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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 (voorre.cht 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 Oommissie 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. - 1e kamer. - Voot·Z'itter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijlcl·uidende con
clusie, H. Raoul Hayoit ell:! T,ermicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Struye. 

l" KAMER. - 31 mei 1956 

1° VERKOOP. - ROEREND GOED. - VER
KOOP MET TERMIJN VOOR DE BE'l'ALING VAN 
DE PRIJS EN DE OVERDRACHT VAN DE EIGEN
DOM.- BEDING VOLGENS HE'i'WELK, BIJ NIET
BETALING VAN DE PRIJS OP DE VASTGES'l'ELDE 
VERVALDAG, DE VERKOOP VAN RECHTSWEGE 
EN ZONDER AAN.I.fANING ZAL ONTBONDEN ZIJN. 
- 0NTBINDING DIE GESCHIEDT BIJ RET urr
OEb'ENEN, DOOR DE VERKOPER, VAN ZIJN 
RECHT OP ONTBINDING. 

2° BESLAG. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
SCHULDEISER VAN DE VERKRIJGER VAN EEN 
ROEREND GOED.- INBESLAGNEMING.- PRIJS 
VAN HET GOED AAN VERKOPER NIE'l' BETAALD. 

VERKOPER ZIJN RECHT OP ONTBINDING UIT
OEFENEND. - VOORWAARDE VEREIST OPDAT 
DE INBESLAGNEMING HEM ZOU KUNNEN TEGEN
GEWORPEN WORDEN. 

1° Wanneer, bij een verlcoop van een roe-

(1) Zie nota getekend R. H. onder het arrest 
in Bull. en PAsrc., 1956, I, 1051). 

(2) Raadpl. verbr., 21 maart 1929 (Bull. en 
PASIC., 1929, I, 139); 9 februari 1933 (ibid., 
1933, I, 103) ; 23 mei 1946 (A,.,.. T' e1·b1·., 1946, 
biz. 195; Bnll. en PASIC., 1946, I, 2{)4, en de 

rend goed met ternt'ijn voor de betaling 
van de prijs en voo1· de ovet·dracht van 
de eigendom, in het conkact bedonget~ 
is dat, bij niet-betaling van de prijs op 
de vastgestelde veTvalllag, de verlcoop 
van t·echtswege en onmiddellijlc zal ont
bonden worden, dit wil zer1uen zonder 
voorafgannde nnnmnning, is de verlcoop 
ontbonden door de betelcening, ann de 
lcopet· dooT de verlcoper, vnn de ~titoefe
ning vnn zijn Techt 01J ontbinding (1). 

2° Oprlat het 1·echt vnn rle sclmlrleiseT van 
de verkrij_qet· vnn een roe·renrl goerl, die 
OtJ dit goed beslng legt, dnn wnnneer de 
prijs eTvetn aan de veTkoper niet be
tnnld ·is, in samenloop leo me met het 
recht van de verlcopet· op de ontbinding 
vnn de vet·l.;oop en opdnt, dienvolgens, 
het mogelijlc zij hem de inbeslagnen~ing 
tegen te werpen, moet deze de ontbin
ding voomfgegnnn zijn (2). 

(N. V. (( CR.f."DIT INDUSTRIEL ET AUTOMOBILE 
DE BELGIQUE>>, T. DARGENT EN HECQ.) 

ARRES'l'. 

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 », 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 » 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 biz. 211 en 212); 27 maart 1952 (A1~·. 
Yerbr., 1952, biz. 412; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 475, en de conclusie van de H. eet·ste advo
caat-generaal· Raoul Hayoit de Termicourt) ; 
FREDERICQ, bd. Ill, blz. 69. 
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.ste verweerder, chirografaire sclmldeiser 1 

van tweede verweerster, stond die op 
1 december 1953 op gezegde vrachtwagen 
beslag had gelegd; 

Overwegende dat aanlegster, die eerste 
verweerder in opheffing van het beslag 
had geclaagd en het voertuig had opge
vorclercl, door het bestretlen arrest van 
haar vordering werd afgewezen; 

