk het voorwerp van het be
streden arrest heeft uitgemaakt opwerpt; 
dat het in dien opzichte niet ontvankelijk 
is: 

Waaruit volgt dat het middel in geen 
enkel zUner onderdelen kan aangenomen 
worden; 

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

8 mei 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Ye1·slaggever, H. Daubresse. -
GeUjlclitidende· concl1tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleite1·s, 
HH. Vidts (van de Balie van het Hof van 
beroep te Gent) en Van Leynseele. 

l e KAMER. - ll mei 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEf, DAT 
YERSCHILLENDE GRIEYEN OMYAT. - GRIEVEN 
DIE SLECHTS DE ONDERDELEN Y AN EEN ENIG 
MIDDEL UITMAKEN.- GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN AANGEDUID ZONDER ONDERSCHEID TUS
SEN DE GRIEVEN. - MIDDEL ONTVANKELIJK. 

2° VERANTWOORDELI.JKHEID (BUI
•TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- FOUT DIE SLECHTS DE MIDDELLIJKE OOR
ZAAK VAN EEN SCHADE IS. - VERAN'l'WOOR
DELIJKHEID VAN HAAR DADER. - VOOR
VlAARDE. 

1° Wanneer ve1·schillende in een V001'Zie
ning in burgerlijlce zalcen vooropgezette 
grieven geen verscheidene middelen uit
malcen maa1· de onderdelen van een enig 
middel, ve1·eist a1·tilcel 9 van de wet van 
25 febntari 1925 niet dat de wetsbepa
lingen waa1·van de schentling inge1·oe
pen wordt atzonderlijlc voor ieder tler 
grieven zouden aanr;edttitl wortlen (1). 

(1) Verbr., 9 october 1947 (Ar,.. Vrn·b,·., 1947, 
blz. 312; Bull. en PAsrc., 1947, I, 404); verge!. 
verbr ., 10 november 1949 (Ar1·. Ve,·b,·., 1950, 
blz. 129; Bull. en PASIC., 1950, !, 143). 
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2° Opdat een tout, die slechts de middel
lijlce oorzaalc van een schade is, de ver
antwoo1·delijlcheid van haar dader me
deb1·enge, is het nodig doch volstaat het 
dat het verband dat de tout met de 
schade verbindt een noodz·akelijlc lca-
1·alcter vertoont, dit wil zeggen dat, 
zonder de to~Lt, cle schade, zoals zij in 
concreto voorlwmt, zich niet zo~L voor
gedaan hebben (1). 

(WOU'l'EHS, WEDUWE BAUGNIET, 
T. VAN DEN BER,GHE.) 

ARRES1'. 

HET. HOF; - Gelet op het arrest op 
9 jnli 1954 gewezen door het Hof van be
roep te Brnssel; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, na in 
feite vastgesteld te hebben dat wijlen 
Baugniet een font had begaan door een 
auto merk Renault aan te rijden en dat 
deze eerste aanrijding «ten grondslag 
ligt )) der opvolgende aanrijdingen en on
gelukken, waarvan verweerders het slacht
offer waren, eiseres veroordeeld heeft tot 
het herstellen van de door verweerders 
geleden schade, zonder echter te ontken
nen dat Bangniet, ten gevolge van een 
hartcrisis, het bewnstzijn verloren had 
v66r de « ODvolgende aanrijdingen en on
gelnkken )), dat deze hartcrisis voor hem 
onvoorzienbaar was, en dat zij een der 
oorzaken geweest was van de door ver
weerders geleden schade, en zonder vast 
te stellen dat de font door Bangniet be
gaan bij de eerste aanrijding, noodzake
lijkerwijze de volgende aanrijdingen ver
oorzaakt had, of dat zonder deze fout de 
door verweerders geleden schade zich niet 
zon voorgedaan hebben, wanneer de door 
Bangniet begane font, die slechts de tus
senoorzaak of onrechtstreekse oorzaak 
was van de kwestienze schade, zijn aan
Sl)rakelijkheid slechts kon meebrengen in
cHen het bewezen was dat het oorzakelijk
heidsverband tnssen de font en de schade 
l1et karakter van noodzakelijkheid ver
toonde, wanneer, b~j gebreke aan de vast
stelling van dU karakter van noodzake
lijkheid, het bestreden arrest niet vol
doende gemotiveerd is, wanneer minstens, 
door eenvondigweg vast te stellen dat 
« de eerste aanrijding )) - en bijgevolg de 
fout door Bangniet begaan - <<ten grond-

(1) Verbr., 19 maart en 12 juli 1951 (A1'T. 
Verb1·., 1951, blz. 414 en 682; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 493 en 785) ; 10 november 1952 en 
.5 maart 1953 (Arr. Ferb1·., 1953,_ blz. 128 en 

slag lag )) der andere aanrij ding en - en 
bijgevolg der door verweerders geleden 
schade ~, het bestreden arrest onzeker 
gelaten heeft of het al of niet heeft wille:n 
beslissen dat de schade noodzakelijker
wijze door de fout veroorzaakt werd -
hetgeen een ondnidelijkheid in de motive
ring is die aan het hof niet toelaat zijn 
controlerecht nit te oefenen over de wet
telijkheid van de bestreden beslissing : 

Over de ontvankelijkheid van het mid
del: 

Overwegende dat verweerders opwerpen 
dat de grieven door aanlegster voorol)g·e
zet verscheidene middelen nitmaken en 
dat aanlegster niet afzonderlijk de wette
lijke. bel)alingen aangeduid heeft, waa.r
van de schending elk hnnner zon recat
vaardigen; 

Overwegende dat het middel in twee 
onderdelen, die een alternatief nitmaken, 
kan verdeeld worden : dat volgens het 
eerste, het bestreden arrest Bangniet ver. 
antwoordelijk zou gesteld hebben, zonder 
het noodzakelijk karakter van het oor
zakelijk verband tnssen font en schade 
vastgesteld te hebben; dat volgens aet 
tweede het gebrek aan die vaststelling 
een ontstentenis of een dnbbelzinnigheid 
van motieven zou nitmaken; dat beide 
bewijsvoeringen zo nanw verband houden 
dat zij niet afzonderlijk zouden kunnen 
beoordeeld worden; dat het dus om een 
enig middel gaat en dat d,e grond van niet 
ontvankelijkheid niet kan ingewilligd wor
den; 

Over het middel 

Overwegende dat bij niet gecritiseerde 
beschikkingen het bestreden arrest be
slist dat Baugniet niet meester van zijn 
snelheid gebleven was en dienvolgens ver
antwoordelijk was voor de eerste aan
rijding tussen zijn antovoertuig en de bij 
de kruising stilstaande auto; dat, ofschoon 
het arrest vervolgens aanneemt dat Bau
gniet na die eerste aanrijding het bewust
zijn had verloren, het beslist dat zij ten 
grondslag ligt der opvolgende aanrijdin
gen en ongelukken, en dat Bangniet er 
ook verantwoordelijk voor was; 

Overwegende dat door die beslissing 
het hof van beroep zonder dnbbelzinnig
heid aangewezen heeft dat, zonder de eer
ste aanrijding, de opvolgende ongevallen 
zich niet zouden voorgedaan hebben; dat 
het aldus wijst OD het karakter van nood
zakelijkheid van het onderling verband 
tussen de ongevallen; dat betreffende de 
ongevallen die het eerste ol)gevolgd heb-

457; Bull. en PAsrc., 1953, I, 141 en 516) en 
18 october 1954 (Arr. Ferb1·., 1955, blz. 84; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 130); ])E PAGE, bd. II, 
n' 960. 
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ben, het arrest dienvolgens de quasi-delic
tuele verantwoordelijkheid van Baugniet 
heeft kunnen aannemen, gegrond op de 
bij de eerste aanrijding begane fout, en 
dit, zonder inachtneming van de omstan
digheid dat Baugniet nadien het bewust
zijn verloren had; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

11 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslau
geve1·, H. Neven. - Gelijlclt~idende con
clusie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Struye en Van Ryn. 

lc KAMER. - II mei 1956 

1 J RECHTBANKEN. - BuRGERLIJKE ZA
KEN. - TERMIJN. - AANVANGSPUNT. 
PROCEDURE-AKTE. - DA1'UM VAN DE AKTE 
DOOR DE RECHTER VASTGES'l'ELD.- RECHTER 
DIENAANGAANDE NIET GEBONDEN DOOR DE CON
CLUSIES VAN DE PARTIJEN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENE 
NUTTE. - RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRIN
GENDE OllfS'l'ANDIGHEDEN. - VORDERING TOT 
HERZIENING VAN DE DOOR DE VREDERECH'l'ER 
VOORLOPIG V AS1'GES'l'ELDE VERGOEDINGEN. -
TERMIJN. - AANVANGSPUN'l'. 

go VOORZIENING IN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST VAN ON
DERZOEK. - ARREST DAT EEN RECHTSREGEL 
UIT, ZONDER EEN BETWISTING TUSSEN PAR
TIJEN TE BESLECHTEN. - VoORZIENING V66R 
DE DEFINI'l'IEVE BESLISSING. -·NIE'l'-ON'l'VAN
KELIJKHEID. 

1° Wanneer het aanvangspunt van een 
termijn u.it een procedt~re-alcte volgt, is 
de Techtm·, on~ de datt~m waa1·op de 
alcte tot stand is gelcomen vast te stel
len, niet gebonden doo1· de zelfs eens
lt~iclende meldingen van de conclusies 
van de paTtijen. 

2° De tem~ijn van dl'ie maa1~den, die ar
. tilcel 9 van de beslt~itwet van 3 teb1·uaTi 

191/1 betrettende de rechtspleging bij 
hoogd1"ingende omstandigheden in zalce 
onteigening ten algemene 1wtte aan de 
onteigende veTleent om de heTziening 
·van de dooT de vrederechteT voorlopig 
vast,qestelde veTgoedingen te vm·deTen, 
vangt pas aan vanaf de betelcening aan 
de onteigende en van het bewijs van 
bewaa1·geving van het bedrag van die 
vergoedingen bij de deposito- en consi
rmatielcas, en van de staat van beschrij-

ving van het onteigend onroerend goed. 
(Besluitwet van g februari 1947, art. 6 
tot 9.) 

go Is niet ontvankeUjlc de voo1·ziening 
v66r de dejinitieve beslissing ingesteld 
tegen een an·est dat, alvo1·ens recht te 
doen, z·ich beverlct tot het bevelen van 
een deslcundig ondeTzoek; het doet e1· 
niets toe dat het an·est een 1·echts1·egel 
ttit, indien lzet hie1·dooT geen betwis
ting tussen paTtijen definitief beslecht 
heett (1). (Decreet van 2 nevelmaand 
jaar IV, art. 14.) 

(J. EN A. DENYS, T. S'l'AD ROESELARE,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6' mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de ar·tikelen 11g4, 1g19,. 
1g20 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet en, voor zoveel als nodig, 
8 en 9 van de besluitwet van g februari 
1947 betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden in zake ontei
gening te algemenen nutte, doordat het 
hof, bij hetwelk de aanleggers besluiten 
hadden ingediend verzoekende te bevin
den dat, wijl de aanzegging van de consi
gnatie der onteigeningsvergoedingen op 
1 september 1952 geschied was, verweer
sters vordering tot herziening ingesteld 
blj exploot van 2 december 1952 niet was 
tot stand gekomen binnen de bij artikel 9 
van de besluitwet van g februari 1947 
voorgeschreven termijn van drie maan
den, bij het bestreden arrest heeft beslist 
dat het consignatiecertificaat was aange
zegd geworden op 5 september 1952 en dat 
de eerste rechter derhalve de votdering 
met recht en reden had ontvankelijk ver
klaard; dan wanneer de besluiten der 
partijen het eens waren om 1 september 
1952 te bepalen als de dag der aanzegging 
van het consignatiecertificaat; dat, wijl 
geen enkele betwisting nopens dit feite
lijk element was opgerezen, het de rech
ter over de grond niet toekwam het een 
andere datum toe te wijzen en hij, met 
zulks te doen, de aan de besluiten der 
partijen verschuldigde trouw heeft rnis
kend en het gerechtelijk contract heeft 
geschonden; dat hij tenminste, met geen 
uitleg te verschaffen omtrent de redenen 
die hem zouden aangezet hebben een da
tum te wijzigen waarvan de weerslag OJ} 

(1) Verbr., 14 juli 1898 (Bull. en PAsrc., 1898, 
I, 272); 9 juli 1903 (ibid., 1903, I, 334); Repert. 
prat. il1·. belge, v' Pou1·voi en cassation en 
matiere civile, n" 49 tot 64. 
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de ontvankelijkheid van de vordering be
slissend was, zijn beslissing niet naar 
voorschrift van de wet heeft gemotiveerd: 

Overwegende dat, volgens artikel 9 van 
de besluitwet van 3 februari 1947, de vor
dering tot herziening van de door de vre
derechter voorlopig vastgestelde vergoe
clingen van onteigening client ingesteld te 
worden binnen de drie maanden te reke
llen van de betekening zowel van het 
bewijs van de bewaargeving van het be
drag van die vergoedingen als van de 
staat van beschrijving van de onteigende 
onroerende goederen ; 

Overweg·ende dat v66r de rechter over 
de grond, aanleggers hebben beweerd dat 
cle door ve1;weerster uitgeoefende vorde
ring tot herziening niet ontvankelijk was 
daar zij ingesteld werd na het verstrijken 
van de door de wet vastgestelde termijn; 

Overwegende dat het aanvdngspunt van 
de termijn uit een procellure-akte volgt 
en dat, bijgevolg, het de rechter behoort 
ue datum ervan vast te stellen; 

Dat derhalve, hij dienaangaande door 
de zelfs eensluidende melclingen van de 
conclusies van de partijen niet gebonden 
is; dat inderdaad, enerzijds, de conclu
sies die niet tot doel hebben het feit en de 
datum van de betekening op te nemen en 
vast te stellen, te dien opzichte geen be
wijs uitmaken en, anderzijcls, de partijen 
het geding dat hen de ene tegenover de 
andere stE;lt niet aan de ter zake geldende 
procedure-regelen mogen onttrekken en 
dus het aanvangspunt van een termijn 
naar hun goedvinden of naar hun mening 
niet mogen vaststellen, dit aanvangspunt 
de datum zijnde waarop in onderhavig 
geval de akte van de procedure, naar de 
welke de wet verwijst, in feite regelmatig 
tot stand is gekomen; 

Overwegende dat in hun conclusies par
tijen niet beweerclen dat de termijn van 
drie maanden client berekend te worden 
vanaf de datum die zij als deze van de 
betekening van het bewijs van bewaarge
ving en van de staat van beschrijving 
aanduidden, maar wel vanaf die beteke
ning; 

Dat vermits er geen betwisting bestond 
wat aangaat de vereisten van vorm of van 
tijcl waarin de betekening plaats had ge
vonden, cle rechter zich mocht beperken 
tot het vaststellen van de datum van die 
betekening, zonder de gegrondheid van de 
vaststelling nacler te rechtvaardigen; 

Dat llet middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede milldel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 8 en 9 van de 
besluitwet van 3 februari 1947 betreffende 
de rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden in zake onteigening te alge
menen nutte, doordat het bestreden arrest 
beslist dat de bij artikel 8 van de besluit-

wet van 3 februari 1947 voorgeschreven 
aanzegging van de staat van beschrijving 
der onteigende onroerende goederen en 
van het consignatiecertificaat zowel met 
een als met meer akten mag geschic(j.en, 
en dat de voor het instellen van de vor
dering tot herziening verleenlle termijn 
van drie maanden pas aanvangt wanneer 
de aanzegging volledig is; en dat het om 
deze redenen de vordering der verweer
ster heeft ontvankelijk verklaard; clan 
wanneer bedoelde wetsbepaling een enkele 
aanzegging voorziet en, inclien cle ontei
genende macht haar splitst, cle voor het 
instellen van de vordering tot herziening 
verleende termijn begint met cle eerste 
aanzegging; en verweersters geding, inge
steld meer dan drie maanden na de aan
zegging van de staat van beschrijving ller 
onteigende onroerende goederen, clus als 
te laat gedaan moest verklaarcl worden : 

Overwegende dat artikel 8 van cle be
sluitwet van 3 februari 1947 de in het 
bezit stelling van cle onteigenaar afhan
kelijk stelt van de betekening, bij aange
tekende brief, van het bewijs van bewaar
geving van de voorlopig be]1aallle vergoe
dingen en van llc staat van beschrijving 
van cle onteigende onroerende goederen; 

Dat artikel 9 vanaf dezelfde cloor arti
kel 8 voorziene betekening cle termijn van 
drie maanclen doet lopen om de vordering 
tot herziening van lle vergoedingen in te 
stellen; 

Overwegende dat de wet slechts de in 
het bezit stelling heeft willen toelaten 
nadat de pleegvormen, die zij ter vrijwa
ring van de belangen van cle partijen 
voorschrijft, volleclig vervuld zouden wor' 
den; dat aldus, cle wet, opclat cle in het 
bezit stelling zou mogen bevolen worden, 
bij artikel 8 vereist dat en het bewijs van 
bewaargeving en de staat van beschrij
ving bij aangetekende brief zouden bete
kend geweest zijn; 

Dat, bij artikel 9, dat naar de bij arti
kel 8 voorziene betekening verwijst, de 
wet evenzo de betekening van het een en 
van de andere heeft beoogcl; 

Overwegende dat de wet weliswaar de 
betekening bij aangetekende brief zowel 
van het bewijs van bewaargeving als van 
de staat van beschrijving uitdrukkelijk 
voorschrijft, maar dat nit de bewoordin
gen van de wet niet voortvloeit dat 
slechts een enkele aangetekencle brief de 
betekening van beide akten tot stand 
moet brengen maar wel dat cle voorge
schreven betekening niet verwezenlijkt is 
zolang zij niet geschiedt aangaancle zowel 
de een als de andere akte, gebeurlijk bij 
afzonderlijk aangetekende brieven; 

Dat derhalve, de bij de artikelen 8 en 9 
voorziene termijnen slechts aanvang ne
men vanaf het ogenblik dat de betekening 
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volledig is, dit is dat zij zich tot beide 
akten uitstrekt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Gelet op het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 131\J, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 443, 
456, 462, 464 en 470 van het vVetboek· van 
burgerlijke rechtsvordering, doordat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de aan
leggers geen recht hadden op de vergoe
ding bestemd om de herinlijving van <le 
overblijvende gedeelten van de onteigende 
goederen bij een belendend hen eveneens 
toebehorend onroerend goed toe te laten, 
dan wanneer eensdeels aanleggers een 
verhaal, clat ten gronde beperkt was tot 
de bepalingen van het vonnis a quo waar
bij het beloop der we<leraanlegvergoeding 
was llepaald en een nieuwe expertise 
werd bevolen teneinde de onteigenings
vergoedingen te herschatten, en ander
deels de verweerster een conclusie, welke 
zich beperkte tot het vragen van de beves
tiging van het vonnis a quo zonder enig 
incidenteel beroep aan te tekenen of de 
afwijzing van het prinCipe der kwestige 
vergoeding te vragen, bij het hof van be
roep hadden aanhangig gemaakt; dat de 
rechter over de groncl, met deze aan aan
Ieggers te weigeren, dus de overdragende 
uitwerking van het hoger beroep heeft 
miskend en het v66r hem aangegaan ge
rechtelijk contract geschonden : 

Over de grond van niet ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen tegen 
de voorziening in zover deze gericht is 
tegen de door het middel bestreden beslis
sing, afgeleid uit artikel 14 van bet de
creet van 2 brumaire jaar IV dat bepaalt 
dat de voorziening in verl:ireking tegen de 
voorbereidende vonnissen en de vonnissen 
van onderzoek slechts toegelaten is na het 
eindvonnis; 

Overwegende dat alvorens recht te doen 
aangaande de vergoedingen die aanleg
gers toekomen wegens de onteigening van 
een gedeelte van twee onroerende goede
ren, het bestreden arrest een onderzoeks
maatregel heeft bevolen ten einde het be
drag van die vergoedingen te bepalen; 

Dat, in de motieven van zijn beslissing, 
de rechter over de grond, zonder aanleg
gers het recht op een vergoeding te ont
zeggen welke de kosten van herbouwi:tl.g 
en heraanpassing van het niet onteigende 
gedeelte van de onroerende goederen be
grijpt, nochtans de beschouwing geuit 
heeft dat de vergoedingen die dienen toe
gekend te worden wegens de onteigening 
van een gedeelte van een goed « niet hoger 
kunnen reiken dan de veilingswaarde van 
het volledig goed, verhoogd met de kosten 
van wederbelegging »; 

Overwegende dat die beschouwing de 
rechter niet bindt en dat hierdoor geen 

betwisting tussen partijen definitief be
slecht wordt; 

Dat daar zij het karakter van een inter
locutoire beslissing bezit, de door het mid
del bestreden beslissing niet voor voorzie
ning in verbreking vatbaar is; 

Dat derhalve de voorziening, in zover 
zij gericht is tegen de door het middel 
gecritiseerde beslissing, niet ontvankelijk 
is; 

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

11 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelijkluidende 
conclu.sie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Veldekens en Struye. 

l e KAMER. - 12 mei 1956 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - GEMOTIVEERDE EN MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DE RECLAMATIE VERENIG
BARE IN'l'ERPRETATIE. - SOl.JVEREINE INTER
PRETATIE DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELAS'l'BARE BASIS. - BASIS 
BEPAALD DOOR VEE\M'OEDENS AFGELEID UIT HET 
VERMOGENSACCRES VAN DE BELASTINGSCHUL
DIGE.- AFTREKKING VAN EEN BEDRAG DA'l' DE 
DOOR DE KINDEREN VAN DE BELASTINGSCHUL
DIGE VERDIENDE LONEN VERTEGENWOORDIGT. 
- UIT HOOFDE VAN « FICTIEVE LONEN >> 'l'OE
GEKENDE AFTREKKING. 

1° Is souverein de gemotiveerde interpre
tatie die de t·echter over de grand geett 
van de door de belast·ingsch1lldige tot 
de dit·ecteltr der belastingen gerichte 
reclamatie, wanneet· zij niet strijdi.Q is 
met de bewoordingen van die reclama
tie (1). 

2o Wanneer van de belastbare inlcomsten, 
die bevaald wet·den doot· vermoedens 
af.qeleid 1tit het ·in hootde van de belas
Ungschu,ldiqe vastgesteld vermoqensac
m·es, ene sam afqetroklcen werd die de 
door de in zijn bedrijf medewerlcende 
Jcindm·en van de belastinqschuldige ver
diende lone1i verte,qen~ooonligt, gaat het 
noodzalcelijk om jictieve lonen, dit wil 
zeggen lonen die niet wet·lcelijlc ttitbe
taald werden (2) . 

(1) Verbr., 29 november 1955 (supm, biz. 249; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 305). 

(2) N opens het be grip van « fictief loon », 
raadpl. verbr., 20 januari 1956 (supra, biz. 391; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 502, en de nota 1). 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'l'. DAENENS EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
niTest, op 25 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65, 
66 en 67 van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, samengeschakeld door 
koninklijk besluit van 12 september 1936, 
en voor zoveel nodig, door de besluiten 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
6 van cle wet van 17 juni 1938 houdende 
wederinvoering van de nationale crisisbe
lasting, en voor zoveel nodig, van artikel 7 
van de besluiten van 16 juni 19±1, 31 juli 
19±3 en het besluit van de Regent van 
16 januari 1948, houdende samenschake
ling der wettelijke bepalingen betreffende 
clie belasting, en 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele inkomsten, winsten en baten, 
doordat het hof van beroep dP voor de 
eerste maal in de conclusies van verweer
ders opgeworpen eis tot het weglaten van 
het bezit van de medewerkende kinderen 
uit het vermogensaccres van hun vader, 
Gustaaf Daenens, ontvankelijk verklaart, 
omdat die eis impliciet begrepen is in de 
betwisting nopens het bedrag der lonen 
van die medewerkende kinderen en daar
enboven van openbare orde is, dan wan
neer die vraag uitdrukkelijk noch impli
ciet in de reclamatie werd gesteld, noch 
behandeld werd in de beslissing van de 
directeur, en zij bijgevolg niet bij het hof 
van beroep aanhangig werd gemaakt, zo
dat het hof van beroep ze onontvankelijk 
moest verklaren zelfs indien die vraag de 
openbare orde aanbelangt : 

Overwegende dat blijkt uit de stukken 
van de procedure : 1° dat de belastbare 
grondslag van de ten laste van de rechts
voorganger van yerweerclers gevestigde 
aanslagen werd bepaalu door mid del van 
vermoedens voortvloeiende uit de verge
lijking van de activa, respectievelijk in 
1940 en in 1944; 2° dat een bedrag van 
732.000 frank van de vermogensaccressen 
als « lonen )) van de vier kinderen van de 
belastingschuldige wercl afgetrokken en 
dat, daarentegen, in clie accressen een be
drag van 447.000 frank werd begrepen, 
dat de waarde vertegenwoordigt van de 
door die kinderen bij toepassing· der 
muntsaneringsmaatregelen gedeponeerde 
bankbiljetten; 3° dat in de reclamatie van 
de belastingschul<lige namelijk gevraagd 

werd : « het in rekening brengen der lo
nen van de kinderen )) ; 

Overwegende dat1 de bewoordingen van 
de reclamatie en van de stukken waar
naar ze verwees interpreterend, het ar
rest beslist dat de vraag betreffende de 
« splitsing van het bezit der kinderen )) 
cc impliciet beg-repen was )) in de betwis
ting over de lonen, in de reclamatie ge
steld; 

Dat, door die interpretatie het arrest 
zich niet in tegenstrij d heeft gesteld met 
de bewoordingen van de reclamatie en dat 
die interpretatie, dienvolgens, souverein 
is; 

Overwegencle, uerhalve, dat het hof van 
beroep wettelijk heeft beslist de macht te 
hebben om over de betwisting aangaande 
splitsing van de vermogens uitspraak te 
doen; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 
27, paragraaf 3, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld door koninklijk besluit van 12 sep
tember 1936, en voor zoveel nodig, door de 
besluiten van 3 juni 1941, 31 juli 1943 en 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 2, paragraaf 1, en 6 van de wet van 
17 juni 1938, houdende wederinvoering 
van de nationale crisisbelasting, en voor 
zoveel nodig van de artikelen 2, para
graaf 1, en 7 van de besluiten van 16 juni 
1941, 31 juli 1943 en het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948 houdende sa
menschakeling der wettelijke bepalingen 
betreffende deze belasting, 1, paragraaf 1, 
2, paragraaf 1, en 19 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstij d be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat het hof van beroep 
beslist dat de op 9 october 19'4± door 
de medewerkende kinderen gedeponeer
de gelden niet bij het vermogensaccres 
van hun vader, Gustaaf Daenens, moch
ten gevoegd worden en tevens de door 
de administratie van dit :10cres afge
trokken lonen voor die medewerkende 
kinderen niet mogen weggelaten worden; 
dat daarom de betwiste aanslagen in die 
mate moeten herzien worden, dan wane 
neer het hof :van beroep zijn beslissing 
niet geldig h~eft gemotiveerd door niet 
na te gaan of het terzake werkelijk uit
betaalde of fictief toegekende lonen be
tl·eft; dan wanneer zijn beslissing in alle 
geval niet opgaat, daar : 1° blijkens de 
stukken van het dossier, zijnde, eensdeels, 
de verkltlringen van de erfgenamen Dae
nens : hul:t brief del. 29 juni 1949 (stuk 59), 
hun reclamatie, dd. 3 maart 1950 (stuk 18), 
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hun memorie in de loop der verzoenings
rechtspleging, hun besluiten v66r het hof 
van beroep, anderdeels, de nota's en de 
taxatiemethode van de controleur : (stuk
ken 60, 61 en 62), het fictieve lonen wa
ren, zodat het bezit der medewerkende 
kinderen te recht bij het accres van hun 
vader werd gevoegd; 2° zo het om werke
Iijk uitbetaalde lonen moest hebben ge
gaan, de aftrek door de administratie van 
fictieve lonen, ten belope van dezelfde som 
als het bezit der medewerkende kinderen, 
ongedaan moest worden gemaakt : 

Overwegende dat het arrest beslist, 
enerzijds, dat het bedrag van 447.000 fr. 
dat door de kinderen van de belasting
schuldige in october 1944 werd gedepo
neerd, daar het voortkwam van de lonen 
die hun tijdens de belastbare periode door 
die belastingschuldige uitbetaald werden, 
niet in de belastbare basis dient begrepen 
te worden en, anderzijds, dat het aftrek
ken van die zelfde basis van een som van 
732.000 frank, zoals door de administratie 
werd aangenomen en die de lonen verte
genwoordigt van die kinderen gedurende 
de belastbare periode, dient gehandhaafd; 

Overwegende dat door die laatste be
slissing het arrest vaststelt dat de som 
van 732.000 frank << fictieve lonen )) verte
genwoordigt, dit wil zeggen lonen die niet 
werkelijk uitbetaald werden; 

Overwegende, dienvolgens, dat door te 
beslissen dat de som van 447.000 frank uit 
de belastbare basis dient weggelaten, om
dat zij de door de belastingschuldige wer
kelijk uitbetaalde lonen uitinaakt en door 
niettemin, anderzijds, vast te stellen dat 
die lonen niet uitbetaald werden, het ar
rest op strijdige motieven is gesteund en 
artikel 97 van de Grondwet heeft geschon
den; 

Dat het middel dient ingewilligd te 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel voor zoveel daarbij 
het beroep gegrond wordt verklaard wat 
betreft de splitsing van het bezit der kin
deren van dat van hun rechtsvoorganger 
en, dientengevolge, de vermindering van 
het globaal bedrijfswinstcijfer en de her
berekening van de betwiste aanslagen 
wordt bevolen en aanlegger tot de kosten 
wordt veroordeeld : verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerders 
tot de helft van de kosten en aanlegger 
tot de andere helft; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

12 mei 1956. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 

- Gelijkhtidende conclttsie, H. R. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Vnn 
Leynseele. 

le KAMER. - 12 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAUING VAN DE BELAS1'BARE BASIS. - VER
GELIJKING MET DE NORUALE WINSTEN VAN GE-
LIJKSOORTIGE BELASTINGSCHULDIGEN, 
WIJZE VAN BEPALEN VAN DE INKOUSTEN DIE 
SLECHTS TOEPASSELIJK IS BIJ GEBREK AAN 
BEWIJSKRACHTIGE, HETZIJ VOOR DE ADUI
NIS'l'RA'l'IE, HE'l'ZIJ DOOR DE BELAS'l'INGSCHUL
DIGE OVERGELEGDE GEGEVENS. 

2° INKO.i.VISTENBELASTINGEN. 
RAUING VAN DE BELASTBARE BASIS. - VER
GELIJKING ME'l' DE NORMALE WINSTEN VAN GE
LIJ;KSOORTIGE BELAS'l'INGSCHULDIGEN. - FEI
TELIJKE VASTSTELLING, DOOR DE RECHTER 
OVER DE GROND, DA1' DE ADUINISTRATIE EN DE 
BELAS'l'INGSCHULDIGE IN GEBREKE GEBLEVEN 
ZIJN BEWIJSKRACH'l'IGE GEGEVENS OVER 'l'E 
LEGGEN. - SOUVEREINE BEOORDELING. 

1° Het is slechts b_ij ·.qeb1·ek aan bewijs
krachtige, hetzij door de belastingschttl
dige, hetzij door de administratie over
gelegde gegevens dat· deze laatste de in 
de bedrijjsbelasting belastbare winsten 
en baten mag bepalen bij vergelijlcing 
met de normale winston of baten van 
gelij lcsoortige belastingschttldigen (1). 
(Stilzwijgende beslissing.) (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 28.) 

2° Het hot van beroep beoordeelt sonve
rein in feite of de a.dministmtie en de 
belastingschttldige in geb1·e1ce gebleven 
zijn bewijslcrachtige gegevens over te 
leggen, voorwaarde vereist opdat de ad
ministmtie gerechtigd zij de in de be
drijfsbelasting belastbare winston en 
baten te bepalen bij vm·,qelijlcing met 
de normale winsten of baten van gelijk
soo1·tige belastingsclwld·igen. 

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

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juni 1955 gewezen door het 
Hof van !Jeroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 28 en 56 van de wetten be-

(1) Verbr., 7 december 1954 (A•·•·. Verb•·., 
1955, biz. 244; Bull. en PASIC., 1955, I, 399). 
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treffende de inkomstenbelasting·en samen
geschakeld bij besluit van 31 juli 1943, 2 
en 6 van de besluiten betreffende de natio
nale crisisbelasting, samengeschakeld 
door. het besluit van 31 juli 1943, doordat 
het bestreden arrest verklaart dat << uit 
het dossier niet blijkt dat de zetter over 
bewijskrachtige gegevens beschikte en 
zelfs niet blijkt dat requirant deze gege
vens onder vorm van stukken, boeken, 
enz. aan het beheer zou hebben gebracht, 
uat aan het hof geen stuk werd voorge
bracht, zelfs na de maancl clie op de afloop 
van het tij dbestek van verhaal volgcle ll; 
clan wanneer : a) het blijkt uit de beslis
sing van de clirecteur dat aanlegger bet 
totaal van zijn uitgevoerde voorschriften, 
zijnde 3.000, ter beschikking van de admi
uistratie lweft gehouden, en zelfs op ba
sis van 500 claaruit willekeurig genomen 
voorschriften, de normale winstmarge 
heeft berekend en aan de administratie 
Yoorgelegd; clat de directeur over die stuk
ken zijn beoordeling geeft; dat de meer
waarcle van de stock uitsluitend berekend 
werd op stukken verstrekt door aanleg
ger; b) de eerste conclusies v66r bet hof 
van beroep genomen, uitdrukkelijk ver
melclen dat alle bescheiden van de activi
teit van aanlegger als apotheker ter be
schikking waren en bleven van de admi
nistratie en aanbod van bewijs werd ge
daan door alle middelen van recht elk der 
ingeroepen feiten te bewijzen, en zelfs in 
bet kader van dit aanbod van bewijs aan
legger in conclusies noteert dat het hof 
van beroep altijd een expertise kon beve
len; c) de tweede conclusies van aanleg
ger, aJ+twoordend op de aanvullende con
clusies van verweerder, vermelden dat 
aanlegger als apotheker onderworpen is 
aan strenge wettelijke reglementeringen 
en inventarissen, en clat v66r bet hof van 
beroep, samen met de conclusies, stukken, 
welke niet nieuw zijn, vroeger reeds mee
gedeeld aan de administratie en welke in 
bet kader van de reclan;mtie vallen, neer
gelegd werden : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat dit onderdeel het ar

rest verwijt te verklaren dat bet uit bet 
dossier niet blijkt dat aan de aclministra
tie bewijskrachtige gegevens werden voor
gelegd, dan wanneer wel integendeel dit 
zou blijken uit de beslissing van de direc
teur; 

Overwegende clat het aldus de scherr
ding van de bewijskracht van deze beslis
sing inroept; 

Overwegende echter clat die grief 
vreemd is aan de in bet middel aange
duicle wetsbepalingen; 

Waaruit volgt clat het eerste onderdeel 
niet ontvankelijk is; 

Over bet tweede en het derde onder
cleel : 

Overwegende dat, in zover die onderde
len van bet middel aanvoeren dat door bet 
gecritiseerd motief bet arrest de bewijs
kracht van de conclusies van aanlegger 
zou geschonden hebben, bet niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan aancluiding van 
enige wetsbepaling betreffende dergelijke 
grief; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de van ambtswege belaste be
lastingschuldige geen enkel bewijskrach
tig gegeveu overlegt en dat hij bet bewijs 
niet heeft geleverd van het juiste bedrag 
van zijn belastbare inkomsten; 

Dat die beslissingen binnen de souve
reine feitelijke beoordelingsmacht van de 
rechter over de grond vallen; 

Overwegende dat, anderzijds, door vast 
te stellen dat aanleg·ger geen enkel bewijs
krachtig element, noch stukken, noch boe
ken overgelegd heeft, en dat hij dienvol
gens het bewijs van het juiste bedrag zij
ner inkomsten niet geleverd heeft, de 
rechter over de grond impliciet doch nood
zakelijk beeft beslist dat een expertise 
thans onnodig bleek; 

Dat hij aldus de conclusies beantwoo:rrd 
heeft; 

Waaruit volgt dat die onderdelen van 
het middel niet kunnen ingewilligd wor
den· 
O~er het tweede middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 110 van de 
Grondwet, 28 en 56 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld door de besluiten van 3 juni 19fl. 
en 31 juli 1943, alsook 2 en 7 van de be
sluiten van 16 juni 1941 en 31 juli 1943 be
treffencle de nationale crisisbelasting, 
doorclat het bestreden arrest verklaart 
clat « de aanslag wettelijk en behoorlijk 
gevestigd werd volgens de vergelijkings
methocle van artikel 28 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelasting·en ll; dan wanneer dit arti
kel 28 slechts toepassing vinden kan voor 
zoveel geen bewijskrachtige gegevens wer
den voorgebracht, hetzij door ·de belas
tingsplichtige hetzij door de administra
tie : 

Overwegende dat uit bet antwoord op 
het eerste. onderdeel van het eerste mid
del blijkt dat bet arrest vaststelt dat de 
administratie niet in het bezit van be
wijskrachtige gegevens was en dat aan
legger er evenmin voorgebracht heeft; 

Overwegende dat het middel dat de fei
teli'jke beoordeling van de rechter over de 
grond critiseert niet ontvankelijk is; 

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

12 mei 1956. - 1• kamer. - Voo1·zUter 
en verslaggeve1·, H. de Clippele, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Gelij klttidende 
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conclusie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 14 mei 1956 

l\1ISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
BEDRIEGLIJK VERDUISTERDE WAARDEN NOG 
IN NATURA BESTAANDE. - 0MSTANDIGHEID 
DIE HE'r MISDRIJF NIET UI'l'SLUIT. 

De omstandigheid dat ae waarden, waar
van de bedrieglijlce ve1·a-nistering ·in 
hoofde van ae belclaagde bewezen is, 
nog in natttra bestaan neemt de bedrieg
lijke aard 'Van de verdu.istering niet 
weg (1). (Strafwetboek, art. 491.) 

(VAN DEN BROECK, T. VAN DEN BROECK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet bestreden 
arrest, op 24 december 1955 gewezen door 
llet Hof van beroep te Brussel; 

I. Wat de voorziening betreft tegen de 
beslissing over de publieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 491 van het 
Strafwetboek, 97 van· de Grondwet, door
dat het bestreden arrest eiser veroordeeld 
heeft uit hoofde van misbruik van ver
trouwen op grond van de verduistering 
van 250 aandelen van de namnloze ven
nootschap Alimentation Moderne, na be
slist te hebben dat de verduistering der 
kwestieuze aandelen bewezen was door de 
<Jmstandigheid dat eiser niet alleen her
haaldelijk geweigerd had de aandelen 
(aan tweede verweerder) af te staan, doch 
ook herhaaldelijk vei·klaard had dat hij 
geen enkel aandeel bezat dat aan ver
weerder toebehoorde en zelfs niet wilde 
zeggen waar ze zich bevonden, doch zon
der de besluiten van eiser te beantwoor
den in zover zij staancle hielden dat de 
kwestieuze aandelen ofwel in zijn bezit 
gevonden en door de heer onderzoeksrech
ter in beslag genomen werden ofwel door 
eiser zelf in een bank vrijwillig ter be
schikking van tweede verweerder neerge
legd werden op de enkele voorwaarde dat 
de bevoegde burgerlijke rechtbank zou 
beslissen dat hij de eigenaar er van was, 
ofwel in het bezit van tweede verweerder 
zelf waren - en daaruit afieidden dat het 
aldus bewezen was dat de 250 aandelen 

(1) Raadpl. verbr., 19 juli 1909 (Bull. en 
PAsrc., 1909, I, 347); 27 april 1936 (ibid., 1936, 
J:, 219). 

noch verspild, noch verduisterd werden, 
hetgeen volstond om te besluiten dat bij 
gebrek aan een wezenlijk element van het 
misdrijf de betichting niet bewezen was, 
- eerste onderdeel, dan wanneer het feit 
dat eiser de kwestieuze aandelen aan 
tweede verweerder niet overhandigd had 
of dat hij verklaard had dat hij ze niet 
in zijn bezit had geenszins volstond om 
een verduistering in zijn lwofde te bewij
zen, dan wanneer de verduistering een 
positie>e daad vereist, waarbij de kwes
tieuze voorwerpen verduisterd werden 
doch nooit in een zelfs onjuiste of fou
tieve verklaring kan bestaan; tweede on
derdeel, dan wanneer allcszins de rech
ters over de grond de besluiten van eiser 
moesten beantwoorden, en tevens uit
spraak doen over de juistheid of onjuist
heicl van eisers beweringen nopens het 
feit dat de kwestieuze aandelen in natura 
nog altijd bestonden, v66r het hof aan
wezig waren en bijgevolg niet verduisterd 
geweest waren, dan wanneer minstens uit 
de bewoordingen van het bestreden arrest 
niet kan uitgemaakt worden of de rech
ters over de grond in feite hebben willen 
beslissen dat het onjuist was dat de kwes
tieuze aandelen in natura bestonden en, 
op bepaalde voorwaarden ter beschikking 
van verweerder gesteld werden, dan wel 
of zij in rechte hebben willen beslissen, 
dat zelfs indien het juist was, deze om
standigheden niet van aard waren om de 
aandelen als niet verduisterd te doen be
schouwen, dan wanneer deze onduidelijk
heid in de motivering aan het Hof van 
verbreking niet toelaat. zijn controlerecht 
over de wettelijkheill van de bestreden 
beslissing uit te oefenen en met een ge
brek aan de door artikel 97 van de Grond
wet vereiste motivering gelijkstaat : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het voorhanden zijn van het misbruik van 
vertrouwen, op grond van de bekentenis 
van aanlegger, onder meer uit hiernaver
melde gegevens afieidt : 1 o dat laatstge
noemde de litigieuze aandelen in bewa: 
ring ontving, met last ze aan de burger
lijke partij over te maken; 2° dat hij ze 
verduisterde door herhaaldelijk te weige
ren ze af te staan en zelfs niet wilde 
zeggen waar zij zich bevonden; 3° dat het 
bedrieglijk inzicht bewezen is, en uit de 
gegevens der zaak overduidelijk is geble
ken dat aanlegger zich kwestieuze aan
delen onrechtmatig lleeft willen toeeige
nen· 
O~•erwegende dat daaruit klaar blijkt, ' 

dat het hof van beroep het bestaan van 
het misbruik van vertrouwen heeft afge
leid geenszins uit het louter feit, buiten 
elke positieve daad, van de niet overhan
diging van de titels aan de burgerlijl>:e 
partij en uit de onjuiste verklaring van 
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aanlegger dat hij deze niet bezat, doch 
integendeel uit de bedrieglijke en onrecht
matige toeeigening van bewuste aanclelen 
door aanlegger, aan wie zij slecllts in be
waring waren toevertrouwd geweest; 

Dat het eerste onderdeel bijgevolg· fei
telijke grondslag mist; 

Wat llet tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat na vastgesteld te lleb

ben, zoals uit het antwoord op llet eerste 
onderdeel blijkt, dat aanlegger de bespro
ken aandelen verduisterdllad, llet hof van 
beroep op de in conclusies opgeworpen 
vraag of gezegde aandelen ja dan neen 
nog in natura bestonden niet meer te ant
woorden had; dat van het ogenblik af dat 
er een onrechtma tige en bedrieglijke toe
eigening was gescllied, het bestaan van de 
zaak niet van aard was om een van de 
bestanddelen van het misdrijf te wijzigen 
of weg te nemen ; 

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

(Het overige ·van belang ontbloot.) 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantH~le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

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

14 mei 19i56. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslctggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlcl~tidende concMtsi.e, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Struye ()n Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 14 mei 1956 

BEWIJS. - STRAFZAKEN.- INBREUX OP DE 
POLITIE VAN HE'r WEGVERKEER. - PROCES
VERBAAL VAN DE RlJKSWACH'r. - BEWIJS
KRACHT. -- TEGENBEWIJS. 