Over het midtlel, afgeleill uit cle schen
Lling van de artikelen 1134, 1168, 1183, 
118±, 1582, 1583, 1584, 1604, 1612, 1613, 1650, 
l654 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
7, 8, 9, 20 en bijzonderlijk 20, 5°, van de 
wet van 16 december 1851 op de voorrech
ten en hypotheken, gezegcl artikel 20, 5°, 
gewijzigd door de wet van 27 juli 1934, 
doordat, alhoewel het vaststelt clat in de 
plaats gesteld .zijnde van « La Mosane 
Immobiliere ll die, op 27 augustus 1952, 
aan verweerster een vrachtwagen ver
kocht had, en clit met voorbehoud van 
eigendom tot na volledige uitbetaling van 
de prijs, en met !Jeding dat !Jij niet-beta
ling de verkoop onmiddellijk van rechts
wege zou ont!Jonde:n zijn, de koper zich 
verbindend binnen de acht en veertig uren 
het gekregen materieel terug te geven en 
clat, bij ge!Jreke tlit te doen, verkoper ge
machtigcl was het terug te nemen onver
scl!illig de plaats waar het zich !Jevond 
en zonder enige formaliteit, en alhoewel 
het crop wijst dat aanlegster, bij brief 
van 12 october 1953, verweerster ingelicht 
had dat, gezie:n zij zekere wissels niet 
gekweten had, cle verkoop van 27 augus
tus 1952 ont!Jonden was en dat zij haar 
bij dezelfde brief aangemaand had de 
vrachtwagen binnen de 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 de ontbinding van ge
zegde verkoop had uitgesproken, verweer
ster had veroordeeld tot de terugga ve van 
de vrachtwagen 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 bestreclen arrest 
aanlegsters vordering strekkencl te horen 
zeggen dat zij enkele eigenares van de 
litigieuze vrachtwagen is en het recht had 
llem terug te nemen, niettemin . ontzegt, 
om i'eden dat clie vrachtwagen zolang hij 
in bezit van verweerster bleef het panel 
van haar schulcleisers bleef, Llerwijze Lla t 
verweercler, chirografaire schultleiser van 
verweerster, op 1 december 1953 rechts
geldig op de vrachtwngen beslag kon leg
gen tengevolge van een bij verstek op 
24 september 1953 door de Rechtbank van 
koophandel te Luik gewezen vonnis, en 
clan wanneer, door de ontbinding ten 
voorclele van aanlegster van de overeen
komst van 27 augustus 1952, ont!Jintling 
welke gezegcle inbeslagneming voorafging, 

de litigieuze vrachtwagen zich niet meer · 
bevond in llet vermogen van verweerster 
die hem maar enkel meer in handen had, 
derwijze dat hij opgehouden had van het 
pand harer schuldeisers de~l nit te ma
ken: 

Overwegende dat Lle uitoefening van het 
recht welk het verkoopcontract aan aan
legster erkende de ontbincling van clit 
contract tot gevolg heeft gehad ; 

Dat wegens de ontbinding, ingetreden 
v66r de inbeslagneming door eerste ver
weerder geclaan, de verkochte vrachtwa
gen, zelfs ten opzichte van derden, de 
eigemlom van verkoper opnieuw is gewor
den, terwijl tweecle verweerster hem zon
cler titel noch recht in handen hield; 

Dat de zaak, daar ze geen deel meer 
nitmaakte van het gemeenschappelijk 
panel van de schulcleisers van tweede ver
weerster, door aanlegster kon opgevor
dercl worden, zonder dat de inbeslagne
ming van de derde, welke claarna ge
schiedde, in de weg van die opvorclering 
kon staan; 

Dat het rnidclel gegroncl is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arre~t; !Jeveelt dat melding van on
clerhnvig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroorcleelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

31 mei 1956. ~ 1• kamer. - Yoorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Piret. - GeUjlclni(lende 
concl1tsie, H. R!toul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - l juni 1956 

INKOl\'lSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJ~'SBELAS'l'ING. GEMEENSCIIAPPELIJK 
BEDRIJF. - ALS ALGEMENE ONKOSTEN AF
TREKBARE LONEN VAN- DE FAMILIELEDEN VAN 
DE (( ONDERNE~lER l). ~ ARTIKEL 27, PARA
GRAAF 3, TWEEDE LID, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WETTEN. - DRAAG'WIJDTE VAN DIE 
BEPALING. 

De lonen van cle fnmilieleden in een ge
meenschnppelijlc bed'l"ijf (lie, in de door 
artilcel 2"1, pnrag1·aat 3, tweede licl, vnn 
de samenrteschMcelde wetten bepaalde 
voorwaanlen, als algernene onlcosten 
mo,qen afgetrolclcen wonlen van de win
sten van Z1tllc bed1·ijf, zijn die wellce 
toegekenll zi:in aan de familieleden van 
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een « ondenwrner ll van dit bed·rijf, d·ie 
zelf geen deel hebben in de onderne
rr~·ing, alhoewel ze er in arbeiden (1), 

(BELGISOHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANOlEN, 
T. DE SOHEPPER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 25, paragraaf 1, 1o en 2o 
litt. a, 27, paragraaf 2, 1°, 27, para: 
graaf. 3, eerste en tweede lid, en 42, pa
ragraaf 1, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen smnengeschakeld bij 
het besluit van 31 juli 1943 en het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, door
dat in de zaken nrs 2983 en 2984 het be
streden arrest de herziening beveelt van 
de aanslagen in de aanvullende perso
nele belasting, op naam van ieder der ver
weerders gevestigd, omdat tijdens de ja
ren 19:15 en 1947 onderscheidenlijk Pere
grina De Schepper, en Andre De Schell
per, de hoedanigheid van hoofd van de 
gemeenschappelijke landbouwexploitatie 
hebben aanvaard, zodat de overige me
dewerkende !eden, overeenkomstig de be
paling van artikel 27, paragraaf 3, tweede 
lid, der samengeordende wetten, recht 
hebben op het normaal loon, waarop zij 
door hun individuele aangiften aanspraak 
hebben gemaakt, en waarop zij dienvol
g~ns in de aanvullende personele belasting 
drenen belast, vermeerderd met een derde 
van hetgeen van de totale winst over
blijft, na aftrekking van die lonen; dan 
wanneer deze wetsbepaling het geval 
vomziet van _een individuele exploitant 
bijgestaan door zijn familieleden, eli~ 
echter geen rechten bezitten in het be
drijf, maar niet het in de paragraaf 1 van 
dezelfde wetsbepaling beoogd geval vah 
een gemeenschappeliike bedrijf, waarvan 
al de !eden onverdeelde en samenwonende 
exploitanten zijn; dat overeenkomstig ar
tikel 27, paragraaf 2, 1 o, der samengeor
dende wetten, het loon dat een onderne
mer zich wegens .zijn persoonlijke arbeid 
toekent, als << winst ll moet aangezien 
worden; dat derhalve het bestreden ar_
rest, nadat het had vastgesteld dat ieder 
der. leden van de gemeenschappelijke uit
batmg De Schepper onverdeelde eigenaar 
is voor een derde en geen winstverdeling 
bewezen is, had moeten beslissen dat 
ieder van hen in de aanvullende personele 

(1) Verbr., 10 mei 1937 (Bull. en PAsrc. 1937 
I, 137). ' ' 

belasting terecht belast werd op een derde
van de totale winst : 

Overwegende voorzeker dat het normaal 
en als zodanig in de bedrijfsbelasting aan
geslagen loon van de familieleden van de 
« ondernemer ll die met hem arbeiUen 
krachtens artikel 27, paragraaf 3, tot d~
algemene onkosten behoort; 

Overwegende eehter dat deze wetsbepa
ling het geval bedoelt van de « onderne
mers ll arbeidenlle met familieleden welke 
geen cleel hebben in de onderneming al-
hoewel ze er in arbeiden; dat zij vreemd 
is aan het geval van clegenen die te ge
lijkertijcl onclernemers zijn en arbeidea 
in cle onclerneming ; 
Ov~rwegende immers dat, luidens para

graaf 2 van dit zelfde artikel 27 voor de 
toepassing van de bedrijfsbela~ting als 
winsten worden aangezien het loon dat de 
« ondernemer )) zich wegens zijn persoon
lijke arbeid toekent; 