Een proces-verbaal van cle rijlcswacht, 
clat een inbreulv op cle 1JOlUie van het 
wegverlceer vaststelt, leve1·t geen bewijs 
tot inschrijv·ing van valsheicl; wannee1· 
zijn bewijslvracht tot tegenbewijs geldt, 
vermag de rechte1· dit tegenbewijs on
cler meer uit cle vaststeUingen van een 
deslmndige at te leiclen (1). (Wetboek 
van strafv., art. 154.) 

(1) N opens de bewijskracht der processen
verbaal van de ofticieren en· agenten van de 
gerechLelijke politie, raadpl. verbr., 17 maart 
1952 (AlT. Verbr., 1952, blz. 387; Bt<ll. en 
PAsrc., 1952, I, 439, en de conclusie van het 
openbaar ministerie v66r dit arrest). 

(LUYPAERT, T. VAN GRUNDERBEECK.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Wat de beslissing over de publieke 
vordering betreft : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 15! en 189 van het Wetboek 
van strafvordering, en 10 van het konink
lijk besluit van 8 april 1951 betreffende 
de politie van het wegverkeer, het bestre
den arrest geen passend antwoord gevende 
op de door aanlegger regelmatig neerge
legde conclusies : 1 o doordat de beweegre
clen van het bestreclen arrest volgens de
welke het feit dat de rijkswachters ter 
terechtzitting hebben verklaard dat hij 
( eiser in ver breking) normaal stuurde en 
clat zij niets abnormaals in zijn houding 
hebben gezien niet van aarcl is op te we
gen tegen de wetenschappelijke bevindin
gen van de gerechtelijke cleskundige, geen 
aclekwaat en afcloencl antwoord is op het 
miclclel door eiser in verbreking in zijn be
sluiten ingeroepen : « dat de rijkswach
ters stellig verklaren : de bestuurder van 
het autovoertuig vertoonde geen lichame
lijke gebreken ... hij verkeerde niet onder 
de invloed van de drank en was in staat 
een autovoertuig te besturen )); door na
melijk de veroordeling van eiser in ver
breking te steunen op de verklaringen van 
de rijkswachters ter terechtzitting dan 
wanneer eiser in verbreking zich in zijn 
besluiten beroepen had op de formele vast
stellingen van de rijkswachters in hun 
proces-verbaal van 29 november 1954, laat 
het bestreden arrest in het onzekere of de 
verklaringen van de getuigen, ter terecht
zitting onder eecl aanhoord, eerder dienen 
in acht genomen clan de inhoud van een 
proces-verbaal ofwel of de verklaringen 
door de rijkswachters in hun proces-ver
baal uitgedrukt, niet eercler van aard zijn 
om de besluiten van het deskundig verslag 
betreffende de bloedanaiyse tegen te spre
ken; 2° doordat de beweegredenen het 
Hof van verbreking in elk geval in de on
mogelijkheid laten na te gaan of arti
kel 151, alinea 2, van het Wetboek van 
strafvordering op wettelijke wijze werd 
toegepast, vermits, indien de inhoud van 
het door eiser in verbreking ingeroepen 
proces-verbaalmoet worden aangezien als 
zijnde opgesteld door een politieofficier die 
cle macht heeft om van wanbedrijven of 
overtredingen te cloen blijken tot aan de 
inschrijving van valsheid, het bewijs door 
getuigen tegen de inhoud van dit proces
verbaal niet mag worden toegelaten; dat, 
indien bedoeld proces-verbaal moet .wor-

1 
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den ,aangezien als zijnde opgemaakt door 
.een agent, aan dewelke de wet het recht 
niet heeft verleend geloofd te worden tot 
aan de inschrijving van valsheid, het be
streden arrest in elk geval niet vaststelt 
dat het tegenbewijs van de inhoud van het 
proces-verbaal werd aangebracht, hetzij 
door geschriften, hetzij door getuigen, 
hetgeen nochtans, luidens de bewoordin
gen van gezegd artikel 154, alinea 2, on
ontbeerlijk is opdat de inhoud van derge
lijk proces-verbaal zou kunnen worden be
streden en geweerd; 3° doordat het be
streden arrest door de veroordeling van 
eiser hoofdens overtreding van artikel 10, 
derde lid, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 u~tsluitend te steunen op de 
besluiten van het geneeskundig verslag 
dat luidt « dat de belanghebbende op het 
ogenblik van de opname zich in gevaar
lijke toestand van alcoholische intoxicatie 
bevond >>, zonder te antwoorden op het 
middel getrokken uit de inhoud van het 
proces-verbaal van 29 november 1954 val
gens hetwelk eiser iri verbreking in staat 
was een voertuig te besturen, aan het Hof 
van verbreking niet toelaat na te gaan of 
artikel10, derde lid, van· de nieuwe Weg
code (koninklijk besluit van 8 april 1954) 
op wettelijke wijze werd toegepast daar 
de alcoholische intoxicatie alleen, niet im
pliceert dat een bestuurder niet kan stu
ren of niet de vereiste lichaamsgeschikt
heid en de nodige kennis en bedrevenheid 
bezit : · 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door er op te wijzen dat de verklaringen 
der rijkswachters afgelegd ter zitting der 
correctionele rechtbank aangaande de toe
stand van betichte, enkel gewag maken 
van de indruk dat hij normaal stuurde en 
van de omstandigheid dat zij niets ab
normaals in zijn houding hebben gezien, 
en door er tevens op te wijzen dat de 
uiterlijke vaststellingen van de rijks
wachters niet van aard waren op te we
gen tegen wetenschappelijke bevindin
gen van de gerechtelijke deskundige, op 
passende wijze de conclusles van aanleg
ger beantwoord heeft; dat daaruit lnder
daad klaarblijkelijk voortspruit dat, naar 
het oordeel van het hof van beroep, de 
vaststellingen van de rijkswachters, zoals 
zij door hen ter terechtzitting werden toe
gelicht, niet konden opwegen tegen de be
vindingen van de deskundige; dat eerste 
en derde onderdeel van het middel feite
lijke grondslag miss en; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in strijd met de be
weringen van het middel, het door de 
wachtmeesters der rijkswacht ter zake 
van het litigieuze verkeersongeval opge-

stelde proces-verbaal geenszins bewijs le
vert tot inschrijving van valsheid; dat het 
de rechter over de grand vrijstond het 
bewijs van het tegendeel van de er 1n ver
vatte inlicht;ng als zou aanlegger in staat 
geweest zijn om een autovoertuig te be
sturen, in de door de gerechtelijke des
kundige medegedeelde gegevens te treffen; 
dat het tweede onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantH!le of op straf van nietigheid 
voorgescl1reven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. Wat de beslissing over de burger
lijke vorderingen betreft : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept; 

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

14 mei 1956. - ze kamer. - Voorzitter, 
H .. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Fe·rslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlcl!tidende conolttsie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 14 mei 1956 

VERKEER. - 0NGEVAL. - SLAOHTOFFER 
DAT, VOOR DE BEKLAAGDE, GEEN ONVOORZillNE 
HINDERNIS UITMAAKTE. - FEI'l'ELIJKE BE
OORDELING. SOUVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND. 

Is smtve1·ein de jeitez.ijlce beoordelin{!, 
door de 1·eohte1· ove1· de r1ro1ul, dat het 
slaohtoffer van een verlceerson{!eval, 
voo1· cle dader van het ongeval, geen 
onvoorziene hindentis uitmaalcte (1) . 

(TlELEMANS, T. VERBEEK.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring gewezen : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden arrest de font van aanleg
ger vindt in het niet vermijden van de 
aanrijding, waarvan verweerder het 

(1) Verbr., 4 october 1954 (AlT. VeJ"bJ·., 1955. 
blz. 48; Bull. en PASIC., 1955, I, 70). 
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slachtoffer was, om de reden dat die voet
ganger de weg dwars overstak, toen de 
auto door aanlegger llestuurd op zeventig 
tot tachtig meter van verweerder was, en 
dat een voetganger, op zulke afstand door 
een automobilist duidelijk gezien, geen 
onvoorziene hindernis voor hem kan uit
maken, dan wanneer de voerder geen font 
begaat wanneer hij mag vermoeden dat de 
voetganger de llestaande wetsbepalingen 
zal eerbiedigen en de doorgang zal laten 
aan het aankomende voertuig, dan wan
neer het bestreden arrest aanneemt dat 
de automobilist niet kon vermoeden dat 
de voetganger behept was met zware phy. 
sische gebreken (blind of doof) en dan, 
wanneer een dergelijke voetganger die 
zonder begeleiding noch enige bijstand de 
rijweg dwars overRteekt en geen kennis 
kan hebben van de aankomende auto, 
moet aangezien worden als een onvoor
zienbare hindernis, dan wann~er geen on
voorzichtigheid begaat door een overdre
ven snelheW te ontwikkelen, een autovoer
der die afrekent met de plaatsgesteldheid, 
te weten een open baan zomler enige ver
keersbelemmering en met het feit dat zich 
geen voorzienbare hindernis voordoet : 

Overwegende dat aanlegger tot een en
kele straf uit hoofde van onvrijwillige 
slagen of verwondingen en van inbreuk op 
artikel 26, 1, van het koninklijk besluit 
van 8 april1954 (overdreven snelheid) ver
oordeeld werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het slachtoffer de rechter
kant van de weg volgde in dezelfde rich
ting als aanlegger, dat de rijbaan voorzien 
is noch van een fietspad, noch van zijwe
gen, dat derhalve de voetganger op de rij
weg mocht stappen, zoals hij deed, dat, zo 
weliswaar de automobilist niet kon ver
moeden dat de voetganger behept was met 
zware physische gebreken en het moge
lijk is (tat aanlegger de blindenstok van 
het slaclitoffer niet gezien heeft v66r het 
ongeval, het niettemin vaststaat dat aan
legger een zware fout beging doordat, ge
zien hebbende, op zeventig a tachtig me
ter van de plaats der aanrijding, dat de 
voetganger de weg dwars overstak en op 
zijn onmiddellijk signaal reageerde, de 
aanrijding niet heeft vermeden; dat het 
er op wijst dat, gelet op gezegde afstancl, 
aanlegger de tijcl gehad had zijn voertuig 
tot stilstancl te brengen, zo hij niet met 
overdreven snelheid had gereden, hetgeen 
nog bewezen wordt door het meer dan 
veertig meter lang ononderbroken rem
spoor door de auto gelaten; 

Overweg·ende dat het arrest uit die fei
telijke en, derhalve souvereine vaststel
lingen heeft kunnen afieiden dat, niette
genstaande de onvoorzichtigheid van het 
slachtoffer, dit laatste voor aanlegger 
geen onvoorziene hindernis uitmaakte en 

dat de feiten in de telastleggingen. om
schreven bewezen waren; dat het alzo 
zijn beschikkend gedeelte wettelijk heeft 
gerechtvaardigd; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering gewezen : 

Overweg·ende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept; 

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

14 mei 1956. - 2" kamer. - Voonzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-
brechts. Gelijlclttidende conclnsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 14 mei 1956 

GENEESKUNDE. - VEEARTS. - LUBBEN 
DER DIEREN DOOR NIE'r-VEEARTSEN. - TOE
ZICHT VAN EEN VEEAR'rs. - UITGESl'REKT-
HEID. . 

Waar de wet van 23 azwil 1949 verh,laart 
dat het lttbben der dieren door niet-vee
artsen, practizerende v66r hare inwer
lcingtre<ling, slechts mag geschieden on
der toezicht van een veearts, beaoelt z·ij 
het toezicht over de bewerlcing zelf en 
niet de enlcele mogelijlcheia van een 
achteraf ttit te oefenen contmle van de 
bewerlcing. (Wet van 23 aiJril 1949, ar
tikel 1; wet van 4 alJril 1890, nieuw 
artikel 54.) 

(P. EN R. VAN HAM, T. ORDE DER DIERENARTSEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

In zover de voorziening cle beslissing 
betreft : 

a) Over de publieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet doordat, eerste onderdeel, het bestre
den arrest niet bepaalt hoe aanleggers 
zijn te kort gekomen aan de voorschriften 
van artikel 54 van de wet van 4 april 1890 
aangevuld door artikel 2 van de wet dd. 
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23 april 1949 en, tweede onderdeel, het 
bestreden arrest de conclusies van eisers 
niet beantwoordt waar deze voorhielden 
dat de wetgever het beroep van veesnij
der niet heeft willen afschaffen en der
halve geen rechtstreeks toe:zicht van een 
veearts op de bewerkingen van de vee
snijder heeft kunnen beogen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat nit de omschrijving 
van de betichting blijkt dat eisers name
lijk vervolgd werden om de veeartsenij
kunde onwettelijk te hebben uitgeoefend 
door << als niet veeartsen, practizerende 
voor de inwerkingtreding van de wet van 
23 april 1949, tot het lubben van dieren 
te zijn overgegaan zonder toezicht van 
een veearts ll ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat beide beklaagden bekennen 
dat zij nu eens gezamenlijk dan eens af
zonderlijk als veesnijders, niet aangeno
men veeartsen, herhaaldelijk tot het lull
ben van clieren overgingen zonder zich 
van de tussenkomst van een aangenomen 
veearts verzekerd te hebben, om over deze 
bewerkingen toezicht nit te oefenen en 
dat de feiten dus als genoegzaam bewezen 
dienen weerhouden te worden; 

Dat het bestreden arrest alzo op ondub
belzinnige wijze aantoont hoe aanleggers 
zijn te kort gekomen aan de voorschriften 
van artikel 54 van de wet van 4 april 1800 
aangevuld door artikel 2 van de wet del. 
23 april 1949 en het eerste onderdeel van 
het mid del dan ook fei telijke gronclslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel van het eer
ste middel en over het tweede miduel, af
geleid uit de schending van artikel 54 van 
de wet van 4 april 1890 aangevuld door 
de wet van 23 april 1949, doordat het be
streden arrest beslist dat waar de tekst 
van de wet uitdrukkelijk verklaart dat 
« l1et lubben der dieren slechts mag ge
schieden onder-toezicht van een veearts ll 
de wetgever daarmede op ondubbelzinnige 
wijze het toezicht over cle bewerking zelf 
bedoeld heeft dan wanneer dergelijke in
terpretatie gelijk staat met de feitelijke 
afschaffing van het beroep van veesnijder 
wat de wetgever zeker niet heeft gewild : 

Overwegende dat eisers in hun conclu
sies v66r het hof van beroep voorhielden 
dat zij « nooit iets gedaan hebben om zich 
aan het mogelijk toezicht van een veearts 
te onttrekken en hun beroep steeds in alle 
openbaarheid hebben uitgeoefend ll; dat 
de wetgever « niet gewild heeft dat de 
veesnijder steeds van een veearts zou ver
gezeld zijn ll wat gelijk zou staan « met 
de afschaffing van het beroep van vee
snijder ll; 

Overwegende dat eisers aldus als ver-

VERBR., 1956. - 49 

weermiddel deden gelden dat aan het ver- -
eiste 'van de wet voldaan is zodra de vee
snijder het toezicht van een veearts mo
gelijk maakt of zich aan het mogelijk 
toezicht niet onttrekt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dienaangaande laat opmerken dat << waar 
de tekst van de wet uitdrukkelijk ver
klaart dat het lubben uer dieren slechts 
mag geschieden onder toezicllt van een 
veearts, de wetgever daarmede op ondub
belzimlige wijze het toezicht over de be
werking zelf bedoelt en het niet volstaat 
dat de behandeling achteraf door een vee
arts kan gecontroleerd worden ll; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus op passende wijze llet verweermid
oel van eisers heeft beantwoord en een 
juiste toepassing van het artikel 54 van 
de wet van 4 april 1890 heeft gemaakt; 

Dat de recllter over de grond niet ver
plicht was de argumenten welke eisers 
in lnm conclusies aanvoerden tot staving 
van hun verweermiddel, te beantwoorden; 

Dat het milldel naar recht fault; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

b) Over de burgerlijke vordering van 
verweeruer tegen P. Van Ham : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
mid del inroept ; 

Om die re<lenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eisers tot de kosten. 

14 mei 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermerscll, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - T'erslaqgever, H. Louveaux. 
- Gelij lclttidende conclttsie, H. Roger 
Janssens oe Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 14 mei 1956 

MILITIE. - UI1'S'l'EL EN VRIJLA'l'ING OP MO

RELE GRO:-ID. - BUI'l'ENGEWOON UI'l'STEL. -
VoonwAARDE. 

Een aanV1'aag om bttitengewoon ttitstel 
geste!tnd op (t~'tilcel 11 van de wet van 
15 ju.ni 1951 lean slechts ingewilligd wor
den indien de dienstplichUge eerst na 
het verskijlcen van de tennijn gesteld 
voo1· de indiening van de aanvrar;en om 
ititstel, ingevol,qe het overlijden of een 
geval gelijlcgesteld met het overlij(len 
van een lid 11an zijn gezin, de in para
gmaf 2, 1° of 2° van a-rtilcel 10 betJaalde 
voorwaaTden ver.,;u,zt (1) . 

(1) Verbr., 23 april 1956 (swpm, biz. 692; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 880). 
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(VAN EECHAUTE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 december 1955 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11 en 17 van de 
dienstplichtwet van 15 juni 1951, doordat 
de bestreden beslissing de aanvraag van 
aanlegger om een buitengewoon uitstel te 
bekomen verworpen heeft, dan wanneer 
de vader van aanlegger, volledig werkon
bekwaam en ongeneesbaar zijnde, als ver
loren voor het gezin client beschouwd : 

Overwegende dat aanlegger zijn aan
vraag om buitengewoon uitstel gesteund 
heeft op de ziekte van zijn vader cUe, val
gens de bepaling van artikel 17, para
graaf 2, van de wet van 15 juni 1951, als 
verloren voor het gezien diende beschouwd, 
zodat aanlegger artikel 11, paragraaf 1, 
van bedoelde wet zou kunnen inroepen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de aanvraag verworpen heeft om re
den dat « er zich in de samenstelling van 
de familie van appellant (hier aanlegger) 
geen wijziging voorgedaan heeft naar de -
zin van de artikelen 11, paragraaf 1, en 
17, paragraaf 2, der dienstplichtwet dd. 
15 juni 1951 ll; 

Overwegende dat die vaststelling het 
beschikkend gedeelte van de bestreden 
beslissing wetteltjk rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 mei 1956. - 2" kamer. - Voor.zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gilmet. -
Gelijlcl1tidende conclusie, H. Roger Jans
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 14 mei 1956 

MILITIE. - RECHTS,M:ACH'l'EN VAN MILITIE. 
- VORM VAN DE BESLISSINGEN. - HOGE Ml
LITIERAAD. - DIENSTPLICHTIGE YERZOEKEND 
DAT HET YERUOEDELIJK INK OMEN Y AN ZIJN 
OUDERS GEDURENI)E HET LOPENDE JAAR IN 
AAN.MEBKING ZOU GENOUEN WORDEN. - WEI
GERING VAN DE HOGE MILITIERAAD. - WEI
GERING DIE UOET GEMOTIVEERD ZIJN. 

W annee1· de dienstplichtige cle hoge mili
tieraad verzoelct het vermoerlelijlc inlco
men van zijn onders ged1t1·e1ule het OZJ 
de dag van de vraag om vrijlating lo- , 

pende jaar in aanmerlcing te nemen, is 
de hoge militieraacl verplicht, indien hij 
beslist dat dit vennogen niet in aamne1·-
7cing dient genomen> de reden van die 
beslissing aan te geven (1). (Wet van 
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 1°, en 38.) 

(VANDENBERGHE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 1 februari 1956 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 38, paragrafen 2 en 4, van de 
clienstplichtwet, doordat de bestreden be
slissing de bijkomende conclusies van 
eiser niet beantwoordt waarbij laatstge
noemde wijzende naar het fiskaal onder
zoek door de hoge militieraad bevolen, 
vroeg dat met de inkomsten van het lo
pende jaar rekening zou worden gehou
den : 

Overwegende dat eiser ZlJn vraag om 
vrijlating op morele grand indiende op 
14 maart 1955, dat naar luid van de arti
kelen 12, 1 o, en 10, paragraaf 2, 1 o, van 
de dienstplichtwet, het in aanmerking te 
nemen inkomen dit was van het kalender
jaar 1954; dat eiser echter steunende op 
deze laatste wetsbepaling, in zijn conclu
sies er op wees dat ingevolge een bericht 
van de administratie der directe belastin
gen er geen belastbaar inkomen op naam 
van de ouders van belanghebbende is voor 
het jaar 1955 en dienvolgens om de gunst 
verzocht dat met de inkomsten van het lo
pende jaar, namelijk van het jaar 1955, 
rekening zou worden gehouden; 

Overwegencle dat, wanneer een dienst
plichtige de toepassing vraagt van voor
melde bepaling, de militieraden ertoe ge
houden zijn te onderzoeken of de daartoe 
gestelde voorwaarden voorhanden zijn en 
de reden aan te geven waarom het ver
weermiddel afgewezen wordt; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
zich ertoe beperkt de inkomsten van het 
jaar 1954 in acht te nemen zonder deze 
van het lopende jaar te onderzoeken noch 
de reclen aan te geven waarom deze laat
ste niet in aanmerking werden genomen; 
dat de raad aldus de in het middel bedoel
de rechtsbepalingen geschonden heeft; 

Om die redenen, yerbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver-

(1) Verbr., 8 maart 1954- (Bull. en PASIC., 

1954, I, 586). 
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wijst de zaak naar de hoge militieraad, 
anders samengesteld. 

14 mei 1956. - 2" kamer. - Voorzitter:, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslarmever, H. Louveaux. 

Gelijlcluidende conclus·ie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, eerste advocaa t
generaal. 

2" KAMER. - 14 mei 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN VA'l'BAAR VOOR VOORZIENING. 
- JVIILI'l'IE. - BESLISSING VAN RET REORU
TERINGS- EN SELEOTIEOEN'l'UUM. - VOORZIE
NING NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc de voorz·ieninrl , inge
steld tegen een beslissing van het recru
terings- en selecUecentntm (1). (Wet 
van 15 juni 1951, art. 51.) 

(GOEDLEVEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Overwegende dat de be
slissing van het recruteringscentrum, die 
door vertoger wordt bestreden geen be
slissing is van de hoge militieraad noch 
van de herkeuringsraad, welke aileen, 
naar luid van artikel 51 van de wet dd. 
15 juni 1951 op de dienstplicht voor een 
voorziening in verbreking vatbaar is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 mei 1956. - 2" kamer. - VOO!'Zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. -· Verslarwever, H. Louveaux. 
- Gelijlcl·uidende conclusie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 15 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
l1JXTRABELAS'fiNG. - BEPALEN VAN RET BE
LASTBAAR EXOEDENT. - GEEN AFTREKKING, 
VAN DE WINSTEN, VAN DE REEDS BELASTBARE 
INKOMSTEN VERMELD IN ARTIKEL 52 DER SA
MENGESOHAKELDE WETTEN ZELFS ZO, 1'0'1' VES
'fiGING VAN DE GEWOKE BELASTINGEN OP DE IN
KOMS'l'EN VAN DE DIENSTJAREN DIE IN AAN
MERKING KOMEN TOT VESTIGING VAN DE EX-

(1) Verbr., 2 maart 1953 (AT1'. ve1'b1·., 1953, 
biz. 444; Bull. en PAsrc., 1953, I, 4·96) . 

• 

TRABELAS'l'ING, DE AFTREKKING VAN DIE REEDS 
BELASTBARE INKOMSTEN IN S'l'RIJD MET ARTI
I(EL 52, PARAGRAAF 10, VAN DE SAMENGE
SORAKELDE WEITEN ZOU GESCRIED ZIJN, 

2° INKOl\tiSTENBELASTINGEN. 
l1JXTilABELASTING. - vVINSTEN VAN HE1' RE~'E
RENTIE'l'IJDPERK. - WET VAN 30 MEl 1949 . 
- HOF VAN BEROEP GEHOUDEN, ZELFS VAN 
AMBl'SWEGE, DE AFTREKKING VAN DE BIJ DIE 
WET BEPAALDE REFEREN'l'IEWINST TOE TE 
STAAN. - MACHT VAN RET ROF VAN BEROEP 
:'>OOHTANS BEPERKT TOT DE VOOR RET IN WER
KING TREDEN VAN DE WEi' VAN 30 MEl 1949 
GEVESTIGDE AANSLAGEN. 

1° De 1·eeds belastbare ·inlcomsten ver
meld in art·ilcel 52 der samengescha
kelde wetten betrejJ'ende de inlcomsten
belastingen mogen, voor het bepalen van 
het in de extrabelasUng aan te slagen 
belastbaa1· emcedent, niet afgekolclcen 
wo1·den van de tot vesUging van die 
belasting in aanmerlcing te nemen win
sten; .Z!tllcs is het geval zelfs zo, tot 
vestiging van cle gewone belastlngen be
f!·effende die winsten, de attreklcing 
van clie reeds belastba1·e inlcomsten in 
st!·ijd met a1·tilcel 52, pamgmaf 10, van 
de samengescha1celde wetten zou ge
schierl zi,in. (Wet van 16 october 1945, 
art. 9, litt. d.) 

zo Zo het hof van IJeroep, waarbij het 
ve1·haal van de belastinaschttldi,qe tegen 
rle beslissing van de di1·ectetw der belas
tingen aanhangig is, gehmtrlen is, zelfs 
van ambtswege, de herziening te beve
len van een aanslag in de emtrabelas
Ung, die gevestigd werd in st1·ijd ,met 
rle bepalingen van artilcel S, para
,qmat 6, ,vnn de wet van 16 october 1945 
zoals het gewijzigd, wenl door de wet 
van 30 mei 1949, is het op voorwaarde 
1lat de annsla,q gevestigd tveze v661· het 
in werking treden van · die laatste 
·wet (2). 

(VAN S'l'EELAND'l', T. BELGISCHE S'£AA1', 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 2 maart 19-55 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. Wat de voorziening van Van Stee .. 
landt betreft : 

Over llet enig micldel, afgeleicl nit de 
scllending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, 26, paragraaf 2, 1 o, van de 

(2) Verbr., 17 april 1956 (suprn, biz. 679; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 867). 
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wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van 31 juli 1fr43, 
welk artikel eingenlijk artikel 8 van het 
koninklijk besluit nr 14 van 3 juli 19-39 is, 
en verder 19, 2, paragraaf 3, 3, para
graaf 2, en 9, littera a, van de wet van 
16 october 1945, tot invoering van een 
extrabelasting, doordat het bestreden ar
rest verklaart : « dat zelfs indien de voor
waarden voorzien door paragraaf 10 van 
artikel 52 der samengeschakelde wetten 
niet vervuld waren, de aftrekking van het 
bedrijfskadastraal inkomen, inzake ge
wone belastingen voor requestrant voor
delig was; dat waar deze aftrekking in 
zake gewone belastingen wel gebeurde, 
het kadastraal inkomen terecht bijge
voegd werd om de basis in de extrabe
lasting vast te stellen Jl; cL) en zodoende 
niet aanduidt op welke grond het be
drijfskadastraal inkomen inzake gewone 
inkomstenbelastingen werd afgetrokken, 
en op welke grond dit werd bijgevoegd 
inzake extrabelasting, zodat alle controle 
van het hof is uitgesloten wegens de dub
belzinnigheid van llet arrest op dit punt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); lJ) doorclat, voor het geval !let ar
rest toch cluidelijk moest zijn, !let bestre
den arrest in de boveiigenoemde passus 
verklaart dat de aftrek inzake gewone 
belastingen niet gebeurcle op grond van 
artikel 52 der samengescllakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen, de voorwaar
den van paragraaf 10 niet vervuld zijnde, 
en dat de bijvoeging tocll moet gescllieden 
inzake extrabelasting, omdat de aftrek 
toch geschied was inzake gewone belas
'tingen, ingevolge artikel 9, littera a, van 
de wet van 16 october 1945, wanneer de 
bijvoeging slechts kan geschieden inclien 
de aftrek werd gedaan op grond van ar
tikel 52 der samengeschakelde wetten op 
de inkomstenbelastingen : 

Wat het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegende dat, in zover llet middel 
het arrest verwijt de aftrekking van het 
bedrijfskadastraal inkomen van zijn in de 
gewone belastingen belastbare inlmmsten 
niet gerechtvaardigd te llebben, llet niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang van 
wege aanlegger; 

Overwegende dat, in zover !let middel 
!let arrest verwijt niet te llebben aang·e
duid op welke grond de beslissing steunt, 
welke dit bedrag· van !let bedrijfskada
straal inkomen bij de aanslagbasis in de 
extrabclasting belloudt, !let feitelijke 
grondslag mist, daar het arrest uitclruk
kelijk aancluillt dat !let desbetreffend ar
tikel 9, lid d, van de wet van 1() october 
1945 toepast ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 9, 
lid d, van de wet van 16 october 1945, 

de reeds belastbare inkomsten vermeld in 
artikel 52 der samengeschakelde wetten 
op de inkomstenbelastingen niet mogen 
afgetrokken worden van de winsten welke 
voor !let bepalen van !let belastbaar exec
dent als grondslag dienen genomen; 

Overwegende dat, om aan !let vereiste 
van voormelcl artikel fr, d, te voldoen, !let 
bedrag van het bedrijfskadastraal inko
men moest l1ijgevoegd worden om de basis 
van de extrabelasting te bepalen, aange
zien de administratie tot vestiging van 
de in de extrabelasting belastbare basis, 
de basis genomen had die tot vestiging 
van de gewone belastingen gediend had 
en het bedrijfskadastraal inkomen van 
een aan aanlegger toebehorend onroerend 
goed van deze laatste basis afgetrokken 
was geweest ; 

Overwegende dat het van belang out
bloat is, ten aanzien van de vestiging van 
de extrabelasting, dat een aanslag in de 
gewone l1elastingen al dan niet overeen
komstig de bepaling van paragraaf 10 van 
artikel 52 van de samengeschakelde wet
ten geschieclde ; 

Overwegende dat aanlegger, in onder
havig geval, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is om de te zijnen voordele 
gedane aftrekking van het bedrijfskada
straal inkomen, tot vestiging van de in 
de gewone bela sting en belastbare basis, 
te cri tiseren ; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan aangenomen worden; 

II. Wat de voorziening van de Belgische 
Staat betreft : · 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 131fr tot 1322 en 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, 27, paragraaf 3, 
49/J-is, paragraaf 4, 61, paragraaf 3, 65, 66 
en 67 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 12 september 19-36 en 
voor zover als nodig door de besluiten van 
3 juni 1941, 31 juli 1943 en het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 6 van de 
wet van 17 juni 1938, houdende wederin
voering van cle nationale crisisbelasting 
en voor zover als nodig 7 van de besluiten 
van 16 juni 1941, 31 juli 194B en het be
sluit van de Regent van 16 januari 1948, 
houdencle samenschakeling der wettelijke 
bescllikkingen betreffende deze belasting, 
van artikel 5, paragraaf 6, tweede alinea, 
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot 
invoering van een extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, doordat · het hof 
van beroep : 1 o de voor de eerste maal 
in de conclusies .van verzoeker opg·ewor
pen vraag ontvankelijk verklaart, omdat 
het een g·rief van principiele aard is, na
melijk de vraag of de kinderen van ver-
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zoeker, die tijdens de jar en 1940 tot 1944 
in zijn bedrijf medewerkten, en aan wie 
nit dien hoofde in artikel 27, paragraaf 3, 
tweede alinea, der samengeschakelde wet
ten omschreven lonen werden toegekend, 
te zijnen laste waren; 2° oordeelt dat, 
vermits fictieve lonen, volgens hun bena
ming, niet werkelijk uitl1etaald zijn en de 
kinderen ze dus niet hebben gei:Loten, deze 
kinderen als ten laste moeten beschouwd 
worden, dienvolgens beslist dat, in zake 
extrabelasting, de referentiewinst wegens 
kinderlast, van ()0.000 frank zal gebracllt 
worden op 150.000 frank en de aanslagen 
in de inkomstenbelastingen naar deze ge
gevens zullen aangepast worden, dan wan
neer : 1 o die vraag niet werd opgeworpen 
in de bezwaarschriften, noch behandeld 
werd in de beslissing van de directeur ; 
ze bijgevolg niet bij het hof van beroep 
aanhangig werd gemaakt; zodat bet hof 
ze onontvankelijk moest verklaren, zelfs 
indien bet over een principiEHe vraag 
ging; 2° de aftrekking, op grond van ar
tikel 27, paragraaf 3, tweede alinea, der 
samengeschakelde wetten, van de winsten 
vail verzoeker van 180.000 frank fictieve 
lonen voor de medewerking van drie kin
deren in het bedrijf tijdens de gause duur 
van het belastbaar tijdperk, meebrengt 
dat zij, op fiscaal gebied, die lonen wel 
persoonlijk genoten hebben, daar bewuste 
aftrekking afhangt onder andere van de 
taxatie in de bedrijfsbelasting van deze 
lonen als dusdanig, in hoofde van de kin
deren; dat de bepalingen van artikel49bis, 
paragraaf 4, eerste alinea, evengoed op 
de medewerkende kinderen toepasselijk 
zijn; dat vermits hun netto-jaarlijks loon 
voor ieder 9.600 frank bedraagt, hetzij 
meer dan het maximum van 3.500 frank 
(Ardooie, gemeente van tweede categorie), 
die kinderen niet als ten 'laste kunnen 
beschouwd worden; dat overigens hun 
persoonlijke inkomsten niet begrepen zijn 
in de belastbare inkomsten op naam van 
het gezinshoofd (artikel 49bis, para
graaf 4, tweede alinea, litter a a), zodat 
zij niet als ten laste kunnen beschouwd 
worden : 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat er in onderhavig geval geen 
aanleiding kon bestaan tot herziening van 
ambtswege van een aanslag in strijd met 
de bepalingen van de wet van 30 mei 1949' 
gevestigd, vermits de betwiste aanslag op 
5 augustus 1949, weze na het in werking 
treden van laatstvermelde wet, ingeko
hierd werd; dat, aangezien de besproken 
vraag in de bezwaarschriften niet opge
worpen was geweest noch in de beslissing 
van de directeur behandeld was geweest, 
het hof van beroep zijn macht is te buiten 
gegaan door erover uitspraak te doen; 

Dat het eerste onderdeel van het eerste 
mid del gegrond is; dat het onderzoek van 

het tweede onderdeel van het middel bier
door als zonder belang voorkomt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, en 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat bet hof van 
beroep beslist dat volgens de stukken 51, 
52, 53, 56 en 57 van het dossier, het te
goed op klanten op 1 januari 1940 niet 
28.700 frank maar 31.250 frank be\iroeg, 
dan wanneer die stukken er integendeel 
laten van blijken dat het wel 28.700 frank 
is en uit stuk 57 blijkt dat het door het 
hof van beroep beoogd verschil, een te
goed in maart 1940 betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanstipt « dat naar stukken 51, 52, 53, 5tl 
en 57 het tegoed op klanten niet 28.700 fr. 
maar 31.250 frank bedroeg Jl; 

Overwegende dat die vaststelling onver
enigbaar is met de termen van voormelde 
stukken en dat de bewijskracht ervan 
derhalve miskend werd; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen uitspraak doende op de 

voorziening van de Staat, verbreekt bet 
bestreden arrest in zover het « het tegoed 
op klanten JJ op 1 januari 1940 op 31.250 fr. 
heeft vastgesteld,' in zake extrabelasting 
bevolen heeft dat de referentiewinst we
gens kinderlast van 60.000 frank op 
150.000 frank zal gebracht worden en, be
slist heeft dat de aanslagen naar deze ge
gevens zullen worden herzien en uit
sp!·aak gedaan heeft over de kosten; ver
werpt de voorziening van Van Steelandt; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de partij Van Steelandt tot de 
kosten van beide voorzieningen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

15 mei 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlcliddenlle concl1tsie, H. F. Duman, 
advocaat-generaal. -· Ple'iter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 15 mei 1956 

BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
- ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. -
0VERICENKOMST GESLO'fEN TUSSEN EEN SAMEN
WERKE;\'DE VENNOO'l'SCHAP EN EEN HARER VEN
NOTEN. - BESLISSING VAN HE'!' HOF VAN BE
ROEP DAT DIE VENNOOT OP EEN BEPAALD 'l'IJD
STIP OPGEHOUDEN HEEF1' DEEL UIT l'E MAKEN 
VAN DE VENNOO'l'SCHAP. - BESLISSING AILEEN 
S'J'EUNEND OP DE INTERPRE'l'A'J'IE DER TERMEN 
VAN VOOR.MELDE OVEREENKOMS'l'. - lN'l'ER-
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PRETATIE ONVERENIGBAAR MET DE BEWIJS
KRACHT VAN DIE AK'£E. 

Sohendt de bewijslcraoht van een overeen
lcomst, geslote1t tttssen een samen~ver
kende vennootsohap. en een har·er ven
noten, het arrest ran het hot van be
roep da,t beslist dat die vennoot op een 
bepaaza Ujdstip opgehottden heett deel 
uit te malcen van de vennootsohap, ste·u
nend alleen op de inte?-pretatie der ter
men van die overeenlcomst, dan ~van
neer de interpretatie d·ie het alclus geeft 
van clie alcte onve1·enigbaar js met ae 
termen ervan (1). 

(BELGISOHE STAAT, JIIINISTER VAN ~-INANCIEN, 
T. PEETERS, WEDUWE VAN DER AUWERA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1954 gewezen door 
het Hof van lJeroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Bur
gerlijk vYetboek, 14, paragraaf 1, 3°, 15, 
paragraaf 2, en 21 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, .samenge
schakelcl bij het besluit van 31 juli 1943 
en bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 3, paragraaf 1, en 7 van het 
besluit van 31 juli 1943, welke de artike
len 3, paragraaf 1, en 6 geworden zijn van 
het besluit van de Regent van 16 januari 
1948, betreffende de nationale crisisbelas
ting, doordat het bestreden arrest beslist 
dat de sommen welke in 1946 en 1947 door 
de samenwerkende vennootschap « Wijn
gaardnatie ll aan Frans Van der Auwera 
toegekend werden in uitvoering van de 
overeenkomst van 15 februari 1945, waar
in de overdracht is vastgelegd, door Van 
der Auwera aan voormelde vennootschap, 
van_ zijn aancleel in clezelve, niet belast
baar zijn in de mobilH~nbelasting en in de 
nationale crisisbelasting, om de reden dat 
Van der Auwera op 15 februari 1945 opge
houden heeft vennoot te zijn en hij, te ge
nen tijde, niet werkend vennoot van voor
melde vennootschap is geweest, dan wan
neer : 1 o de overeenkomst van 15 februari 
1945, die het uittreden van een vennoot 
met zich gebracht heeft, een gedeeltelijke 
verdeling van het maatschappelijk vermo
gen der vennootschap ten gevolge gehad 
heeft; naar luid van artikel 15, para
graaf 2, van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 

(1) Raadpl. verbr., 24 juni 1955 (An·. Yerb1·., 
1955, blz. 870; Bull. en PASIC., 1955, I, 1153, en 
de nota 1). 

aan de uittredende vennoot uitgekeerde 
sommen aan de mobilienbelasting (en ge
volglijk aan de nationale crisisbelasting) 
onderworpen zijn, ingeval het bedrag er
van de behoorlijk gerevaloriseerde parti
cipatie van de uittredende vennoot in het 
maatschappelijk kapitaal te boven gaat; 
dan wanneer het, tot toepassing van voor
meld artikel 1~, paragraaf 2, onverschil
lig is dat cle sommen uitgekeerd aan de 
uittredende vennoot hem juist op het 
tijdstip van zijn uittreding betaald wor
den ofwel nadien, hetzij in eens, hetzij 
bij fracties, naardien de data van uitke
ring van die sommen geen ander gevolg 
kunnen hebben dan de datmn van opeis
baarheid der belasting te bepalen; 2° Van 
der Auwera ingevolge die overeenkomst 
opgehouden heeft een werkend vennoot te 
zijn, maar hij, zo lang de sommen welke 
de tegenwaarde zijn van zijn statutair 
of conventioneel aandeel in de vennoot
schapspatrimonium hem niet integraal 
door de vennootschap zijn uitbetaald ge
worden, de hoedanigheid van niet wer
kend vennoot behoudt, vermits de samen
werkende vennootschap << Wijngaardna
tie ll naar luid van dezelfde overeen
komst de eigendom van het aandeel van 
Vander Auwera pas zal verkrijgen na be
taling van al die sommen : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de overeenkomst van 

15 februari 1945 ongetwijfeld bepaalt dat 
wijlen Van der Auwera aan de samenwer
kende vennootschap « Wijngaardnatie ll 
zijn aandeel in dezelve overdoet en op 
haar overdraagt, doch dat zij uitdrukke
lijk bedingt dat de eigendomsoverdracht 
pas op 28 februari 1955 in vervulling zal 
gaan, voor zoveel de verkrijgster op die 
datum de haar bij <le overeenkomst opge
legde verplichtingen geheel zal uitgevoerd 
hebben; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de aanslagen betreffende de dienstj aren 
1946 en 1947 dienden vernietigd te worden 
omdat wijlen Van der Auwera « op 15 fe
bruari 1945 opgehouden had vennoot te 
zijn ll en te genen tijde « niet werkend 
vennoot van de kwestieuze samenwerken
de vennootschap geweest was Jl, het be
streden arrest in tegenspraak vervallen 
is met de termen van meergemelde over
eenkomst en derhalve clezer bewijskracht 
heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het de beroe
pen ontvangen heeft, het beroep in de 
zaak nr 11.447 niet gegrond verklaard 
heeft en verweerders tot de op dat beroep 
gevallen kosten l1eeft veroordeeld; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver-
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wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

15 mei 1956. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
- Gelijkl!tidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - }6 mei 1956 

1° INKO:MSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TENKOHIEREBRENGING. - lN
KO.lfSTEN VAN DE FISCALE DIENST.TAREN 1941-
19!5. - lNKOMS'l'EN BEDOELD IN ARTIKEL 25, 
PARAGRAAF 1, DER SAMENGESCHAKELDE WET
TEN. - BUITENGE\VONE TERMI.TN VOOR AAN
SLAG VERLENGD TOT S1 DECEMBER 1954. 