Overwegende, ten deze, clat het arrest 
er op wijst : 1° dat verweerders « samim
werkencle broeclers en zuster zijn die een
zelfde hofstede uitbaten )) 2° dat verweer
ders onverdeelde eigenaars zijn voor een 
derde van de bekleding van de hofstede 
en dat de winsten nooit verdeeld werden · 

Overwegencle derhalve dat de normal~ 
lonen van deze medeondernemers niet 
mochten afgetrokken worden van de be
drijfswinst ; 

Overwegende dat weliswaar het arrest 
na er op gewezen te hebben dat achter: 
eenvolgens derde verweerster en eerste 
verweerder de hoedanigheid van familie
hoofd aangenomen hebben en clat de ad
ministratie de onjuistheid van deze hoeda
nigheid niet heeft aangetoond hieruit be
sluit - de betwisting betreff~nde de be
d~·ijfsbelasting onderzoekende, betwisting 
clle vreemd aan de voorziening is - dat 
de aanslag in hun hoofde diende gevestigcl 
krachtens artikel 31, paragraaf 2; 

Overwegende echter dat deze wetsbe
paling slechts kan ingeroepen worden ten 
einde te bepalen op wiens naam de aan
slagen wegens de belastingen verschulrligd 
door de natuurlijke- of rechtspersonen 
dienen gevestigd te worden, maar rlat zij 
vreemd is aan het bepalen van de aftrek
bare berlrijfslasten; 

Waaruit volgt rlat het bestreden arrest 
artikel 27, paragraaf 3, rler samengescha
kelde wetten in het micldel aangeduid 
geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het, beslissenrle in de 
zaken nrs 2983 et 2984, de herziening· be
veelt van de aanslagen in de aanvullende 
personele belasting in deze zin dat van de 
winsten van het gemeenschappelijk be
drijf zullen afgetrokkeh worden de lonea 
van de met het familiehoofd samenwC?r
kemle familielerlen om het derde te bepa--
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len van de winsten van het gemeenschap
pelijk bedrijf op hetwelk ieder verweer
iler in deze belasting client aangeslagen te 
worden; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gedaan worden op de 
kant van de ten dele vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerders tot de kos
ten; verwijst de alzo beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

1 juni 1956. - 1c kamer. - Voorzitter 
·en ve1·slaggever, H. de Clippele, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende concl·usie, H. F. Dumon, advo
'Caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
.seele. 

2" KAMER. - 4 juni !956 

l 0 VERKEER. - KRUISEN EN INHALEN. 
WE3CODE VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 19. 
KRUISEN Oil' INHALEN VAN NIET IN BEWEGING 
ZIJNDE VOEBTUIGEN. - REGLEl'riENTERING NIET 
TOEPASSELI.JK. 

2° VERKEER. - VOORRANG. - WEGCODE 
VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 17. ~ MA
NCEUVRE VAN AARD DE NORMALE GANG DER AN
DERE BES1'UURDERS TE BELETTEN OF TE HIN
DEREN. - ZIN VAN DIE TER~ffiN. 

.30 VERKEER. - KRUISEN. - WEGCODE 
VAN 8 APRIL 1954, ARTlKEL 20. - KRUISEN 
DAT NlET GEMAICKELIJK IS WEGENS DE 
l'rREEDTE YAN DE RI.JBAAN. - ZIN VAN DIE 
LAATSTE TERMEN. 

l o Onder het stelsel van de W e,qcorle van 
8 apdl 1951,, zijn rle regelen betreffende 
het kntisen en het inhalen van voe-rt~ti
gen slechts toepasselijlc inrlien de ge
lcnt'iste of ·in[!ehaalde voerhtigen in be
we{fin[! zijn (1). (Wegcode van 8 april 
1954, art. 19.) 

2° In a1·tilcel 17 van de 1'Vegcorle van 
8 april 1951,, bedoelen rle termen cc ma-
1Ur·u.m·e waardoor rle no·rmale ,qrtng de·r 
anclere best-wu .. rde-rs lean belet of gehin
rlerd wo1·den ll een beweging van aarrl 
het nonnaal verlceer te hinrleren, het
ueen een zeke1·e veranrlering in rle {fe
volgrle rich tin[! beduirlt (2). 

.3° In nrtikel 20 van rle We[!corle van 

(1) Nopens de vorige reglementering, die 
op dit punt verschillend was, zie onder meer 
verbr., 7 februari 19'33 (Bull. en PAsrc., 1933, 
I, 100); 10 februari 1936 (ibid., 1936, I, 150); 
18 november 1940 (Bull. en PAsrc., 1940, I, 294); 
'23 juli 1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 312); 
6 december 1948 (A1'1'. V e1'b1·., 1948, blz. 606; 
Bull. en PAsrc:, 1948, I, 691); 16 juni 1954 
(An·. Ye1·br., 1954, blz. 66'8; Bull. en PAsrc., 
1954, I, 887). 

8 april 1951,, betreffende de verplichUn
{fen van e'en bestlturder rlie een anrler 
lcruist, berl?t·irlen rle woorrlen cc rle 
breerlte van rle r·ijbaan ll cc rle aan rle 
voertui[!en werlc'elijlc toeganlcelijlce 
breerlte vnn rle rijbaan ll (3). 

(DE DECKER, T. SCHELKENS EN DE LAET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
c1ing van cle artikelen 2, 17, 19, 20, 21 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
418 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
besti·eden arrest, om de helft van de ver
antwoordelijkheid van het ongeval ten 
laste van eiser te leggen, geweigercl heeft 
aan te nemen dat betichte een rijbewe
ging uitvoerde in de zin van voormeld 
artikel 17, beslist heeft dat betichte niet 
gehouden was door het voorschrift van 
artikel 21, 2°, en eis.er, alhoewel deze 
uiterst rechts reed van de rijbaan en het 
recht behield deze positie te behouden, 
verweten heeft niet op de gelijkvloerse 
asfaltweg uitgeweken te hebben, dan wan
neer dergelijke rijbeweging slechts toe
gelaten is aan degene die kruist wanneer 
het normaal kruisen niet mogelijk is : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt clat, wijl 
hij een stilstaande camion links voor bij
stak, de wagen bestuurd door eerste ver
weerder, aangestelde van tweede ver
weerder, in botsing kwam met de uit te
genovergestelde richting afkomende auto 
besti.mrd door de aangestelde van aanleg
ger, burgerlijke partij; 

Overwegencle dat het hof van beroep, 
na verklaarcl te hebben dat er geen aan
leiding bestond tot toepassing van de ar
tlkelen 17 en 21, 2, van het koninklijk be
sluit van 8 april 195!, de veroordeling van 
verweerders, de eerste als beklaagde, de 
tweede alS' burgerlijk verantwoordelijke 
partij, hierop grondt dat, krachtens arti
kel 20, 2, van dit besluit, elk besttiurder 

(2) Raadpl. verbr., 24 april 1n50 (A1'1'. Ye,·b•·., 
1950, blz. 524; Bull. en PASIC., 1950, I, 579); 
23 april en 21 mei 1951 (A11·. Verb?-., 1951, 
blz. 497 en 540; Bull. en PAsrc., 1951, I, 586 en 
630); 26 november 1951 (A1'1'. Verbr., 1952, 
blz. 146; Bull. en PAsrc., 1952, I, 162) ; 20 sep
tember 1954 (A1'1', Verb?-., 1955, blz. 16 ;. Bull. 
en PASIC., 1955, I, 24). 

(3) Raadpl. verbr., 9 maart 1953 (A1'1', 
Yerb1·., 1953, blz. 468; Bull. en PASIC., 1953, I, 
528). 
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die een ander kruist aan zijn linker zijde 
genoeg ruimte moet laten zodat deze ge
makkelijk kan doorgaan en dat eerste 
verweerder aan die plicht te kart geko
men is daar hij een te nauwe ruimte liet 
en hierdoor een stuurfout beging die een 
bestanddeel uitmaakt van de telastleg
ging van onvrijwillige slagen of verwon
dingen; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
artikel 21, 2, a, niet toepasselijk was op 
eerste verweerder uit hoofde van het in
halen van de stilstaande carnian, het be
streden arrest steunt op de uitdrukkelijke 
bepaling van artikel 19, luidens welke 
« het kruisen en het inhalen slechts gel
den ten aanzien van voertuigen in bewe
ging ll; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
insgelijks de toepassing van artikel 17 op 
eerste verweerder uitsluit om reden « dat 
het ter zake geen manamvre betreft zoals 
bedoeld in voormeld artikel ;ll 