~ INKO:MSTENBELASTINGER 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AANSLAG WET
'l'ELI.rK VAN AMBTSWEGE GEVESTIGD TEN LASTE 
VAN EEN OVERLEDEN BELASTINGSCHULDIGE. -
AANSLAG VERNIETIGD OM DE ENKELE REDEN 
DAT zi.JN 1'ENKOHIEREBRENGING ONWE'l'TELI.TK 
IS. - NIEUWE AANSLAG GEVES'l'IGD OVEREEN
KOMS'l'IG ARTIKEL S8 VAN HET KONINKLI.TK 
BESLUI'l' VAN 22 SEPTEMBER 19S7. - NIEUWE 
AANSLAG OOK DE AARD VAN EEN AANSLAG VAN 
AllffiTSWEGE BEHOUDEND. 

so INKO:M:STENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TENKOHIEREBRENGING. - VAN 
AMBTSWEGE TEN LASTE VAN EEN OVERLEDEN 
BELAS'l'INGSCHULDlGE GEVESTIGDE AANSLAG, 
VERNIE'riGD OM DE ENKELE REDEN DAT HI.T 
ONWE'l"l'ELI.JK TEN KOHIERE GEBRACHT WERD. 
- NIEUWE AANSLAG. - ADMINISTRATIE NIET 
GEHOUDEN,. VOORALEER DE NIEUWE AANSLAG 
TEN KOHIERE 1'E BRENGEN, EEN BERICH'r VAN 
WI.TZIGING A;\N DE ERFGENAMEN OF ANDERE IN 
ARTIKEL S8 VAN HET KONINKLI.TK BESLUI'l' 
VAN 22 SEPTEMBER 19S7 AANGEDUIDE PERSO
NEN 'l'E STUREN. 

4o INKO:MS'I'ENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TENKOHlEREBRENGING. - 0VER
LEDEN BELAS'l'INGSCHULDIGE. - AANSLAG 1'EN 
KOHIERE GEBRACHT OP NAAM VAN DE OVERLE
DEN RELASTINGSCHULDIGE, HETZI.T VOORAFGE
GAAN, ZONDER 1l!:EER, VAN HET WOORD (( NA
LA'l'ENSCHAP Jl, HETZIJ TEVENS VOORAFGEGAAN 
VAN DIT WOORD EN GEVOLGD VAN DE AANDUI
DING VAN DE PERSOON OF VAN DE PERSONEN 
WELKE DE AANGIF1'E BETREFFENDE DE BELAS
'l'INGEN ONDERTEKEND HEBBEN OF DIT MOESTEN 
DOEN. - GEVALLEN WAARIN DIE VERMELDIN
GEN DIENEN INGEKOHIERD TE WORDEN. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBIL.TET. - ZENDEN AAN DE BETROE:
KENE BELAS1'INGSCHULDIGEN. - AAN DE VES
'l'IGING EN AAN DE TENKOHIEREBRENGING VAN 
DE AANSLAG VREEMDE FORMALI'l'EIT. 

6o STAAT. UITVOERENDE MACHT. 
VOORTZETTING VAN DE WERKING VAN DE 

STAAT. - AMBTENAAR, DIE BEVOEGD IS OM IN 
NAAM VAN DE STAAT OP TE 'l'REDEN, RELET ZI.TN 
FUNC'l'IES UIT TE OEFENEN. - FEI'l' DAT DE 
STAAT IN DE .TURIDISCHE ONMOGELI.TKHEID 
NIE'l' MAG STELLEN ZI.TN OPDRACHT TE VERVUL

. LEN. - l\'[OGELI.TKHEID EEN AMBTENAAR AF TE 
VAARDIGEN OM DE TITULARIS VAN DE FUNCTIE 
TE VERVANGEN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BEWI.JZEN DIE 
DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE MOGEN Bl.TGE
BRACH1' WORDEN. - BEWI.TS VAN HET .rUIS'l' 
BEDRAG DER BELAS'l'BARE INKOMSTEN OF BE
WI.TS DAT DE BELASTBARE GRONDSLAG VAN DE 
AANSLAG WILLEKEURIG VASTGESTELD WERD.
- UI'l'WERKSEL VAN ELK DEZER BEWI.TZE:-1. 

1° De bij artilcel 74 1;an de samengescha
kelde wetten betreffende de inlcomsten
belastingen voorziene termijnen om de 
ontdolcen 1·eohten te vorderen ot na te 
vo1·de1·en werden verlengd tot 31 decem
ber 1954 in zover zij betrelclcing hebben 
op inlcomsten bedoeld in artilcel 25, pa
t·agt·aaf 1, van !le samengesohalcelde 
wetten behaald tijdens de fisoale dienst
ja1·en 1941-1945 (1). (Wet van SO juli 
1947, art. 1.) 

2° Wanneer een wettelijk van ambtswege 
ten laste van een overleden belasting
sohttldige gevesUude aansla(J vernietigd 
werd om de enlcele reden dat hij op 
naam van die belastingsohuldiue na zijn 
overlijden ten lcohiere gebraoht werd, 
zonder naleving van de bepalinuen van 
artilcel 38 van het lconinlclijlc beslttit 
van 22 september 1937, blijft de nimtwe 
aanslau, latet· overeenlcomstiu dit arU
lcel ten lcohiere uebraoht, op naam van 
dezel/de belastingsohttldige dooh vooraf
ueuaan van het woonl << nalatensohap JJ, 

de aard behottden van de vernietigde 
aanslau die hij vervangt en is, dienvol
gens, oolc een van arnbtswege gevestigde 
aanslag. 

S0 Wanneer een wettelijlc van ambtswege 
ten laste van een overleden belastinu
sohttldirte gevestigde aanslag vernietiud 
werd om de enlcele 1·eden dat hij op 
naam van die belastinusolmldige na zijn 
overlijden ten lcohiere gebraoht weTd, 
zonde1· nalevinu van de bepalingen van 
artilcel 38 van het lconinlclij lc besluit 
van 22 september 1937, is de adrninis
traUe niet gehouden, vom·aleer ove1· te 
gaan tot de tenlcohierebren.Qing van een 
niettwe aanslag op naam van die belas
tingschttld·iue, een berioht van wijziging 
aan de erfgenarnen ot andere in a1·ti-
7cel 38 van het lwninlcUj lc besl1tit van 

(1) Verbr., 13 juli 1955, motieven (An·. 
Verbr., 1955, biz. 939; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1248). 



- 776 

22 september 193"1 aanged·wide pe1·sonen 
te st·u.ren. 

4° De aanslag in de inlcomstenbelasUn,qen 
ten laste van een ove-rleden belasting
sahnldige rnoet op dezes naan~ ten ko
hiere gebraaht wo1·den, voo1·atgegaan 
van het woo1·d « nalatenschatJ ». De 
aanvu.llende vermelding .van de naam 
van cle erfgenarnen, legatcwissen en· be
giftigden of va.n h·un bijzonclere last
hebbeT is slechts ve·reist wanneer die 
personen cle aangifte bekefjende de be
lastingen verschnldigcl doo1· die overle
den betastingsch~tld·ige hebben ondm·te
kend of clit rnoesten cloe1~. (Koninklijk 
besluit van 22 september 1937, art. 38.) 

5° De bepalingen van a·rtilcel 40 van het 
lwninklijlc beslnit van 22 september 
193"1, die het zenclen van een aanslay
bUjet aan de betrolclcene belastingschnl
digen voorschrijven, zijn v'!'eernd aan cle 
vest·iginy en acm de tenlcoldei·e1Ji·enging 
van cle aanslagen in de ·inlwrnstenbe
lastingen; cle n·iet naleving van clie tor
mal-iteit is, deThalve, niet van aa1·d om 
het vestigen en cle tenlcohierebrenging 
van cle aanslag cloo·r onwettelijlcheicl 
awn te tasten. 

(io De ononderbroken voortzetting van de 
werlcing van cle Staat, voonvaarcle van 
zijn bestaan, vereist flat de Staat zich 
nooit in de jn-riclische onmogelij lcheid 
bevindt zijn opd1·acht te vermtllen cloo1· 
het feit dat de ambtencta·r, clie bevoegd 
is om in zijn naam op te treden, belet 
is zijn fnncties ~tit te oetenen, wat cle 
mogelijkheid medebrengt een arnbtenaa·r 
at te vaardigen om de t-itnlaris van de 
funct-ie te 'l:ervangen (1). 

7° Wanneer cle belast-ingsch·ulclige van 
ambtswege aangeslayen is, behoort het 
hem, indien hij de door cle aclministra
tie op (f'rond van verrnoedens vastge
stelde belctst bare IJ1'0'Itelslag door een 
anclere wil doen ver·vwngen, het ju.ist 
bed1·ag zijner inlcomsten te bewijzen; 
hij heett oak het r·echt de nansla,q te 
doen vern·iet-i_qen, doch doo1· te bewijzen 
dat cle belastbare [!1'0nclslag willelce~wig 
•vastgesteld wenl (2). 

(WEDUWE LESCRENIER EN CONSORTEN, 
T. BELUISCHE STAAT, MINIS'l'ER YAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 6 maart 1953 en 4 juni 1954 
gewezen door het Hof van beroep te Luik; 

(1) Verbr., 10 januari 1950 (Ar~·. Ye1·b?'., 1950, 
blz. 281; Bull. en PAsrc., 1950, I, 302). 

(2) Verbr., 15 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 980). 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 32 van de wet van 20 au
gustus 1947, 74bis der samengeschakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij Regentsbesluit van 
15 januari 1948, 2 en 6 van de wet van 
17 juni 1938 tot instelling van de natio
nale crisisbelasting, en voor zoveel als 
nodig 2 en 7 van het besluit van 16 juni 
1941 en 31 juli 1943 en het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948 betreffende de 
nationale crisisbelasting, doordat het be
streden arrest met onvolleuige middelen, 
clie gelijkstaan met een afwezigheid van 
motivering, op de besluiten van de aan
leggers vervat in het fiscaal verhaal en 
v·66r het llof, beslist heeft en verklaard 
heeft dat de aanslagen ingekohierd ten 
laste van de nalatenschap Lescrenier
Hobin, door de weduwe, op datum van 
30 januari 1951, regelmatig binnen de wet
telijke termijnen gevestigd geweest zijn, 
dan wanneer cle aanleggers deden gelden 
da t dezelfde aanslagen nietig verklaard 
geweest waren bij beslissing van de di
recteur uer belastingen van Hasselt op 
datum van 23 september 1950, en de ad
ministratie zodus niet meer mocht over
gaan tot nieuwe belastingen, geheel of ten 
dele op dezelfde elementen buiten de ter
mijn van drie maanden vanaf de datum 
der llefinitieve beslissing, en, bijgevolg, 
de aanslagen ingekohierd op clatum van 
30 januari 1951 laattijdig waren naar de 
wens van het artikel 32 van de wet van 
20 augustus 19'47, dat het voorwerp uit
maakt van het artikel 747Jis der samen
geschakelde wetten, en bijgevolg dienden 
yernietigd te worden : 

0Yerwegende dat, vermits nit de vast
stellingen van de rechter over de grond 
voortspruit dat de aangifte ontoereikend 
was, de betwiste aanslagen krachtens de 
artikelen 74 der samengeschakelde wet
ten en 1 van de wet van 30 juli 1947 tot 
op 31 december 1954 konden gevestigd 
worden; 

Overwegencle dat de aanslag in de ex
trabelasting bij toepassing van artikel 15, 
lirl 1, van de wet van 16 october 1945 ge
llurende tien jaar met ingang van 1 ja
nuari 1945 mocht gevestigd worden; 

Overwegende dat, het dispositief van 
het arrest wettelijk gerechtvaarcligd zijn
de, het mid del zonder belang· voorkomt; 

Over het tweede mifldel, afgeleid uit de 
schending van de m·tikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 55 en 56 van de samenge
schakelcle wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 724, 1315 tot 1384 van het 
Durgerlijk Wetboek, 1984 en 1985 van het 
Durgerlijk Wetboek, 38, 40, 41 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
cloordat het bestreden arrest - arrest van 
6 maart 1953 - verklaard heeft dat de 
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aanslagen wettelijk ambtshalve ingeko
hierd waren ten laste van de nalaten
schap wegens afwezigheid van antwoord 
op de vraag om inlichtingen van 15 de
cember 1950, en dit, door onvolledige of 
met de wet strijdige motiveringen, dan 
wanneer de aanleggers de nietigheid van 
het rectificatiebericht van de maand no
vember 1950 deden gelden, omdat cUt niet 
gedateerd was, alsook de nietigheid van 
de rectificatieproceduur omdat zij niet 
overeenstemde met het artikel 55 der sa
mengeschakelde wetten op de inkomsten
belastingen, dat ieder der erfgenamen als 
een belangllebbende schatplichtige diende 
aangezien te worden en zicll de straf van 
ambtshalve taxatie niet zien toepassen 
kon om niet geantwoord te hebben op een 
vraag om inlichtingen of op een rectifi
catiebericht, dat hem niet toegezonden 
werd en omdat de administratie boven
dien het bewijs niet leverde van een spe
ciaal mandaat dat gegeven zou geworden 
zljn door ieder der scllatplichtigen, hetzij 
door de weduwe, niet erfgenaam, of door 
een welkdanige mandataris om in de ge
zegde proceduur de nalatenschap te ver
tegenwoordigen : 

Overwegemte dat, tot antwoord op de 
conclusies, welke aanvoerden dat het be
richt van wijziging aan al de erfgenamen 
had moeten gestuurd worden en niet ai
leen aan de weduwe van de overleden 
belastingsclluldige, de rechter over de 
grond verklaart dat dit bericht gedagte
kend is van 15 november 1950 en dat de 
weduwe volmacht g·ekregen had om de 
andere erfgenamen te vertegenwoordigen, 
en dat het bericht van wijziging derhalve 
aan deze lasthebber aileen mocllt ge
stuurd worden; 

Overwegende dat het arrest aldus aan 
de door artikel 9-7 van de Grondwet voor
geschreven vormverplichting voldaan heeft 
en dat het middel, in zoverre het de 
schending ervan aanvoert feitelijke grond
sl ag mist; 

Overwegende dat !let middel, in zover 
het de schending inroept van de bepalin
gen van de artikelen 1315 tot 1384 van !let· 
Burgerlijk Wetboek, van elke nauwkeu
righeid ontbloot is ; 

Overwegende dat het middel niet be
twist dat de ten laste van de overleden 
belastingschuldige gevestigde en op dezer 
naam ten kohiere gebrachte aanvullende 
aanslagen, well,e, wegens in overtreding 
van de bepaling van artikel 38 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1947 
gedane tenkollierebrenging, vernietigd 
werden, wettelijk van ambtswege geves
tigd geweest war en; 

Overwegende dat, wanneer een wette
lijk van ambtswege gevestigde aanslag 
door de directeur der belastingen vernie
tigd werd om de enkele reden dat hij op 

naam van de belastingschuldige na ZIJn 
overlijden ten kohiere werd gebracht, 
zonder naleving van de bepalingen van 
voormeld artikel 38, de administratie niet 
gehouden is, vooraleer over te gaan tot 
de tenkohierebrenging van een nieuwe 
aanslag op naam van de overleden belas
tingschuldige << voorafgegaan 'van het 
woord nalatenschap >>, een bericht van 
wijziging aan de erfgenamen te sturen; 

Overwegende dat de nieuwe aanslag de 
aard blijft behouden van die welke hij 
vervangt; dat, dienvolgens, zo de eerste 

· wettelijk van ambtswege was gevestigd, 
de nieuwe ook van ambtswege gevestigd 
is; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del, waarbi.i staande wordt gehouden dat, 
om wettelijk van ambtswege gevestigd te 
zijn, de nieuwe aanslag van een aan al 
de erfgenamen gestuurd bericht van wij
ziging had moeten worden voorafgegaan, 
naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
scllending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 55 en 56 van de wetten -
samengeschakelde wetten -· en 724 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1984 en 1985 van 
het Burgerlijk Wetboek, 38, 40 en 41 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937, doordat !let bestreden arrest van 
6 maart 1953, de aanslagen ten laste van 
wijlen Englebert Lescrenier-Hobin, regel
matig gevestigd verklaard heeft voor de 
nalatenschap Lescrenier-Hobin, dan wan
neer de aanleggers deden gelden dat, 
ieder van hen een belanghebb~nde schat
plichtige zijnde tot de betaling gehouden 
der belastingen die eventueel ten laste 
van de nalatenschap van hun voorganger 
zouden gelegd worden, de gezegde belas
tingen op hun naam dienden ingekohierd 
te worden en hun dienden betekend te 
worden, voor zover zij belanghebbende 
schatplichtigen waren naar de termen van 
de artikelen 30, 40 en 41 van het konink
lijk besluit van 22 september 11!37 : 

Overwegende dat artikel 38 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1937 
bes·chikt dat de aanslagen ten laste van 
de overleden belastingsclluldigen op dezer 
naam ten kolliere worden gebracllt, voor
afgegaan van het woord << nalatenschap >>; 
dat het eraan toevoegt dat. het woord 
<< nalatenschap » eventueel gevolgd is van 
de aanduiding van de persoon of van de 
personen welke de aangifte als erfge
naam, legataris, begiftigde of bijzondere 
lasthebber hebben ondertekend (nalaten
schap X ... door ... ); 

Overwegende dat uit de bestreden ar
resten en nit de stukken waarop het hof 
acht vermag te slaan blijkt dat Englebert 
Lescrenier overleden is na een bericht van 
wijziging betre1l'ende de gewone belastin
gen ontl'angen te hebben en na de wet-
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telijke termijnen te hebben laten verstrij
ken zonder een aangifte betreff'ende de 
extrabelasting in te dienen, dat noch aan
leggers nog een andere erfgenaam, lega
taris, begiftigde of bijzondere lasthebber 
een aangifte hebben ondertekend noch dit 
moesten doen; 

Dat de tenkohierebrenging op naam van 
de overleden belast:ing·schuldige, vooraf
gegaan, zonder meer, van het woord na
latenschap, derhalve aan het voorschrift 
van voormeld artikel 38 voldoet; dat de 
ter zake overtollige vermelding van de 
naam van cle weduwe van cle overleden 
belastingschuldige van belang ontbloot is; 

Overwegende, dienvolgens, dat, al ware 
de reden door de rechter over de grond 
gegeven om te verklaren da t de tenko
hierebrenging van de betwiste aanslag 
wettelijk is, verkeerd, het clispositief 
niettemin gerechtvaardigd blijft; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
bepalingen van artikel 40 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937 betref
fende het zenden van de aanslagbiljetten 
vreemd zijn aan de vestiging en aan de 
tenkohierebrenging van de aanslag; 

Overwegende, derhalve, dat, zelfs ge
steld zoals het midclel beweert, dat een 
aanslagbiljet individueel aan elkeen c1er 
aanleggers had moeten gezonden worden, 
de niet-naleving van die formaliteit niet
temin niet van aard zou ·zijn om het ves
tigen en de tenkohierebrenging van de 
aanslag door onwettelijkheid aan te tas
ten· 
D~t het middel niet kan aangenomen 

worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 12, 97 en 
112 van de Grondwet, 3 en 15 van de wet 
van 16 october 1945 die de extrabelastin
gen op in oorlogsperiode verwezenlijkte 
winsten instelt, 55 en 56 van de samenge
schakelde wetten betreff'ende de inkom
stenbelastingen, 1315 en 1322 van het J3ur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest van 4 juni 1954 verklaart dat de 
administratie geen gewag gemaakt heeft 
van de exceptionele vermoedens voorzien 
in het artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, maar dat zij de aan
slagen zowel in de gewone belastingen als 
in de extrabelastingen gevestigd hacl vol
gens tekenen en indicien van een hogere 
graad van welstand dan deze die ui t de 
aangegeven inkomsten blijkt, dan wan
neer de aanleggers in regelmatig v66r het 
hof neergelegde conclusies deden gelden 
dat in het rectificatiebericht van 14 no
vember 1950 de administratie ten opzichte 
van de nalatenschap vertegenwoordigd 
door de weduwe gewag gemaakt had van 
vermoedens, namelijk extra- en exceptio
nele vermoedens van het artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945, 

e]l cUt overeenkomstig het artikel 15 van 
dezelfde wet, hetzij na 1 januari 1950 : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
het middel aanvoert, het arrest uitdruk
kelijk de in de conclusies van aanleggers 
bevatte aanvoering heeft beantwoord vol
gens welke de administratie gebruik zou 
gemaakt hebben van de bij artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
gestelde vermoedens, zoals dit uit de ver
melclingen van het bericht van wijziging 
van november 1950 gebleken was; 

Overwegemle inderdaad dat het arrest 
van 4 juni 1H54 vaststelt dat de belastbare 
grondslag gevestigd werd zowel voor de 
gewone belastingen als voor de extrabe
lasting, niet op grond van de door voor
melde wetsbepalingen voorziene vermoe
dens doch wei op grond van tekenen en 
indicien bedoeld door artikel 55 van de 
samengeschakelde wetten; dat het eraan 
toevoegt dat het te dien opzichte niet die
nend is da t de administra tie in een be
richt van wijziging melding zou gemaakt 
hebben van artikel 2, paragraaf 3, van de 
wet van 16 october 1945; 

Overwegende, voor het overige, dat bin
nen de perken van het geschil waarvan 
het kennis heeft, het hof van beroep zelf 
de gegrondheid van de aanslag moet be
oordelen zonder gebonden te zijn door de 
feitelijke en rechtelijke beschouwingen 
waarop de controleur of de directeur der 
belastingen tot vestiging van de aanslag 
gesteund heeft; 

Overwegemle dienvolgens dat het hof 
van beroep beslissen mocht dat de belast
bare gronclslagen vastgesteld geweest wa
ren op grond van tekenen en indicH~n en 
niet op de vermoedens voorzien bij arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945; dat het derhalve zodoende het 
geloof verschuldigd aan de akten en na
melijk aan het bericht van wijziging van 
november 1950 niet heeft geschonden, 
doch er zieh toe beperkt heeft hun draag
wijdte souverein in feite te beoordelen; 

Overwegende, tenslotte, dat, waar in 
het miadel beweerd wordt dat het arti
kel15, alinea 2, van de wet van 16 october 
1945 zou geschonden geweest zijn om de 
enkele reden dat onwettelijk na 1 januari 
1950 gebruik zou gemaakt geweest zijn 
van door artikel 2, paragraaf 3, dezer 
wet voorziene vermoedens, het middel 
niet kan aangenonien worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 6 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1315 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
van 4 juni 1954 het toezenden aan de ver
schillende beroepers, erfgenamen van wij
len Englebert Lescrenier, van een vragen
lijst hen dreigende met de straff'en voor
zien in het artikel 18, paragraaf 4, van de 
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wet van 16. october 1945, tegen derden 
goedkeurt, dan wanneer de aanleggers in 
hun regelmatig v66r bet bof neergelegde 
conclusies ded~n gelden dat, hoewel bun 
eenzelvigheid als erfgenamen door de ad
ministratie gekend was, de instrumente
rende ambtenaar hen als det·den be
scbouwd heeft ten einde. bet vermogen 
van hun voorganger vast te stellen, door 
hen te dreigen met de straffen voorzien 
in het artikel18, paragraaf 4, van de wet 
van 16 october 1945 tegen derden, en dat 
zij deden gelden clat deze immorele pro
ceduur cle nietigbeid van de gause daar
opvolgende beslissing moest medebrengen: 

Overwegende dat het arrest van 4 juni 
1954 de bewering van aanleggers conclu
sies aangaande bet sturen aan een van de 
erfgenamen van de overleden belasting
schuldige van een formulier van aan
vraag om inlichting dat volgens de wet 
voor derden bestemd is, beantwoordt door 
te verklaren, dat « bet verkeerd gebruik 
van een formulier zoncler belang is ll; 

Dat bet arrest aldus aan het bij arti
kel 97 van de Grondwet voorgeschreven 
vormvereiste voldaan heeft; 

Overwegende dat de andere in !let mid
del aangevoerde wetsbepalingen aan bet 
geopperd bezwaar vreemd zijn; 

Dat !let midclel niet kan aangenomen 
worden; ' 

Over !let zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, en 62 van de samengesclla

. kelde wetten, doordat bet bestreden ar
rest van 4 juni 195'4 verklaart dat de tus
senkomst van de controleur Eyben, voor 
zover hij afgevaardigde controleur was 
door de inspecteur tijdens het onclerzoek 
van het bezwaarschrift, gelijkvormig was 
met bet artikel 62 van de samengescha
kelde wetten op de inkomstenbelastingen, 
clan wanneer de aanleggers in hun regel
matig v66r bet hof neergelegde conclusies 
cleden gelden dat !let onderhoor van de 
betrokken schatplichtigen tijdens het on
derzoek van het bezwaarschrift, een 
essentHlle faze van bet onderzoek uitma
kencl, slechts mocht gedaan worden over
eenkomstig het artikel 62 van de samen
geschakelde wetten op de inkomstenbe
lastingen door een ambtenaar met een 
hogere graad dan cleze van controleur, en 
dat deze onregelmatigheid in cle proce
duur de nietigheid van de erop volgende 
beslissing diende mede te brengen, dan 
wanneer de Minister van financien, met 
het oog op de toepassing van het arti
kel 62 van de samengeschakelcle wetten, 
slechts beroep mag doen op ambtenaren 
door hen zo nodig te commissioneren tot 
een hogere graad en, a jo1·tiori, in de 
functies van inspecteur een ambtenaar 
niet mag afvaardigen die de wetgever for
meel uitgesloten heeft; dan wanneer het 

bestreden arrest bijgevolg de in het mid
del opgenomen beschikkingen geschonden 
heeft : 

Overwegende dat het arrest van 4 juni 
1954 gepast de conclusies van aanleggers 
beantwoordt door vast te stellen << dat uit 
de bijlagen van het verslag voortvloeit 
dat de ambtenaar Eyben opgetreden is 
voor de inspecteur als gedelegeerd contra
leur; dat hij gerechtigd was bij delegatie 
de functies nit te oefenen van inspecteur; 
dat in de mate van diens tussenkoinst, 
artikel 62 van de samengeschakelde wet
ten nageleefd werd ll; 

Overwegende dat de ononclerbroken 
voortzetting van de werking van cle Staat, 
hoofdzakelijke voorwaarde van zijn be
staan, vereist dat de Staat zicb nooit in 
de juridische onmogelijkheid bevindt zijn 
opdracht te vervullen door het feit dat 
de ambtenaar, cUe bevoegd is om in zijn 
naam op te treden, belet is zijn functies 
uit te oefenen, wat de mogelijkheiclmede
brengt een ambtenaar af te vaardigen om 
de titularis van de functie te vervangen; 

Overwegende dat geen enkele wetsbepa
ling een tot de functies van inspecteur 
afgevaardigde controleur verbiedt de func
tie waar te nemen die door artikel 62 der 
samengeschakelde wetten toegekend wordt 
aan een ambtenaar van een hogere graad 
dan die van controleur; 

Overwegende dat het arrest, dienvol
gens, de conclusies beantwoordt heeft en 
dat bet geen enkel der in het middel be
doelde wetsbepalingen heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 11, 12, 97 
en 112 van de Grondwet, 2, 3 en 15 van 
de wet van 16 october 1945, die een excep
tionele belasting invoert op de in oorlogs
periode verwezenlijkte winsten, 55 en 56 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij besluit 
van de Regent van 18 januari 1948, 1315 
tot 1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 2 
en 6 van de wet betreffende cle nationale 
crisisbelasting, samengeschakeld bij be
sluit van de Regent van 16 januari 1948, 
doorda t bet bestreden arrest zich ertoe 
bepaald heeft te verklaren dat de be
twiste belastingen ambtshalve gevestigd 
geweest zijnde, de betwistingen van de 
aanleggers niet ontvankelijk waren, daar 
zij niet van aarcl waren om het juiste be
drag der inkomsten te bepalen, dan wan
neer cle aanleggers deden gelden dat een 
ambtshalve taxatie de administratie niet 
macbtigde bet bedrag der te belasten in
komsten willekeurig vast te stellen, en 
c1at zij het bewijs bijbrachten of dat zij 
vroegen het bewijs ervan te mogen bij
brengen dat de vermogens hetzij als ver
mogensaccressen door de administratie 
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voor de bepaling van exceptionele belas
tingen op de winsten naar beweerd ver
wezenlijkt in oorlogs11eriode, lletzij als 
tekenen en indicien van een llogere graad 
van welstand dan deze der aangegeven 
inkomsten, ge:vestigd waren op een ver
keerde basis, dat bijgevolg een aansli:tg, 
gebaseerd op niet verwezenlijkte winsten 
of op een vermogen dat, volgens autllen
tieke akten, reeds vroeg·er in volle eigen
dom, door derden verworven, was, lletzij 
een verbeurdverklaring, hetzij een ontei
gening uitmaakt, hetg·een verboden is door 
de artikelen 11 en 12 van de Grondwet : 

Overwegende dat de van ambtswege 
aangeslagen belastin.e;schuldige het recht 
heeft, hetzij de door de administratie op 
grond van vermoedens vastgestelde belast
bare grondslag te cloen vervangen door 
het juiste bedrag zijner inkomsten, welk 
het hem behoort te bewijzen, hetzij de 
aanslag te doen vernietigen door te be
wijzen dat de belastbare grondslag wille
keurig vastgesteld werd omdat de admi
nistratie lletzij een reclltsdwaling heeft 
begaan ofwel op onjuiste feiten heeft ge
steund, ofwel uit de aangevoerde feiten 
gevolgen heeft getrokken welke deze fei
ten niet kunnen rechtvaardigen; 

Overwegende clat aanleggers bij hun 
conclusies v66r llet hof van beroep aan
gevoerd haclden clat de van ambtswege 
geve(ltigde belastbare grondslagen wille
keurig waren vastgesteld zowel wat de 
aanslag in de gewone belastingen als wat 
de aanslag in de extrabelasting betreft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
daarop antwoordt door er zich toe te be
perken te verklaren dat <<de belasting
schuldigen die regelmatig van ambtswege 
belast zijn, tegen de gevestigcle aanslagen 
niet kunnen opkomen clan door llet juist 
bedrag van de belastbare inkomsten te be
wijzen; clat het niet volstaat dat zij de 
tekenen en indicien critiseren, op grond 
van dewelke cle inkomsten werden be
paald en dat zij alclus de aanslagbasissen 
trachten af te takelen; dat dienvolgens 
de opwerpingen betreffende lig·gencl geld, 
stocks in 1940 en 1944, onroerencle gocde
ren, betaalde belastingen, goudstukken, 
uitgaven voor levensonclerhoud, winsten 
van het vierde kwartaal 1944 niet ter zake 
dienencl 7-ijn, omclat zij tot het bewijs 
van het juist bedrag clcr verkregen in
komsten niet leiclen ll; 

Overwegende dat deze beweegredenen 
van het bestreden arrest aan aanleggers 
het recht ontkennen in de hierboven aan
gehaalde voorwaarden te bewijzen cla t de 
aanslag van ambtswege op willekeurige 
wijze gevestigcl werd; dat het arrest al
clus de in het micldel bedoelde wetsbepa
lingen g·eschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het arrest 

van 4 juni 1954, enkel in zover het uit
spraak cloet, zowel wat de gewone belas
tingen als de extrabelasting aangaat, om
trent het bewijs dat op aanleggers rust 
betreffende de van ambtswege gevestigde 
belastbare grondslag en in zover het over 
de kosten beslist; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; veroordeelt aanleggers 
tot de drie vienle en verweerder tot het 
vierde der kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

16 mei 1956. - 2• kamer. - Voor·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslag,qever, H. Valentin. 
- Gelijlcl1~idende oonol1~sie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 16 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERHAAL V66R HET HOF VAN BEROEP. 
VERMOGEN, VOOR HET HOF VAN BEROEP, OM 
DE OVERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN TE BE
vELEN. 

2° VERBREKING. - UI'L'GESTREKTHEID. -
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - ARREST 
VAN RET HOF VAN BEROEP DAT UITSPRAAK 
GEDAAN HEEF'f OVER HE'J' VERHAAL INGESTELD 
DOOR DE RECH'UIEBBENDEN VAN EEN OVERLE
DEN BELAS'UNGSCHULDIGE EN BETREFFENDE 
EEN 'L'EN LASTE VAN DEZE LAATSTE INGEKO
HIERDE AANSLAG. - 0NDEELBAAR GESCHIL. -
MIDDEL AFGELEID UIT EEN GEBREK AAN ANT
WOOED OP DE CONCLUSIES VAN ZEKERE 
RECH'l'HEBJlENDEN AANVOEREND DAT DE DIREC
TEUR NIET VERMOCH'f JEGENS HEN UITSPRAAK 
TE DOEN. -l\i!DDEL INGEWILLIGD.- GEHELE 
VERBREKING, 

. 3° VERBREKING. - Ul'J'GESTREKTHEID. 
- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - AR
REST VAN RET HOF VAN BEROEP DAT ALLEEN 
UITSPRAAK GEDAAN HEEFT OVER DE WETTE
LIJKHEID VAN liE TENKOHIEREBRENGING VAN 
EEN AANSLAG.- VERBREKING VAN DIE BESLIS
SING. - DE VERBREKING MEDEBRENGEND 
VAN EEN 1

1

'rVVEEDE AR.REST DA'r HET GEVOLG IS 
VAN HET

1 

EERSTE. 

1 o De artUcelen 9 en 10 van de wet van 
6 september 1895, gewijzigcl door arti
kel 1 van de wet van 23 j1tli 1953, die 
het reoht van de partijen, om nienwe 
shtlclcen nee·r te leggen v661' het hot van 
beroep, waa;rbij een vedwal in zalce d·i
t·eote belastingen aanhangig is, t·egelen 
en bepeTlcen, bevatten geen enlcele at
wi.iking van de 1·egelen van gemeen 
reoht, betreffende het vermogen, vooT 
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de rech~er, om van, ambtswege aan een 
.partij de overlegging van bescheiden, 
die zij bezit, op te leggen, indien hij 
zullcs tot, het beslechten van het geding 
nodig acht. 

2° Het geschil bij het hot van beroep aan
hangig gemaalct door de rechthebbenden 
van een ' overleden belastingsclwldige 
en bet·rejJende een ten laste van deze 
laatste ingelcohierde aanslag ·is ondeel
baar (1). Nochtans, wamwe1· het hot, 
alle rechthebbenden in het ged·ing zijn
de, het middel inwilligt dat ft/geleid ·is 
uit een gebrelc aan antwoord op de con
c/.~tsies door zelcere dezer rechthebben
den genomen en aa.nvoerend dat de di
recteur der belastingen niet verrnocht 
jegens hen ~titspraalc te cloen, is de ver
brelcing d·ie het ~titspreelct .oeheel. 

3" De verbrelcing, op voorzienin,q van een 
belastingplichti,qe, van een an-est van 
het hot van beroep dat alleen ~titspraak 
gedaan heett ove1· de wettelijlcheid van 
de tenlcohierebrenging van de aanslag, 
brengt de verbl-eking mede van een 
tweecle arrest dat het gevolg is van het 
eerste (2). 

(LOX EN ZEGERS, T. BELGISOHE STAA'l', 
1IINIS'l'ER VAN FINANOIEN.) 

ARRES1'. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 21 mei, 26 juni en 15 decem
ber 1954 gewezen door bet Hof van beroep 
te Luik; 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
scbending van de artikelen · 117, 104 en 112 
van de Grondwet, 9, 10 van de wet van 
6 september 1895 betreffende de fiscale 
aanslagen op bet stnk van recbtstreekse 
belastingen, 1315 van bet Bnrgerlijk Wet
hoek, 66 en 67 van de samengescbakelde 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij de besluiten van 3 jnni 
1941, 31 jnli 1943, 2 en 6 van de wet van 
17 juni 1938 de nationale crisisbelasting 
instellende en voor zoveel als nodig 2 en 
7 van de beslniten van 16 jnni 1941 en 
1943, betreffende de nationale crisisbelas
ting, 19 van de wet van 16 october 1945 
de extrabelastingen instellende, doordat 
het arrest van 21 mei 1954 de debatten 
heropende en de voorlegging beval van 

(1) Verbr., 3 januari 1956 (swtwa, biz. 334; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 424). 

(2) Raadpl. verbr., 23 november 1954 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 264); 9 maart 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 723, en de nota). 

het bezwaarscbrift van 11 jannari 1950 en 
van het eraangebechte volmaclltstuk niet 
regelmatig neergelegd door de directeur 
der belastingen op de griffie van het Hof 
van beroep te Lnik; en doordat de arres
ten van 26 jnni 1954 en 15 december 1954, 
het gezegd stnk als geschreven bewijs 
weerhondende, verklaard hebben dat de 
administratie het bewijs geleverd had van 
de regelmatigheid_ van de taxatie-proce
dnnr, dan wanneer de artikelen 7 en 12 
van de wet van 6 september 1895 de pro
cednnr van verhalen v66r het hof van 
beroep tegen de aanslagen in de recht
streekse belastingen organiseren en val
gens deze proceclnnr de directenr der be
lastingen de verplichting heeft onmiddel
lijk, 't is te zeggen op staande voet, de 
gelijkvormig verklaarde nitgifte van de 
bestreden beslissing evenals al de stukken 
die op de betwisting betrekking hebben, 
neer te leggen; dan wanneer enkel deze 
stnkken en deze door de verzoeker neer
gelegd binnen de maand van het verstrij
ken van de termijn voor verhaal het dos
sier samenstellen waarop het hof client te 
statneren en dat de administratie geen 
gebrnik mag maken van andere gescllre
ven bewijsmiddelen dan dit dossier even
als de memories, stnkken en documenten 
die zij oordeelt te moeten voorleggen in 
antwoord op voormelde nienwe stukken 
en voor zover deze stnkken neergelegd 
geweest zijn binnen de maand die volgt 
op de termijnen toegestaan door de arti
kelen 8 en 9 van de gezegde wet, en dat 
enkel de verzoeker mag repliceren op deze 
stukken met de toela ting van !let hof : 

Overwegende dat de artikelen 9 en 10 
van de wet van 6 september 1895, gewij
zigd door artikel 1 van de wet van 
23 jnli 1953, het recbt van de partijen om 
nienwe stukken v66r bet hof van beroep 
neer te leggen, regelen en beperken, dat 
zij daarentegen geen enkele afwijking be
vatten van de regelen van gemeen recbt, 
betreffende het vermogen voor de rechter 
om van ambtswege aan een partij de over
legging van bescbeiden, die zij bezit, op 
te leggen, indien hij zulks tot het beslecb
ten van het geding noclig acht: 

Dat het middel, dat gericht is tegen de 
beslissing van bet arrest van 21 mei 1954, 
naar recht faalt; 

Over !let tweede middel, eerste onder
dee!, afgeleicl nit de schending van de 
artikelen 97, 110 en 112 van de Grondwet, 
1165, 1315, 1317, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 37, paragraaf 2, 43, 60 
en 61 van de wetten op de inkomstenbe
lastingen, sumengescllakelcl bij konink
lijke besluiten in het eerste middel aan
gehaald, 2 en 6 van de wet van 17 juni 
1938, de nationale crisisbelastiug instel
lende, en voor zoveel als noclig 2 en 7 van 
de beslniten van 16 jnni 1941 en 31 juli 

-~/ 
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1943, betreffende de nationale crisisbelas
ting, 19 van de wet van 16 october 1945, 
de extrabelasting instellende, 38 tot 41 
inbegrepen van het koninklijk besluit van 
22 september 1937, de proceduur van inko
hiering regelende, doordat het tussenar
rest van 26 juni 1954 en het eindarrest 
van 15 december 1954, op het eerste geba
seerd, beslist hebben dat de betwiste aan
slagen die ingekohierd werden op naam 
van de « nalatenschap Zegers-Lox Joseph, 
door de erfgenamen vertegenwoordigd 
door de weduwe ll, regehnatig gevestigd 
geweest zijn en dat de weduwe formeel 
aangeduid geweest is door de erfgenamen 
om de nalatenschap te vertegenwoordigen, 
en dit door te verzuimen te antwoorden 
op de conclusies van de aanleggers geno
men v66r het hof van beroep, of door dit 
te doen door een onvoldoende motivering, 
die gelijk staat met een afwezigheid van 
motivering, en door tekort gekomen te 
zijn aan de geloofwaarcligheid verschul
digd aan akten, dan wanneer de aansla
gen gevestigd op naam van overleden 
schatplichtigen ingekohierd worden op 
naam van deze voorafgegaan door het 
woord nalatenscbap en gevolgd door de 
gedetailleercle eenzelvigheid van de erf
genamen, en de erfgenamen formeel ont
kenden ooit formeel de weduwe aange
steld te hebben om de nalatenscbap te 
vertegenwoordigen, en clan wanneer de 
volmacht van 11 januari 1{)50 (feitelijk 
van 17 juli 1949) volmacht verlenenc1e aan 
een mandataris om een bezwaarschrift in 
te c1ienen tegen de aanslagen ingekohierd 
ten onrechte op naam van de overledene 
geenszins bepaalt dat cle gezegc1e erfge
namen formeel hun moec1er zouc1en aan
gesteld hebben om hen te vertegenwoor
digen of om de nalatenschap te vertegen
woordigen, en c1oordat de uittreksels nit 
de rol slechts aan cle weduwe werc1en toe
gestuurd, dan wanneer, ingevolge de arti
kelen 38 tot 41 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 de betekening van 
de rol, aan ieder van de erfgenamen 
essentieel was, daar zulks van aarc1 was 
om hun houding te bepalen ten opzichte 
van de aanvaarding of verwerping van de 
nalatenscbap en daar ieder erfgenaam, 
door het feit in deze hoec1anigheic1 gebou
den zijnde tot betaling vanaf de dag van 
bet openen der nalatenschap, als belang
hebbende van clan af moet beschouwd 
worden, zoclat, bij gebrek aan betekening 
der aanslagen, de termijnen van reclama
tie geen aanvang nemen en bet inclienen 
van een regelmatig verhaal ontvankelijk 
bli.ift; tweede onderdeel, afgeleicl uit de 
scbending van de wettelijke bescbikkin
gen van het eerste middel, van de arti
kelen 723, 724, 767, 870 en 871 van het 
Burgerlljk Wetboek, doordat het tussen
arrest van 26 juni 1954 en het definitief 
arrest van 15 december 1954, tekort ko-

mende aan de plicbt de beslissing te mo
tiveren door volmaakte beweegredenen, 
besloten llebben dat de betwiste aanslagen 
regelmatig gevestigd geweest zijn op naam 
van de nalatenschap vertegenwoordigd 
door de weduwe, dan wanneer opdat de 
aanslag regelmatig weze llet noodzakelijk 
geweest was dat de erfgenamen formeel 
een onder hen zouden aangeduid hebben 
om de nalatenschap te vertegenwoordigen 
en dat de wed1;twe niet erfgenaam is in 

1 
de wettelijke zin van het woord maar 
wel onregelmatige erfopvolger : 

Overwegende dat, bij de conclusies 
. welke zij op 8 april 1954 v66r het hof van 
lJeroep genomen hebben, aanleggers Ze
gers formeel betwist hebben, hun moeder, 
nanlegster Lox, gelast te hebben de nala
tenschap te vertegenwoordigen; dat zij 
staande hiel!len dat, vermits zij niet per
soonlijk overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 40 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 notificatie van het 
nittreksel nit de rol badc1en ontvangen, 
zij niet a1s verantwoordelijk voor de be
lasting·en konden g·ehouden worden; dat 
zi.i daaruit afleidden dat zij gerechtigd 
bleven een reclama tie tegen de g·evestigde 
aanslagen in te dienen en zich het recht 
voorbehielclen znlks te doen binnen de 
wettelijke termijnen vanaf de notificatie 
die hun van het nittreksel nit de rol zon 
worden gedaan; dat zij, dienvolgens, bet 
hof van beroep verzochten de aanslagen 
te vernietigen of minstens, wegens de on
c1eelbaarheid c1er aanslagen te verklaren 
dat de .zaak niet in staat was om beslecht 
te worden; 

Overwegende dat de arresten dit laat
ste c1eel van de conclusies niet beantwoor
den; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens gegrond is ; 

En overweg·encle dat, wegens de ondeel
baarheid van het geschil, de tussen te 
komen verbreking zich uitbreiden moet 
tot al de beschikkingen van de arresten 
van 26 juni 1955 en 15 december 1954; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover zij gericht is tegen het ar
rest van 21 mei 1954; verbreekt de ar
resten van 26 jnni 1954 en 15 december 
1954; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing·en; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
BrusseL 

16 mei 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rntsaert. 
~ GeUjlchtidende conclttsie omtrent het 
eerste middel, st1·ijdige omtrent het twee-
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de (1), H.1 F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleiter,'',

1 

H. Van Leynseele. 

1 e KA:t{IER. - 17 mei 1956 
' 

PENSIOENEN. - HERSTELPENSIOENEN. 
BURGERLIJJ,:E SLACH'l'OFFERS VAN DE OOR
LOG. - AA~VRAAG 01;1 HERS'l'ELPENSIOEN DIE 
lliJ DE RECHTBANKEN YOOR DE DATUM VAN HET 
IN WERKING '•rREDEN VAN DE WE'l' VAN 15 MAART 
195! INGEDIE~D WERD EN OP DIE DATUM NIET 
HET VOORWERP VAN EEN UITVOERBARE BE
SLISSING IS GEWEES'l'. - WE'l'GEVING IN WER
KING VOOR DE WE1' VAN 15 MAAR1' 1954 NIET 
VAN AARD, SEOER1' HE'l' IN WERKING 'l'REDEN 
VAN DIE WE'l', OM DE RECHTBANKEN TE RELET
TEN KENNIS 'l'E NEM.EN VAN HE'.r GESCHIL. 