Dat het bestaan van een manreuvre een 
beweging vereist welke van aard is het 
normaal verkeer te hinderen hetgeen een 
zekere verandering in de gevolgde dch
ting beduidt; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de rechter over de grand aanlegger ver
wijt << de gelijkvloerse asfaltweg, (welke 
langs de rijbaan loopt) niet te hebben ge
volgd om de kruising te vergemakkelij
ken ll niet volstaat om daaruit af te lei
den, zoals aanlegger het voorhoudt, dat 
zulks aan een verandering van de door 
eerste verweerder gevolgcle richting te 
wijten was; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat de omstandigheid da:t 
een weggebruiker op onregelmatige wijze 
een andere kruist -hetzij ten gevolge van 
een inbreuk op voormelde artikelen 17 of 
21,2, hetzij bij inbreuk op een andere bee 
paling van de Wegcode, namelijk op voor
meld artikel 20,2, niet noodzakelijk alle 
schuld in hoofde va:p. de andere wegge
bruiker uitsluit; 

Overwegende dat het bestreden arrest. 
om de helft van de verantwoordelijklleid 
voor de gevolgen van het ongeval ten 
laste van aanlegger te leggen, hierop 
steunt dat dezes aangestelde tijdig moet 
gezien hebben dat eerste verweerder voor
nemens was de stilstaande camion voorbij 
te rijden, daar hij zich vooraf enigszins 
naar links begeven had, ten eincle twee 
mannen voorbij te steken, die kisten op
namen welke van de camion op de rijweg 
gevallen waren, en alles er dus op wees 
dat hij de stilstaande camion ook voorbij 
ging rijden; dat het arrest er aan toe-

voegt dat de aangestelde van aanlegger 
meer naar rechts hacl kunnen uitwijken 
en de gelijkvloerse asfaltweg volgen om 
aldus de kruising met eerste verweerder 
te vergemakkelijken; 

Overwegende dat nit die vaststellingen 
blijkt dat wegens de breedte van de rij- · 
baan, zoals deze hun werkelijk toeganke
lijk was, llet kruisen van de wagens niet 
gemakkelijk kon worden uitgevoerd; dat, 
in zulk geval, artikel 20, 2, tweede lid,. 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 toelaat de gelijkgrondse berm te vol
gen in zover die geen rijwielpad is; dat 
er in het arrest sprake is van een asfalt
weg, maar niet van een rijwielpad; 

Overwegende, derhalve, dat het bestre
den arrest, door de verantwoordelijkheid 
van aanlegger te gronden op de fout van 
zijn aangestelde, bestaande in een niet 
voldoende uitwijken naar recllts, geen der 
in het middei' aangeduide bepalingen ge
schonden heeft; 

Dat geen enkel onderdeel van llet mid
del kan aangenomen worden; 

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

4 juni 1956. - 26 kamer. - Voorzitter,. 
H. Vandermerscll, raadsheer waarnemend 
voorzitter. VeTslaggever, H. Huy-
brechts. GeUj klnidende concl~tsiey 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 4 juni 1956 

1° HUUR VAN WERK. - Huun VAN DIEN
STEN. - UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN 
ARCHITECT. - WERKEN VOOR WELKE EEN 
VOORAFGAANDE TOELATING TOT BOUWEN IS OP
GELEGD. - VERPLICHT BEROEP DOEN OP DE 
MEDEWERKING VAN EEN AROHITEO'f OF VAN EEN 
INGENIEUR DIE BEVOE3T IS OM IN DIE HOEDA
NIGHEID OP TE TREDEN. - UI'l'GESTREKTHEID· 
VAN DIE VERPLIOHTING. 