De wetsbepalingen betrejjende de b~trger
lijlce invaliditeitspensioenen van de oar
log 1940, in werlcing v66r de wet van 
15 maart 1954 betreffende de herstelpen
sioenen voo1· de bztrge1·lij lee slaohtojjers 
van de oorlog 1940-1945 en h~tn reoht
hebbenden, zijn niet mem· van aard, 
sedert het in werking treden van deze 
laatste wet, om de rechtbanlcen te be
letten lcennis te nemen van een aan
vraag om herstel,pensioen die v661· het 
in werlcing treden van die wet inge
diend werd en op die dahtm niet het 
voonverp van een ~titvoerbare beslissing 
is geweest (2) . 

(BELGISCIIE S'l'AA'l', MINISTER VAN VOLKSGE
ZONDHEID EN VAN HE'l' GEZIN, '1'. GIESE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92 en 93 van 
de Grondwet, 2 en inzonderheid 2, lid 1, 
8 en inzonderheid 8, lid 1, van de wet op 
het herstel te verlenen aan de burgerlijke 
oorlogsslachtoffers, samengevat bij het 
koninklijk besluit van 19 augustus 1921, 
58 van de wet op de hoven en rechtbanken 
voor oorlogsschade, samengeordend bij 
het koninklijk besluit van 25 april 1920, 
3 van het koninklijk besluit nr 194 van 
13 augustus 1935 tot opheffing van de oor-

(1) Het openbaar ministerie had tot verwer. 
ping van het tweede middel geconcludeerd, om. 
dat het oordeelde dat het bestreden an·eat de 
conclusies had beantwoord. 

(2) Raadpl. verbr., 22 april1955 (Arr. Verbr., 
1955, biz. 694; Bull. en PAsrc., 1955, I, 907). 

logsschadegerechten en instelling va ~ 
gerlijke invaliditeitscommissii!n, 26 ~ 
zonderheid 26, paragraaf 1, 27 en ~~ ur
derheid 27, lid 1, en 43 van het koni~ ~-=---~ in
besluit van 15 september 1935, ter .~ l_ ~n
ling van de rechtspleging inzake 4 ...__. ~ :t_jk 
van schade voortspruitende nit OCJ~:t..~~~a
feiten, 1 en 4 van het beslnit van 2.'(}, l_~ l::el 
tember 1940 betreffende de nit de ~ ~ ~s
van 1940 voortv loeiende oorlogspe. :t::)_ ~ :t:--~ -ll
nen, 1, 4 en 5 van de besluitwe1:; ~::i._ ~g 
19 september 1945, houdende over~ "'"~~
maatregelen betreffende vergoeding~~~~ .:n 
pensioenen voor de burgerlijke o~:t.~.._._ ~
slachtoffers, 1 van de wet van 1 apr:i_:t l~~:ti 
houdende overgangsmaatregelen o~ ::t~ ~
fende vergoedingen aan burgerlijk~ 1::t_~~ "'l~ 
logsslachtoffers 1940-1945, 1 van d~ ~~:;
van 28 juli 1953 strekkende tot bel:; ~~ -
wezenlijken van sommige aanpassing;~ Y~l::-l:: 
zake het herstel te verlenen aan de, l::t t -
gerlijke oorlogsslachtoffers van de o 0 b-ql::-l::t 
1914-1918, doo~·d~t, waar vaststond da}:;'l(J~ 
hogere commissie van beroep op 2 ~ q 
1951 verweerders aanvraag verw0 l.,l.:ll:'ti 
heeft welke strekte tot het bekomeq l.::>~l:l. 
een vergoeding nit hoofde van oorlo~!il:ql:l. 
wondingen die een onbekwaamheid, -\1- ~l:'
heen door het oorlogssclmdegerecli t 0 al:-_ 
paald, verergerd hebben, omdat het "'!~
bewezen was dat de verergering der ~l.e,t 
doening het gevolg was van het ing-~ ,a.l::t-
pen oorlogsfeit, en dat integendeel d~ t G~
ergering spruit uit de normale eval~~l.'-
van een constitutionele aandoening t.J.~ 
bestreden arrest verklaart dat de ge"' l::t~t 
rechtbanken bevoegd zijn om kenni:s 0l::t~ 
nemen van verweerders vordering tot b t~ 
koming van een jaarlijks en leven:sl ~, 
nit te keren burgerlijk pensioen voor :;l:l.g 
logsinvaliditeit of, bij gebreke daal.·a~t-, 
tot betaling van schadevergoeding, z l:l., 
dat de eerste rechter deze vordering egt 
recht ontvankelijk verklaard heeft en b~~ 
bevestiging van het beroepen .vonnis, 'e l:j 
deskundige gelast te zeggen of de "e:r en 
gering van de kwaal waarover ver~ e:r, 
der klaagt in verband van oorzaalt ee:r, 
gevolg staat met het oorlogsfeit van 2 f3~0t 
tember 1944, eventueel het verergerittl), 
percent te bepalen dat aan dat oorlogiS:f'e~-
te wijten is en te zeggen of verwee:rqe ~t 
huidige staat de hulp van een derde tJel.f3 
soon noodzakelijk maakt, om de redett l'-
dat de burgerlijke oorlogsslachtoffer~S e~l:l 
burgerlijk recht op herstel genieten, d l:l 
de burgerlijke invaliditeitscommi~S!Si'~t 
slechts bestuurlijke organismen uitmalJ::l:t 
welke last hebben de beslissing van h l:l 
bestuur voor te bereiden, en geen cottte~t 
tieuze rechtscolleges welke over burger-
lijke rechten souverein uitspraak doe -
dat, zo llet burgerlijk recht door het bl:t, 
stuur betwist wordt, het op de rechte~-
lijke macht rust vast te stellen dat d' 
wettelijke voorwaarden verenigd zijtt e e 
dat recht te erkennen, dan wanneer, tta.a~ 
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0NROEREND GOED DIENENDE TOT HET UITOE
FENEN VAN HET BEDRIJF. - WERKELIJKE 
HUURWAARDE DIE KAN AFGETROKKEN WOR
DEN : HUUR EN BIJKOMSTIGHEDEN DOOR DE 
BELAS'l'INGSCHULDIGE AAN DE EIGENAAR BE
TAALD. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSLASTEN. 
0NROEREND GOED WAARVAN DE BELAS'l'ING
SCHULDIGE EIGENAAR IS EN DAT HIJ TO'r HE'l' 
UITOEFENEN VAN ZIJN BEDRI.JF GEBRUIKT. -
HUURWAARDE MAG NIET AFGE'1'ROKKEN WOR
DEN ALS BEDRIJFSLAST. - KADAS'l'RAAL IN
KOMEN MAG ALS REEDS BELAS'1' INKOMEN AF
GETROKKEN VVORDEN. 

Io In artil~el i&J, paragntaf iZ, 1°, van ae 
samengeschalcelcle wetten, zoals het is 
pewijzigcl bij aTWvel 8 van het lconinlc
Ujk besl·ttit van 3 jttli 1939, woTat oncler 
werkelijke htttwwaarae, aftrekba.ar als 
uearijfslast, verstaan cle htmr van ae 
bijlcomstigheaen van aezelve wellce de 
belastlngschulclige in spec'i-131t ot :in na
t1tra betaalt aan cle e·igenaaT van de 
onroeTenae goecleren of gecleelten van 
onroeTencle goecleren wellce die belas
tingsclwldige tot bed1"ijfsdoeleinden ge
bTuilct (1). 

zo Oncler het stelsel van at·tilcel 26, paTa
graaf 2, 1o, van cle samengeschalcelcle 
wetten, zoals het is gew·ijzigd bij arti-
7cel 8 van het lconinlclijk besl~tit van 
3 juli 1939, nwg cle eigenaar van onroe
rende goecleTen of gedeelten van onroe
renae goecleren, die h'ij tot het tt.itoete-

' nen van zijn beclrijf geb?"ttilct, htm h1Mtr
waarde niet attTeklcen als bedrijjslast; 
maar het kaclast·raal inlcomen woTclt 
afgetrolclcen, als ?"eecls belast inlcomen, 
overeenlcomstig · aTtilcel 52, parag1·aten 1 
en 2, Utt. a, van aezelfde wetten (2) (3), 

(N. V. (( LES MOULINS MOUREAU )), 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart 19-54 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 26, para
graaf 2, 1 o, en 52 van de samengescha-

(1) Artikel 7, 1", van de wet van 8 maart 
1951, toepasselijk vanaf het dienstjaar 1951, 
heeft de uitdrukking « werkelijke huurwaarde » 
vervangen door de woorden « huur en hunr
lasten », die stipter zijn. 

(2) en (3) Zie vorige nota en vergel. verbr., 
21 december 1918 (A•·•·. Yerbr., 1948, blz. 655; 
B·ull. en PASIC., 1948, I, 743). 

kelde wetten betreffende de ink<>~ 
lastingen, doordat het bestrede~ ~~te ' 
bij het bepalen van de belastbar~ - .:al-rnb~
in Belgie door aanlegster over ll~ ~in es , 
jaar 1950 verwezenlijkt, geweig; ~ ~ <Ue~tef 
van het brutocbedrag der inko~ 'l.::"f he 8ft 
som af te trekken welke de ~ ~1::en ee 
lmurwaarde weergeeft van de ~~ ~~li_eJi .~n 
goede1:en waarin zij haar be5~-.:--'l_ ~~ere~d e 
teit mtoefent en waarvan ZIJ ~-::eli3acti .e 
. ~:i_ Vl-
lS : ~enares 

l(}verwegende dat artikel ~ 
graaf 2, 1°, van de wetten betr~~~ ar 
inkomstenbelastingen, samen_~ :ee~nde Jt 
bij koninklijk besluit van 6 au~~ ~I:S;e;hakel~ 
als bedrijfslasten, die kunne.:::t::l__ /:8;1:;us 

1931 ken worden van h~t brnto·!J~ct~ ~:t'getrok~ 
artikel 25 aangedmde bednJ~:;sl..~~ dm· i 
aanzag << inzonderheicl de IV~:t:-~ li::<llliste 11 

vermoedelijke lmurwaarde d.~:t:- ~lijke :;; 
de goederen of der gedeelten. y (Jl:u·oere 
rende goecleren, dienende tot l:t Ql::t onro~
nen van het bedrijf >> ; ~1: uitoefe~ 

Overwegende dat krachten~ 
van het koninklijk besluit val::!. q_l.'tikei 

8 de woorden (( of vermoedelijk~ .a Juli 191'1
9 komen in voormeld arti~oce1 )) Oie voor

graaf 2, Io, weggeva~len Zl.jJ::t; 26, pa.ra-
Overwegende dat mt het Vel.' 

Koning, d!J;t a~~ evl?;gemeld b~lag aan de 
afgaat, dmdeliJk bhJkt da t Cli !Slttit voor
tot doel ~ad de aftrek, Welke "vijziging 
nieuw artlkel 26, paragraa:e 2 e <loor het 
drijfslast aangenomen is, te b l_ 0 als be 
de werkelijke huurwaa.rde Va_ l:!:pl:!;ken tot 
de goecleren of gedeelten :'"all. b. OlU·oeren
goederen, door een belastl.:Q.,. 0 b.roerende 
htmr genomen en door he~~<:;:Qllldige in 
to~. het uitoefenen va~ Zij:n b a.a.ngewend 
WlJl het kadastraal. mkol:l)e ea.rijf, ter
goecleren welke de eigenaa:r ll <ler vaste 
halve exploiteert enkel aau. ;elf bedrijfs
een reeds aangeslagen inkolU e Zien is als 
van artikel 52 van voorrue1~ll. in de zin 
schakelde wetten; . e samenge-

Overwegende dat tnt de al 
nomie van het aldus gewijzi gelllene eco
blijkt clat de wetgever enkelgd artikel 26 
toestaan van het bruto-beq heeft Willen 
komsten af te trekken, Olll h rag der in
zuiver beclrag ervan te beko et belastbaar 
dat hetzij ~~ werkelijke lll~n, datgene 
maakt, hetziJ een werkelijk llitgave uit
mindering van het bedrijfs e 'V-aardever
claan of ondergaan gednren~aterieel ge
bare tijd tot verkrijging Of e de be'Iast
de inkomsten, aan Welke behoud van 
kadastraal inkomen of d beg·l"ippen het 
van een door de eigenaar to~ hnurwaarde 
einden aangewend onroere bedrijfsdoel
beantwoorden; ll.d goect niet 

Dat uit het voorgaande 
artikel 26, paragraaf 2 10 Yolgt dat in 
gewijzigd bij artikel 8 ;an ' zoaJs het is 
besluit van, 3 juli 1939, het het koninklijk 
lijk is op de betwiste aa:jlk toepasse-

agen, onder j 
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werkelijke 'ihuurwaarde dient te worden 
verstaan enkel de huur en de bijkomstig
heden van ldezelve welke de belasting
schuldige in' specien of in natura aan de 
eigenaar betaalt voor het in huur nemen 
van de onroerende goederen of gedeelten 
van onroerende goederen welke die belas
tingschuldige tot bedrijfsdoeleinden ge
bruikt; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder desbetreffend gecritiseerd te wor
den, erop wijst dat cc ter zake, de beslis
sing van de directeur van het belastbaar 
bedrag, als re'eds belast inkomen, en uit 
kracht van a~tikel 52 der samengescha
kelde wetten, een som van 202.400 frank 
afgetrokken heeft, het bedrag van het 
kadastraal inkomen van het onroerend 
goed dat tot bedrijfsdoeleinden gebruikt 
wordt ll door aanlegster; 

Overwegende dat, waar het dezer eis 
afwijst welke ertoe strekte als bedrijfs
last te doen aanzien, die voor het dienst
jaar 1950 mocht worden afgetrokken 
krachtens artikel 26, paragraaf 2, 1 o, een 
som die overeenstemt met de werkelijke 
huurwaarde van de gebouwen waarvan 
zij eigenares is en die zij tot het uitoefe
nen van haar lledrijf gebruikt, en waar 
het het kadastraal inkomen van bewuste 
onroerende goederen aanziet als een reeds 
belast inkomen in de zin van artikel 52, 
dat van de belastbare inkomsten af te 
trekken is, het !Jestreden arrest, verre 
van de in het middel aangeduide wetsbe
palingen te schenden, ze juist toegepast 
heeft; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

18 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- Gelijlcl1tidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

le KAMER.- 18 mei 1956 

BELGISCH CONGO. - VooRZIENING IN 
VERBREKING. - ZAKEN VAN BELASl'INGEN. 
ARRES'l' VAN EEN HOF VAN BEROEP VAN BEL
GISCH CoNGO IN ZAKE BELASTING. - BETE
KENING VAN DE VOORZIENING. - BETEKENING 
VOOR DE AFGIFl'E VAN DE VOORZIENING TER 
GRIFFIE NIE1' BEWEZEN. - VOORZIENING NIET 
ONl'VANKELIJK. 

Is niet ontvankelijlc de voorziening tegen 
een a1-rest van een hot van beroep ·van 

Belgisch Oongo in zalce van belastingen 
wanneer ?tit de aan het hot voorgelegrZ~ 
st1tMcen niet blijlct dat het verzoek tot 
verbreking aan de ve1·weerder betekend 
wenl vooraleer atgegeven te worden ter 
grijfie van het hot van beroep dat de 
bestreden besl'issing ,qewezen heett (1) . 
(Wet van 10 april 1936, art. 3.) · 

(KOLONIE VAN BELGISCH CONGO, 
'1'. cc S.C. R. L, LES MINOl'ERIES DU KA'J;'ANGA. ll) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Leopoldstad ; 

Over de ambtshalve opgeworpen grond 
van niet ontvankelijkheid van de voorzie
ning: 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 3 van de wet van 10 april 1936, be
treffende verhaal in verbreking tegen . de 
arresten der hoven van beroep van Bel
gisch-Congo in zake personele belasting 
en belasting op het inkomen, het verzoe]r 
tot verbreking op straf van verval aan 
de verweerder moet worden betekend 
vooraleer te worden afgegeven ter griffie 
van het hof van beroep hetwelk de bestre
den beslissing gewezen heeft ; 

Overwegende dat de stukken tot staving 
van de voorziening voorzien zijn van de 
vermelding, door de griffier van bet Hof 
van !Jeroep te Leopoldstad ondertekend, 
dat zij op 15 mei 1954 door hem: zijn ont
vangen; 

Overwegende dat het origineel van het 
exploot van betekening van bet ver.zoek 
tot verbreking gedagtekend is 17 mei 1954, 
luidt dat het afscbrift ervan onder ter 
post aangetekende omslag aan verweerster 
gezonden is en aanduidt dat bewust ver
zoek cc heden met de sta vende stukken ter 
griffie van het Hof van beroep te Leo
poldstad wordt afgegeven ll; 

Overwegende dat bij dit exploot het 
ontvangbewijs is gevoegd dat op 18 mei 
1954 door het postkantoor te Leopoldstad 
is afgeleverd ; 

Overwegende dat nocb dat exploot, noch 
het daarbijgevoegd ontvangbewijs der 
post, noch het verzoek tot verbreking 
voorzien zijn van een door de griffier van 
het Hof van beroep te Leopoldstad onder-

(1) Verge!., in metropolitaans recht, verbr., 
29 april 1953 (A•·r. Ye1·b•·., 1953, biz. 587; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 663). Raadpl. ook verbr., 
6 december 1949 (A1'1·. Ye•·br., 1950, biz. 2m; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 227). 
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tekende vermelding ten blijke van de da
tum van afgifte ervan ter griffie; 

Overwegende dat derhalve uit de aan 
het hof voorgelegde stukken niet blijkt 
dat het verzoek tot verbreking aan ver
weerster betekend werd vooraleer· ter 
griffie van het Hof van beroep te Leopolcl
stad afgegeven te worden; 

Dat cle voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is; 

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

18 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijlcl~tirlende conclttsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Wal
part de la Kethulle de Ryhove en R. 
Jeanty (van de Balie van het Hof van 
beroep te Leopoldstad) en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 18 mei 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECYJ?EUR DER 
llELASTINGEN. - TERMIJN AANV ANG NEMEND 
VANAF DE BETEICENING VAN DE BESLISSING. -
BESLISSING BIJ EEN TER POST AANGETEKENDE 
BRIEF NAAR HE'l' ADRES VAN DE BELASTING
PLICHTIGE GESTUURD. - BRIEF DOOR DE 
POST ELDERS AANGEBODEN EN AAN EEN DERDE 
OVERHANDIGD. - DOOR DE ADMINISTRATIE 
'l'E LEVEREN BEWI.JS DAT DIE DERDE HOEDANIG
HEID HAD DIE BRIEF IN NAAM VAN DE BELAS
TINGPLICH'l'IGE IN ON'l'V ANGST TE NEMEN. -
AFGIFTE VAN DE BRIEF AAN DIE DERDE DE TER
MIJ~ VOOR BEROEP AANVANG DOENDE NEMEN. 

W anneer rle beslissing van de directe~tr 
der belastingen bij een ter post aange
telcende b1"ief naar het adres van rle 
belastingplichtige ,qestu1trrl werd en cle 
brief cloo1· de post elde1·s aangeboden en 
aan een clercle ove1·hancligrl werrl, neemt 
de termijn voor beroep aanvang vanaf 
die afgifte, die als betelcening geldt, 
indian cle derde, aan wie ze gedaan 
wercl, hoedanigheirl hacl, onder meer 
k1·achtens een zelfs stilzwijgende last
geving, clie brief in naam van de belas
tingplichtige in on tv angst te nemen (1). 
(Samengescllakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 65; wet 
van 6 september 1895, art. 8.) 

(1) Raadpl. verbr., 7 april 1943 (Bull. en 
PAsrg., 1943, I, 126). 

N opens het beg rip van betekening, raadpl. 
verbr., 13 maart 1956 (supra, blz. 578; Bull. 
·ell PASIC., 1956, I, 746). 

(HULSTER EN DIENST VAN RET SEQUESTER, 
T. BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINA..NCIEN,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 13 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit dec scllen
ding van artikel 8 van de wet van 6 sep
tember 1895, doordat llet bestredeu arrest 
niet ontvankelijk verklaart, wijl het na 
de verstrijking van de termijne1'l inge
diend werd, llet beroep door eerste aan
legger tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen ingesteld, dan wan
neer, aangezien de aangetekend€ brief 
welke bewuste beslissing inhield elders 
aangeboden werd clan ter woonplaats van 
die aanlegger en door een andere persoon 
clan de belanghebbende ontvangen werd, 
uie betekening enkel geldig was indien de 
aclministratie bewees dat een bij.zonclere, 
en niet eenvoudig stilzwijgeude last door 
de belangllebbende was gegeven gewor
den aan de clercle om de betekening te 
ontvangen, en dan wanneer bij gebreke 
van bewijs van clergelijke lastgeving de 
in voormelde wetsbepalingeu gestelde ter• 
mijn zelfs niet ingegaan was op het tijd
stip toen de voorziening ingesteld werd : 

Overwegende dat, w<~.nneer een ter post 
aangetekende brief niet aan de geadres
seerde zelf is overhandigcl geworden, het
zij te zijner woonplaats, betzij buiten 
dezelve, het in geval van betwisting op de 
afzender rust overeenkomstig de regelen 
van llet gemeen recht te bewijzen uat de 
brief de geaclresseercle bereikt heeft, of 
dat de persoon, aan wie bij is overhan
digcl geworden, hoedanigheid had die brief 
in zijn naam in ontvangst te nemen; 

Overwegende dat, in strijd met het in 
het middel aangevoerde, enerzijds, cleze 
hoeclanigheid uit een stilzwijgencle last
geving kan blijken en anderzijds, clerge
lijke lastgeving niet bijzonder moet zijn; 

Overwegende dat bet arrest het op de 
afzender rustende bewijs afleidt uit sou
verein vastgestelcle feiten, te weten clat 
eerste aanlegger, die ingevolge zijn acti
viteit tijdens de oorlog· door het militair 
gerecllt was veroordeeld geworclen, Jam
bes zo goed als verlaten had, waar llij 
ongunstig bekend stond, en alle dagen bij 
zijn zoon te Gives Ben Allin doorbracht, 
dat het op zi'jn formeel en llerhaald bevel 
was clat de voor hem bestemde post van 
Jambes naar Gives Ben Ahin gezonden 
werd en dat zijn sclloonclochter kraclltens 
een stilzwijgende lastgeving door aanleg
ger voor zijn eigen gemak gegeven, de 
voor hem bestemcle aangetekencle brief in 
on tv angst genomen lleeft; 

Overwegenue dat llet arrest mitsclien 
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wettelijk \ heeft kunnen beslissen dat de 
afgifte van de brief, op 4 april 1951, aan 
aanlegger~ schoondochter, als betekening 
gold en d~t het in juni 1951 ingesteld be
roep te Ia~tt ingesteld werd ; 

Overwegende dat het middel niet ge
grond is; i 

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

18 mei 1956. - 1" kamer. - VoorzUter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

l" KAMER.- 18 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEJN. 
BuiTENGEWONE 1'ERMIJN. ,- AANGIF'l'E DIE 
ONREOH'l'STREEKSE BEZOLDIGINGEN IN DE AF
TREKBARE ALGEMENE ONKOSTEN VERMELDT.-
1DENZELVIGHEID , VAN DE VERKRIJGERS NIET 
AANGEDUID. - 0NVOLLEDIGE AANGIFTE. -
AANVULLENDE AANSLAG TEN AANZIEN VAN DIT 
ELEMENT GELDIG IN DE BUITENGEWONE 1'ER
MIJN GEVESTIGD. 

2° INKOMSTENBEJLASTINGEJN. 
BUI'l'ENGEWONE TERMIJN. - STELSEL VAN 
ARTIKEL 74 VAN DE SAMENGESOHAKELDE WET
TEN, GEWIJZIGD BIJ AR1'IKEL 22 VAN HET KO
NINKLIJK BESLUI'l' Nr 14 VAN 3 JULI 1939. -
1\fAAT WAAHIN DE AD1IINISTRATIE GEREOHTIGD 
IS EEN AANSLAG IN DE BUI1'ENGEWONE TERMIJN 
TE VESTIGEN. 

3° INKOMS'l'EJNBEJLAS'l'INGEJN. -
BUITENGEWONE TERMIJN. - STELSEL VAN 
AR1'IKEL 74 VAN DE SAMENGESOHAKELDE WET
TEN, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 30 VAN DE WET 
VAN 8 MAART 1951, TOEPASSELI.JK VANAF 
DIENSTJAAR 1950. - MAAT WAARIN DE ADMI
NISTHA1'1E GEREOHTIGD IS EEN AANSLAG IN DE 
BUI1'ENGEWONE TERMIJN TE VESTIGEN. 

4° VEJRBREJKING. - UITGES'l'REKTHEID. -
ZAKEN VAN DIREO'l'E BELASTINGEN. -ARREST 
BESLISSEND DA'l' DE ONJUISTHEID VAN DE AAN
GJF'l'E 'lEN AANZIEN VAN EEN ELEMENT 1'0ELAAT 
EEN AANSLAG IN BE BUITENGEWONE 'l'ER}.IIJN TE 
VESTIGEN, ZELFS TEN AANZIEN VAN DE JUIST 
AANGEGEVEN ELEMENTEN. - VERBREKING VAN 
DIT DISPOSI'l'IEF. - VERBREKING DIE ZICH 
UITSTREKT TO'!' DE DISPOSITIEVEN VAN HET 
ARHES'l' NOPENS DE ON'l'VANKELIJKHEID VAN 
DE EXOEPTIE VAN FOROLUSIE, VOOR DE EERS1E 
MAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP OPGEWOR
PEN, EN NOPENS DE JUISTHEID VAN DE AAN
GIFTE 'l'EN AANZIEN VAN DIE ANDERE ELEMEN
TEN. 

1° Is onvolledig en laat het vesUgen van 

een aanvullende aanslag toe in de b1ti
tengewone termijn ten aanzien van dit 
element, de aangifte in de inlcomsten
belastingen die, in de aft1·elcbare a/.ge
mene onlcosten, aan bedienden of werlc
lieden in dienst bij het bedrijf toege
lcende om·echtstTeelcse bezoldigingen 
vermeldt, zonder de juiste eenzelvigheid 
van de ve,rlcrijgers aan te du,iden (1). 
(Samengeschakelcle wetten, art. 26, pa
ragraaf 2, 2°, en art. 74.) 

2° Onder Tvet stelsel van m·tilcel 7 4 van 
de samengeschalcelde wetten, zoals het 
gewijzigd is bij artilcel 22 1Jan het lco
ninlclijlc besl1dt n" 14 van 3 j1tli 1939, 
wanneer de belastingtJlichtige een aan
gifte in de belastingen in de wettelijlce 
termijn heeft gedaan, laat de buiten
gewone termijn de administratie niet 
toe een verg·issing te herstellen wellce 
zij zelf zo1t begaan hebben in het toe
passen van de lJelasUngwet op de ele
menten waarover zij, door de aangifte 
en hare bijlagen, reeds beschilcte; het 
is slechts in de mate waa1·in, relcening 
gehmt.den met hare bijlagen, de aan
gifte, door hare onj1tistheid of ha1·e on
volledigheicl, een gebTelc aan of een on
toeTeilcenclheid van aanslag met zich 
gebracht heeft dat cle a(lministratie ge
rechtigd is een aanslag b,innen de bui
tengewone termijn te vestigen (2). 

3° Onder het stelsel van a.rtilcel 7 4 van 
de samengeschalcelde wetten, zoalll' het 
gew-ijzi,qd is bij artilcel 30 van cle wet 
van 8 maart 1951, toepasselijlc vanaf 
clienstjaar 1950, wanneer cle belastinu
pUchUge een aangifte in de belastinuen 
in cle wettelijlce te1·mijn heeft geclaan, 
mag de aclm·inistratie de belasting of 
een belastingsu,pplement in cle buitenge
wone tennijn vorcleren of navorderen, 
wanneer het belastbaar inlcornen houer 
is clan clatgene cla.t de belastingplichtige 
a.ls clusdan-ig vennelcl heeft in het for
rnu.lier van ae aangifte, zelfs ingeval de 
feitelijlce elementen in de bijlagen bij 
cla.t formuUe1· juist en volledig zijn aan
geflu,icl. 

4° W anneer het arrest van een hot van 
beroep beslist dat een onj1tistheid, 
wellce oolc, van de aangifte, voor een 
het clienstjaar 1950 voomfgaand dienst
jaa1·, de aclministrat-ie toelaat een aan
vullende aansla,q in de bnitengewone 
termijn te ,vestigen zelfs ten aanzien 
van de j!t'ist aangegeven, rnaar door 

(1) Raadpl. verbr., 10 april 1956 (supm, 
blz. 650; Bull. en PASIC., 1956, I, 828). 

(2) Raadpl. verbr., 22 november 1955, 21 fe
bruari en 10 april 1956 (supra, blz. 227, 505 
en 650; Bull., en PAsrc., 1956, I, 278, 644 en 
82S) ; 24 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 
524). 
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haat· verkeerdelijlc ge'inte·rpreteerde ele
menten, strelct cle verbrelcing vcm die 
beslissing zich 1tit tot de dispositieven 
van het arrest die, met afwijzin_q van 
de eisen van de verweerder, beslissen 
flat de excezJtie van · torclnsie, wellce 
door de aanlegget· voor cle eet·ste maal 
v66r het hot van bet·oetJ opgeworpen 
wercl, ontvanlcelijlc is en flat de anclere 
elementen j'ltist aangegeven werden; 
deze laatste cl·ispositieven, waarteuen 
geen der part'ijen een voorzieninu Jean 
instellen, zijn ten nnnz·ien vnn de nit
gestrelctheia cler verbrelcing niet onam·
scheiclen vnn het beskeden cUszJosi
tief (1). 

(CONGOLESE VENNOO'l'SCHAP OP AANDELEN MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID ((COMPAGNIE 
FINANCI'ERE Al!,RICAINE ll, T. BELGISCHE STAA'l~, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 19·54 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, l41, 142 en 470 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, 25, 26, 53, 54, 60, 74 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van 31 juli 
1943, vervolgens bij het besluit van 15 ja
nuari 19·48, 2 van de wet van 15 mei 1846, 
gewijzigd bij de wet van 9 april 1935, 
doordat het bestreden arrest de aangif
ten, door de aanleggende vennootschap 
over de dienstjaren 1949 en 1950 inge
cliend, als onvolledig aangezien lweft, oin 
de enige reden clat de vermelding van de 
twee bijclragen, onderscheidenlijk van 
6.496 fr. 60 (dienstjaar 1949) en 6.786 fr. 60 
(dienstjaar 1950), welke aangeduid waren 
in de bijlage die de repartitie der alge
mene onkosten inhield (stukken 52 en 27 
van het administratief dossier), niet ver
gezeld was van de aanduicling van « de 
oorsprong van die posten ''• daar het ar
rest de onvolledigheid van de aangiften, 
welke de bijzondere termijnen van arti
kel 74 der samengeschakelcle wetten doet 
ingaan, afleidt uit het enig feit dat cle 
controleur van die om·sprong slechts ken
nis gekregen heeft door een verzoek om 
inlichtingen, dan wanneer de juiste en 
nauwkeurige aanduicling van die twee be-

(1) Ver:gel. verhr., 16 februari 1llSt (Arr. 
Ye•·b1·., 1951, blz. 33't; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 395, en de conclusies van de H. procureur
generaal Raoul Hayoit de Termicourt, alsdan 

talingen met vermelding van de schuld
eiser die ze ontvangen heeft (een mutuali
teit) sloeg op elementen waarvan trou
wens noch het bedrag, noch het fei t dat 
zij aan een mutualiteit werden gestort 
betwist waren, welke elementen bestand
clelen waren van het aan te geven inko
men, en dan wanneer de controleur mits
dien in dit opzicht in het bezit was van 
alle inlichtingen welke de te vestigen aan
slag moesten bepalen : 

Overwegende clat het bestreden arrest 
erop wijst dat de in het middel ver=elde 
beclrag·en in de bijlagen bij de aangifte 
over de dienstjaren 1949 en 1950 voorkwa
men onder de aftrekbare algemene onkos
ten, onder de rubriek « sociale Iasten '' ; 
dat ingevolge een verzoek om inlichtingen 
gebleken is dat cUe bedragen in feite een 
onrechtstreeks complement van bezoldi
gingen uitmaakten die, daar de verkrij
gers ervan niet aangeduid waren, een 
winst werden welke ten laste van de ven
nootschap in de beclrijfsbelasting belast
baar was, overeenkomstig artikel 26, pa
ragraaf 2, 2°, van de samengeschakelde 
wetten; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken der procedure blijkt 
dat het vrijwillig karakter van de stor
tingen aan de mutualiteit niet betwist 
was· 
O~erwegende clat naar luicl van het 2° 

van artikel 26, paragraaf 2, van de sa
mengeschakelde wetten, gratificaties en 
andere welkdanige vergeldingen, andere 
dan de weclden en lonen der bedienden en 
werklieden · in dienst bij het bedrijf, 
slechts in aftrek worden aangenomen 
wanneer daaromtrent bewijs wordt ver
strekt door de juiste aanduiding van de 
naam van de verkrijgers, alsmede van de 
datum der betalingen en van de a an ieder 
van hen toegekende sommen; 

Waaruit volgt dat de aanleggende ven
nootschap de onrechtstreekse bezoldigin
gen niet in haar aftrekbare algemene on
kosten mocht vermelclen zonder de ver
krijgers ervan aan te duiden en dat het 
llof van beroep derhalve wettelijk beslist 
lleeft cla t de aangifte, door aanlegster 
over het dienstjaar Hl49 en het dienstjaar 
1950 ingediend, te dien aanzien onvolledig 
was; 

Dat het middel niet kan worllen aan
genomen; 

Over het tweecle midclel, afgeleid uit de 
schencling van clezelfde wetsbepalingen 
als de onder het eerste middel opgege~ 
vene, cloordat het bestreden arrest de be-

eerste advocaat-generaal, blz. 396) ; 7 maart 
1955 (A1T. T' e•·b,·., 1955, blz. 575; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 742); 17 april 1956 (supm, 
hlz. 679; Bull. en PAsrc., 1956, I, 867). 
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twiste aaugiften als geheel onvolledig en 
oujuist beschouwd heeft, uit hoofde van 
het ontbreken, in de voormelde bijlage 
welke de repartitie der algemene onkosten 
inhoudt, van de namen der personen voor 
wier rekeuing de voormelde stortingen 
aan een mutualiteit, onderscheidenlijk 
van 6.496 fr. 6(} (dienstjaar 1949) en 
6.786 fr. 60 (dienstjaar 1950) verricht wer
den, en beslist heeft dat de aanslagen 
dienvolgens geldig binnen de buitenge
wone termijuen van artikel 74 van de sa
mengeschakelde wetten gevestigd waren 
geworden, zelfs met betrekking tot de an
dere elementen dan bewuste twee bedra
gen, welke elementen vanwege de admi
nistratie geen wijziging ondergaan heb
ben, dan wanneer het buitengewoon ka
rakter der termijnen, bij voormeld arti
kel 74 gesteld, en de limitatief bepaalde 
voorwaarden voor hun toepassing zich 
ertegen verzetten dat die termijnen uit
gebreid worden tot bestanddelen van de 
aangifte die niet behept waren met een 
gebrek aan juistheid of genoegzaamheid : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de aanslagen betreffende 
het dienstjaar 1952, bij navordering van 
rechten der dienstjaren 11149 en 1950, de 
fiscale toestand van aanlegster rechtgezet 
hebben, niet enkel ten aanzien van de on
rechtstreekse bezoldigingen welke ver
keerdelijk onder de aftrekbare Iasten wa
ren vermeld, maar ook ten aanzien van 
het bedrag der reeds aangeslagen inkom
sten; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
met afwijzing van de door verweerder 
bij conclusies voorgebrachte eisen, beslist 
dat de exceptie van forclusie, welke door 
aanlegster voor de eerste maal v66r het 
hof van beroep opgeworpen werd, ontvan
kelijk is en dat. de aangiften van aanleg
ster en de bijlagen ervan aan de adminis
tratie de nodige gegevens verschaften om 
gedurende de gewone aanslagtermijn een 
juiste toepassing te maken van artikel 52 
van de samengeschakelde wetten, met be
trekking tot de reeds aangeslagen inkom
sten; dat het bestreden arrest daaren
tegen beslist dat de administratie desniet
temin gerechtigd was- om op dit Iaatste 
punt de aanvankelijke aanslag recht te 
zetten in de bij artikel 74 van de samen
geschakelde wetten 'gestelde buitengewone 
termijn, wegens de ontoereikendheid der 
aangiften ten aanzien van de onrecht
streekse bezoldigingen; 

Aangaande de navordering van rechten 
over het dienstjaar 1949 : 

Overwegende dat uit de termen van 
lid 1 van artikel 74 der samengeschakelde 
wetten, zoals het gewijzigd is bij arti
kel 22 van het koninklijk besluit nr 14 
van 3 juli 1939, blijkt dat de buitenge
wone aanslagtermijn voor de administra-

tie slechts geldt indien zij bewijst dat de 
belastingplichtige te kort gekomen is aan 
zijn verplichting zijn inkomsten aan te 
geven en dat deze tekortkoming een ge
brek aan of een ontoereikendheid van 
aanslag met zich gebracht heeft; 

Overwegende enerzijds dat, vermits de 
administratie - onder deze wetgeving -
de buitengewone termijn van artikel 74 
slechts geniet voor zoveel het gebrek aan 
of de ontoereikendheid van aanslag uit 
een aan de belastingplichtige te wijten 
oorzaak voortvloeit, zij in deze termijn 
geen vergissing mag herstellen welke zlj 
zelf zou begaan hebben in het toepassen 
van de belastingwet op de elementen 
waarover zij reeds v66r het verstrijken 
van de gewone aanslagtermijn beschikte; 

Overwegende anderzijds dat, vermits 
artikel 74 van de wetten, samengescha
keld bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, melding maakt van «de 
ontoereikendheid van aanslag >>, aan de 
belastingplichtige te wijten, de adminis
tratie krachtens deze wetsbepaling enkel 
in de mate dat de onjuistheid van de aan
gifte een vergissing in de aanslag tot ge
volg gehad heeft, een aanvullende aanslag 
binnen een verlengde termijn mag vesti
gen; 

Overwegende derhalve dat, waar het be
slist dat de administratie van het uit an
dere oorzaken voortvloeiend rechtzetten 
van een aangifte gelwuik heeft ·lmnnen 
maken om in de buitengewone termijn 
een vergissing te herstellen, door llaar 
begaan bij het vestigen van de aanslag 
betreffende het dienstjaar 1949, het hof 
van beroep het in het middel aangeduid 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten geschonden heeft ; 

Overwegende dat de uit te spreken ver
breking moet slaan op de dispositieven 
van het arrest nopens de ontvankelijk
heid van de exceptie van forclusie en de 
juistheid van de aangifte van aanlegster 
en de bijlagen ervan over het dienstjaar 
1949 wat de reeds aangeslagen inkomsten 
betreft, welke dispositieven, waartegen 
geen der partijen een voorziening kan 
instellen, ten aanzien van de uitgestrekt
heid der verbreking niet onderscheiden 
zijn van het bestreden dispositief; 

Aangaande de navordering van rechten 
over het dienstjaar 1950 : 

Overwegende dat artikel 74 van de bij 
besluit van de Regent van 15 januari 1948 
samengeschakelde wetten, gewijzigd ge
worden is bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951, hetwelk toepasselijk ge
maakt is vanaf dienstjaar 1950 door arti
kel 34, paragraaf 1, 3, van dezelfde wet; 

Dat de administratie luidens deze 
wetsbepaling de belasting of het belas
tingsupplement mag vorderen of navorde
ren gedurende drie jaar met ingang van 
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1 januari van het dienstjaar waarvoor de 
belasting had moeten gevestigd worden, 
onder meer wanneer het belastbaar inko
men hoger is dan datgene dat de belas
tingschuldige als dusdanig vermeld heeft 
in het « formulier >>, van de aangifte voor
geschreven bij cle artikelen 53 en 54 van 
de samengeschakelde wetten ; 

Dat hieruit vloeit dat de administratie 
de termijn van drie jaar geniet, .zelfs in
geval de feitelijke elementen in de bijla
gen bij dat formulier juist zijn aang·e
duid; 
Overwegend~ dat het bestreden arrest 

vaststelt dat aanlegster voor het dienst
jaar 1950 in haar aangifteformulier een 
lager inkomen dan het belastbare aange
duid heeft; dat deze vaststelling volstaat 
om het disposi tief van het arrest wette
lijk te dragen; waaruit volgt dat, al ware 
het middel gegrond, het niet zou kunnen 
leiden tot verbreking, wat de navordering 
van rechten over het dienstjaar 1950 be
treft; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de in de eerste twee mid
delen aangeduide wetsbepalingen, alsmede 
van artikel 52, inzonderheid paragraaf 3, 
van voormelde samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, door
dat het bestreden arrest, na uitclrukkelijk 
gewezen te hebben op de verklaring, door 
de verzoekende vennootschaD in haar akte 
van oprichting afgelegd, << dat de stelling 
van de ene vennootschal) in de plaats van 
de andere (de verzoekende vennootschap 
in de plaats van de vennootschap Cre
geco) geschled is zonder dat hieruit een 
schuldvernieuwing kan voortspruiten >J, 
desondanks beslist dat deze stellige ver
klaring niets afdoet aan de juridische 
werkelijkheid welke bestaat in het tot 
stand komen van een nieuw rechtswezen 
en dat de verzoekende vennootschan zich 
niet bevonden heeft in de omstandighe
den, vermeld in artikel 52, paragraaf 3 
lid 1, van de samengeschakelcle wette~ 
om de dividenden uit aandelen welke de 
verzoekende vennootschap in de loop van 
de betwiste dienstjaren gei:nd heeft als 
reeds aangeslagen inkomsten af te trek
ken, dan wanneer dit uitdrukkelijk be
ding van de akte van oprichting een we
zenlijke voorwaarde vormlle voor de op
richting van cle aanleggende vennoot
schap, welke tot doel en gevolg had de
zelve fundamenteel en rechtstreeks te 
maken tot algemene en uitsluitende op
volgster van de vennootschap « Credit 
General du Congo », verkort « Cregeco » : 

Over:wegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat het derde middel niet enkel 
doelt op de aanslagen betreffende ·het 
dienstjaar 1952, bij navordering van rech
ten, doch tevens de aanslagen welke nan-

vankelijk over de dienstjaren 19•19 en 1950 
gevestigd werden ; 

Overwegende, enerzijds, dat schuldver
nieuwing een wij.ze is waarop verbinte
nissen te niet gaan door het in het leven 
roepen van nieuwe verbintenissen welke 
de eerste vervangen; dat het niet tot 
stand komen van een schuldvernieuwing, 
niettegenstaande de indeplaatsstelling van 
een schuldeiser voor een andere of van 
een schuldenaar voor een andere, mits
dien tot gevolg heeft de vorenbestaande 
verbintenissen met hun rechtssubjecten te 
laten bestaan; 

Overwegende dat, waar hij beslist dat 
de stelling van een vennootschap Jn de 
plaats van een andere vennootschap, wat 
dezer rechten en verbintenissen betreft, 
« zonder dat hieruit een schuldvernieu
wing kan voortspruiten J>, de pas opg·e
richte vennootschap niet belette een eigen 
juridische individualiteit te bezitten, on
derscheiden van de individualiteit der 
vennootschap in wier plaats zij is gesteld. 
de rechter over de grond aan de statuten 
der aanleggende vennootschap geen draag
wijdte toegekend heeft welke met de ver
klaarde tekst onverenigbaar is; dat zijn 
beoordeling derhalve souverein is; 

Overwegende anderzijds, dat, naardien 
bet vastgesteld heeft dat de aanleggende 
vennootschap en de vennootschap « Cre
geco » verschillende belastingschuldigen 
waren, het hestreden arrest de toepassing 
welke het van artikel 52, paragraaf 3, van 
de samengeschakelde wetten gemaakt 
heeft, wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat het middel dus niet kan slagen; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den arrest, doch enkel voor zoveel daar
bij uitspraak is gedaan over de tussen 
vartijen betwiste vragen ten aanzien van 
het te laat vestigen van de aanslag in de 
mobilienbelasting, de bedrijfsbelasting en 
de nationale crisisbelasting, onder arti
kel 9244 B van bet kohier over bet dienst
jaar 1952, bij navordering van rechten 
over het dienstjaar 1949, en ten aanzien 
van de kosten ; verwerpt de voorziening 
voor bet overige ; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest .zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt elke der partijen 
tot de helft der kosten; verwijst de aldus 
beuerkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

18 mei 1956. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. r,ouveaux. 
~ Gelijlcluiclende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Feye (van de Balie van bet Hof van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 
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1" KAMER. - 18 mei 1956 

BEWIJS. - BEWIJSKRACH'l' VAN DE AK'l'EN. 
- PROCES-VERBAAL VAN EEN ALGEMENE VER
GADERING VAN EEN VENNOO'l'SCHAP. - lN'l'ER
PRE'l'A~'IE S'l'EUNEND OP HE'l' ONDERZOEK VAN 
DE VERMELDINGEN VAN HE'!' PROOES-VERBAAL EN 
OP EX'l'RINSIEKE GEGEVENS.- GEMO'l'IVEERDE 
EN ME'!' DE TERMEN V/lN DE AICTE VERENIGBARE 
INTERI'RE~'ATIE. - SOUVEREINE IN'l'ERPRE'l'A
TIE. 

:w annee1·, o·m het pToces-ve1·bnal van een 
nlgemene verynde1·ing van een vennoot
schnp te interzweteren, de 1·echter over 
fle g1·ond stmmt op het ondenoelv van 
de vennelrlingen van rlU proces-ve·rbanl 
en op emt1"insieke gegevens, is zijn ge
mot-iveerde en met de terrnen vnn de 
-alcte venm1.gba:re intenn·etaUe sou-ue
rein. 

(DUPONT, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTEH VAN FINANCJEN.) 

AHRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schenc1ing van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest niet 
ieder der middelen beantwoor<lt welke 
uiteengezet zijn in de conclusies, door 
aanlegger v66r het hof van beroep afge
lezen en nedergelegd. eerste onderdeel 
doordat, inzonderheid, het arrest geer~ 
antwoord verstreld op het middel, door 
aanlegger zeer subsidiair voorgesteld en 
hieruit afgeleid dat de cedulaire belastin
gen slechts de inkomsten treffen en niet 
een ogenblikkelijk en e11ig accres' van het 
patrimonium van een belastingplichtige, 
zoals een accres dat voortkomt van een 
kwijtschelding van sclmld, dit wil zeggen 
van een gift van een derde; dat een der
gelijke gift niet belastbaar is in de in
komstenbelastingen; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest l!et in aan
leggers conclusies vervatte middelniet be
antwoordt, volgens hetwelk << ten Iaste 
v~~ de vennoten (in een vennootschap bi.i 
WIJze van enkele geldschieting) slechts 
hun aandeel in lie enkele belastbare win
sten der vennootschap zelf belast mag 
worden ll en « dat ter zake, de uit het 
werk der vennoten spruitende belastbare 
":inst van de vennootschap, na verbete
rmg, door lie administratie zelf op 
36.517 frank is bepaald geworden reke
ning houdend met de door de fisc~s aan
genomen bestelling van 638.508 frank aan 
het delgen van de sedert 1937 op verzoe
ker oninvorderbare schuldvordering )) : 

Over beide middelen samen : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de som van 638.508 frank, die op 31 de
c~mber 1941 in eenmaal aan aanlegger 
mtgekeerd werd geen kwijtschelding van 
scl!ula uitmaakt, doch een toekenning van 
winsten van de vennootschap bij wijze 
van enkele geldschieting, welke toeken
ning niet had plaats gel!ad voor de vroe
gere dienstjaren van 1938 tot 1940; dat 
het eruit afleidt « dat deze globule toe
kenning ll, door de vennootschap, van « op 
de opbrengst van haar activiteit afgeno
men sommen ll belastbaar is in hoofde van 
aanlegger llie een werkend Yennoot is; 

Overwegende, enerzijds, dat, vermits 
het aanleggers stelling afgewezen had val
gens welke hij vanwege de vennootschap 
een kwijtschelding van schuld genoten 
had, het bestreden arrest niet meer be
hoefde de stelling te beantwoorden, door 
aanlegger afgeleid nit het niet belastbaar 
karakter van datgene dat, volgens hem, 
Yan een kwijtschelding van schuld voort
kwam en een gift van een derde uit
maakte; 

0verwegende, anderzijds, dat het ar
rest, vastgesteld hebbend dat de aan aan
legger toegekende som door de vennoot
schap op de opbrengst van haar activiteit 
was afgenomen geworden, beslist heeft 
dat die sam van de belastbare winsten 
der vennootschap deel uitmaakte en im
pliciet verworpen heeft, als niet pertinent, 
het argument door aanlegger afgeleid uit 
het feit dat die sam door de administra
tie bij het onderzoek van de balans der 
veimootschap niet als zodanig in aanmer
king was genomen; 

Dat ieder der onderdelen van het mid
del niitsdien in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1317 tot 1320 
en volgende van l!et Burgerlijk Wetboek, 
waarbij de bewijskracht der akten is ge
regeld, en van artikel 1134 van l1et Bur
gerlijk Wetboek betreffende de bindende 
kracllt der verbintenissen, doordat het be
streden arrest Yerklaart llat de vennoot
schap bij wijze van geldschieting haar 
schuldvordering op aanlegger niet prijs 
gegeven lleeft op de algemene vergadering 
van 31 maart 1937, noch a an aanlegger 
kwijtsclrelding van schuld verleend heeft, 
dan wanneer de!'le vaststelling onverenig
baar is met de volledige inhoud van het 
proces-verbaal dier algemene vergadering, 
zoals het v66r het hof van beroep werd 
overgelegd, en derlmlve de bindende 
kracht van de totstandgekomen overeen
komst miskent : 

Overwegende dat aanlegger betoogt dat 
het bestreclen arrest de bewijskracht van 
het proces-verbaal van 31 maart 1937 van 
de algemene vergadering van de vennoot
schap bij wijze van geldschieting geschon-
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den heeft, omdat die akte vaststelt dat 
het , voorstel van waarborg, persoonlijk 
door Binard gedaan, als tegenprestatie 
heeft cc de verbintenis van zijn vennoten 
geldschieters de schulclvorderilig van een 
millioen, welke de vennootschap op de 
heer Dupont bezit, prijs te geven )), dat 
cc deze schuldvordering zal gedelgd wor
den door de verlies- en winstrekeriing, 
naar rata van 200.000 frank per jaar )) en 
dat cc de voorstellen van de heer Binard 
eenDarig aangenomen worden )) ; 

Overwegende dat deze vermeldingen van 
de akte in hun geheel opgenomen zijn in 
het bestreden arrest, hetwelk vervolgens 
herirmert aan het begin van de model
brief, door de geldschietende vennoten 
aan Binard gezonden en in die akte inge
last; dat volgens dezelve, elk der geld
schieters schreef : cc Wat mij betreft, en 
onverminderd de rechten der derden, 
stem ik erin toe definitief de schulclvor
dering van een millioen prijs te geven 
welke de vennootschap bij wijze van geld
schieting op de heer Dupont bezit, en 
zulks nit aanmerking van de verminde
ring van het aandeel der vennoten in de 
winsten... en van de verbintenis van de 
heer Binard ... ; Ik heb dus geen bezwaar 
ertegen dat, in onze betrekkingen onder 
vennoten, de delging van die schuldvorde
ring ten beloDe van 200.000 frank per jaar 
door de verlies- en winstrekening zou ge
schieden )) ; 

Overwegende dat, al heeft het bestre
den arrest het slot van die brief niet 
weergegeven, hieruit evenwel niet spruit 
dat het zijn termen zou miskend hebben; 
dat, waar bet overweegt dat de onder
scheiden vermeldingen van het proces
verbaal geen andere draagwijdte hadden 
dan de individuele verbintenis van de 
geldschietende vennoten af te zien van de 
inning van bewuste schuldvordering door 
de vennootschap, zonder dat daarom de 
vennootschap zelf, een ohderscheiden 
rechtswezen, die sclmldvordering prijs ge
geven heeft, en waar het zijn beoordeling 
steunt zowel op het onderzoek van de 
clausules van bewust proces-verbaal alsop 
zekere extrinsieke gegevens, onder meer 
op het hanclhaven van de schuldvordering 
in de bockhoucling en in verscheidene ba
lansen der vermootschap, het bestreden 
arrest van de ingeroepen akte een gemo
tiveerde verklaring verstrekt heeft welke 
met de termen dier akte niet onverenig
baar, en dienvolgens souverein is; 

Dat het middel derhalve in feite niet 
opgaat; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroor~leelt aanlegger tot de kosten. 

18 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VEwslaggever, H. Bayot. -

GeUjlclttidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Vel
dekens en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 22 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP. - MACHT VAN RET HOF VAN BE
ROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOElEND UIT LEVERINGEN AAN DE VIJAND. -
BELASTBARE GRONDSLAG. BELASTBARE 
GRONDSLAG DIE, VOOR EEN BEPAALDE BELAS
TINGPLICH1'IGE EN VOOR EEN BEPAALD DIENST
JAAR, KAN VASTGESTELD WORDEN VOLGENS EEN 
ANDERE WIJZE VAN BEWIJSLEVERING DAN DIE 
WELKE GEBRUillT WERD IN HETZELFDE GEVAL 
VOOR DE EXTRABELASTING. 

3° INKOMS'.J'ENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING.- BELASTBARE GRONDSLAG. 
- BELASTBARE GRONDSLAG DIE, VOOR EEN 
BEPAALDE BELASTINGPLICHTIGE EN VOOR EEN 
BEPAALD DIENS'l'JAAR, KAN VASTGESTELD WOR
DEN VOLGENS EEN ANDERE WIJZE VAN BEWIJS
LEVERING DAN DIE WELKE GEBRUIKT WERD IN 
HETZELFDE GEVAL VOOR DE SPECIALE BELAS
TING INGEVOERD BIJ DE WET VAN 11 OCTOBER 
1945. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELAS'J'ING. - WINST IN ARTIKEL 10 
VAN DE WE'J' VAN 16 OC'l'OBER 1945 BEDOELD. 
- WINST DIE DIENT VERMINDERD TE WORDEN 
MET DE AAN DE SPECIALE BELASTING ONDER
WORPEN WINST, TEN EINDE EEN DUBBELE REF
FINO TEN AANZIEN VAN DEZELFDE INKOMSTEN 
TE VOORKOMEN. 

1° Het hot van be1-oep dient zelf in feite 
en naar recht de belastingschuld te 
waarderen (1). 

2o en 3° A.angezien de speciale belasUng, 
bij de wet van 15 october 1945 inge
voerd, en de ext?-abelasting, bij de wet 
van 16 october 1945 ingevoerd, onde1-
scheiden zijn, eist geen wetsbetJaling 
dat beide belastbare g·rondslagen val
gens een zelfde wijze van bewijslevering 
bepaald wonlen. 

4° Ten einde eventtbeel een cltbbbele hef
fing ten aanzien van dezelfde inlcomsten 
te voorkomen, bepaalt artikel10 van de 
wet van 16 october 1945, betrefjende de 
extrabelasting, dat de winst die het 

(1) Raa~pl. verbr., 7 october, 16 november 
en 6 december 1955 (supra, blz. 79, 201 en 278; 
Hull. en PASIC., 1956, I, 97, 247 en 342). 
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aandztidt met de aan de speciale belas
ting ondenvo1·pen inkomsten verminderd 
zal woTden. · 

(BLOEM, '1'. BELGISCHE S'i'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 11l55 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste rniddel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4 en 13 van de wet van 15 oc
tober 1!J45, tot invoering van een speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend uit 
leveringen en prestaties aan de vijand, en 
1356 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest verklaart dat nit de 
beslissing van de directeur en het bericht 
van wijziging van 10 september 1!J48 
(P. VI/61) blijkt dat de in de speciale be
lasting belastbare grondslag berekend is 
overeenkomstig de raming van de baten, 
welke verricht werd door de deskundige 
die ermede belast was de omvang van de 
prestaties aan de vijand te onderzoeken, 
krachtens artikel 26 van de ter zake, toe
passelijk gemaakte samengeschakelde wet
ten, vermeerderd met de niet verantwoor
de geheime commissielonen en de uitgaven 
welke niet gedaan zijn met het oog op het 
verkrijgen en het behouden van de in
komsten; dat, ander.zijds, de in de gewone 
lJelastingen en in de extrabelasting be
lastbare grondslag bepaald is met inacht
neming van het op 9 october 11l44 vastge
steld vermogensaccres, vermeerderd met 
opgebruikte inkomsten, (giften, huishou
delijke uitgaven, niet bedrljfshalve ge
dane uitgaven) en met de van 9 october 
tot 31 december 1944 genoten inkornsten, 
dan wanneer aanlegger in zijn conclusies 
deed gelden dat << een zeer zware vergis
sing is begaan... door de controleur, die 
in de financH~le situatie boekingsgegevens 
opgenomen heeft die daarin niet dienden 
voor te komen ... dat immers de controleur 
een som van 1.650.!J34 frank, welke ver
worpen algemene onkosten belichaamt, 
bij het resultaat van de financH\le situa
tie wil voegen; dat dit processus volstrekt 
onverantwoord is; dat het immers in het 
gebied van een boekhoudkundig onder
zoek ligt, doch niet mag aangewend wor
den bij llet vaststellen van een financH\le 
situatie ll, en dat verweerder in zijn twee
de aanvullende conclusies, nopens dezelf
de uitgaven verklaart dat «de kwestieuze 
kosten inderdaad schenkingen belichamen 
welke door Bloem gedurende het belast
baar tijdperk werkelijk zijn toegekend ... 
daar zij werkelijk zijn uitgegeven gewor
den, zijn zij niet meer aan'(vezig in de 

activa die hij op g october 1944 bezat en 
te recht zijn zij erbij gevoegd geworden 
om het batig slot van de berekening der 
activa te vormen ll, dat de verklaring van 
het bestreden arrest, volgens welke de 
speciale belasting niet is geyestigd op 
grondslag van een financiele situatie door 
verweerders eigen conclnsies tegengespro
ken wordt : 

Overwegende dat, na verklaard te heb
ben dat het zich niet dient te richten naar 
de feitelijke of rechtelijke beschouwingen 
welke de administratie oppert, het bestre
den arrest, met inachtneming enkel van 
de berekeningen welke tot bepaling van 
de belastbare grondslagen verricht zijn, 
vaststelt, enerzijds, dat het in de speciale 
belasting belastbaar bedrag niet bij toe
passing van artikel 4 van de wet van 
15 october 1945 op grond van de vermo
gensaccressen is bepaald, doch volgens de 
raming door een expert, van de baten, 
voortvloeiend uit de voor de vijand ge
dane prestaties, en, anderzijds, dat het de 
grondslag betreffende de extraJ)elasting is 
die . bepaald is met inachtneming van het 
vermogensaccres, vermeerderd met de op
gebruikte inkomsten, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 16 october 
1!J45; 

Dat mitsdien de in het middel voorge
brachte grieven enkel betrekking hebben 
op het deel van het arrest hetwelk, over 
de extrabelasting beslissend, de wet van 
16 october 1!J45 toepast en niet de wet van 
15 october 1945, waal'Yan de in het middel 
aangeduide bepalingen derhalve aan die 
grieven vreemd zijn; 

Overwegende dat het arrest, door de in 
het middel niet gecritiseerde reden, waar 
erop is gewezen dat het hof van beroep 
zelf in feite en naar recht de belasting
schuld client te waarderen, beslist dat de 
door verweerder bij conclusies aangevoer
de beschouwingen in feite of in rechte 
van belang ontbloot zijn; 

Dat hieruit volgt, enerzijds, dat het be
streden arrest naar bet vereiste van arti
kel !!7 van de Grondwet, op aanleggers 
conclusies een passend en van tegenstrij
digheid vrij antwoord verstrekt heeft, en 
anderzijds, ten aanzien van de aangevoer
de grieven, geen der andere ingeroepen 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 14 van de wet van 15 october 
1!J45 tot invoering van de speciale belas
ting, en 13 van de wet van 16 october 11l45 
tot invoering van de extrabelasting, door
dat het bestreden arrest, na verklaard te 
bebben dat de grondslag van de speciale 
belasting enerzijds, en de grondslagen van 
de inkomstenbelastingen en de extrabelas-
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ting anderzijds, volgens de bovenaange
duide methode zijn bepaald, zegt dat « die 
werkwijze helemaal regelmatig is Jl, dan 
wanneer het, gezien de bepalingen van de 
wetten tot invoering van de extrabelas
ting en van de speciale belasting, onont
beerlijk is dat dezelfde processus gebruikt 
wordt om de grondslag· van die belastin
gen te bepalen, om dubbele heffingen te 
voorkomen : 

Overwegencle dat de speciale belasting, 
bij de wet van 15 october 1945 ingevoerd, 
en de extrabelasting, bij de wet van 
16 october 1945 ingevoerd, onderscheiclen 
zijn; 

Dat geen wetsbepaling eist dat beider 
belastbare gronclslagen volgens een zelfde 
wijze van bewijslevering bepaald worden; 
dat artikel 10 van de wet van 16 october 
1!l45, ten einde eventueel een dubbele hef
ting te voorkomen, bepaalt dat de winst 
welke llet aanduidt met de aan de spe
ciale belasting· onderworpen inkomsten 
vermindercl zal worden ; 

Overwegende dat het middel gee.n. scherr
ding van deze wetsbepaling doet gelden, 
doch steunt op artikel 14 van de wet van 
15 october 1945 en artikel 13 van de wet 
van 16 october 1945 welke, aangezien zij 
enkel betrekking hebben op llet aftrekken 
van belastingen van andere belastingen, 
aan de bepaling van de belastbare grand
slag vreemd zijn; 

Overwegencle dat aanlegger ten aanzien 
van artikel 97 van de Grondwet geen grief 
inbrengt; 

Dat llet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 26 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, 13 van de wet van 15 october 1945 
tot invoering van de speciale belasting, 
doordat, wat lle giften a,an de weerstand 
betreft, het bestreden arrest verklaart 
(( dat geenszins aangetoond is dat die gif
ten ten gevolge van een door verzoeker 
aang·eg·ane verbintenis of met llet oog op 
het verkrijgen of het behouden van de 
inkomsten gedaan zijn geworden Jl, dan 
wanneer aanlegger in zijn conclusies deed 
g·elden dat <( gedurende de bezetting 1940-
1944, de weerstandsorganisaties, die tllans 
officieel erkend zijn, gedwongen zijn ge
weest, zoals de radio te Londen ze er toe 
verzocht, zich door alle middelen gelden 
te verscllaffen om de werkweigeraars ter 
hulp te komen, ... dat dit de reclen is 
waarom de weerstandsgroeperingen, met 
welke verzoeker in verbinding stond, als 
voorwaarde voor zijn activiteit het ·star
ten van aanzienlijke sommen stelden ... 
dat die sommen dus voor verzoeker geen 
werkelijke giften uitmaakten, doch beta
lingen uit kracllt ener overeenkomst, als 

rechtstreekse tegenprestatie voor zijn ac
tiviteit Jl : 

Overwegende dat het beklaagd arrest in 
feite en derhalve souverein vaststelt <( dat 
geenszins aangetoond is dat die giften ge
daan zijn ten gevolge van een cloor ver
zoeker aangegane verbintenis of met het 
oog op het verkrijgen of het behouden 
van de inkomsten Jl; 

Overwegende, enerzijds, dat llet arrest 
door deze vaststelling aanleggers conclu
sies beantwoord heeft; dat anderzijds, ge
let op llet aldus aan de betwiste stortin
gen toegekende karakter, het arrest zich 
wettelijk geschikt lleeft naar artikel 26 
van de samengeschakelde wetten, op de 
speciale belasting toepasselijk gemaakt 
bij artikel 13 van de wet van 15 october 
1945; , 1 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwer11t de voor.zie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

22 mei 19'56. - 2e kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadslleer waarnemend voor
zitter. - Ferslaggever, H. De Bersaques. 
- Gelijlcluidende concl~ts·ie, H. Ganshof 
van der Meerscll, advocaat-generaal. 
Ple·iter, H. Van Leynseele. 

26 KAMER. - 22 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJ"FSBELASTING. - AFTREKBARE UITGA
VEN. - VoonwAARDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - AF'l'REKBARE UITGAVEN. 
- l\{ET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAXE. -
TAXE DIENENDE GEKWETEN INGEVOLGE RET 
FElT VAN DE TOT DIE TAXE GROND OPLEVERENDE 
OVERGANG. - BEDHAG VAN DIE TAXE AFTREK
BAAR ENKEL IN ZOVERRE ZIJ GEDURENDE RET 
BELASTBAAR TIJDPERK GEKWETEN IS. 

1 o Artilcel 26 van de samengeschakelde 
wetten betrefjende de inlcomstenbelas
t-ingen staat toe van het bntto-bed1·ag 
der belastbare inlcomsten enlcel d·ie be
dr·-ijfsuitgaven at te t·relclcen wellce ge
daan we1·den om die inlcomsten te ve!·
lc-rijgen ot te behouden, voor zoveel hun 
bedrag gedttrende het belastbaa1· tijd
perlc is gelcweten (1). 

2° Al d-ient de met het zegel geUjlcgestelde 
taxe gelcweten te wonlen ingevolge het 
feit van rle overgang wellce tot di~ taxe 

(1) Verbr., 4 mei 1956 (supm, blz. 736; Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 931, en de nota 1 onder dit 
arrest). ' 
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grand levert, en al mag die tame in _de 
boelcingsbescheiden onder het passtef 
opgetelcend -worden, blijft er even-wel 
dat zij ten aanzien van de emtrabelas
ting enlcel in zoverre een ajtrelcbare 
last is als zij _qedurende het belastbaar 
tijdperlv gelc-weten is (1). 

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

ARREST. 

HEJT HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest op 12 november 1952 gewezen door 
het H6f van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 2, paragraaf 1, en 19 van 
de wet van 16 october 1945, tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, win~ 
sten en baten, 25, paragraaf 1, 1°, 26, pa
ragraaf 1, en paragraaf 2, 27, paragraaf 1, 
en 42 paragraaf 1, van de wetten betref
fende' de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het koninklijk besluit van 
12 september 1!l36, en, voor zoveel al~ no
dig, bij de besluiten van _de secretans-~~
neraal van het Ministene van financren 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, geld~g ver
klaard bij de besluitwet van 5 mer 1944, 
alsmede van de artikelen 2 en 6 van de 
wet van 17 juni 1938 tot wederinvoering 
van de nationale crisisbelasting, en, voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 2 en 7 
van de besluiten van 16 juni Ul41 en 
31 juli 1943, geldig verklaard bij de b~
sluitwet van 5 mei 194± en tot samenscha
keling van de bepalingen betreffende de. 
nationale crisisbelasting, eerste onderdeel, 
doordat na vastgesteld te hebben dat ver
zoeker ~ijn boekingen met de in~temming 
van de administratie geregulanseerd en 
daarin een schulcl opgetekend had welke 
overeenstemde met het bedrag van de 
overdrachtstaxes op tijclens het belast
baar tijdperk tot stand gekomen geheime 
verrichtingen, het arrest aanneemt ~at 
die sclmldvordering, waarvan de betalm~ 
uitgesteld is tot na 30 juni 1944, de slm
tingsclatum van voormeld tijclperk, een 
bedrijfslast uitmaakt en op de belastbare 
winst in mindering moet komen, dan wan
neer artikel 26 van bovengemelde samen
geschakelde wetten, hetwe~~ bij o~t.st~n
tenis van eeu uitdrukkellJke afwrJkmg 
krachtens artikel 19 van de wet van 
16 october 1945 insgelijks ter zake van de 
extrabelasting toepasselijk is, het aftrek
ken van een bedrijfslast slechts toestaat 

(1) Raadpl. verbr., 21 december 1953 en 26 ja
nuari 1954 (Ar1·. Ve1·b1·., 1954, biz. 274 en 370; 
Hull. en PAsrc., 195·1, I, 333 en 461). 

indien die last betaald is ; tweede onder
dee!, cloordat het besti'eden arrest, om 
zijn bovengemelcle zienswijze te motive
ren, uitgaat van een onclerstelling welke 
de beslissing van de directeur op het stuk 
van de tlirecte belastingen overwogen 
heeft, ze analogisch toepast ter zake van 
de overdrachtstaxe en tot het aftrekken 
van die bedrijfsuitga ve besluit als geble
ken is dat de schuldvordering van de 
Schatkist vaststaat en in de boekhouding 
opgenomen is; clan wanneer het hof tot 
verplichting had het aan hetzelve voorge
legde geschil te berechten ten aanzien van 
de belastingwet en inzonderheid ten aan
zien van de in het eerste ondercleel van 
het middel aangecluide bepalingen, dan 
wanneer door van die bepalingen af te 
wijken, ~n ze zelfs niet in acht te nemen, 
zijn arrest niet gemotiveerd is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegentle dat het beklaagd arrest 
erop wijst dat aanlegger zijn boekjaren 
afsluit op 30 juni van elk jaar, en de 
overdrachtstaxe op de door hem opge
maakte facturen niet meer gekweten 
heeft vanaf 1 januari 1941; dat het beslist 
dat becloelde belastingschulcl, welke nog 
niet blijkt bij het eincle van het belast
baar tijdperk, dit is op 30 juni 1944, als 
bedrijfslast moet worden afgetrokken, tot 
het vestigen zowel van de bedrijfsbelas
ting als van de extrabelasting op de ex
ceptionele winsten; 

Overwegende dat artikel 26 van de sa
mengeschakelde wetten betreffencle de in
komstenbelastingen, toestaat van het 
bruto-bedrag der belastbare inkomsten 
enkel die bedrijfsuitgaven af te trekken 
welke gedaan werden om die inkomsten 
te verkrijgen of te behouden, voor zoveel 
hun bedrag gedurende het belastbaar tijd
perk is gekweten; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 19 van de wet van 16 october 1!l45, 
behoudens de in deze wet omschreven af
wijkingen de bepalingen van de samen
geschakelae wetten betreffende de inkom
stenbelastingen die betrekking hebben op 
de bedrijfsbelasting, van toepassing zijn 
op de extrabelasting; 

Overwegende dat geen enkele bepaling 
van de wet van 16 october 1945 van arti
kel 26 van de samengeschakelde wetten 
afwijkt; 

Overwegende clat, al client de met het 
zegel gelijkgestelde taxe gekweten te wor
den ingevolge het feit van de overgang 
welke tot die taxe grond oplevert, en al 
mag die taxe in de boekingsbescheiden 
onder het passief opgetekend worden, er 
evenwel blijft dat .zij ten aanzien van de 
extrabelasting enkel in zoverre een af
trelrbare last is als zij gedurende het be
lastbaar tijdperk gekweten is ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
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beslist << dat de vermogensaccressen, vast
gesteld bij llet einde van llet belastbaar 
tijdperk ll, dit is op 30 juni 1944, « ver
minderd zullen worden met llet bedrag 
van de na 31 december 1944 gekweten 
overdraclltstaxe ll, om cle reden « dat ver
zoeker zijn boekingen met de instemming 
der administratie g·eregulariseerd lleeft 
en dat de belastingsclluld op de verkregen 
en aangegeven winst in mintlering komt 
alsof zij door regelmatige stortingen naar
mate van de verkopen was geclelgd gewor-
den ll; . 

Overwegende dat deze reden geen steun 
vindt in de wetsbepalingen welke, zowel 
voor de gewone inkomstenbelasting·en als 
voor de extrabelasting, geen aftrek van 
een bedrijfslast toestaan dan indien het 
hedrag ervan gedurende llet belastbaar 
tijdperk werkelijk is betaald; 

Dat llet. midclel mitsdien gegrond is; 
Om die reclenen, verbreekt llet bestre

<len arrest; beveelt dat melding van on
llerlla vig arrest zal gemaakt worden op 
cle kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar llet Hof van beroep 
te Brussel. 

22 mei 1956. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadslleer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1', H. Moriame. -
Gelijlclltidende concl·ztsie, H. Gansllof van 
der Meerscll, advocaat-generaal. - Plei
ter·, H. Van LC3'nseele. 

1" KAMER. - 24 mei 1956 

.TAARI~IJKS VERLOF EN BETAALDE 
FEESTDAGEN. - BETAALDE FEESTDAGEN. 
- BESLUITWE'l' VAN 25 FEBRUARI 1947. -
BETALEN VAN RET LOON 'l'EN LAS'l'E VAN DE 
WERKGEVER. - 0VERGAAN VAN DE LOONTREK
KENDE VAN EEN DOOR EEN BIJZONDER S'l'ELSEL 
BEHEERS'l'E NIJVERHEIDSTAK NAAR EEN DOOR 
EEN ANDER STELSEL BEHEERSTE NIJVERHEIDS
'l'AK. 

Behmtdens de witzonderingen omschreven 
in artilcel 14 van het lieslwit van ae Re
gent van i2 april 1941, gewijz·i.qd bij M
Ulcel 8 van het lieslnU van de Regent 
van 15 j1tli 1941, valt de lietaling van 
het loon voor een feestdag ten laste van 
de werkgever die de aTlie·icle1' op die 
clag in clienst heeft. 

Geen wetsbepaling legt ten laste van een · 
m·oegere werlcgever het betalen van het 
loon voo1· een feestdag d·ie verloTen ,qe
gaan is ten gevolge van het ove1·gaan 
van een loontrelclcencle van een door een 
l!ijzonder stelsel beheerste nijverheids-

talc naaT een doo1· een andeT stelsel be
heerste nijverheidstalc. (Besluitwet van 
25 februari 1947, art. 1 en 2; besluiten 
van de Regent van 2 april 1947, art. 13 
en 14, en 15 juli 1947, art. 8.) 

(MICHEL, '1'. « S. A. CHARBONNAGES 
DU TRIEU KAISIN ll.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 6 januari 19-55 in laatste 
aanleg gewezen door rle werkreclltersraad 
te Charleroi, kamer voor werklieden; 

Over llet enig middel, afgeleid nit de 
scllending van de artikelen 97, 107 van de 
Grondwet, 1, 2, 3 van de beslnitwet van 
25 februari 1947, betreffende llet toeken
nen, aan de arbeiclers, van loon voor een 
zeker aantal feestdagen per jaar, 1 en 2 
van llet besluit van de Regent van 2 april 
1947 tot bepaling van de algemene moda
liteiten van uitvoering cler besluitwet van 
25 februari 1947 betreffende llet toeken
nen, aan de arbeiclers, van loon voor een 
zeker aantal feestdagen per jaar, doordat 
de bestreden sententie, ter reclltvaardi
ging van llet feit dat aanlegger llet aantal 
feestdagen niet genoten heeft waarop llij 
recht had, zich ertoe beperkt heeft arti
kel 14 van het besluit van de Regent van 
2 april 1947, gewijzigd bij artikel 8 van 
het besluit van de Reg·ent van 15 juli 1947 
in te roepen, naar lnid van welke bepa
ling, zo de . werkgever ertoe gehouden 
blijft het loon te betalen voor de feest
dagen die vallen in de loop van de periode 
van twaalf werkdagen volgend op llet 
einde van llet contract van dienstverlm
ring, deze verplichting in elk geval « ein
digt zodra de arbeider door een nieuw 
contract verbonden wordt ll, en aldus la
ten gelden heeft dat, waar uitdrukkelijke 
bepalingen ontbreken op grond waarvan 
onderha vig geval kan opgelost worden, en 
bij toepassing van de artikelen 2 en 9 van 
het besluit van de Regent van 8 maart 
1948, tot vaststelling van de regeling der 
wettelijke verloven in de bedrijven waar
in aanlegger in de loop van llet jaar 1953 
achtereenvolgens in dienst is geweest, 
deze is kunnen beroofd worden van zijn 
recllt op tenminste tien dagen verlof met 
loon, die overeenstemmen met wettelijke 
feestdagen, eerste onderdeel, .clan wan
neer de motivering van de bestreden be
slissing geen passend antwoord oplevert 
op de middelen, door aanleg·ger bij con
clusies ontwikkeld en afgeleid, het eerste 
nit de in artikel 2 van ue besluitwet van 
25 februari 1947 vastgelegue bepaling van 
openbare orde, het tweede nit artikel 107 
van de Groridwet, tweede onderdeel, dan 
wanneer de aangeduide bepalingen van de 
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besluitwet van 25 februari 1947 en van het 
besluit van de Regent van 2 april 1947 
uitdrukkelijk voorzien dat in geen geval 
afbreuk mag gedaan worden aan de rech
ten welke aan de arbeiders toegekend zijn 
tien dagen verlof per jaar te genie ten; 
derde onderdeel, dan wanneer, indien de 
indeplaatsstellingen welke de artikelen 2 
en 9 van het besluit van de Regent van 
8 maart 1948 toestaan de gevolgen met 
zich moesten brengen welke de bestreden 
sententie daaraan verbindt, rekening hou
dend met artikel 14 van het besluit van 
de Regent van 2 april 19'47, bewuste be
sluiten evenwel voor onwettelijk zouden 
moeten gehouden worden en buiten toe
passing gesteld, vermits zij het mogelijk 
maakten een beslissing te verantwoorden 
welke rechtstreeks indruiste tegen het 
formeel voorschrift van artikel 2 van de 
besluitwet van 25 februari 1947, een be
paling van openbare orde waarin het 
recht der arbeiders is vastgesteld aan
spraak te rnaken op een minimum van 
tien feestdagen per jaar : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van de bestreden sententie blijkt dat aan
Iegger, die tot 2 mei 1953 in dienst van 
verweerster was, haar verlaten heeft om 
op 3 mei 1953 bij de gasmaatschappij te 
Charleroi in dienst te treden ; 

Overwegende dat de vordering strekt 
tot uitbetaling, door verweerster, van het 
loon voor 1 mei 1953, feestdag tijdens 
welke het werk in de kolenmijnen niet 
stilgelegd werd, maar wei in de gasnijver
heid, ter vervanging van het loon voor 
4 december 1953, feestdag tijdens welke 
het werk in de kolenmijnen stilgelegd 
werd, maar niet in de gasnijverheid; 

Overwegende dat de bestreden sententie 
deze eis verwierp om de reden dat de wet 
niets zegt ten aanzien van de gevallen 
van overgang in nijverheidstakken welke 
door verschillende stelsels beheerst zijn, 
en dat de werkrechtersraad geen veroor
deling ten laste van verweerster zou kun
nen verantwoorden; 

Overwegende dat de bestreden senten
tie, door deze beschouwing welke impli
ciet doch noodzakelijk aanleggers aanvoe
ring aangaande de draagwijdte van arti
kel 2 van de besluitwet van 25 februari 
1947 en, gevolglijk aangaande de beweerde 
onwettelijkheid van de uitvoeringsbeslui
ten, van de hand· wijst, op aanleggers 
conclusies een passend antwoord verstrekt 
heeft; 

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

Overwegende dat bij de besluitwet van 
25 februari 1947, gewijzigd bij de wet van 
30 december 1950, enkel in beginsel ge
steld is dat de bij artikel 1 bedoelde per
sonen kunnen aanspraak maken op ten 
minste tien rustdagen met loon, overeen-

stemmend met andere feestdagen dan de 
zondagen; dat het bepaalt dat koninklijke 
besluiten die dagen zullen vaststellen, 
hetzij bij algemene beschikkingen, hetzij 
bij speciale beschikkingen toepasselijk 
voor sommige bedrijfstakken of voor 
categorieen arbeiders, alsmede de voor
waarden van werkgetrouwheid waarvan 
het toekennen van het loon voor iedere 
feestdag afhankelijk is gesteld, de om
standigheden waarin de besluitwet toe
passelijk blijft op de personen wier con
tract van dienstverhuring een einde geno
men heeft, en tenslotte de werkgever te 
bepalen die de last van het loon voor een 
feestdag waarop niet wordt gewerkt moet 
dragen; · 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
arbeiders, die in beginsel onder de bepa
lingen van ·de besluitwet vallen, slechts 
hun recht op een loon voor een feestdag 
waarop niet werd gewerkt effectief kun
nen doen gelden bij toepassing van bepa
lingen, ingevoerd door koninklijke uitvoe
ringsbesluiten; 

Overwegende dat artikel 13 van het be
sluit van de Regent van 2 april 1947 be
paalt dat de betaling van dergelijk loon 
ten laste van de werkgever valt die de 
arbeider op de kwestieuze feestdag in 
dienst heeft, behoudens de uitzonderingen 
omschreven in artikel 14 van dit besluit, 
gewijzigd bij artikel 8 van het besluit 
van de Regent van 15 juli 1947, welke 
uitzonderingen trouwens ten deze vreemd 
zijn, naardien aanlegger door een nieuw 
contract verbonden was vanaf de dag vol
gende op die waarop hij de dienst van 
verweerster verlaten had; 

Overwegende dat, waar aanlegger op 
1 mei 1953 in dienst van verweerster was, 
die dag volgens het besluit van de Regent 
van 8 maart 1948 geen feestdag was waar
op in de kolenmijnen niet gewerkt werd ; 

Overwegende dat, vermits geen enkele 
wetsbepaling het betalen van het loon 
voor een feestdag die verloren gegaan is 
ten gevolge van het overgaan van de loon
trekkende naar een andere nijverheidstak 
ten laste legt van een vroegere werkgever, 
aanlegger ten opzichte van verweerster 
zonder vordering is ; 

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

Overwegende dat aanlegger geen belang 
erbij heeft een beweerde onwettelijkheid 
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten 
in te roepen, aangezien deze onwettelijk
heid, al ware zij gebleken, niet van aard 
zou wezen om hem een vordering tegen 
verweerster te doen verkrijgen; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 
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24 mei 1956. - 1° kamer. ---,-' Voor·zitter·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter.- VeTslaggeveT, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijlclu.irlende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiters, HR. Van Ryn en Delacroix. 

1 c KAMER. - 24 mei 1956 

JAARLIJKS VERLOF EN BETAALDE 
l!'EESTDAGEN. - BETAALDE FEESTDAGEN. 
-.BESLUI'£WET VAN 25 FEBRUARI 19±7. -
GEEN RECHT OP LOON IN GEVAL VAN AFWEZIG
HEID ZONDER REOH'l'\'AARDIGING. - AFWE
ZIGHEID WE GENS WERKSTAKING. 

Mag geen aanspn~alc mal.;en op loon voor· 
een teestdag de ar·lJeirler rlie afwezig is 
ueweest zonder de r·eohtvaar·dig·ing ve·r
e·ist doo·r de artilcelen 10 en 12 van het 
besluit van de Regent van 2 april 1947, 
zoals zij gewijzigd ~verden bij de arti
lcelen 5 en 7 van het besluit van rle Be
gent van 15 jnli 1947 (1). 

De afwezigheirl om r·eden van rle werl.:
loosheid wegens een we1'7cstalcing, zelfs 
door· een r·epTesentat'ieve arbeidsor·gani
satie afgelcondigrl en hebbend aanlei
rling ge_qeven tot het betalen van de bij 
lle wetgeving betreffenlle ae onvTijwil
l!ige werlcloosheid voor·ziene toelagen, is 
niet als gerechtvaardigd 1Jesch01f,wd 
wanneer· rle we'l"lcstal.;ing plaats gree11 
zonrler llM vooTaf rle mislu./clcing van 
een verzoeningsprocerl1we ojficieel vast
gesteld wenl; voormelrl artilcel 1'2 
maalct geen orulerscheirl t1tssen rle werlc
stalcing wnar·toe een eis van het perso
neel nanleirling is en lle stalcing wellce 
zott ontstaan ·uit een floaT lle werlcgever 
opgelegde wijziging van lle arbeillsvoor
wrtarllen. (Besluitwet van 25 februari 
1947, art. 8; besluiten van de Regent 
van 2 april 1947, art. 10 en 12, en van 
15 juli 1947, art. 5 en 7.) 