2° VALSHEID.- VALSHEID IN PRIVA'rE GE
SOHRIFTEN. - AANVRAAG OM 'l'OELATING TOT 
BOUWEN EN ERAAN GEHEOHTE PLANNEN. -
FElTEN EN VERKLARINGEN WELKE DEZE AKTEN 
TOT DOEL HEBBEN VAST 'l'E STELLEN. 

1° W anneer , een voo1·atgaanrle toelatin,q 
tot bo~twen voor zelcere werken is op
gele,qd, moet, in beginsel, beroep gerlaan 
wot·den op fle medewerking van een re
gelmatig ingesclwe,;en architect at van 
een ingen·iem· d·ie bevoegd is om in die 
hoeflanigheirl 011 te t1·eden, niet enlcel 
voor het opmaJcen van rle 1Jlannen, doch 
tevens voor rle contt·ole op de ~titvoerin!J 

--r_- I' 
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der werlcen (1). (Wet van 20 februari 
11J31J, art. 4, 5, IJ· en 12.) 

2° De aanvraag om toelating tot bo·uwen 
en ae m·aan gehechte plannen zijn ale
ten rlie tot rloel heb ben vast te stellen, 
oncle1· m.eer, flat de plwnnen we1·clen op
gem.aakt floor een 1·egelm.atig ingeschre
ven arch·itect of doo1· een ancler persoon 
rlie bevoegrl is om ·in die hoedan·igheid 
op te trerlen, en llat de cont1·ole op de 
·nitvoering rle·r we1·ken zal ·nit.qeoefend 
wonlen rloor rlusdanige amhitect of pe1·
soon. 

(PROOUREUR-GENERAAL 'l'E GENT, 
'1'. DE ROEVER EN OONSOR'l'EN.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 7 december 1955 gewezen door 
11et Hof van beroep te Gent; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
·schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 11J3, 11JG, 197, 213 en 21-! van 
het Strafwetboek, 1347 van het Burger
lijk Wetboek, 4, 5 en 12 van de wet van 
20 februari 11J31J op de bescherming van de 
titel en van het beroep van architect en 
de gemeentelijke verordening op de we
,gen, de bouwwerken en de woningen der 
stad Gent dd. 21 november 191.2, door la
tere reglementen aangevnld of ,<!;rwijzigd. 
lloordat het bestreden arrest het vonnis 
waartegen beroep bevestigd heeft, in zo
ver het de verweerders onts'lagen heeft 
van de vervolging wegens valsheid in ge
schriften en gebruik van valse stukken, 
zijnde plannen voor het oprichten van g;e
bouwen en aanvraagformulie1·en, welke 
door andere architecten ondertekend wer
den dan degenen die de plannen werke
lijk hadden opgemaakt en ze moesten 
uitvoeren, dan wanneer, in stri.id met 
de beweegredenen van het bestreden ar
rest, het werkelijk om << akten )) ging, 
weze om geschriften die tussen partijen 
- bouwheer en architekttekenaar - gel
·den als begin van schrifteli.ik bewijs of 
ten rriinste als louter vermoeden van het 
daarin opgenomen en vastgesteld feit, en 
tevens om geschriften die het bewijs moe
ten omvatten of tot bewijs ervan moeten 
strekken, zelfs ten titel van louter ver
moeden, dat de plannen, overeenkomstig 
1wt wettelijk voorschrift van artikel 4 
van de wet van 20 februari l!J39 werden 
opgemaakt en moesten uitgevoerd wor
den, door een rege1matig ingeschreven 
architect, tevens niet bekleed met de 
----------------

. (1) Artikel 4, leden 2 en 3, en artikel 5, 
hd 2, voorzien zekere afwijkingen en uitzonde
ringen aan die verplichting. 

hoedanigheid van ambtenaar of agent van 
staat, provincie, gemeente of openbare in
richting : 

Overwegende dat volgens de vaststellin
ge~ van het bestreden arrest de aange
klaagde feiten hierin bestonden dat eer
ste, vijfde en zesde verweerders, na plan
nen opgemaakt te hebben voor bouw- of 
verbouwingswerken, ze door regelmatig 
ingeschreven architecten, tweede, derde 
en vierde verweerders, evenals de ver
zoekschriften ten einde bouwtoelating, 
lieten onclertekenen, hoewel het hun door 
de wet van 20 februari 11J39 verboden was, 
tladen van architect te stellen voor par
ticulieren; 