(WILMAIN, 'l'. N. V. IMPERIA.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 mei 1955 in laatste aanleg 
gewezen door de werkrechtersraad te Ver
viers, kamer voor werklieden; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1 van het be
sluit van de Regent van 12 maart 19-iG, 

(1) RaadpL verbr,, 6 januari 1955 (Arr. 
Ve>·b1·., 1955, blz. 330; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 452). 

tot bepaling der voorwaarden en der 
pleegvormen voor het bekomen, in geval 
van staking en lock-out, der toelag·en 
voor onvrijwillige werkloosheid, 1, 9 en 
10 en inzonderheid 10, lid 1, en 12, en in
zonderheid 12, letter lc, van het besluit 
van de Regent van 2 april1947 tot bepa
ling van de algemene modaliteiten van 
uitvoering der besluitwet van 25 februari 
1947 betreffende het toekennen, aan de 
arbeiders, van loon voor acht feestdagen 
per jaar, voormeld artikel 1 gewijzigd bij 
artikel 1, voormeld artikel 10 gewijzigd 
bij artikel 5 en voormeld artikel 12 gewij
zigd bij artikel 7 van het besluit van de 
Regent van 15 juli 1947, tot wijziging en 
aanvulling van voormeld besluit van cle 
Regent van 2 april 1947, en 97 van de 
Gronclwet, doordat de bestreden sententie 
aan aanlegger zijn vordering ontzegt om 
de reden dat de litigieuze werkstaking 
niet als gerechtvaardigd valt te beschou
wen tot llerekening van de regelmatige 
aanwezigheid, omdat zij zich niet voorge
daan heeft: na officiele vaststelling van cle 
verzoeningsprocedure, clan wanneer zocla
nige voorwaarde door bovengemelcl arti
kel 12, letter lc, enkel vereist is in geval 
van werkloosheid ten gevolge van een 
werkstaking die door cle arbeiders wordt 
afgekondigd met het oog op het bekomen 
van nieuwe arbeidsvoorwaarden; dat 
krachtens bovengemelll artikel 10, de ar
beicler het loon voor de feestdagen alleen 
dan niet· geniet wanneer hij zonder recht
vaardiging afwezig geweest is, en dat 
.zulks llet geval niet is wanneer, zoals 
artikel 1 van llet llesluit van de Regent 
van 12 maart 1946 bepaalt, de werkgever 
aanleiding geeft tot een werkstaking door 
het iuvoeren, v66r de vaststelling, van
weg·e de bevoegde instanties, van de mis
lukking der verzoeningspoging, van de 
door het personeel verworpen nieuwe ar
beicls- of loonsvoorwaarden; dat de rech
ters over de grond derhalve, zoals zij 
door aanleggers conclusies werden ver
zocht, dienden te onderzoeken of verweer
ster niet in zoclanige omstandigheden aan
leiding gegeven had tot de litigieuze werk
staking, waaruit volgt clat, claar zij dit 
niet gedaan hebben, zij in iecler geval hun 
beslissing niet wettelijk met redenen om
kleecl hebben naar cle eis van artikcl 97 
van de Gronclwet : 

Overwegende lla t nanlegger betaling, 
door verweerster, vordercle van llet loon 
voor de feestdagen van 21 juli en 1 no
vember 1951 · 

Overwegen'de dat de bestreden sententie 
vaststelt clat aanlegger cleelgenomen: heeft 
aan een werkstaking die op 10 juli 1951 
ing·ezet werd, en dat hij pas op 17 sep
tember 1951 het werk hervat lleeft; 

Overwegende dat, in het hoofclstuk III, 
getiteld << voorwaarden van werkgetrouw
heid )), artikel 10, lid 1, van het beslnit 
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van de Regent van 2 april1947, vervangen 
door artikel 5 van het besluit van ue Re
gent van 15 juli 1947, bepaalt dat die ar
beider geen aanspraak mag maken op 
loon voor een feestdag die, tussen deze 
dag en de vorige feestuag, zonder recht
vaardiging afwezig is geweest gedurencle 
een getal tlagen tlat het twintigste over
schrijdt van het getal werkdagen dezer 
perioue; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 12 van het besluit van de Regent van 
2 april 1947, vervangen door artikel 7 van 
het besluit van 15 juli 1947, als gerecht
vaarc1igc1 voor de berekening van de regel
matige aanwezigheid beschouwd wordt, 
onder meer volgens de letter Jc, de afwe
zigheid oi:n reden van de werkloosheid 
wegens een door een representatieve ar
beidersorganisatie afgekondigde werksta
king, die na de officiele vaststelling van 
de mislukking der verzoeningsprocedure 
plaats greep en waarvoor de belanglleb
benden op de bij de wetgeving betreffende 
de onvrijwillige werkloosheid voorziene 
toelagen aanspraak kunnen maken; 

Overwegende dat, zo de bestreden sen
tentie enerzijds vaststelt dat aanlegger 
van 11 juli tot 17 september 1951 bedoelde 
werkloosheiclstoelagen genoten heeft, zij 
anderzijds erop wijst, en zonder in dit 
011zicht aangevallen te zijn, cc dat de werk
staking op 10 juli 1951 ingezet werd, zon
der dat vooraf de mislukking van cle ver
zoeningsprocedure officieel vastgesteld 
werd>>; 

Overwegende dat aanlegger ten on
rechte betoogt dat afwezigheid van het 
werk gerechtvaardigd is en niet onder 
toepassing valt van artikel 10 van het be
sluit van de Regent van 2 april 1947, ge
wijzig·fl bij artikel 5 van het besluit van 
15 juli 1947, wanneer aanleiding tot de 
werkstaking, zoals ten deze, werd gege
ven door een werkgever die, v66r de vast
stelling van de mislukking van de verzoe
ningsprocedure, aan zijn personeel nieuwe 
arbeius- of loonsvoorwaarden opgelegd 
heeft; 

Overwegende, immers, dat, in de bedoe
ling van de auteurs van de besluitwet 
van 25 februari 1947, betreffende llet toe
kennen, aan de arbeiders, van loon voor 
een zeker aantal feestdagen per jaar, en 
van de besluiten van de Regent van 
2 april en 15 juli 1947 tot bepaling van de 
algemene modaliteiten van.uitvoering van 
die besluitwet, ue voorwaarden waarvan 
die bepalingen llet voordeel afllankelijk 
stellen clat de arbeiders eruit genieten, 
ingevoerll zijn geworden, ill'wnderheid, 
ten einde het afwezig zijn van het werk 
tegen te gaan, door verlening van een 
premie voor de werkgetrouwheid; 

Overwegende dat voormeld artikel 12, 
letter Tc, geen onderscheid maakt tussen 
de werkstaking waartoe een eis van het 

VERBR., 1956. - 51 

personeel aanleiding is, en ue staking 
welke zou ontstaan uit een door de werk
gever opgelegde wijziging van de arbeids
voorwaarden; clat men de tekst en de 
geest dier bepaling zou miskennen wan
neer men toepassing ervan tot het eerste 
geval zou beperken; 

Overwegende, derhalve, dat, aangezien 
de rechter over de grond wettelijk beslist 
heeft clat de voorwaarde, vereist bij voor
meld artikel 12, letter k, opdat aanleggers 
afwezig zijn van het werk als gerecht
vaardigd zou kunnen worden beschouwcl, 
niet vervuld is, het ter zake zonder belang 
werd na te gnan of de handelingen van 
verweerster niet aanleiding gegeven had
den tot de werkstaking; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweecle miduel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de bestreden sententie be
slist dat aanlegger geen gronclen heeft 
om zich subsidiair te beroepen op de arti
kelenlO, 'in fine, en 14 van het besluit van 
tle Regent van 2 april 1947, gewijzigd bij 
het besluit van de Regent van 15 juli 19'17, 
om de reden dat cc de op 10 juli 19iil in
gezette werkstaking, waaraan aanlegger 
deelgenomen heeft, het arbeidscontract 
niet verbroken heeft dat tussen de ver
werende vennootschap en aanlegger be-, 
stond, dat het arbeidscontract door die 
staking enkel opgeschorst gewm·den is 
van 10 juli tot 17 september 1951, op welke 
datum aanlegger zijn werk in de c1ienst 
van verweerster llervat heeft >>, dan wan
neer die redenen het niet mogelijk maken 
in te zien of de rechters over de grond, 
naar recht uitspraak doende, overwogen 
hebben dat werkstaking altijd een oor
zaak van opschorsing van het arlleidscon
tract uitmaakt, dan wel of zij, integen
deel, geacllt hebljen dat, gezien de feite
lijke omstandighedep der zaak, de liti
gieuze werkstaking het tussen partijen 
bestaande contract enkel opgeschorst en 
niet verbroken had, waaruit volgt dat de 
werkrechtersraad zijn beslissing niet wet
telijk met redenen omkleed heeft : 

Overwegemle dat de bestreden senten
tie, zonder door de uubbelzinnigheid aan
getast te zijn welke het middel haar toe
schrijft, feitelijk vaststelt dat de kwes
tieuze werkstaking, waaraan aanlegger 
deelg<:>nomen heeft, het arbeidscontract 
dat tussen de verwerende vennootschap 
en aanlegger bestond niet verbroken, 
doch enkel opgeschorst heeft, en llieruit 
naar recht de gevolgtrekking afleidt dat 
de artikelen 10, in jine, en 14 van het be
sluit van de Regent van 2 april 19'fl, ter 
zake niet toepasselijk zijn; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 
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24 mei 1956. - 1• kamer. ~ Voonzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijlcl~tidende concl·nsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleitm·s, 
HH. Simont en De Bruyn. 

l" KAMER. - 24 mei 1956 

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN 'l'EGEN WIE VOORZIENING KAN WOR
DEN INGESTELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN GEDING VOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND GEKNOOPT ~'USSEN AANLEGGER EN VER
WEERDER. - VOORZIENING NIE1' ON~'VANKE
LIJK. 

2° HUUR VAN WERK EN VAN DIEN
STEN. - HUUR VAN DIENSTEN. - BEGRIP 
EN OMSCHRIJVING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. 

3° HUUR VAN WERK EN VAN DIEN
STEN. - HUUR VAN DIENSTEN, - ALGE
MENE AANNEMING EN ONDER-AANNEMING. -
0NDERSCHEIDENE AANSPRAKELIJKHEDEN VAN 
DE ALGEMENE AANNEMER EN VAN DE ONDER
AANNEMER. 

1" Is niet ontvankelijlc de voonl!'iening in
gestel<l tegen ene partij tegen dewellce 
aanlegger ueen conchtsies v66r de rech
ter over ae grana heett genomen en ten 
behoeve van dewellce de bestreden be
slissing geen ver-oordeling ten laste van 
de a.anlegger uitgesprolcen heeft (1). 

2° De rechter oveT de g?·ond ornsch?·ijft 
wettel'ijk ae hwu.1· van aiensten hetzij 
door haaT voonveTp, dit wil zeggen ae 
uitvoering van een bepaald werlc, hetzij 
door ae man·ler tvaarop het werk ttitge
voerd wordt, dit wil zeg,qen aoor de 
onafhanlcelijkheia van de werlczaam
heia van de verh~tttrder in zijn betrek
lcingen met de bestelle·r van het 
werlc (2). (Burg. Wetb., art. 1710 en 
1779.) 

3° A.l is ae algernene aannemer jegens ae 
besteller van het werlc aanspralcelijk 
voor de hanrlelingen van de onder-aan
nemer, toch is deze laatste niettemin 
aanspralcelijlc jegens de algemene aan-

(1) Verbr., 20 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 1032). 

(2) Raadpl. DE PAGE, 2' uitg., bd. IV, n" 841 
en 84-5, alsook COLIN en CAPITANT, 7' uitg., 
n" 701 en 702; JOSSERAND, uitg. 1930, bd. Il, 
n' 1312; BAUDRY-LACANTINERIE en WAHL, Louage, 
3' uitg., bd. II, n' 1638, bd. III, n" 3864- en 
3865; BEUDANT, 2' uitg., bd. XII, n' 19; ROUAST 

nemer vom· de touten die hij pe?·soonlijlc 
begaan heeft. 

\P. V. B. A. << RINGOET EN ZONEN », 
1'. BROENS EN CONSOR'rEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat blijkens de aan het 
hof voorgelegde stukken, eerste verweer
der Broens door een derde, die bij het 
geding in verbreking geen partij is, gelast 
was geworden een gebouw op te trekken 
op een grond waarvan die derde persoon 
eigenaar was en die aan het onroerend 
goed van verweerders Oauwenberg-Herre
mans paalde ; 

Dat het grondwerk door de aanleggende 
vennootschap uitgevoerd werd; 

Dat het onroerend goed van verweer
ders Oauwenberg-Herremans ingevolge 
dat werk ineengezakt is; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond eerste verweerder veroordeelt heeft 
om verweerclers Oauwenberg-Herremans 
schadeloos te stellen voor het nadeel dat 
zij ten gevolge van die' ineenzakking on
dergaan hebben, en aanlegster veroor
deeld heeft om eerste verweerder ten be
lope van de helft te vrijwaren tegen de 
aldus uitgesproken veroordeling; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
betrekking heeft op het deel van het be
streden arrest hetwelk, tot het bovenaan
geduide beloop, de eis tot vrijwaring toe
wijst welke door eerste verweerder tegen 
aanlegster ingesteld is ; 

I. In .zover de voorziening tegen de 
echtgenoten Oauwenberg-Herremans ge
richt is : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door lret openbaar ministerie voor
gesteld, waarvan door hetzelve kennis is 
gegeven overeenkomstig artikel 17ter van 
de wet van 25 februari 1925, aangevuld 
door artikel 2 van de wet van 20 juni 
1!}53 : 

Overwegende dat aanlegster tegen deze 
verweerders niet geconcludeerd heeft en 
dat ten behoeve van dezen bij cle bestre
den beslissing geen veroordeling ten laste 
van aanlegster i~· uitgesproken; 

en DuRAND, n' 266; verbr., 9 juni 1955 (A1'1·. 
V erbr., 1955, blz. 831; Bull. en P ASIC., 1!\55, 
I, 1097, en de verwijzingen vermeld in de 
nota 1, blz. 1098)_. Vergel. PLANIOL, 7' uitg., 
n' 1797; RIPER~' en BouLANGER, 3' uitg., n" 2987 
en 2991; PLANIOL en RIPERT, ~ uitg., bd. XI, 
n'" 769 tot 772 en 907. 
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Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening tegen Albert 
Broens gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1779, 1780, 1787, 1789', 1790, 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 van de wet van 
10 maart UOO on de arbeidsovereenkomst 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest beslist dat aanlegster in 
verbreking voor de schade verantwoorde
lijk is en verweerder Broens moet vrij
waren, omdat << het contract waardoor 
een persoon zich ertoe verbindt een be
paald werk nit te voeren tegen een ver
gelding in verhouding tot het resultaat 
van het werk, een huur van diensten is ll 
en dat, << opdat er huur van werk zou 
plaats gehad hebben, zoals geintimeerde 
(aanlegster) beweert, deze zou dienen te 
bewij.zen dat zij aan appellant haar mate
rieel en personeel in huur gegeven heeft 
tegen een prijs, per uur voor de uitvoe
ring van het werk vastgesteld ll, dan wan
neer de wijze van bepaling van de vergel
ding, onder meer de berekening ervan in 
verhouding tot het resultaat van het 
werk, niet kenmerkend is voor het con
tract van huur van diensten, dan wan
neer huur van werk geenszins onderstelt 
dat de verhuurder << zijn materieel en zijn 
personeel in huur geeft tegen een prijs, 
per uur voor de uitvoering van het werk 
vastgesteld Jl, naardien een dergelijke ver
huring integendeel iedere hnur van werk 
uitslnit, doch slechts een hnur van mate
rieel en personeel is, en dan wanneer het 
onderscheid tussen huur van werk en 
huur van diensten uitsluitend gelegen is 
in de onaftmnkelijkheid welke de ver
hnnrder van diensten geniet terwijl de . 
verhuurder van werk onder het gezag, de 
Ieiding en het toezicht van zijn medecon
tractant staat : 

Overwegende, wat het eerste en het 
derde onderdeel betreft, dat het bestreden 
arrest niet beslist clat de maatstaf 'van 
het contract van huur van diensten het 
toekennen is van een vergelding in ver
houding tot het resnltaat van het gepres
teerde werk; 

Dat, ofschoon het vaststelt dat aanleg
ster zich verbonden had tot het uitvoeren 
van het grondwerk voor het optrekken 
van een gebouw, het verklaart dat er 
huur van diensten plaats heeft wanneer 
het voorwerp van de verbintenis de uit
voering van een bepaald werk is, en eruit 
afieidt dat aanlegster ten opzichte van 
eerste verweerder door een overeenkomst 
van huur van diensten verbonden was; 

Dat, zo de rechter over de grond hier
aad, weliswaar op onjuiste wijze, toe
voegt dat de verhuurder van diensten zich 

ertoe verbindt het bepaald werk nit te 
voeren << tegen een vergelding in verhou
ding tot het resultaat van het werk Jl 

deze toevoeging niets afdoet aan het feit 
dat het arrest vooraf de juiste notie van 
huur van diensten geuit heeft, van welke 
notie het door bewuste toevoeging het ge
bied enkel te eng begrenst, tegen welke 
begrenzing aanlegster geen belang heeft 
op te komen; 

Overwegende dat, waar het de huur van 
diensten diende te omschrijven, hetzf.i 
door haar voorwerp, dit wil zeggen de 
uitvoering van een bepaald werk, hetzij 
door de manier waarop het werk uitge
voerd wordt, dit wil zeggen door de onaf
b,ankelijkheid van de werkzaamheid van 
de verhnurder in zijn betrekkingen met 
de besteller van het werk te doen gelden 
het arrest geldig aan de eerste dier om~ 
schrijvingen de voorkenr heeft kunnen 
geven, zonder cleswege de tweede nit te 
slniten; 

Overwegende dat het eerste en het der
de onderdeel van het middel naar recht 
falen; 

Overwegende, ten aanzien van het twee
de onderdeel, dat het middel, hetwelk 
de door het bestreden arrest gegeven om-· 
schrijving van het arbeidscontract criti
seert, tegen een overtollige reden opkomt 
en derhalve niet ontvankelijk is bij ge
brek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1315, 1779, 1780, 1787, 1789, 1790, 1792 van 
het Burgerlijk Wet!Joek, 3 van de wet van 
10 maart HJOO op de arbeidsovereenkomst, 
en 9·7 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest beslist dat aanlegster ver
weerder Broens client te vrijwaren omdat 
zij jegens hem zou gebonden geweest zijn 
door een contract van huur van diensten 
en niet van werk, en aldus beslist omdat 
aanlegster << het bewijs ervan niet bij
brengt ll dat zij een contract van huur 
van werk gesloten had, dan wanneer het 
hof, na vastgesteld te hebben dat het de 
verplichting had de aard van de betrek
kingen te bepalen welke tussen partijen 
bestaan hebben, daar verweerder Broens 
eiser tot vrijwaring was, van hein het be
wijs moest eisen van het contract van 
huur van diensten, waarvan het bestaan 
betwist wercl door aanlegster, alstoen ver
weerster, die tot generlei bewijs gehouden 
was: · 

Overwegende dat de rechter over de 
grond niet beslist dat aanlegster nit 
kracht van een contract van huur van 
diensten gehouden is, omdat zij het bewijs 
ervan niet bijbrengt dat de overeen
komst, waardoor zij met eerste verweer
der verbonden is, een huur van werk is; 

Dat hij steunt op het voorwerp van de 
verbintenis van aanlegster, te we ten de 



-804-

uitvoering van gronclwerk, en bovendien 
laat gelden dat aanlegster zelf haar pres
taties << onder-aanneming ll heeft geheten; 

Dat hij slechts ten overvloede doet op
merken dat aanlegster llet bewijs van het 
bestaan van een hnnr van werk niet bij
brengt, na eerst de oplossing die hij toe
past gerechtvaardigcl te hebben door de 
vaststelling dat de overeenkomst welke 
aanlegster en eerste verweerder verbindt 
een lmnr van diensten is.; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het clerde midclel, afgelei<l nit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1101, 1134, 1135, 1142, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1382, 1383, 1384, 1779, 1787, 1792 
van llet Bnrgerlijk Wetboek, cloonlat het 
bestreclen arrest aanlegster ten dele voor 
de schade aansprakelijk verklaart en 
haar veroordeelt om ten belope van de 
helft verweerder Broens te vrijwaren, om

. clat cc het op haar rnstte de nodige voor
zorg·en te treffen om de ongevallen te ver
mijden welke zich in de loop van tle uit
voering van het werk konclen voorcloen, 
of altllans de aandacht van de algemene 
aannemer te vestigen op rle risico's welke 
zij kon vaststellen ll, zonder te preciseren 
welke voorzorgen aanlegster, die enkel 
helast was cc met het ~vegTnimen van de 
grond ll, nagelaten zon hebl1en te treffen, 
noch de conclusies van aanlegster te be
antwoonlen, clan wanneer hetzelfde ar
rest evenwel constateert dat de door de 
expert als vaststaancl bescl1onwde font -
de enige waarop hij wijst - bestaat in 
het feit dat verweerder Broens cc de aan
palende grond heeft nitgedolven tot aan 
het fundament van de gevel, zelfs onder 
het fnnclament, zonder de voorzorg te ne
men langs het fundament een laag grond 
van 1 m. 50 breedte te Iaten, ten einde 
ver- of ineenzakken van cUe gevel te 
voorkomen; dat de expert ,ele ·mening 
te kennen geeft dat, indien langs de 
gevel eeJi laag grond was gelaten gewor
den, de aannemer naderhand, vermits het 
opgetrokken en gebonwd nienw gebonw 
een stnt zon opleveren, de ter plaatse g·e
laten gromllaag had knnnen wegruimen ll, 
hetgeen een font in de regeling van llet 
werk uitmaakte, en geen font van uitvoe
ring bij het wegruimen van de grond, het 
enig werk waarmede aanlegster · belast 
was, en dan wanneer aanlegster haar 
middel opwierp bij conclusies, waarin zij 
verklaarde over te nemen de argumenten 
van het beroepen vonnis hetwelk, in over
eenstemming met het expertiseverslag, 
vastgesteld had dat de ongeregeldheden 
die zich voorgedaan hebben « een bech·ijfs
fout in de conceptie van de uitvoering der 
fundamenten tot oorzaak hebben ll, wat 
het arrest aanneemt, zoals hier te voren 
is gezegd, en de aansprakelijkheid van 
aanlegster uitsluit, die eenvoudig belast 
was met de uitvoering van de door ver-

weerder Broens ontworpen funderings
werken: 

Overwegende, ten aanzien van het eer
ste onderdeel, dat uit het feit dat het be
streden arrest, uitspraak doende over de 
vordering van verweerders Cauwenberg
Herremans tegen eerste verweerder, erop 
wijst dat deze een font begaan heeft 
welke van de door die verweerders onder
gane schade oorzaak is geweest, niet 
voortvloeit dat het arrest bij wege van 
gevolgtrekking de aansprakelijkheid van 
aanlegster moest uitsluiten; dat toch eer
ste verweerder, die jegens verweerders 
Cauwenberg-Herremans aansprakelijkwas 
in zijn hoedanigheid van · algemeen aan
nemer welke voor de handelingen van 
aanlegster, onder-aannemer, instaat, de 
onder-aannemer in rechte kon aanspreken 
nit hoofde van fouten welke cleze zon be
gaan hebben; 

Overwegende dat het bestrec1en arrest 
vaststelt llat aanlegster schnlcl draagt 
wijl zij de nodige voorzorgen niet heeft 
getroffen, hierdoor klaarblijkelijk bedoe
lende dat zij een laag groncl had moeten 
Iaten liggen om ineenzakking te voorko
men en dat zij in elk geval eerste ver
weerder moest verwittigen van het gevaar 
dat het nal.mrig gebonw beclreigde; 

Overwegende dat in de aangehaalde 
vermeldingen van het arrest geen tegen
strijdigheid schuilt en clat zij voor het 
dispositief een genoeg.zame g1'onclslag ver
strekken; 

Overwegende, ten aanzien van het twee
cle onderdeel, dat het bestreden arrest 
door cle zoeven aangehaalde redenen de 
aanvoering van aanlegster passend beant
woord heeft ; 

Dat beide onuerdelen van het middel in 
feite niet opgaan; 

Over het vim·de middel, afgeleid nit de 
scllending van de artikelen 1101, 1134, 
1135, 1142, 1382, 1383, 1384 van llet Bnr
gerlijk 'Vetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest aanlegster 
veroordeelt om verweerder Broens ten 
dele te vrijwaren tegen de gevolgen van 
het ineenzakken van de litigieuze gevel, 
om de reden dat het op haar rustte de 
nodige voorzorgen te treffen om de onge
vallen te vermijden, of althans de aan
dacht van de ulgemene aannemer te ves
tigen op cle risico's welke zi.i kon vast
stellen, zonder te verduidelijken of rle 
aansprakelijkheid welke het ten laste van 
aanlegster vaststaand acht contractueel 
dan welk qnasi-delictneel is, en zonder 
een contractuele of quasi-delictuele font 
aan te dniden, welke <lie veroordeling kun 
rechtvaardigen ; dan wanneer het arrest 
geen andere verplichting ten laste van 
aanlegster vaststelt dan de contractueel 
aangegane verplichting cc de grond tegen 
een per kubieke meter vastgestelde prijs 
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weg te balen », dan wanneer de uitvoer
der van een door een ander ontworpen 
werk nocb contractueel docb delictueel 
jegens /die ontwerper van bet plan aan
sprakelijk is voor de ongevallen welke 
spruiten uit de door laatstgenoemde bij 
dat ontwerpen hegane fouten; dan wan
neer bet bestreden arrest niet vaststelt 
dat aanlegster zicb rekenscbap zou gege
ven behben van een risico dat sproot uit 
een ontwerpingsfout van de boofdaanne
mer en nagelaten zou bebhen dezes aan
dacbt op dat risico te vestigen : 

Overwegende, ten aanzien van bet eer
ste onderdeel, dat, door aan aanlegster 
te verwijten de nodige voorzorgen niet 
getroffen te heblJen en in ieder geva~ eer
ste verweerder niet verwittigd te hebhcn 
van het gevaar dat het naburig onroerend 
goed hedreigde, bet bestreden aFrest im
pliciet doch op zekere wijze vaststelt dat 
aanlegster contractueel de persoonlijke 
verplicbting had de nodige voorzorgen te 
treffen en in iecler geval de hoofdaanne
mer te verwittigen; 

Overwegende, ten aanzien van het twee
de onderdeel, dat het bestreden arrest ten 
laste van aanlegster een font vaststelt die 
onderscheiden is van de door eerste ver
weerder begane font; 

Overwegende, ten aanzien van het derde 
onderdeel dat, waar bet aan aanlegster 
verwijt e~rste verweerder niet verwitti~d 
te hebben van bet gevaar dat bet nahung 
onroerend goed hedreigde, bet bestreden 
arrest noodzakelijkerwijze aarmeemt dat 
aanlegster zich van het gevaar reken
schap had gegeven, of .zich althans daar
van rekenschap had moeten geven; 

Dat de drie onderdelen van bet middel 
in feite niet opgaan; 

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

24 mei 1956. - 1" kamer. - T'oorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - T'erslaggever, H. Piret. - Ge
lijlcluidende concl7tSie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Van Ryn. 

1" KAMER. - 25 mei 1956 
10 HUUR. ;- LANDPACH'l'. - WET VAN 26 JULI 

1952, ARTIKELEN 1 EN 3. - GEBIEDENDE BE
PALINGEN. - AFZIEN BIJ VOORBAAT. - ON
GELDIG AFZIEN. 

(1) Raadpl. verbr., 9 december 1948 (Arr. 
Verbr., 1948, blz. 615; Bull. en PAsrc., 194.'!, 
I, 699); 14 mei 1954 (An·. Yerbr., 1954, b)z. 591; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 784); DE PAGE, Complt
ment, bd. IV, blz. 440. 

2° HUUR. - LANDPACH'l'. - VERHURING VAN 
EEN LANDEIGENDOM TOEBEHORENDE AAN DE 
STAAT, EEN PROVINCIE, EEN GEMEENTE OF EEN 
OPENBARE INSTELLING. - EEPALING VAN AR
TIKEL 4 VAN DE WE1' VAN 26 JULI 1952. -
EEPALING SLECH'l'S VAN TOEPASSING OP DE 
VERHURINGEN GESCHIED NA HE1' IN WERKING 
'fREDEN VAN DE WET. 

3° HUUH. - LANDPACHT. - BEPERKING EN 
HERZIENING VAN DE PACHTPRIJZEN. - WE'l' 
VAN 26 JULI 1952, AR'riKELEN 1 EN 3. - BE
PALINGEN VAN TOEPASSING OP DE PACHTEN HET
ZIJ DOOR PRIVAATI!ECHTEL!JKE HETZI.J DOOR 
PUBLIEKRECHTELIJKE PERSONEN TOEGES'l'AAN. 

4° GERECHTSKOSTEN. - VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BES'l'REDEN BE
SLISSING VERBROKEN. - VEROORDELING VAN 
DE VERWEEBDER TOT DE KOSTEN. - KOSTEN 
DIE DE RECH'l'EN OP DE VERNIE'l'IGDE BESLIS
SING NIET BEHELZEN. 

1 o De artilcelen 1 en 3 van de wet van 
26 }uli 1952 tot beperlcing van de pacht
pTijzen zijn gebiedende bepalingen; er 
lean, derhalve, niet gelclig ervan bij 
voOTbaat ajgezien worden (1). 

2° Artilcel 4 van de wet van 26 juli 1952, 
dat toelaat at te wijlcen van artilwl 1 
van de wet van 7 mei 1929 met betTelc
king tot de verhu.-ringen van lanrleigen
dornmen toebehoTende aan de Staat, een 
provincie, een gemeente of een openbare 
instelling, js slechts van toepassing op 
de verhu1"ingen waartoe na het in wer
Jcing trerlen van cle wet van 26 juli 1952 
overgegaan wordt. 

3° De bepalingen van de artilcelen 1 en 3 
van de wet van 26 j7tli 1952, die de 
pachtprijzen van de landeigendommen 
beperken en h7tn herziening toelaten, 
zijn van toepassing zowel op de pachten 
door publielcrechtelijlce pe1'Sonen toege
staan als op de pachten door privaat-
1'echtelijlce peTsonen toegestaan (2). 

4° Wanneer een voorz·iening i:n een bur
gerlijlce zaalc ingewilligd wordt, behel
zen de Jcosten waartoe de verweerde1· 
veroordeelt woTdt de rechten niet op de 
ven~ietigde beslissing, daar die rechten 
slechts lcosten zijn van de aanleg v66'!' 
de rechter ove1' de gTond (3). 

(PROVOOS'l', '1'. COM:MISSIE VOOR 
OPENBARE ONDERS'l'AND VAN ST-PIE'l'ERSKAPELLE.) 

ARREST, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 

(2) Raadpl. DE PAGE, Complement, bd. IV, 
blz. 422, nota 3, en blz. 506 n" 817 en 819. 

(3) Verbr., 27 maart en 3 april 1952 (A1'1·. 
Yerbr., 1952, blz. 412 en 430; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 475 en 496); 27 januari 1956, motieven 
(supm, blz. 426; Bull. en PAsrc., 1956, I, 546). 
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vonnis, op 8 juni 19'53 in hoger beroep ge
wezen door <le Rechtbank van eerste aan
leg te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 3, 4 en 6 van de 
wet van 26 juli 1952 tot beperking van de 
pachtprijzen en tot intrekking van de 
ministeritHe besluiten van 30 mei 1945 en 
30 november 19cl6 en, voor zoveel nodig, 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis laat gelden, ener
zijds, dat de wetgever niet gewild heeft 
dat, na aanbieding· van een hoge pacht
prijs bij aanbestedingen van openbare 
besturen, de vermindering zou kunnen ge
vraagd worden bij gelegenheid van de wet
telijke herziening van de pachtprijzen, en 
anderzijds dat v66r de wet van 26 juli 
1952 algemeen werd aangenomen dat de 
beperking van de pachtprijzen niet toe
passelijk was op de verhuringen toege
staan door de openbare besturen en dat 
de wetgever bij deze wet alleen voor de 
toekomstige verpachtingen daaraan een 
einde heeft willen stellen, en .het om deze 
redenen eiser heeft afgewezen van zijn 
vordering strekkende tot herleiding van 
de pachtprijs van een perceel grond dat 
hij van verweerster in huur hield, tot het 
wettelijk bedrag van twee en een halve 
maal de normale pachtprijs van 1939, eer
ste onderdeel, dan walilleer de wet van 
26 juli 1952 van openbare orde is en uit
drukkelijk de pachter machtigt in gelijk 
welke stand van de zaak de herleiding 
van de pachtprijs tot de wettelijke basis 
te vorderen en zelfs de te):uggave van de 
sommen die door de verpachter ge!nd 
werden in schending van de wettelijke 
beschikkingen (schending van de artike
len 1, 3 en 6) ; tweede onderdeel, dan 
wanneer gezegde wet geen enkele uitzon
dering inhoudt in het voordeel van de 
openbare besturen en de wetgever bedoeld 
heeft de pachten door deze laatste toege
staan aan de l1eperking van de pachtprij
zen te onderwerpen te zelfden titel als 
deze toegestaan door particulieren, vanaf 
het van kracht worden van de wet en zon
der onderscheid te maken naargelang het 
tijdstip van de toewijzing (schending van 
de artikelen 1, 3 en 4) : 

Overwegende dat de artikelen 1 en 3 
van de wet van 26 juli 1952 gebiedende 
bepalingen zijn en dat het bestreden von
nis niet vaststelt dat, na het in werking 
treden van gemelde wet, aanlegger van 
zijn rechten heeft afgezien; 

Overwegende dat artikel 3 van voor
melde wet geen onderscheid maakt tussen 
de pachten van landeigendommen naarge
lang deze door privaatrechtelijke of door 
publiekrechtelijke personen worden toege
staan; 

Overwegende dat, zo de afwijking van 
artikel 1 van de wet van 7 mei 1929, in-

gevoerd bij artikel 4 van de wet van 
26 juli 1952 met betrekking tot de aan
biedingsvoorwaarden met het oog op de 
verhuring van landeigendommen door de 
Staat, de provincies, <le gemeenten of ile· 
openhare instellingen, slechts van toepas
sing is op de verhuringen waartoe na het 
in werking treden van die laatste wet 
overgegaan wordt, gemeld artikel 4 niet
temin doet blijken van de wil van de wet
gever de voornoemde publiekrechtelijke 
personen aan de beperking van de pacht
prijzen en, c1ienvolgens, aan de bepalin
gen van artikel 3 te onderwerpen; 

Waaruit volgt dat het middel gegronci 
is; 

Wat de kosten hetreft : 

Overwegen<le dat aanlegger concludeert 
tot de ;veroordeling van verweerster tot 
de kosten niet alleen van de aanleg in 
verbreking maar oo).t van het vernietigd 
vonnis; 

Overwegende dat de rechten op het ver
nietigd vonnis slechts kosten zijn van de 
aanleg v66r de rechter over de grond; 

Dat het de rechter, naar welke de zaak 
wordt verwezen, zal behoren erover uit
spraak te doen; 

Overwegende dat, om zijn voorziening· 
ontvankelijk te maken, aanlegger een uit
gifte van het bestreden vonnis heeft moe
ten lichten; 

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

25 mei 1956. - 16 kamer. - Voorzitter,. 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ferslag
geve1·, H. Belpaire. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. Velde
kens. 

l c KAMER. - 25 mei 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VERKEERSONGEVAL. - ARREST DAT DE (JE
HELE VERANTWOORDELI,JKHEID VOOR 'HET ON
GEYAL '!'EN LAfl'!'E VAN EEN VAN DE WEGGEBRUI
KERS LEG'!'. - ARREST S'l'EUNEND OP EEN 
DOOR DIE WEGGEBRUIKER BEGANE FOU'l'. -
WEGGEBRUIKER HEBBENDE BIJ CONCLUSIES 
BEWEERD DA'l' DE ANDERE WEGGEBRUIKER EEN 
FOUl' BEGAAN HAD. - ARREST NALA'l'END DE 
REDEN Qp TE GEVEN VAN HET NIE'l'-VOORHAN-
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DEN ZIJN VAN DIE FOUT. - .ARREST NIET GE
MOTIVEERD. 

Is niet gemotiveerd het a1·rest dat ten 
laste van een,weggebruilcer die een tout 
begaan heeft, wellce een verlceerson
geval veroorzaakte, de gehele bltrger
lijlce vemntwoordelijlcheid vooT het on
geval ler;t, zonder de reden op te r;even 
waarom de andere weggebru.ilce1· zelf, 
in strijd met de bewering van de eerste, 
r;een fOltt begaan heett, die insgelijlcs 
het ongeval zou veroorzaakt hebben. 

(DEVROEY, T. VANDERMOLEN.) 

AHRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 4 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
29 van het koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1934 op het wegenverkeer, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, na vastgesteld te hebben dat eiser, 
die te voet een straat overstak in een be
bouwde kom, door de autocamionette van 
verweerder gevat werd en ernstige ver
wondingen opliep, verweerder van alle 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen 
van het ongeval vrijgesteld heeft en eiser 
van zijn eis tot schadevergoeding afgewe
zen heeft, om reden dat verweerder er op 
mocht rekenen dat eiser hem doorgang 
zou verlenen en wel op de ganse breedte 
van de baan, zonder echter de besluiten 
van ,eiser te beantwoorden, in zoverre zij 
staande hielden dat verweerder, op de 
plaats waarop het ongeval zich voordeed, 
«de uiterste rechterzijde moest houden, 
vermits hij uit een dubbele kromming 
kwam en zich aan de kruising en de ver
binding van twee straten bevond >> en dat 
eiser, die gevat werd wanneer hij de helft 
van de rijweg had overgestoken, zich in 
·een veiligheidszone bevond waar verweer
der hem in geen enkel geval mocht komen 
.aanrijden, en daaruit afleidden dat ver
weerder een font begaan had die hem 
aansprakelijk maakte voor de gevolgen 
van het ongeval, wanneer de rechters over 
de grond verplicht waren de in regelmatig 
neergelegde besluiten ingeroepene midde
len te beantwoorden : 

Overwegende dat aanlegger, in zijn con
clusies v66r het hof van beroep, beweerde 
dat hadde verweerder de uiterste rech
terzijde van de rijweg gehouden, zoals 
artikel 29, 3° en 4°, van de Wegcode van 
1 februari 1934 het hem oplegde, omdat 
hij zich aan de aansluiting van twee rij
wegen bevond en uit een dubbele bocht 

kwam aangereden, hij aanlegger niet 
hadde getroffen, daar deze laatste, op het 
ogenblik van het ongeval, de middeliijn 
van de rijweg reeds overschreden had; 

Overwegende dat om verweerder van 
elke verantwoordelijkheid vrij te stellen, 
het bestreden arrest, enkel steunt op ar
tikel 22, 3°, van gezegde Code, hetwelk, 
volgens de rechter over de grond, aanleg
ger verplichtte de doorgang voor verweer
der, die hij had moeten zien aankomen, 
op de ganse breedte van de rijweg vrij te 
laten; 

Overwegende dat zulke overweging het 
middel van aanlegger niet passeml beant
woordt; 

Dat indlen de rechter alzo vaststelt dat 
aanlegger een font begaan heeft, hij na
gelaten heeft de reden op te geven waar
om verweerder zelf, in strijd met de be
wering van aanlegger, artikel 29, 3o en 4o, 
van het besluit van 1 februari 1934 niet 
had overtreden; 

Dat het arrest artikel 97 van de Grond
wet, in het middel aangeduid, heeft ge
schonden; 

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

25 mei 1956. - 1" kamer. - Yoorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Yerslag
gever, H. De Bersaques. - Gelijlcl·uidende 
oonolusie, H. I-taoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Struye en Veldekens. 

l e KAMER. - 25 mei 1956 

WEI-tKRECHTEI-tSI-tA.AD. - BEDIENDE.
TECHNISCH DIRECTEUR UITGESLOTEN UIT DE 
CATEGORIE BEDIENDEN. - BEGRIP. 

De teohnisohe direoteur, ltitr;esloten uit 
de. oategorie beclienden door artilcel 4, 
letter b, van de orr;anielce wet betref
fende de werlcreohtersraden, is de pe1·
soon ,qelast met de ho.qe leiding de·r 
teohnisohe diensten van de onderne
ming; de fltnoties van een diensthoofd 
van de teohnisohe diensten vermengen 
zioh niet noodzalcelijlc met die van een 
teohnisoh direote·ur. (Wet van 9 juli 
1926.) 

(NILENS, T. DEMESMAEKER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de. bestreuen 
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beslissing, op 8 maart 1954 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep te Brns
sel, kamer voor bedienden; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, tegenstrijdigheid in de motivering, 
dewelke met een g·ebrek aan motivering· 
client te worden gelijkgesteld, doordat de 
aangeklaagde beslissing, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder als dienstover
ste van de technische en stucliediensten 
van eisers bedrijf fungeerde, .zich daarna 
tegenspreekt met te zeggen dat eiser niet 
bewijst clat verweerder als technisch di
recteur was aangesteld geworden of de 
functies vervulde die door dergelijke di
rectenr worden uitgeoefend, vermits als 
<< technisch directenr wordt aangesteld en 
fungeert ll degene die de leiding· heeft van 
de technische diensten : 

Overwegende dat, na er op gewezen te 
hebben dat verweerder « als bureeloverste 
en als dienstoverste van de technische en 
studiediensten van appellants bedrijf fun
geerde ll de rechter over ue grond zonder 
tegenstrijdigheicl heeft kunnen aannemen 
clat het niet bcwezen was « clat hij 'als 
technisch uirecteur was aangestelcl ge
worden of cle functies vervulcle welke 
uoor een dergelijk clil·ecteur woruen uit
geoefencl ll ; 

Overwegende immers clat, naar de ge
bruikelijke zin van die bcwoorclingen, de 
persoon <lie in een handels- of nijverheids
onderneming als bureeloverste of als 
dienstoverste van een dienst fungeert niet 
noodzakelijk gelast wordt met de hoge 
leicling ervan en de eraan gehechte ''er
an twoordelijkheid; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid nit ue 

schending van artikel 4, b, van de wet 
van 9 juli 1!J26 op de werkrechtersraden, 
doordat cle aangeldaagde beslissing beslist 
dat . de werkrechtersraad wel is bevoegd 
om over de vordering van verweercler te 
vonnissen, omclat, indien bet wel degelijk 
nit de voorgebrachte bescheiden blijkt dat 
deze laatste, alhoewel hij als bnreeloverste 
en als dienstoverste van eisers technische 
en studiediensten fungeerde, eiser echter 
niet het bewijs levert dat verweerder als 
technisch directeur was aangesteld ge
worden en de functies vervulde die door 
clergelijke directeur worden uitgeoefencl, 
clan wanneer voormelcle wetsbepaling die
genen aan de bevoegclheid cler werkrech
tersraden heeft willen onttrekken die de 
hoogste technische cliensten in een onder
neming presteren, ongeacht de titel clie 
hen worclt g·egeven : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet aileen op de a,an verweerder ge
gevcn titel is gegrond, doch ook hierop 
clat verweercler de functies van een teeh
nisch directeur niet vervulde ; 

Dat het micldel· feitelijke grondslag
mist; 

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

25 mei 1956. - 1" kamer. - Voorzitter·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. ~ Gelijkluidende 
conclns·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Simont. 

2" KAMER. - 28 mei 1956 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 195i. 
- SAJ\IENKOMEN VAN ROOFDWEGEN. - VON
NIS VASTS'l'ELLEND DAT DE BO'l'SING ZICR VOOR
GEDAAN REEF'£ IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJ
REID DER AANSLUI'l'ING EN 'l'OEN RET VOER
TUIG VAN DE VAN RECRTS KOMENDE BESTUUR
DER NOG NIET GEHEEL DE WEG VERLATEN HAD 
WELKE RIJ KWAM UITGEBEDEN. - Urr DIE 
V AS'l'STELLINGEN AFLEIDEND DAT DIE BESi'UUR
DER DE VOORRANG VAN I!ECR'l'S GENOO'£. -
WETTELI.JKREID. 

UU de vaststelling dat ae botsing zich 
voo?·geclaan heett in de onmiflclellijlce 
nabijhe·icl rler aanslniUng van twee 
hoofclweoen en toen het voertwig van rle 
vrm 1·echts lcomenrle bestttn-rde1· nog niet 
rJeheel cle ipeg verlaten had weUce hij 
lcwam ttitge1·eaen lean de rechter over 
de rrronrl ioetteli.ilc nfiC'irlen dat deze be
stu,nnle?· lle voo1Tanq van rechts genoot. 
(Koninklijk besluit van 8 april 1954,. 
art. 15 en 16, 3.) 

(eARLIER EN N. V. « PA'riSSERIE DUMONT ll, 

T. VER,JANS leN N. V. «BRASSERIE PIEDBOEUF. ll} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1955 in boger be
roep gewezen cloor de Correctionele Recht
bank te N amen ; 

I. In zover de voorzieningen gericht .zijn 
tegen de beslissing gewezen over de vor
clering· cler openbare partij tegen aanleg
gers : 

A. Over de voorziening van earlier, be
klaagde : 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 15 en 16, 3, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, lloudende alge
meeil reglement op de verkeerspolitie, 
doorclat, waar het ongeval plaats gehad 
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heeft op het ogenblik toen aanlegger het 
kruispunt dat de door Verjans bestuurde 
vrachtwagen kwam afgereden, nog niet 
opgereden was, het bestreden vonnis, in 
strijd met voormelde reglements!Jepalin
.gen en met het door aanlegger bij con
clusies aangevoerde, beslist heeft dat 
laatstgenoemde voor de andere wegge
hruiker, die ten onrechte verkeersvoor
rang genoot, de doorgang moest vrijlaten: 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
was ter zake van, bij overtreding van 
de artikelen 15 en 16, 3, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, bestuurder 
zijnde, nagelaten te hebben de doorgang 
vrij te laten voor de van rechts komende 
hestut1rder, waar twee hoofdwegen sa
menkomen; 

Overwegende dat hij bij conclusies be
toogde da t de botsing zich voorgedaan 
had voordat hij het kruispunt en de 
straat was ingereden welke de door Ver
jans bestuurde vrachtwagen kwam uitge
reden, en dat bijgevolg ter zake geen prio
riteitsvraag rees; 

Overwegencle dat het bestreclen vonnis 
vaststelt << dat het ongeval in de onmid
clellijke nabijheid der aansluiting plaats 
heeft gegrepen, toen de vrachtwagen van 
Verjans, die ten opzichte van earlier, van 
rechts kwam aangereden, een schuine 
stand had, daar hij nog niet geheel de 
verlengde rue de ·Fer verlaten had en nog 
niet aan het normaal verkeer op de 
square Leopold cleelnam ll ; 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis 
mitsdien op passende wijze aanleggers 
verweer behandeld heeft, en, anderzijds, 
dat het, op grond van zijn souvereine 
vaststellingen, zonder voormelde artike
len 15 en 16, 3, te schenden, heeft kunnen 
beslissen dat aanlegger ten behoeve van 
Verjans de verkeersvoorrang voor de van 
rechts komende weggebruiker verschul
digd was; 

Dat het middel niet kan slagen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

28 mei 1956. - 2" kamer. - VooTzitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·sZaggeve1·, 
H. Jliloriame. ~ Gelijlclttidende oonolnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. De Bruyn. 

2° KAMER. - 28 mei 1956 

REGELING VAN RECBTSGEBIED. 
STRAFZAKEN. - REGELMA'l'IGE BESCHIKKING 
TOT CONTRAVENTIONALISERING '!'EN AANZIEN 

VAN EEN BEKLAAGDE. - RECHTBANIC VAN POLl
TIE VOOR WELKE BOVENDIEN DAGYAARDINGEN 
VOOR DEZELFDE 'l'ERECHTZI'l'TING KRACH'l'ENS 
EENZELFDE REQUISITOIR VAN DE AMBTENAAR 
VAN HET OPENBAAR JIHNIS'!'EHIE BIJ DIE 
RECHTBANK AANHANGIG ZIJN GEMAAK'l' UIT 
HOOFDE VAN INBREUKEN OP DE vVEGCODE TEN 
LASTE VAN DEZELFDE BEKLAAGDE GELEGD EN 
UI'l' HOm'DE VAN EEN FEI'l', DAT ONDER MEER 
EEN AAN DE BE\'OEGDHEID VAN DIE RECHTBANK 
VREEMD l\HSDRIJF UITMAAK'l', TEN LASTE VAN 
EEN ANDERE BEKLAAGDE GELEGD. - VONNIS 
VAN ONllEVOEGDHEID, VOOR HE'l' GEHEEL, VAN 

DE CORREC'l'IONELE BECHTBANK, UI'l'SPRAAK 
DOEI'WE IN HOGER BEROEP. - 0NSPLITSBARE 
MISDRIJVEN TEN LASTE VAN DE EERSTE BE
KLAAGDE GELE;GD. - SAMENHANG 'l'USSEN DIE 
MISDRIJVEN EN DEZE TEN LAS'!'E VAN DE TWEE
DE BEKLAAGDE GELEGD. - VERNIETIGING VAN. 
DE BESCHIKKING. - PERREN. - VERWIJ
ZING NAAR DE CORREC'l'IONELE RECHTBANK 
ZE'l'ELENDE IN EEHSTE AANLEG. 

Wanneer, na een 1·egelmatige besohUclcinu 
tot oontravenUonalise1·ing ten aanzien 
van een belclaagcle, de ambtenaar van 
het openbaaT ministe1'·ie, bij een zelfde 
requ.isitoir, voo1' dezelfdc te-reohtzitting 
doet dagvaa1'dcn en clie beklaagde, 1tit 
hoofde van het in de besohilclcing be
doeld misd1·ijf en v:it hootcle van inbreu
lcen op cle Wegoocle, en een ancle1·e be
lclaagcle, nit hoofcle van een inb1'e1tlc op 
cle lVegoode, zo cle 001Teotionele 1'eoht
ban7c, 1titsp1'aalc doencle in hager be1'oep 
en tereoht vaststellencl clat het ten laste 
van cle tweecle belclaagcle gelegcl feit oolc 
een tot de bevoegclheicl van de oor1'eo
Uonele reohtbanlc .in eerste aanleg be
ho1·end rn·isdrijf u:itrnaalct, verlclaM·d 
heett dat de 1'eohtbanlc van pol'itie on
bevoegd was voor het geheel, zo de ten 
laste van de eerste belclaagde gelegde 
misd'l'ijven onsplitsbaar sohijnen en zo 
zij met clie ten laste van de tweecle be
lclaagde gele{fd sohijnen samen te han
gen, vern·ietigt het hot, waa1·bij een 
ve1·zoek tot regaling van 1·eohtsgebied 
aanhangig is, nadat de besohilclcing en 
het vonnis in lcraoht van gewijscle ge
,qaan zijn, de besohiklcing van ae raacl
lcarner, rlooh enlcel voor zoveel daarbij 
de reohtbank van tJOlitie aanged1ticl is 
als. het bevoerJd ,qereoht om het geoon
traventionaz.iseercl wanbed·rijf te be1·eoh
ten, en venv-ijst het de zaalc naar de 
oorreoUonele ·reohtbank zetelende in 
eerste annleg (1). 

(1) Dit arrest neemt impliciet aan dat er op 
de samenhang tussen de feiten ten Jaste gelegd 
van de, uit hoofde van het gecontraventionali
seerd wanbedrijf, bij beschikking van de raad
kamer verwezene beklaagde en het feit ten 
laste gelegd van de door de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de rechtbank van po-
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(PROCUREUR DES KONINGS l'E LUIK, 
IN ZAKE CREMER EN LANNOY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, door de procu
reur des konings bij de Reclltbank van 
eerste aanleg te Luik ingediend; 

Overwegende dat, bij bescllikking van 
16 juni 1955, de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Luik, met aan
duiding van verzachtende omstandighe
den, Fernnnd Cremer naar de bevoeg·de 
rechtbank van politie verwezen heeft ter 
zake van, te Luik, op 5 april 1955, onvrij
willig, bij gebrek aan vooruitzicllt of 
voorzorg, do ell .zoncler het inzich t om de 
persoon van een ander aan te randen, aan 
Mariette Lannoy slagen of verwondingen 
toegebracht te hebben; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de Rechtbank van 
politie te Luik Cremer heeft doen dag
vaarden nit hoofde van voormelde telast
legging en uit hoofde van inbreuken op 
de wetgeving op het verkeer; dat llij bij 
hetzelfde requisitoir op dezelfde terecht
zitting insgelijks heeft doen clagvaarden 
Mariette Lannoy nit hoofde van een over
trecling van de wetgeving op het verkeer, 
door haar begaan op dezelfde plaats en 
dezelfde datum; dat de stad Luik zich ter 
terechtzitting van de Rechtbank van po
litie van 18 november 1955 tegen beide 
beklaagden burgerlijke partij lleeft ge
steld en da t Lannoy hetzelfde heeft ge
daan tegen Cremer; 

Overwegende dat bij een op 16 december 
1955 door de rechtbank van politie gewe
zen vonnis, beide beklaagTlen veroordeeld 
werden en aan de stad Luik en Lannoy 
schadevergoeding toegekend werd; dat 
tegen dit vonnis hager beroep ingesteld 
werd door het openbanr ministerie en 
door Cremer en Lannoy, waarbij laatst
genoemde zowel als beklaagde dan als 
burgerlijke partij handelde; 

Overwegende dat bij vonnis van 6 fe
bruari 1956, de correctionele rechtbank, 

litie rechtstreeks gedagvaarde beklaagde niet 
voor de eerste maal door de in hoger beroep 
zetelende correctionele rechtbank gewezen 
werd, maar door de ambtenaar van het open
baar ministerie zelf., die bij een zelfde requisi
toir de twee beklaagden v66r dezelfde terecht
zitting heeft doen dagvaarden, en zulks alhoe
wel het ten laste van de eerste beklaa.gde 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf reeds v66r 
de rechtbank van politie aanhangig was ge
maakt door de beschikking van de raadkamer. 
Raadpl. dienaangaande de nota 1 onder verbr., 
7 februari 1944 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 181, 
vooral blz. 185 en 186). Het hof beslist anders 

in hager beroep uitspraak doende, .zich 
onbevoegd verklaarde om kennis te nemen 
van de bij haar aanhangige vorderingen, 
om de reden dat Cremer in het litigieuze 
ongeval verwond was geworden en dat het 
aan Lannoy ten laste gelegcle feit mits
dien een niet gecontraventionaliseerd wan
bedrijf uitmaakte; 

Dat nit de tegenstrijdigheid tussen de 
beschikking, op 16 juni 1955 door de rand
kamer gewezen, en het op 6 februari 1955 
gewezen vonnis, welke allebei in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, een geschil van 
reclltsmacht is ontstaan hetwelk · het ge
recht in zijn loop belemmert; 

Overwegende dat het aan Lannoy ten 
laste gelegd feit tegelijkertijd een inbreuk 
op de wetgeving op het verkeer en een 
wanbedrijf van onvrijwillige verwondin
gen schijnt nit te maken; 

Overwegende dat de aan Cremer ten 
laste gelegde feiten onsplitsbaar schijnen, 
dat de aan Cremer en Lannoy ten laste· 
gelegde feiten met elkaar schijnen sainen 
te haugen en dat de tegen elk der be
klaagden ingestelde burgerlijke vorderin
gen niet kunnen afgescheiden worden van 
de respectievelijk te hunnen laste inge
stelde publieke vorderingen; 

Om die redenen, llet rechtsgebied rege
lend, vernietigt de bescllikking van de 
raaclkamer van de Reclltbank van eerste 
aanleg te Luik van 16 juni 1955, doch en
kel voor zoveel claarbij de rechtbank van 
politie aangecluicl is als het bevoegde ge
recht om het wanbeclrijf van onvrijwil
lige slagen of verwondingen, hetwelk ten 
laste van Fernancl Cremer regelmatig ge
contraventionaliseercl wercl, te berechten; 
beveelt clat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, in eerste aanleg uit
spraak doende. 

28 mei 1g56. - 26 kamer. - Foo1·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - F erslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlclnidende concll~sie,. 
H. Depelchin, aclvocaat-generaal. 

wanneer de beklaagden gedagvaard werden op· 
verzoek van de ambtenaa.r van het openbaar 
ministerie krachtens verscheidene requisitoirs. 
welke op de samenhang niet wijzen ofwel wan
neer de beklaagde, die niet verwezen werd bij 
de beschikking van de raadkamer, door de be
nadeelcle partij geda.gvaard werd. Zie onder· 
meer verbr., 3 november 1952 (A1T. Ve,-b,·., 
1953, biz. 116; Bull. en PAsrc., 1953, I, 127); 
10 october 1955 en 5 maa.rt 1956 (Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 107 en 709). Raadpl. ook 
verbr., H februari 1955 (Ar1·. Yerb1·., 1955, 
blz. 490; Bull. en PAsrc., 1955, I, 640) en 6 juni 
1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 1090). 
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2° KAMER. - 28 mei 1956 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
BESCHIKKING VAN YERWIJZING NAAR DE 
RECHTBAI'fK VAN POLI'.riE. - IN HOGER BE· 
ROEP UITSPBAAK DOENDE CORRECTIONELE 

RECHTBANK VEBKLABEND DAT DE POLITIE· 
RECHTER ONBEI'OEGD WAS DAAR DE BEKLAAGDE 
MINDER DAN ZESTIEN JAAR OUD WAS OP HE1' 
TIJDSTIP VAN HET FElT. - VERNIETIGING VAN 
DE BESOHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE 
KINDERRECHTER. 

Wanneer, na een beschiklcing van verwij
zing naar de rechtbanlc van politie, de 
correctionele rechtbank, nitspraak doen
de in hager beroep, verlclaart dat de 
rechtbank van politie onbevoegcl was, 
op de g1·ond dat de belclaagde minder 
dan zestien jaar ond was op het tijdstip 
van het j'eit, onde·rzoelct het hof, waar
bij een verzoek tot reveling van rechts
gebied aanhangig worclt gemaalct, of de 
vaststelling van het vonnis echt sclvijnt 
.te blijlcen; zo ja, ve1·nietigt het de be
schilclcing en verwijst het de zaalc naar 
de bevoegde lcinderrechter (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS 'l'E AARLEN, 
IN ZAKE ADLOFF.) 

ARRES'.r. 

RET HOF; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, door de heer 
procureur des konings te Aarlen inge
·cliend; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van eer
ste aanleg te Aarlen van 2 april 1955, 
Jean-Emile Adloff, geboren te Aarlen op 
24 october 1939, bij toepassing van ver
zachtende omstandigheden naar de be
voegde rechtbank van politie is verwezen, 
ter zake van, te Aubange, op 14 maart 
1955, onvrijwillig, bij gebrek aan vooruit
zicht of voorzorg, doch zonder het inzicht 
om de persoon van een ander aan te ran
den, aan Jean Weyland slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht; 

Dat de «Union nationale des mutualites 
socialistes Jl zich v66r de Rechtbank van 
politie te Messancy, bij welke de zaak 
aanhangig was, burgerli.ike partij gesteld 
heeft; 

Dat de Correctionele Rechtbank te Aar
len, in hoger beroep uitspraak doende, bij 
vonnis van 21 december 1955 verklaard 
heeft dat de eerste recllter, die ten laste 
van Adloff een veroordeling had uitge
sproken, onbevoegd was om van de tegen 

(1) Verbr., 22 september 1947 (Arr. Verb•·., 
1947, biz. 285; Bull. en PASIC., 1947, I, 376). 

deze ingebrachte feiten kennis te nemen, 
zowel in strafrechtelijk als in burgerlijk 
opzicht, op de grond dat hij minder dan 
zestien jaar oud was op het tijdstip dat 
de feiten der zaak begaan .zijn; 

Overwegende dat uit deze twee beslis
singen, die in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, een negatief geschil van rechts
macht spruit hetwelk het gerecht in zij'n 
loop belemmert ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
het dossier schijnt te blijken dat Adloff, 
die op 24 october 1939 geboren is, op 
14 maart 1955 geen zestien jaar oud was, 
en dienvolgens onder de bevoegdheid van 
de kinderrechter viel; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt lJOvengemelde beschik
king in zover zij op Jean-Emile Adloff 
betrekking heeft; beveelt dat melding van 
onderha vig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst Jean-Emile Adloff 
voormeld uit hoofde van de tegen hem 'in
gebrachte telastlegging naar de kinder
rechter bij de Rechtbank te Aarlen die, 
ingeval hij de vernietigde beschikking 
gewezen heeft, overeenkomstig artikel 11 
van de wet van 15 mei 1912, vervangen 
zal wonlen. 1 

28 mei 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Depelcllin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 mei 1956 

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - lVIIDDEL ONDEBS'l'ELLEND DAT 
DE BESLISSING DE STELLING 'l'ER BESCHIKKING 
VAN DE REGERING GEGROND HEEF1' OP DE GE
WOONTEMISDADIGHEID. - STELLING TER BE· 
SOHIKKING VAN DE REGEBING GEGROND OP DE 
HERHALING. - MIDDEL DA.'.r FEI'l'ELIJKE 
GBONDSLAG MIST. 

Mist j'eitelijlce g1·ondslag het middel dat 
onde·rstelt dat, om ten laste van de aan
legge1· de stelling ter beschilcking van 
de regering ttit te sprelcen, de bestreden 
beslissing ,qesteund heett op de .Qewoon
temisdadigheid, dan wanneer ttit de be
slissing blijkt dat die rnaat?-egel bevolen 
toerd orndat de aanlegger zich in staat 
van toettelijlce lie1·haling bevond. 

(LEEMANS.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 20 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig midclel, cloordat bij het 
bestreden arrest ten laste van aanlegger 
stelling ter beschikking van de regering 
is uitgesproken, dan wanneer aanlegger 
zich niet in de wettelijke voorwaarden 
bevindt tot toepassing van de wet tot be
scherming der maatschappij, aangezien 
hij in vijftien jaar slechts twee correc
tionele straft'en opgelopen heeft en er, 
bovendien, tussen die twee veroordelingen 
meer dan tien jaar verstreken is : 

Overwegende dat uit het bestreclen ar
rest blijkt clat het hof van beroep ten 
laste van aanlegger stelling ter beschik
king van de regering uitgesl)roken heeft 
om de reden clat hij krachtens artikel 56, 
lid 2, van het Strafwetboek een recidivist 
was, en niet, zoals het micldel verkeercle
lijk onderstelt, omclat hij seclert vijftien 
jaar ten minste clrie misdrijven gepleegd 
heeft welke iecler een correctionele ge
vangenisstraf van ten minste zes maan
den hebben meclegebracht; 

Waaruit volgt clat het micldel in feite 
niet opgaat; 

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

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

28 mei 1956. - 2" kamer. - FooJ"Z-itte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - F erslaggever, 
H. Valentin. -. Gel'ijlcl·tt-idencle concllts-ie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 mei 1956 

1° BEWIJS.- ZAKEN VAN DIREC'fE BELAS'fiN
GEN. - 0VEREENKO:II[S'f VAN KWIJ'l'SCHEL
DING VAN SCHULD 'l'USSEN EEN VENNOO'f-· 
SCRAP BIJ WIJZE VAN ENKELE GELDSCHIE'l'ING 
EN EEN HARER VENNO'l'EN. - BEWIJS BIJ 
MIDDEL VAN VERMOEDENS. - BEWIJS DA'l' KAN 
BLIJKEN UI'f ELE~fEN'l'EN VAN DE BALANS VAN 
DE VENNOO'fSCHAP, DOOR DIE VENNOOT ONDER
'l'EKEND EN UI'l' DIENS HOEDANIGHEID VAN WER
KEND VENNOOT. 

2° VERBINTENIS. - KWIJTSCHELDING VAN 
SCHULD. - SCHULDEISER EEN ONINVORDER
BARE EN VOOR HEM WAARDELOOS GEWORDENE 
SCHULDVORDERING PRIJSGEVEND. - VOOR
DEEL DAT VOOR DE SCHULDENAAR Ul'l' DE 
KWIJTSCHELDING VAN ZIJN SCHULD SPRUIT. 
- VOORDEEL GELIJK AAN HE'f BEDRAG VAN DE 
SCHULD WAARVAN HIJ BEVRTJD IS. 

1 o De 1·echte1· over de grand lean bij mid
del van 1!ermoe1lens het bestaan van een 

ove·reenkomst van lcwijtschelding van 
sohu.Zd, tussen een vennootsohazJ bif 
wijze van enlcele geldsohieting en een 
harer vennoten, afieiden ttit diens hoe
danigheid van we1·lcend vennoot en ttit 
elementen geblelcen ttit de balans van de 
vennootsohap voo1·zien van de handte
lcen·ing van die vennoot en waarin de 
sohulllvordering, 1lie de vennootsohap 
te zijnen laste bezat, weggelaten is. 

2° Wanneer een sohttlcleise1· een sohuld
vordeJ-ing prijsgeett 1Ue hij oninvorder
baa1" en voo1· hem waa1·deloos geworden 
aoht, is het voo1·deel, dat voo1· de sohul
clenaa1" uit de lcwijtsohelding van zijn 
sohttld szw·uit, gelijlc aan het bedrag van 
die schttld, Wlta1·van hij definitief be
vrijd lcomt te zijn. 

(GHESQUIERE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1955 gewezen door· 
het I-Iof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 27, pa
ragraaf 1, 37, paragraaf 1, 42, para
graaf 1, en 55 van de samengeschakelde 
wetten betreft'ende de inkomstenbelastin
gen, 2, paragraaf 1, van de wetten betref
fende de nationale crisisbelasting, samen
geschakeld bij het besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, 1234 en 1283 van het 
Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestre
clen arrest beslist heeft dat, vermits een 
schuldvordering van 2.241.061 fr. 10, welke 
de vennootschap bij wijze van enkele 
geldschieting «Jean Dehairs et Qie » ten 
laste van aanlegger, werkend vennoot in 
evengemelcle vennootschap, bezat, uit de 
op 31 maart 1949 afgesloten vennoot
schapsbalans is weggelaten geworden om
clat zij oninvorclerbaar was, aanlegger ten 
belope van dat beclrag een kwijschelding 
van schulcl genoten heeft en dat deze 
kwijtschelcling jegens aanlegger een uit
kering van belastbare winst uitmaakt, 
clan wanneer verweerder geen bewijs van 
een contract van kwijtschelding van 
schuld bijgebracht heeft en geen balans 
cler vennootschap, zelfs door aanlegger 
onclertekencl, aan cleze kan tegengeworpen 
worden als een bekentenis die hem ver
binc1t, en dan wanneer in ieder geval, 
aangezien de door de vennootschap toe
gestane kwijtschelding van schuld geen 
andere oorzaak heeft dan de waardeloos
heicl van de schuldvordering welke de 
vennootschap zou prijsgegeven hebben, 
die kwijtschelcling voor aanlegger geeu 
winst uitmaakt : 
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Over het eerste ondercleel : 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
de elementen der zaak onderzoekencl, erop 
wijst, enerzijds, dat de administratie door 
de vergelijking van de achtereenvolgende 
balansen van de vennootschap bij wijze 
van enkele geldschieting « ,Jean De
hairs et Cia Jl vastgesteld heeft dat in de 
op 31 maart 1949 afgesloten balans 
« schuldvorderingen op klii~nten waren 
weggelaten geworden wijl zij als gedelgcl, 
dit wil zeggen oninvorderbaar, waren be
schouwd 11, onder meer een schuldvorde
ring van 2.241.061 fr. 10 op aanlegger, en, 
anderzijds, dat deze een werkend ven
noot van de vennootschap was; 

Overwegende dat het arrest nit de ele
menten geblekPJl nit de balans, dewelke 
volgens het middel voorzien was van aan
leggers handtekening en diens hoedanig
heid van werkend vennoot vermeldcle, 
wettelijk het bestaan heeft kunnen afiei
den van een overeenkomst van kwijt
schelding van schuld tussen cle vennoot
schap bij wijze van enkele geldschieting 
en aanlegger ; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegemle dat uit het feit dat de 
vennootschap bij wijze van enkele geld
schieting haar schuldvordering op aan
legger zou prijsgegeven hebben omdat be
wuste schuldvordering wegens oninvor
derbaarheid voor haar waardeloos zou 
geworden zijn, niet valt af te leiden dat, 
voor aanlegger, het voordeel dat nit de 
kwijtschelding· van zijn schuld spruit niet 
gelijk is aan het bedrag van die schuld 
waarvan hij definitief llevrijd komt te 
zijn; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden; 

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

29 mei 1956. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve-rsla,q,qever, H. Gilmet. -
Gelijlcltt'idende conclttsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - PleiteT, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 29 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTBARE INKOMS'l'EN. - VENNOOTSCHAP 
BIJ WIJZE VAN ENKELE GELDSCHIE'l'ING. 
BEWIJSKRACH'l' VAN DE BALANS. 

(1) Verbr., 24 mei 1955 (A·rr. Verb1-., .1955, 
biz. 789; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1046). 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERMEERDERING VAN 
DE IN EEN HANDELSBEDRIJF 'l'IJDENS EEN J AAR 
OF BOEKJAAR GES'l'OKEN ACTIVA. - l'\ifiNDER
WAARDE IN HE'l' PASSIEF. - BELASTBARE 
WINS'!'. 

1 o De in de balans van een vennootschap 
bij wijze van enkele geldschieting voo1·
lcomen(le venneldin,qen binden die ven
nootschap ten opzichte van de jiscu.s (1). 

2° Levert een ·in ae bedrijfsbelasting be
lastba1·e winst op ellce ve1·meeTdering 
van de in een handelsbedrijf gestolcen 
activa wellce voo1· het behandeld jaar 
of boelcjaar spnrit wit een mindenvaar
ae in het passief, ~velke de oorsprong 
en rle aa1·d van (lie minrlerwaarde ·oolc 
tvezen (2). (Samengeschakelcle wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikelen 25, 27 en 32.) 

lVENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN ENKELE GELD
SCHIE'l'ING ((JEAN DEHAIRS ET COMPAGNIE ll, 

1'. BELGISCHE S'11AATJ :MINISTER VAN FINAN
CIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 1955 gewe.zen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grontlwet, 25, paragraaf 1, 1°, 27, para
graaf 1, en 55 van de samengeschakelde 
wetten lletreffende de inkomstenbelastin
gen, 2, paragraaf 1, van de wetten betref
fende de nationale crisisbelasting, samen
geschakeld llij het besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, 1108, 1234 en 1283 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest ten laste van aanlegster 
een aanslag in de bedrijfsbelasting en de 
na tionale crisis belasting handhaaft welke 
gegrond was op het verwijderen, uit de 
balans over het boekjaar 1948, van zekere 
aan derden te betalen schulden, dan wan
neer, eerste onderdeel, het vaststaat dat 
die verwijdering !outer een van iedere 
juridische betekenis ontblote boekingsver
richting is, dat ter zake de bestanddelen 
niet aanwezig zijn van een contract van 
kwijtschelding van schuld en dat het be
wijs van het bestaan van dergelijk con
tract niet bijgebracht is, en, tweede on
derdeel, al ,ware dat bewijs llijgellracht, 
dergelijke kwijtschelcling van schuld niet 
de vermeerdering van activa zou opleve
ren dewelke kan belast worden in de zin 

(2) Raadpl. verbr., 4 juli 1950 (A•·r. Ve1·b1'., 
1[)50, biz. 705; Bull. en PAsiC., 1950, I, 806, en 
de nota 2) en 17 februari 1956 (supm, biz. 494; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 631). 
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van artikel 27, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten, welke van open
bare orde zijn : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het passief van aanlegster 
sedert jaren en zeker v66r 1938 aanzien
lijke bedrijfsschulden jegens derden, 
klienten der firma, omvatte, en dat die 
schuldeisers in 1948 hun schuldvorderin
gen op de vennootschap definitief ver
zaakt hebben zodat deze de vernietiging 
van haar bedrijfsschulden tot het passen
de bedrag in de op 31 maart 1949 afge
sloten balans heeft kunnen uitdrukken ; 

Overwegende dat de in de balans ener 
vennootschap voorkomende vermeldingen 
dezelve ten opzichte van de fiscus binden; 

Dat het arrest derhalve wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de vernietiging van 
die schuldvorderingen aanlegster ten op
zichte van verweerder bond, cc afgezien 
van enig geschrift dat de kwijtschelding 
van schuld zou vastgesteld heJ)ben >l ; 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel niet kan aangenomen wor
den; 

Over het tweede onderueel : 

Overwegende dat krachtens de artike
len 25, 27 en 32 van de samengeschakelde 
wetten een in de bedrijfsbelasting J:ielast
bare winst oplevert elke vermeerdering 
van de in een han<lelsbedrijf gestoken 
activa welke voor het behandeld jaar of 
boekjaar spruit uit een minderwaarde in 
het passief, welke de oorsprong en de 
aard van die minderwaarde ook wezen; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, door te beslissen dat de kwijt
scheldingen van schuld, aan aanlegster 
door haar schuldeisers toegestaan, een 
belastbare winst vormden, verre van de 
in het micldel aangeduide wet8bepali11gen 
geschonden te hebben, ze integendeel, 
juist toegepast heeft; 

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

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

29 mei 1956. - 2• kamer. - l'oo·rzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - l'erslaggeve1·,. H. Gilmet. -
Gelijlclttirlenrle oonolnsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Van 
Leynseele. 

(1) De oplossing zou niet verschillend zijn 
onder het stelsel van artikel 1 van de wet van 
23 juli 1953 in zover het artikel 11 van de wet 
van 6 september 1895 vervangen heeft. 

(2) Artikel 343 van het Wetboek van burger
lijke rechtspleging is niet van toepassing op de 
procedure v66r het hof van beroep in zaken 1 

2• KAMER. - 29 mei 1956 

1° INKO:M:STENBEL.ASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.- PRO
CEDURE. - BELASTINGPLICHTIGE HEBBENDE 
SLECHTS GECONCLUDEERD NOPENS EEN DEEL 
DER IN ZIJN REROEP OPGEWORPEN GIUEVEN. 
- BELGISCHE STAAT HEBBENDE GECONCLU
DEERD DAT HE1' BEROEP NIET GEGROND WAS.
HOF VAN BEROEP UITSPRAAK DOENDE OVER HET 
GEHEEL VAN DE BETWISTINGEN. - WETTE
LIJKHEID. - GEEN SCHEi'iDING VAN DE RECH
TEN DER VERDEDIGING. 

2° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - ZAKEN VAN DIREOTE BELAS
TINGEN.- REDENEN VAN HE'!' ARREST DE DOOR 
DE CONTROLEUR GEVESTIGDE AANSLAG GOED
KEUREND. - .ARRES'.r HE'.r BEROEP ,VERWER
PEND TEGEN DE RESLISSING VAN DE DIRECTEUR 
DIE DEZE AANSLAG VERZWAARD HEEFT. - TE
GENS'l'IUJDIGHEID. - SCHENDING VAN ARTI
KEL 97 VAN DE GRONDWET. 

1° 1•Vannee1· tle belastin{f1Jliohtige v61k het 
hot van beroep sleohts geoonol·udee1·a 
heett nopens een rleel cle1· tot rle grona 
betrelckelijke g'l"ieven, wellce hij in zijn 
be1·oep opwierp, en zioh voorbehowlen 
heett o·ver rle anrlere {f1"ie·ven te concMt
deren na ae aoo1· hem verzochte exper
tise, fZoet het hot van be1·oep wettelijlc 
uitspraalc over het geheel cler betwistin
gen, ovm·eenlcornstig rle oonalttsies van 
ae Staat, en sohenrlt het cle 1·eahten der 
verrlecUginr1 niet cloor rle belastingplioh
tige niet te ve1·zoeken tot alle doelein
den te oonclttrleren en te ple'iten (1) (2). 
(Wet van 6 september 1895, art. 11.) 

2° Is cloo1· stdjd·igheia t1tssen zijn rerle
nen en zijn rlispositiet nangetast en 
sohenrlt, rlienvol,qens, a.1·tikel 97 van rle 
Gronrlwet het arrest dat, door zijn re
rlenen, ae aanslag, goedkmwt, zoals hij 
floor ae cont1·olem· am· belastingen ge
vest'igcl wercl en, door zijn rlispositiet, 
het be1·oep verwe1·pt ingeclienrl te,qen rle 
beslissing van cle di?-eoteur, dan wan-
1we1· rleze beslissing rlie aanslag gewij
zigrl en vet·zwaanl hacl. 

{BLAIRON, 'l'. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER I'AN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

van directe belastingen. Al ware het van toe
passing geweest, zou de zaak nag in staat van 
wijzen geweest zijn, daar beide partijen ter 
terechtzitting over de grand geconcludeerd 
hadden. Raadpl. verbr., 22 maart 1928 (B1tll. 
en PAsrc., 1928, I, 120) en 14 februari 1952 
(A1·r. Yerb1·., 1952, blz. 302; Bull. en PASIC., 
1952, I, 349). 
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arrest, op 26 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 tot 12 van 
de wet van 6 september 1895, betreffende 
de rechtspleging v66r het hof van .beroep 
ter zake van directe belastingen, welke 
schending een schending van de rechten 
der verdediging met zich gebracht heeft, 
doordat het bestreden arrest, door te wei
geren een verzoek om een expertise, door 
aanlegger in regelmatige conclusies ge
daan, in te willigen, definitief over de 
grond uitspraak heeft gedaan, dan wan
neer aanlegger zich bij <lezelfde conclu
sies uitdrukkelijk voorbehon<len had na 
de expertise over de gron<l te concluderen 
en zijn bemerkingen nopens ue andere 
betwiste punten dan <lie waarover de ver
zochte expertise zou lopen, bij pleidooi 
voor te brengen : 

bverwegende dat geen der in het mid
del ingeroepen wetsbepalingen aan het 
hof van beroep verboocl over lle grond uit
spraak te doen ten aanzien van het ge
heel van het bij dit hof door het beroep 
aangebracht geschil; dat artikel 11 van 
de wet van 6 september 189·5, hetwelk ter 
zake toepasselijk is, bepaalt dat de door 
het hof van beroep uitgesproken arresten 
«in elk geval ll geacht worden op tegen
spraak te zijn gewezen zelfs ingeval een 
der partijen bij het oproepen der zaak 
verstek laat gaan; 

Dat mitsdien het niet-concluderen van 
aanlegger nopens alle tot de grond betrek
kelijke grieven welke hij in zijn beroep 
opwierp, dan wanneer verweerder in cas~b 
over deze grieven geconcludeerd had, 
het hof van beroep niet belette ·over het 
geheel van die betwistingen door een op 
tegenspraak gewezen ·arrest uitspraak te 
doen; 

Dat dienvolgens, waar aanlegger zich 
bij conclusies ertoe beperkt heeft te ver
klaren dat hij de gezamenlijke in zijn 
beroep vermelcle grieven hanclhaaft, hoe
wei hij slechts twee ervan ontwikkelt, 
hij het enkel aan zichzelf moet wijten 
niet alle grieven die hij nopens de grond 
van het geschil opwierv ontwikkeld te 
hebben en hij het hof van beroep, het
welk overeenkomstig cle wet uitspraak 
gedaan heeft, niet kan aanwrijven hem 
niet verzocht te hebben tot alle cloelein
clen te concluderen en te pleiten; 

Dat het micldel naar recht faalt; 
Over het tweelle middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van <le Grand
wet, doordat het bestre<len arrest, bij het 
onderzoeken van aanleggers grieven no
pens het winstpercent op de verkoop van 
bier op 't vat aangenomen heeft dat aan
legger (( bijgevolg met een liter bier 
slE'chts drie glazen vult ll, doch desniette
min het beroep op dit punt niet gegrond 

verklaard heeft, aldus de redenen en het 
dispositief onverenigbaar, want tegen
strijdig makend : 

Overwegencle dat, aangaande het ver
kopen per glas van bier op 't vat, het 
bestreden arrest, na door zijn redenen de 
door de controleur gevestigde aanslag, 
met juistverklaring ervan, goedgekeurd 
te hebben, door zijn dispositief de door 
de directeur der belastingen nopens die 
kwestie gegeven beslissing· aanueemt, dan 
wanneer nit de procedurestukken blijkt 
dat de directeur, in dit opzicht de door 
de coutroleur gevestig<le aanslag wijzi
gend, de winst, gemaakt op het verkopen 
van bier op 't vat verhoogde; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden ar
rest betreffende deze vraag redenen in
houclt welke met het dispositief strijdig 
zijn; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, vermits de beslissing 

van de directeur op het betwist punt en
kel de aanslag over dienstjaar 1950 ver
hoogd heeft, <le verbreking tot deze aan
slag moet beperkt blijven; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel voor zoveel het 
aanleggers beroep niet gegrond verklaart 
ten aanzien van het winstpercentage op 
de verkoop van bier op 't vat dat voor 
de aanslag over het dienstjaar 1950 in 
aanmerking dient te worden genomen, en 
voor .zoveel het over de kosten uitspraak 
doet; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt aanlegger en ver
weerder elk tot de helft der kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

29 mei 1956. - ze kamer. - Voon11itter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - VersltLgge-uer·, H. Moriame. -
Gelijkltbiflende concl~bsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter's, HH. Ba
kelants (van de Balie van het Hof van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 29 mei 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - CONSULAIRE AMBTENA· 
REN IN BELGIE GEACCREDI'l'EERD EN ONDERDA
NEN VAN DE S'l'AA'l' DIE ZIJ VER'l'EGENWOORDI
GEN. - ARTIKEL 58 VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN. - GEEN VRIJS'l'ELLING VAN 
AANGIF'l'E IN DE EX'l'RABELASTING AANGAANDE 
DE Ul'l' 'l'OEVALLIGE OPERA'l'IEN BEHAALDE BA· 
'l'EN. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'llABELAS'l'ING. - DOOR DIE BELAS'l'ING 
GE'l'ROFFENE INKOnfSTEN_, \YINS'l'EN EN EATEN. 
- NIE'l' NOODZAKELIJIC AAN DE GEWONE BE
LASTINGEN ONDER\VORPENE INKO~ISTEN, \V"IN
STEN EN EATEN. - HOEDANIGHEID VAN BELAS
'l'INGSCHULDIGE VAN IJE EX'l'RABELAS'l'ING. -
HOEDANIGHEID WAARUI'l' DIE VAN BELAS'l'ING
SCHULDIGE VAN DE GE,VONE BELASTINGEN NIET 
MAll AFGELEID WORDEN. 

go INKOMSTENBELASTINGICN. 
EJX'l'RABELAS'l'ING. - .AO'l'IVA ~WELKE YER
MOED WORDEN BELAS'J'BAAR TE ZIJN KRAOH
'l'ENS ARTJKEL 2, PARAHRAAll' 3, VAN DE \VET 
VAN 16 OCTOBER 1945. - ACIIVA WAARVAN 
ENKEL 1viOGEN AFGETROICKEN \:VORDEN DIE 
WELKE OP 1 JANUARI 1940 IN HE'l' BEZI'l' VAN 
DE BELAS'l'INGSCHULDIGE \¥AREN EN DIE WEL
KE ARTillEL g, PARAGRAAF 2, VERMOED'l' OP 
10 MEl 19!0 IN ZIJN BEZIT GEWEEST 'l'E ZIJN. 

1° Artilcel 58 vnn lle snmengeschnlcellle 
wetten betTej]'enlle lle inlcomstcnbelns
Ungen stelt lle eons·ulni·re ambtenn1·en 
in Belgi!J gcnccTetUteenl en ontlerllanen 
van tle Stnnt tl'ie z:ij veTtegen-woonligcn 
niet v1·ij van tle ve·rpl'ichting een nan
gifte in lle ext·rabelast-ing in te tlienen 
nangaantle tle rJoor hen 11U toevallige 
ope·mtiCn behfwltle baten. 

2° De inkomsten, winsten en /)({,ten welli;e 
de ext1·abelasUno t·reft zijn n·iet nood
zalcel'ijk awn tle yewone belastfngen on
tler'W01'1Jen (1) ; dienvolyens, mag 1tit de 
enlcele hoetlanigll eid van belasUnysch1tl
flige van cle extnLbelasting fl'ie van be
last-ingsch1tltliye van tle yewone belas
tingen n·iet nfyeleid wortlen. 

go Van tle acti'Va wellce, knwhtens wrti
T,;el i2, pantm·aaf 3, 'Van ae wet Vfln 
16 october 1945, vermoed worflen Vfln 
belast1Ja1·e ·inlwmsten vooTt te lcornen 
mogen enkel afgetrolclcen wonlen de 
acl'ivfl ten aanz·ien Vfln wellce fle belas
tingsch1tlfl'ige het bewijs zan bijbrenyen 
flat zij op 1 jannari 1940 bestontlen en 
fUe nozwns 1,()elJce flrtUcel 3, pararJraflj i2, 
van tUe wet vennoeclt of toelaat te be
wijzen flat zij op 10 mei 1940 in het 
1Jezit van fle belastinyschulcUge geweest 
z·ijn. 

{DORIGATO, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER. VAN FINANCIEN.) 

AHREST. 

HET HOJJ'; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 2 februari 1955 gewezen doqr 
bet Hof van beroep te Brussel; 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
schenc1ing van de artikelen 97 van de 

(1) Raaclpl. verbr., 24 januari 1956 (sup1·a, 
blz. 411; Bull. en PAsrc., 1956, I, 527). 

Grondwet, 141 en 470 van bet Wetboek 
van burgerlijke recbtsvordering, 1134, 
1319, 1g22, 1ggo van bet Burgerlijk Wet
bock, 53, 54, 55, 56, 58 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, s:;tmen
geschakeld bij besluit van g1 juli 1943, 
vervolgens bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 1, 2, g, 7, 19 van de wet 
van 1() october 1945, tot invoering van de 
extrabelasting op exceptionele winsten, 
doorclat bet bestreden arrest, om de liti
gieuze aanslagen te recbtvaardigen, uit
clrukkelijk verklaart, inzonderbeid aan
gaamle de extrabelasting, << clat uit die 
gezamenlijke omstandigbeden tekenen en 
inclicH~n (art. 55 van de samengescbakeltle 
wetten), bet feit blijkt dat .de in 1942 in 
bet bezit van Pierre Dorigato gevonden 
sommen uoor hun tegenstelling met dezes 
bekencle inkomsten nitzonclerlijk aanzien
lijk zijn ll : eerste ondenleel, dan wan
neer, volgens de beslissing van aanslag 
van ambtswege van 1 december 1948 
(stuk... van bet administratief dossier), 
de onderscbeiden aanslagen van ambts
wege waren gevestigd geworden en niet 
op grondslag van voormeld artikel 55; 
tweede onderdeel, dan wanneer die aan
slagen, in zover zij van ambtswege ge
vestigd werclen, onwettelijk waren daar 
de voorwaarden niet vervuld waren welke 
artikel 50 van de same~ngescbakelde wet
ten uitdrukkelijk stelt voor de vestiging 
van ambtswege van de aanslag; derde 
ondercleel, dan wanneer het ontbreken 
van aangifte, waarvan sprake in dit arti
kel, wat de belastingschuldige Pierre Do
rigato, rechtsvoorganger van aanlegsters, 
betreft, niet kon aangevoercl worden om 
de reclenen dat bij, als in Belgie geaccre
diteerd consnl, kracbtens de bepalingen 
van artikel 58 van de samengescbakelde 
wetten vrijgestelcl was << van elke aan
gifte en van elke belasting wegens· de in
komsten bedoeld bij artikel 14, para
graaf 1, 4°, en de vergoeclingen bedoeld 
bij 2° en go van paragraaf 1 van arti
kel 25, alsmede van de aanvullende per
sonele belasting ll 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegencle dat bet bestreclen arrest 
geen toepassing maakt van de in arti
kel 55 van de samengeschakelde wetten 
omscbreven aanslagprocedure, cloch zich 
ertoe beperkt de wijze van bewijslever1~1g 
door feitelijke vermoedens te gebruiken 
ten einde de hoedanigbeid van onderbe
vige aan de extrabelasting te recbtvaardi
gen en bet beclrag van de in de gewone be
lastingen belastbare gronds·Iag te bewij
zen; clat het bestreden arrest ten over
vloede in dit opzicbt artikel 55 van de 
samengescbakelde wetten aanbaalt bet
welk, in zover bet bewijslevering door 
feitelijke vermoedens voorziet ten einde 
de werkelijkbeid van materiele feiten te 
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bewijzen van welke ue verschuldigdheid 
der 'belasting afgeleid wordt, enkel een 
algemeen beginsel in toe passing brengt; 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
milldel, hetwelk op een onjniste verkla
ring van de bestreden beslissing rust, in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede en het derde onuer
deel samen : 

Wat de extrabelasting· betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
wettelijk beslist dat artikel 58 van de sa
mengeschakelde wetten de rechtsvoorgan
ger van aanlegsters niet vrijstelde van de 
verplichting een aangifte in de extrabe
Jasting in te dienen aangaande de door 
hem nit toevallige operatH~n gehaalde 
baten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat noch de belastingschnldige, 
noch aanlegsters de voorgeschreven aan
gifte ingediend hebben, en aldns de toe
passingsvoorwaarden voor aanslag van 
ambtswege aangednid heeft; 

Dat het middel in clit opzicht niet kan 
aangenomen worden; 

Wat de gewone belastingen betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt te releveren dat « nuar
·clien de administratie bewezen lweft dat 
Dorigato aan de extrabelasting onderhe
vig is, zij juist daardoor aantoont dat hij 
winsten gemaakt heeft welke vreemd zijn 
a an de door belastingvrij dom gedekte 
winsten (art. 58 van de samengescha
kelde wetten) JJ, en daaruit afleidt dat 
Dorigato de hoedanigheid van belasting
plichtige in de gewone belasting·en heeft; 

Overwegende dat de exceptionele in
komsten, winsten en baten welke de ex
trabelasting treft niet noodzakelijk aan 
de gewone belastingen en inzonderheid 
aan de bedrijfsbelasting onderworpen 
zijn; dat znlks inzonderheid het geval is 
voor nit toevallige verrichtingen voort
spruitende baten; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
nit het enkel felt dat Dorigato aan de 
extrabelasting onderhevig was, niet wet
telijk kon afieiden dat hij insgelijks be
lastingschnldige van de gewone belastin
gen was; 

Dat het middel in clit opzicht gegrond 
is; 

Over het tweede midtlel, afgeleid uit de 
schending van dezelfde wetS'bepalingen 
als de in het eerste middel aangednide, 
doordat het bestreden arrest, om de in de 
extrabelasting belastbare grondslag te 
bepalen, zich ertoe beperkt heeft afzon
derlijk twee sommen van 600.000 frank en 
800.000 frank in aanmerking te nemen, 
welke bevonden zijn onderscheidenlijk op 
1.3 januari en 19 mei 1942 in het bezit van 
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Pietro Dorigato, rechtsvoorganger van 
aanlegsters, geweest te zijn : eerste on
derdeel, dan wanneer die sommen in ge
nen dele een bedrijfsinkomen met han
delskarakter belichamen dat gednrende 
het belastbaar tijdperk werd bekomen, 
hetzij op zichzelf, vermits de oorsprong 
en de oorzaak ervan onbekend zijn, noch 
door het houden ervan door belangheb
bende, vermits niets bewijst of aantoont 
dat zij gedurende bewust tijdperk zonden 
bekomen zijn geworden; tweede onder
dee!, clan wanneer, al is bij artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
tot invoering van de extrabelasting, ee~ 
vermoeden van belastbare inkomsten in
gesteld met betrekking tot de in clie wets
bepaling opgesomde sommen en waarden, 
dez,e sommen en waarden evenwel niet af
zonderlijk mogen in aanmerking genomen 
worden : zij moeten de elementen vormen 
van een vermogensbalans, samengesteld 
nit actieve en ]:fassieve bestanddelen; dat 
geheel het stelsel van de wet van 16 octo
ber 1945 bernst op ue vergelijking die 
moet worden gedaan tnssen de toestancl 
van de belastingschuldige op 1 januari 
1940 en de in october 1944 geconstateerde 
activa; dat de aan de extrabdasting on
derwonlen exceptionele winst enkel de 
winst is cUe, ~n de loop van het belastbaar 
tijdperk van 1940 tot 1944, de tijdens het 
referentietijdperk behaalde inkomsten 
overschreden heeft, overeenkomstig de on
derscheiden formnles, in bovengemelcle 
wet gegeven, inzonderheid in haar artike
len 3 en 7; het in aanmerking te nemen 
belastbaar tijdperk is geen jaarlijks tijd
perk : het is een globaal tijdperk dat een 
geheel vormt hetwelk loopt over de jaren 
1940 tot 1944 : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende, enerzijds, dat de belas

tingsclmldigue aan de extrabelasting on
clerworpen is op de baten welke opgesomd 
zijn in artikel 2 van de wet van 16 october 
1945 en door hem behaald werden gedn
rende het belastbaar tijdperk, zonder dat 
het nodig zij dat hij die baten door zijn 
persoonlijke bedrijvigheid verwezenlijkt 
heeft; da t anderzij ds, het bestreden ar
rest, na vastgesteld te hebben dat het 
honden van de s'Ommen van ()00.000 franl;: 
en 800.000 frank in de loop van het jaar 
1942 aan het licht is gekomen, wettelijk 
beslist dat die sommen krachtens arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 1() oc
tober 1945 vermoed worden, van in de 
extra bela sting belastllare inkomsten voort 
te komen; 

Dat clit onderdeel Yan het midclel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegende clat, in het stelsel van de 
wet van 16 october 1945, van de activa 
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welke vermoed worden belastbaar te zijn, 
enkel afgetrokken mogen worden als v66r 
1 januari 1940 bestaande, de activa ten 
aanzien van welke de belastingschuldige 
het bewijs zou bijbrengen dat zij op die 
datum bestonden, en de activa welke 
krachtens artikel 3, paragraaf 2, vermoed 
worden op 10 mei 1940 in het bezit van de 
belastingsclmldige geweest te zijn ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
nopens deze laatste vaststelt, zonder in 
het tniddel gecritiseerd te worden, dat de 
admmistratie deswege een som van 
100.000 frank als liquide activa afgetrok
ken heeft; 

Dat, anderzijds, aanlegsters geen an
dere, op 1 januari 1940 bestaande activa 
aanduiden, waarvan zij aftrekking vo6r 
de .rechter over de grond verzocht hebben, 
en welke deze niet in aanmerking· zou 
hebben genomen; 

Dat eruit volgt dat het middel zonder 
belang, en dm·halve niet ontvankelijk is; 

Overwegende da t een referentiewinst 
niet in aanmerking mag worden genomen 
dan in de bij de .wet bepaalde voorwaar
den; 

Dat dienvolgens, nu aanlegsters de door 
de rechter miskende omstandigheden niet 
preciseren, welke de aftrekking van een 
referentiewinst hadden kunnen rechtvaar
digen, het middel in feite niet met rede
nen omkleed is en dat derhalve de ge
grondheid ervan door het hof niet kan 
worden nagezien; 

Dat het middel in dit opzicht bijgevolg 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, enkel in zover bet uitspraak 
doet over de aanslagen in de gewone be
lastingen welke voor het dienstjaar 1946 
gevestigd werden bij na vordering van 
rechten der dienstjaren 1942 en 1943, en 
het aanlegsters tot de kosten veroordeelt; 
verwerpt de voorzienjng voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de helft der 
kosten en aanlegsters tot de wederhelft 
ervan; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

Du 29 mei 1956. - 2" kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjlclui
dende conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Ple-iters, HH. Urbain (van de 
Balie te Bergen) en Van Leynseele. 

le KAMER. - 31 mei 1956 

OORLOGSSCHADE. - NIETIGHEID VAN ZE
KERE OVEREENKOMSTEN GESLOTEN TER GELE-

GENHEID VAN EEN PROOES-VERBAAL VAN VAST
Sl'ELLING OF SOHA'l'TING VAN- OORLOGSSOHADE. 
- BESLUITWE'l' VAN 19 SEPTEMBER 1945, AR
'l'illEL 9, EN WET VAN 1 OCTOBER 1947, ARTI
KEL 66. - NIETIGHEID VAN OPENBARE ORDE. 

De betJal-ingen vnn de art·ilcelen 9 van de 
beslnitwet van 19 septembe-r 1945 en 6() 
van de wet van 1 october 1947, die niet-ig 
verlcla1·en zelcere ove1·eenlcomsten ges!o
ten ter gelegenhe·id vcm een proces-vm·
baal van vaststellin.Q ot schatting van 
oo'l'logsschade, hebben n·iet enlcel de be
schenning van private interesten tot 
doel ,· zij strel"lcen oolr; ertoe de specula
ties in oo·rlogsschade te beletten en de 
StaatsjinancWn te vr-ijwaren en zijn ttl
dtr.s ·van openbar·e onle (1). 

(BEGUIN, T. N. V. (( LE RECOURS BELGE ».) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te ;Brussel; 

Overwegende dat nit <le aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat aanlegger, 
het proces-verbaal van vaststelling opge
maakt hebbend met het oog· op het vor
deren van de door verweerster geleden 
oorlogsschade, met haar op 5 april 1945 
een overeenkomst sloot waarbij ze hem 
belastte de plannen en aanbeste<lingsvoor
waarden op te maken van de werken 
welke zij aan het onroerend goed zou 
doen uitvoeren, alsook met het beleid van 
de werken; 

Dat een tweede overeenkomst tussen 
partijen op 10 juni 1948 werd gesloten 
waarbij beiden erkemlen dat de door ver
weerster betaalcle sommen haar schuld 
aangaancle de reeds uitgevoerde presta
ties kweten, en waarbij verweerster zich 
andermaal verboncl <le rechten van aan
legger als architect te vrijwaren indien 
zij het onroerend goecl zou herbouwen en, 
in geval van aankoop van een ander on
roerend goed, hem de veranderingswerken 
toe te vertrouwen; 

Dat de grondslagen welke moesten die
nen om de honoraria van aanlegger te 
bepalen dam·in waren aangeduid; 

Overwegende dat, verweerster beroep 
geclaan hebbend op een andere architect, 
aanlegger .ze tot betaling ener som van 
164.500 frank heeft gedagvaard, bedrag 
van de honoraria welke hem volgens de 
overeenkomst van 10 juni 1948 zouden ver
schulcligd geweest zijn; 

(1) Raadpl. Pasin., 1945, blz. 736; Parlem .. 
besch., Kamer, buitengewone zittijd 1946, 
n' 181 (conm1entaar van artikel 75 van het 
wetsontwerp, artikel 66 van de wet geworden}. 
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Overwegende dat de rechter over de 
grond zijn eis heeft afgewezen steunend 
op a'rtikel 6() van de wet van 1 october 
1947; dat hij in feite beschouwd lleeft dat 
de aangegane verbintenissen, zo in de 
overeenkomst van 10 juni 1948 als in die 
van 5 april 1945 << genomen waren geweest 
ter gelegenlleid van de vaststelling ll ; 

Over llet eerste middel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322, 2044, 2052, 2054 van llet Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat llet bestreden arrest aanleggers 
oorspronkelijke vordering niet gegrond 
lleeft verklaard om reden dat de overeen
komsten van 5 april 1945 en 10 juni 1948 
nietig en van gener waarde waren om 
aangegaan te zijn geweest ter gelegenlleid 
van een proces-verbaal van vaststelling 
van oorlogsscllade, zonder echter genoeg
zaam naar recllt te onclerzoeken of, zoals 
aanlegger llet in .zijn exploot van recll ts
lngang en in zijn regelmatig v66r de recll
ters over de grond genomen conclusles 
beweerde, de overeenkomst van 10 juni 
1948 waarop de vordering gegrond was 
wel llet karakter van een dading had, 
onder' voorwendsel da t « zelfs indien ze 
diencle bescllouwd (quoa non) als een cia
ding ... elke dading ter uitvoering van een 
nietige titel aangegaan, ook door nietig
heid getroffen is (artikel 2054 van 11et 
Burgerlijk Wetboek) ll, dan wanneer ar
tikel 2054 van llet Burgerlijk Wetboek 
slecllts een toepassing is van de regels 
vermeld in artikel 2052 van het Burger
lijk Wetboek, dat in strijd met llet ge
meen recllt, de rechtsclwaling als oorzaak 
van nietigheid der dadingen tan de hand 
wijst, om enkel de feitelijke dwaling in 
aanmerking te nemen, derwijze dat, in de 
door artikel 2054 beoogde onderstelling en 
welke het bestreden arrest in aanmerking 
neemt, de partij die slechts de titel geldig 
dacht tengevolge van een rechtsdwaling 
zich op de nietiglleid van de dading niet 
kan beroepen, doordat llet bestt•eden ar
rest, door dienvolgens te beschouwen clat 
aanlegger in verbreking « (zijn rechten) · 
vindt in de overeenkomst van 5 april 1945, 
welke, nietig zijncle, de naderhandse alde 
(van 10 juni 1948), die er het gevolg van 
is, duet vervallen zelfs indien zij, ( q?wrl 
non) diende bescllouwd als een dading ll, 
dan wanneer nit llet gel1eel van de andere 
beweegredenen van het arrest blijkt dat 
verweerster de overeenkomst van 5 april 
1945 slecllts geldig heeft kunnen bescllou
wen ten gevolge van een clwaling omtrent 
llet recllt welke, wettelijk ondoeltreffend, 
de naderllandse aangegane dading recllts
geldig liet, de artikelen 2052 en 2054 van 
het Burgerlijk vVetboek in het middel 
aangeduid lleeft geschonden, en doordat 
de rechters over de grond altlians, door 
zicll er bij te beperken eenvoudigweg 
door de woorden q?Wrl non, de benaming 

van « dading ll af te WIJzen door aanleg
ger gegeven aan de overeenkomst van 
10 juni 1948, waarvan de vordering de 
uitvoering beoogde, om reden dat llet on
derzoek naar de juiste juridische tepa
ling van de verricllting hun ter zake zon
der belang voorkwam, clan wanneer ze 
integendeel beslissend was en zonder die 
verwerping met redenen te omkleclen, bi.i
zonderlijk ten aanzien van de wettelijke 
voorwaarden van de dacllng en van het 
bestaan van llet door aanlegger aange
voerd gescllil waaraan gezegde overeen
komst een eincle moest maken, en zoncler 
anderzijds om llet even welke andere be
naming voor te stellen, hun beslissing 
niet voldoende naar recllt met reclenen 
llebben omkleed (scbending van artikel 97 
van de Grondwet), en bet a an de over
eenkomst van partijen del. 10 juni 1948 
verscbuldigd geloof geschonden bebben 
(schending van de andere in het middel 
aangeduide wetsbepalingen) ; 

Over de drie onderdelen samengevoegd; 

Overwegende dat de recbter over de 
grand weliswaar erop wijst, zoals het 
middel llet doet opmerken, dat .zelfs in
dien de overeenkomst van 10 juni 1948 
llet karakter van een dading had, de re
clama tie "\•an aanlegger niet zou gerech t
vaardigd zijn; 

Overwegende ecllter dat llij weigert aan 
gezegde overeenkomst dit karakter toe te 
kennen; 

Dat hij er zich niet toe beperkt de mo
gelijkheid van een eluding nit te sluiten, 
zoals aanlegger beweert, door de woorden 
q7torl non te gebruiken, doch dat llij aan 
het contract van 10 juni 1948 een andere 
benaming geeft ; 

Dat llij uitdrukkelijk verklaart « dat 
de akte van 10 juni 1948 in werkelijkheid 
de grondovereenkomst van 5 april 1ll45 
aanvult ll en dat aanlegger, in bet bezit 
van de verbintenis van verweerster op 
5 april 1945 bekomen, llaar ertoe beeft ge
bracht zich op onbeperkte wijze en in al 
de door de akte van 10 juni 1948 be
schouwde gevallen te ver!Jinden; 

Overwegende dat het middel, in zover 
bet op de schending steunt van de wette~ 
lijke beginsels in zake dading, aldus een 
overbodige reden van het arrest bestrijdt; 

Overwegende dat, om de juridische 
aard van de overeenkomst van 10 juni 
1948 te· bepalen, de rechter over de grond 
op de respectieve bestanddelen van de 
twee tussen partijen achtereenvolgende 
contracten steunt, en dat hij, om te be
slissen dat de overeenkomst van 10 juni 
1948, zoals die van 5 april 1945, ontstaan 
is ter gelegenheid van de vaststelling door 
aanlegger opgemaakt, steunt zowel op de ' 
aangehaalde ·elementen als op een brief 
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door aanlegger op 13 mei 1948 aan ver
weerster gezonden ; 

Overwegende dat de interpretatie, aan 
de overeenkomst van 10 juni 1948 gege
ven, niet onverenigbaar is met de bewoor
dingen ervan, en dat het hof van beroep 
voldaan heeft aan de vereisten van arti
kel 97 van de Grondwet zijn beslissing 
met red en en te omkleden; 

Da t het mid del in geen enkel zijner 
onderdelen kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, bijzonder
lijk !:1, 1 o, van de besluitwet van 19 sep
tember 1945 betreffencle de aangifte van 
oorlogsschade aan private goederen, 66, 
bijzonderlijk 66, paragraaf 1, 1°, van de 
wet van 1 october 1947 betreffende de her
stelling der ooi'logsschade aan private 
goederen, en 97 van de Gronclwet, cloor
dat, om te komen tot de vernietiging van 
de overeenkomsten . van parti.ien dd. 
5 april 1945 en 10 juni 1948 en aan aan
legger alclus de in artikel 10 van die laa t
ste overeenlmmst bedongen honoraria en 
vergoeclingen te weigeren, het bestreden 
arrest aan artikel 9 van ae besluitwet 
van 1G september 1945 en aan artikel 66 
van de wet van 1 october 1947 het karak
ter van openbare orcle toekent, « wat voor 
gevolg heeft alle strijclige overeenkomsten 
te cloen vervallen 11, clan wanneer 'die 
wetsbepalingen enkel de bescherming re
gelen van private belangen en dat de 
rechters over de grond dienvolgens zon
der de in bet middel dangeduicle w~tsbe
palingen te schenden, niet mochten nala
ten te onclerzoeken of het gevrijwaard 
belang in hoofde van verweerster bestond, 
en of llet geschonden was geweest : 

Overwege.ncle dat, zo uit het verslag 
aan de Regent welk de besluitwet van 
19 september 1945 voorafgaat en uit de 
voorbereiclencle .werkzaamheclen van de 
wet van 1 october 19'!7 als uit de econo
mie van gezegcl besluit en van gezegde 
wet, blijkt dat ue artikelen 9· van de be
sluitwet en 66 van de wet niet enkel de 
bescherming van private interesten tot 
doel hebben, clocll ertoe strekken de spe
culaties in oorlogsschade te beletten, 
welke gevaarlijk voor de StaatsfinancH~n 
zijn; clat cUe bepalingen alclus van open
bare orcle zijn, en clot de rechter over de 
groncl dienvolgens niet moest nagaan of 
de overeenkomst welke hij nietig ver
klaart, de private belangen trof welke de 
wetgever had willen beschermen; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

31 mei 1956. ~ 1° kamer. - l'oorz-itter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - l'er
slaggever, H. Piret. - Gelijlclwidende 

aoncl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters,. 
HH. Van Ryn en Simont. 

1 e KAMER. - 3} mei 1956 

1° DEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGO 
GELOOF. - 00NCLUSIES VERWIJZEND NAAR. 
ENE FACTUUR, MAAR VASTS'l'ELLEND DAT BIJ
ZONDERHEDEN VAN DE VERRICH'f!NG VERSCHIL
LEND WAREN. - ARREST BESLISSEND DAT DE 
'l'ERMEN VAN DE FACTUUR DE JURIDISCHE VER
RICHTING, WAARVAN DE GOEDEREN HET VOOR
WERP HEBBEN UI'fGEMAAKT, NIET JUIST WEER
GEI'EN. - GEEN SCHENDING VAN HET AAN DE 
CONCLUSIES VERSCHULDIGD GELOOF. 

2° KOOPHANDEL. HANDELAAR. - FAC-
TUUR. - BEWIJSKRACHT. - AR'l'IKEL 25, 
LID 2, VAN HET WE'l'BOEK VAN KOOPHANDEL. 
- BEWIJSKRACHT SLECHTS AAN EEN AANGE-· 
NOMEN FAC'l'UUR TOEGEKEND. 

1 o Schenclt het geloof niet dat verschjtl
digd is awn concl~tsies d·ie, al verwij
zencl •Juuw ene tactuur, vaststellen dat 
bijzonde?·he(len ·uan de bedoelde ve?-ricl~
t-ing ve1·schillencl wa1·en, he·t arrest dat 
besl'ist clnt de termon van de factwur de~ 
verrichting, waa1·van cle goederen wer
lcelijk het voorwe1·p hebben uitgernaalct, 
niet j~~ist wee1·geven. (Burgerlijk Wetb., 
art. 131!} en 1322.) 

2° De tactm~r, wnwman a1·tilcel 2G, lid 2,. 
van titel II' van boelc I van het Wet
boelv van lcoophandel bewijslcmcht toe
lcent, is een tact~tur die het voorwerp 
van een aanneming is ge·weest (1). 

{VAN I'l"l'ERJlEEK, T. VENNOO'l'SCHAP BIJ" WIJZE: 
VAN ENKELE GELDSCHIE'l'ING (( EXPORTAZIONE: 
AGRICOLA BAGLIONI E'l' COMPAGNIE Jl.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestrecleu 
arresten, op 10 november 195'! en 2 maart 
1955 gewezeu door het Hof van beroep te 
Brussel; · 

Over het enig micldel, afgeleicl nit cle 
schencling van de artikelen 25, boek I, 
van het Wetboek van koophandel, 1107, 
1134, 1135, i319 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek eu 97 van de Gronclwet, cloorclat 
het eerste bestreden arrest van 10 novem
ber 195'!, om de vorclering ontvankelijk 
te verklaren welke gericht was tegi:m 

(1} Verbr., 3 december 1953 (A1·r. Verbr.,. 
1954, biz. 232; Bull. en PASIC., 1954, I, 272). 
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aanlegger, die ontkende de koper van de 
goederen te zijn, geweigerd heeft aan te 
nemen dat de litigieuze facturen de ver
koop.aan de vennootschap Univers Fruits
Paris en de aanneming van deze als ko
per door verweerster bewezen, onder voor
wendsel dat nit de v66r het hof van be
roep voor aanlegger genomen conclusies 
zou gebleken zijn dat het opmaken van 
de facturen door verweerster, namens 
Univers Fruits-Paris, niet de juridische 
verrichtingen weergaf waarvan op dat 
ogenblik de gefactureerde goederen wer
kelijk bet voorwerp hadden uitgemaakt, 
de bewijskracht van de facturen en bet 
geloof aldus miskennend dat client ge
hecht aan bedoelde conclusies, waaraan 
het willekeurig een zin en een druag
wijdte gegeven heeft welke het niet ge
rechtvaardigd heeft en welke hun bewoor
dingen uitsluiten, en doordat beide be
streden arresten, tengevolge van die be
slissing, ten gronde over de waarde van 
de eis uitspraak hebben gedaan : 

Overwegende dat uit qe niet bestreden 
vaststellingen van het arrest door het hof 
van beroep op 10 november 1954 gewezen, 
blijkt da t de in het middel bedoelde fac
turen door verweerster opgemaakt zijn 
geweest << namens de firma Univers
Fruits-Paris >> en de melding onder meer 
vervatten « voor aan U verkochte goede
ren >>; 

Overwegende dat, zo aanlegger bij con
clusies erop wijst dat verweerster de fac
turen op naam van de vennootschap 
« Univers-Fruits » opgemaakt had, hi.i 
eveneens vaststelt dat de wagons fruit, 
voorwerp van die facturen, door verweer
ster aan de invoerder Rozes verkocht zijn 
geweest, welke Rozes ze opnienw aan de 
vennootschap « Univers-Fruits » verkocht 
en dat « de fruitbestellingen aan verweer
ster gegeven werden door de vennoot
schap Univers-Fruits namens en voor re
kening van de invoerder Rozes »; 

Overwegende, dienvolgens, dat door te 
beslissen dat « zelfs voor geintimeerde 
(aanlegger in verbreking) het opmaken 
van factul'en namens Univers-Fruits juist 
de juridische verrichtingen niet weergaf 
waarvan, op dat ogenblik, de gefactu
reerde goederen werkelijk het voorwerp 
hadden ultgemaakt », het arrest geenszins 
het aan de conclusies verschuldigd geloof 
heeft geschonden; 

(1) Raadpl. Pa1·lem. besch., Senaat, 1951-1952, 
n' 241; 1953-19M, n' 107; Pa1·lem. besch., Ka
mer, 1953-1954, n' 360. 

Wat betreft de schuldvordering van het 
slachtoffer van een aanslag tegen de personen 
of van verklikking aan de vijand, ten last!" 
van de dader van een misdrijf bedoeld in hoofd
stuk II, titel I, hoek II, van het Wetboek van 
strafrecht, schuldvordering welke oak bij voor-

Overwegende dat het arrest evenmin de 
bewijskracht heeft geschonden welke ar
tikel 25, lid 2, van titel IV van boek I 
van bet Wetboek van koophandel aan de 
factm·en toekent, daar die bepaling 
slechts toepasselijk is op de aangenomen 
factm·en ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

31 mei 1956. - 1° kamer. - VoorzUter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Bareel. - Gelijklnidende 
oonol·usie, H. Raoul I-Iayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
I-I. Delacroix. 

l e KAMER. - 31 mei 1956 

SEKWESTER DER GOEDEREN VAN 
PERSONEN .AAN WIE MISDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT WORDEN TEN 
LASTE GELEGD. - ScHULDVORDERING 
VAN HONORAR.IA BETREFFENDE DE VERDEDIGING 
VAN DE VERDACHTE. - VERPLICHTING, VOOR 
DE DIENS'l' VAN HET SEKWESTER, DIE SCHULD 
TE BE'l'ALEN BIJ VOORKEUR BOVEN DE CHIRO
GRAFAIRE SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN 
DE GESEKWESTREERDE. 

De sohttldvonle'l"ing van honoraria betref
fende de verded'i,gin,q van een persoon 
aan wie een misd1'ijf tegen de nUwen
dige veiUgheid van de Staat wordt ten 
laste gelegd en wiens goederen onde1· 
selcwester staan dient door de Dienst 
van het selcwester te worden betaald 
bij voorlcettr boven de ohi1·ogrataire 
sohu.ldvordm·in_qen ten laste van de ge
selcwestreerde (1) . (Wet van 20 maart 
1954, art. 14 en 15.) 

(DIENST VAN HET SEKWES'l'ER, T. TENEZ.) 

ARREST. 

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

keur boven de chirografaire schuldvorderingen 
dient te worden betaald en, daarenboven, bij 
voorkeur boven de schuldvordering van hono
raria betreffende de verdediging van de ver
dachte, zie wet van 9 juli 1951, art. 1; wet 
van 2{) maart 1954, art. 15, a!. 3 Pa•·lem. 
besch., Senaat, 1950-1951, n' 299 Pa1·le1n. 
bescA., Kamer, 1950-1951, n' 338 Parlem. 
besch., Senaat, 1953-1954, n' 107. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
·cling van de artikelen 1, 7 en 8 van de be
;sluitwet van 23 augustus 1944 bet:reffende 
het sekwester van vijandelijke goederen, 
recllten en belangen, 1, 6 en 8 van de be
·sluitwet van 17 januari 1945 betreffende 
het sekwester van de goederen van de 
personen aan wie misdaden en wanbe
drijven tegen de uitwendige veiligheid 
van de Staat worden ten laste gelegd 
en van de goederen van de verdachten 
(gezegd artikel 6 gewijzigd geweest zijn
·de door de besluitwet van 10 januari 1946, 
art. 1), 1, 2, 14, 15, 16 en 27 van de wet 
van 20 maart 1954 betreffemle de sekwes
tratie en de tegeldemaking van de goede
ren, rechten en belangen van personen 
wie misdaden of wanbedr'ijven tegen de 
uitwenclige vciligheid van de Staat wor
-den ten laste gelegd, en van de goederen 
der verdachten, 7, 8, 9, 12, 13 en 14 der 
hypotllecaire wet van 16 december 1851, 
doordat, bij bevestiging van llet vonnis 
waartegen beroep, het bestreden arrest 
.aanlegger veroordeelde in zijn hoedanig
heid van sekwester der goederen van de 
heer Felix Bruyninckx de som van 
218.333 fr. 50 te betalen, welke het bedrag 
vertegenwoordigt van de honoraria door 
·de rechtsvoorganger van verweerster ver
diend ingevolge de verdediging van voor
melde heer Bruyninckx v66r de militaire 
rechtscolleges, hoofdzakelijk steunend om 
.alclus te beslissen op de overweging dat, 
<lvereenkomstig artikel 15 van voormelcle 
wet van 20 maart 1954, de schuldvorderin
gen van de advocaten, die op strafgebied 
de verdediging verzekerd hebben van de 
personen aan wie misdrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de Staat ten 
laste worden gelegd, een voorkeursrecht 
genieten waardoor zij « bij voorafnemin
gen op het tegeldegemaakt actief betaal
llaar zijn v·66r de bevoorrechte belastin
gen, v·66r de chirografaire schulden die 
het sekwester voorafg·aan en v·66r de 
schuldvorderingen van de Staat wegens 
schadevergoeding en verbeurdverklaring )), 
dan wanneer de Dienst van het sekwester, 
verplicht het passief te betalen ten belope 
van het onder sekwester gesteld actief 
.alleen, na de tegeldemaking van het ac
tief en in het geval waarin, zoals in on
derhavige zaak, het actief onvoldoende is 
om integraal al de S'chuldeisers te betalen, 
po:ridspondsgewijs tot de verdeling tus
sen de schuldeisers van dezelfde rang 
diende over te gaan; en dan wanneer, zo 
voormeld artikel 15 aan de advocaten, die 
-de verdediging waargenomen hebben van 
de personen venlacht van inbreuken op 
hoofdstuk II van titel I van boek II van 
het Strafwetboek << een voorkeursrecht >> 
toekent voor het betalen van hun honm·a
ria, kosten en uitschotten, het geenszins 
lleschikt dat het kwestieus recht zich zou 
uitoefenen ten opzichte van om het even 

welke schuldvorderingen, onder meer van 
die welke vloeien nit chirografaire schul
den die het sekwester voorafgaan, doch. 
wel uitsluitend ten opzichte van de « aan 
de Staat verschuldigde schuldvorderin
gen >>: 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het vonnis waartegen hoger beroep, het 
bestreden arrest aanlegger veroordeelt 
tot het betalen van de honoraria verdienil 
door de rechtsvoorganger van verweester, 
die de verdediging waargenomen had. van 
een persoon beticht van misdaden tegen 
de uitwendige veiligheid van de Staat, 
waarvan de goederen, rechten of belangen 
onder het door de besluitwetten van 
28 augusti1s 1944 en 17 januari 1945 voor
ziene sekwester stonden ; 

Overwegende dat het middel aan het 
arrest verwijt zijn beslissing gesteund te 
hebben op de beschouwing dat het voor
keursrecht door artikel 15 van de wet 
van 20 maart 1954 bepaald, namelijk op 
alle chirografaire schulden voorrang heeft 
welke het sekwester voorafgaan; 

Overwegende dat, luidens artikel14 van 
de wet van 20 maart 1954 betreffende de 
sekwestratie en de tegeldemaking van de 
goederen, rechten en belangen van perso
nen wie misdaden of wanbedrijven tegen 
de uitwendige veiligheid ,van de Staat 
worden ten laste gelegd, en van de goede
ren der verdachten, de Dienst van het 
sekwester tot de verdeling overgaat van 
de opbrengst van de tegeldemaking onder 
de diverse schuldeisers, met inachtneming 
van de rang en de voorrechten van ieder 
van hen; 

Dat, volg·ens artikel 15, lid 1, van de
zelfde wet, de honoraria, kosten en uit
schotten betreffende de verdediging van de 
personen aan wie misdrijven tegen hoofd
stuk II van titel I van boek II van het 
Wetboek van strafrecht ten laste worden 
gelegd bij voorkeur boven alle schuldvor
deringen ten bate van de Staat worden 
betaald; dat, naar luid van lid 3 van ge
zegd artikel, deze bepaling « geen afbreuk 
uoet aan tle bij de wet van 9 juli 1951 ver
leencle rechten der slachtoffers van oor
logsmisdaden en hun rechthebbenden, 
wier schuldvorderingen bij voorkeur bo
ven de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde worden betaald » ; 

Overwegende dat, door te oordelen dat 
het paste, bij een uitdrukkelijke bepaling 
van de wet van 20 maart 1954 te precise
ren dat de door de wet van 9 juli 1951 be
doelde schuldvorderingen hun rang hiel
den tegenover de honoraria, kosten en 
voorschotten betreffende de verdediging, 
de wetgever noodzakelijk aan die hono
raria, kosten en voorschotten het karak
ter van een schuldvordering heeft toege
kend waarvan de betaling bij voorkeur 
boven alle chirografaire schuldvorderin
gen moest gyschieden ; 
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Dat die interpretatie van de wet overi
gens duidelijk bevestigd wordt door de 
voorbereidende werkzaamheden; 

Dat inderdaad het verslag van de Com
missie van justitie van de Senaat, « de 
onafwendbaar rijzende twijfel of mis
verstand >> voorziende, voor de meest voor
komende gevallen, de orde, de voorrang 
bepaalt van voorafnemingen (voorrecht of 
voorkeur) en de chirografaire schulden 
die het sekwester voorafgaan slechts na 
de bevoorrechte belastingen plaatst, deze 
op hun beurt na de kosten, uitschotten en 
honoraria betreffende de verdediging ko
mende; 

· Overwegende dat de Commissie van jus
titie van de Kamer der volksvertegen
woordigers zonder voorbehoud verwezen 
heeft naar de ophelderingen door dit ver
slag gegeven; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

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

31 mei 1956. - 1" kamer. - VooTzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - VeTslag
gever, H. Bareel. - Gelijlcl·ztidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de T,ermicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Struye. 

le KAMER. - 31 mei 1956 

1° VERKOOP. - ROEREND GOED. - VER
KOOP MET 'fERMIJN VOOR DE BE'l'ALING VAN 
DE PRIJS EN DE OVERDRACH'l' VAN DE EIGEN
DOM. - BEDING VOLGENS HETWELK, BIJ NIE'l'
BETALING VAN DE PRIJS OP DE VAS'l'GESTELDE 
VERVALDAG, DE VERKOOP VAN RECH'fSWEGE 
EN ZONDER AANMANING ZAL ON'l'BONDEN ZIJN. 
- 0NTBINDING DIE GESCHIEDT BIJ HE'l' Ul'l'
OEFENEN, DOOR DE VERKOPER., VAN ZIJN 
RECHT OP ONTBINDING. 

2° BESLAG. - BURGERLDXE ZAKEN. -
SCHULDEISER VAN DE VERKRIJGER VAN EEN 
ROEREND GOED.- lNRESLAGNEMING.- PRIJS 
VAN HE'f GOED AAN VERKOPER NIE'l' BE'l'AALD. 

VERKOPER ZIJN R.ECH'l' OP ON'l'BINDING Ul'l'
OEFENEND. - VOORWAARDE VEREIS'l' OPDA'f 
DE INBESLAGNE1IING HEM ZOU KUNNEN TEGEN
GEWORPEN WORDEN. 

1° Wanneer·, bij een ve1'7C001J van een roe-

(1) Zie nota getekend R. H. onder het arrest 
in Bull. en PASIC., 1956, I, 1051). 

(2) RaadpL verbr., 21 rna art 1929 (Bull. en 
PASIC., 1929, I, 139); 9 februari 1933 (ibid., 
1933, I, 103) ; 23 rnei 1946 (A,.,.. V erb•· ., 1946, 
blz. 195; Bnll. en PAsrc., 1946, I, 2il4, en de 

rend goed met ter·m·ijn voo·r de betaling 
van de prijs en voo·r de overdracht van 
de eigendom, in het contl-act bedonger~ 
is dat, bij niet-betalin,q van de prijs op 
de vastgestelde ver·valdag, de verlcoop 
van rechtswege en onmiddellijlc zal ont
bonden worden, dit wil zeggen zonder 
voorafgaande aanmaning, is de verlcoop 
ontbonden door cle betelcening, aan de 
leaper· door· de verlcoper, van de 1titoefe
ning van zijn recht OtJ ant binding (1). 

2° Opdat het r-echt van de sclmldeiser· van 
de veTlwijger· van een r·oer-end goed, die 
OtJ dit goed beslag legt, dan wanneeT de 
pr-ijs eTvan aan de ver·koper- niet be
taald is, in samenloop kame met het 
recht van de ver-lcoper· op de ontbinding 
van de verli;oop en opdat, dienvolgens, 
het mo,qelijlc zij hem de inbeslagnenLing 
tegen te wer·tJen, moet deze de ontbin
ding voomfgegaan zijn (2). 

(N. V. «CREDIT INDUS'l'RIEL ET AUTOMOBILE 
DE BELGIQUE ll, T. DARGEN'l' EN HECQ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat een ven
nootschap «La Mosane Immobiliere ll, in 
wier rechten aanlegster in de plaats ge
steld is, in 1952 een vrachtwagen aan 
tweede verweerster verkocht had; dat, de 
verkoop gedaan was geweest met voorbe
houd van eigendom ten voordele van de 
verkoper tot aan de volledige afbetaling 
van de prijs ; dat in het contract bedon
gen was dat, bij niet-betaling op de ver
valdag van de voorziene afkortingen, de 
overeenkomst « onmiddellijk en van 
rechtswege >J ontbonden was; dat verweer
ster de zaak terug moest geven en dat, 
zo dit niet gebeurde, de verkoper ze 
mocht terugnemen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, tengevolge van het gebrek 
aan regelmatige betaling van de afkortin
gen, aanlegster, op 12 october 1953, het 
haar tengevolge van voormeld beding toe
behorend recht op ontbinding uitoefende; 

Overwegende dat aanlegster, die op
nieuw in bezit van de vrachtwagen wilde 
komen, tegenover de aanspraken van eer-

conclusie van de H. procureur-generaal Cornil, 
vooral blz. 211 en 212) ; 27 rna art 1952 (A,., .. 
Ye1·br., 1952, blz. 412; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 475, en de conclusie van de H. eerste advo
caat-generaal Raoul Hayoit de Terrnicourt) ~ 
FREDERICQ, bd. III, blz. 69. 
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.ste verweer<ler, chirografaire schuldeiser 
van tweede verweerster, stond die op 
1 december 1953 op gezegde vrachtwagen 
beslag had gelegd; 

Overwegende dat aanlegster, die eerste 
verweerc1er in opheffing van het beslag 
had gedaagd en het voertuig had opge
vorderd, door het bestreden arrest van 
haar vordering werd afgewezen; 

Over het middel, afgeleid uit <le schen
ding van de artikelen 1134, 1168, 1183, 
1184, 1582, 1583, 1584, 1604, 1612, 1613, 1650, 
1654 en 22m van het Burgerlijk Wetboek, 
7, 8, 9, 20 en bijzonderlijk 20, 5°, van de 
wet van 16 december 1851 op <le voorrech
ten en hypotheken, gezegd artikel 20, 5°, 
gewijzigd door de wet van 27 juli 1934, 
doordat, alhoewel het vaststelt dat in de 
plaats gesteld .zijnde van << La :Mosane 
Immobiliere ll die, op 27 augustus 1952, 
aan yerweerster een vrachtwagen ver
kocht had, en dit met voorbehoud van 
eigendom tot na vollecUge uitbetaling van 
de prijs, en met bec1ing dat bij niet-beta
ling de verkoop onmiddellijk van rechts
wege zou ontbonden zijn, de koper zich 
verbinc1end binnen de acht en veertig uren 
het gekregen materieel terug te geven en 
Llat, bij gebreke Llit te doen, verkoper ge
machtigd was het terug te nemen onver
schillig de plaats waar het zich bevond 
en zonder enige formaliteit, en alhoewel 
het erop wijst dat aanlegster, bij brief 
van 12 october 1953, verweerster ingelicht 
had da t, gezien zij zekere wissels niet 
gekweten had, de verkoop van 27 augus
tus 1952 ontbonc1en was en dat zij haar 
bi;i dezelfde brief aangemaand had de 
vrachtwagen binnen lle acht en veertig 
uren terug te geven, en nog releveert dat 
door een bij verstek op 10 november 1953 
gewezen vonnis de Rechtbank van koop
handel te Brussel c1e ontbinding van ge
zegde verkoop had uitgesproken, verweer
ster had veroordeeld tot de terugga ve van 
de vracht'l'l,agen binnen de acht en veertig 
uren van de betekening en, bij ontstente
nis hiervan, aanlegster machtigt om hem 
terug te nemen, desnoods bijgestaan door 
de openbare macht, het bestreden arrest 
aanlegsters vordering strekkend te horen 
zeggen dat zij enkele eigenares van de 
litigieuze vrachtwagen is en het recht had 
hem terug te nemen, niettemin . ontzegt, 
om teden dat die vrachtwagen zolang hij 
in bezit van verweerster bleef het panel 
van haar schuldeisers bleef, llerwijze dat 
verweerder, chirografaire schuldeiser van 
verweerster, op 1 december 1953 rechts
,gelc1ig op de vrachtwagen beslag kon leg
gen tengevolge van een bij verstek op 
24 september 1953 door de Rechtbank van 
koophandel te Luik gewezen vonnis, en 
dan wanneer, door de ontbinding ten 
voordele van aanlegster van de overeen
komst van 27 augustus 1052, ontbinding 
welke gezegde inbeslagneming voorafging, 

de litigieuze vrachtwagen zich niet meer · 
bevond in het vermogen van verweerster 
die hem maar enkel meer in handen had, 
derwijze dat hij opgehouden had van het 
panel llarer schuldeisers de(')l uit te ma
ken: 

Overwegende dat de uitoefening van het 
recht welk het verkoopcontract aan aan
legster erkende de ontbinc1ing van cUt 
contract tot gevolg heeft gehad; 

Dat wegens de ontbincling, ingetreden 
v66r de inbeslagneming door eerste ver
weerder gedaan, de verkochte vrachtwa
gen, zelfs ten opzichte van derclen, de 
eigendom van verkover opnieuw is gewor
clen, terwijl tweede verweerster hem zon
der titel nocl1 recllt in llanden llieltl; 

Dat de zaak, daar ze geen deel meer 
uitmaakte nm llet gemeenschappelijk 
panel van de sell uldeisers van tweecle ver
weerster, door aanlegster kon opgevor
derd worden, zonder dat de inbeslagne
ming van de derde, welke daarna ge
sclliedde, in de weg van die opvordering 
kon staan; 

Dat het mid<lel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt llet bestre
den arre::;t; beveelt dat melcling van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst cle zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

31 mei 1956. ~ 1" kamer. - l'oorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - l'er
slaggever, H. Piret. - Gel-ijklniclende 
conclttsie, H. Rhoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 1 juni 1956 

INK·OlVISTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSllELAS'l'ING. GEMEENSOHAPPELIJK 
BEDRIJF. - ALS ALGEMENE ONKOSTEN AF
TREKBARE LONEN VAN DE FAMILillLEDEN VAN 
DE (( ONDERNEMER ll. ~ ARTIKEL 27, PARA
GR.AAF 3, TWEEDE LID, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WET'l'EN. - DRAAGoWIJDTE VAN DIE 
BEPALING. 

De lonen van cle fa-milieleden in een ge
meenschappelijlc bedrijf clie, in de door 
a1·tikel 27, para{fntaf 3, t'weede lid, van 
de sa-men{feschalcelde wetten bepaalde 
voo1·waa1·den, ctls algemene onlcosten 
mogen af.qetmlclcen 'WOnlen vctn de win
ston van zttllc bedrijf, zijn die wellce 
toegelcenll zi:in nan lle familieleclen van 