Overwegende dat het hof van beroep na 
de betichting van artikel 245 van het 
Strafwetboek weerhouden te hebben, deze 
van valsheid in geschriften en van gebruik 
van valse stukken afwees, onder de dub
bele beschouwing : 1 o dat in de betrek
kingen tussen bouwheren en architecten, 
ten aanzien van het gebeurlijk bewijs van 
de bouwovereenkomst, het niet bewezen 
was dat de verdachten handelden met be
drieglijk inzicht of met het oogmerk om 
te schaden; 2° dat, in de verhoutling tot 
de bestmirlijke instantfes, zich geen ver
valsing of bewimpeling van de waarheid 
voordeed, claar tweede, derde en vierde 
verweerders·, door het ondertekenen van 
de plannen en verzoekschriften metter
tlaad, en in overeenstemming met eerste 
vijfde en zesde verweerders de verant~ 
woordelijkheid van de plannen opnamen 
tegenover de betrokken bestuursorganen; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 van 
de wet van 20 februari 1939 op de mede
werking van een architect beroep moet 
gedaan worden niet enkel voor het opma
ken van de plannen doch tevens voor de 
controle op cle uitvoering der werken, 
voor welke door de wetten, besluiten en 
reglementen een voorafgaande aanvraag 
om toelating tot bouwen is opgelegd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt vast te stellen dat 
tweede, derde en vierde verweerders in 
akkoorcl met de andere verweerders, door 
het ondertekenen van de aanvragen om 
toelating tot bouwen en van de plannen 
tegenover de bestuurlijke instanties de 
verantwoordelijkheid van de plannen op 
zich hebben genomen, doch dat het ver
zuimt na te gaan of eerstgenoemden te
vens in overleg met de anderen de door de 
wet bedoeltle controle hebben opgenomen 
en, in bevestigend geval, of de door hen 
desomtrent omlerschreven verbintenis op 
administratief gebied echt of fictief was; 

Dat het arrest aldus de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt; 

En overwegende, wat de beslissing over, 
de betichting 0 aangaat, dat de substan
W:!le of op straf van nietigheid voorge-
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schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak heeft 
gedaan over de betichtingen van valsheid 
in geschriften en gebruik van valse stuk
ken (betichtingen A en B); beveelt dat 
melding van onderha vig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst de 
zaak, alclus beperkt, naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

4 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ferslc~ggever, H. Rutsaert. 
- Gez.ijklnidende conclt~sie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 juni 1956 

VERKEER. - RICH'l'INGSVERANDERING. 
WE3CODE VAN 8 APRIL 1954, ARTIKEL 25, 
2, b. - BESTUURDER DIE NAAR LINKS WIL 
AFSLAAN. - VERPLICHTING EEN ZO GROOT 
MOGELI.JICE DRAAI TE NEMEN. - DRAAG
WIJDTE VAN DIE VERPLICHTING. 

De besttw1·dm· die nanr links nfslant orn 
rle rijbann te verlaten is, voor het nit
voe!·en ·vnn deze 1nanwuv1·e, enlcel ve!·
plicht een zo g1·oot mogelijlce cl1·nai te 
nernen indien hi.f lle rijlman aan een 
lcntispunt ve1·laat en nn het lcntispnnt 
ingerellen te zijn. (Wegcode van 8 april 
1954, art. 25, 2, b.) 

(DOLPHEN EN P. V. B. A. <<TRANSPORTS 
l'ONTAINOIS ll, T. HOUBOTTE EN HACCOUR.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden ar
rest, op 13 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Over de voorziening van · eerste a an
legger : 

A. Wat betreft de beslissing over de pu
blieke vordering : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 25 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, doordat het be
streden arrest, op strijdige motieven steu
nende, eerste actnlegger veroordeelt we
gens inbreuken op de artikelen 418 en 420 
van het Wetboek van strafrecht en 25, 

2, b, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 : 

Overwegende, aan de ene zijde, dat, 
luidens het bestreden arrest, de aanrij
ding zich vo01·deed, toen aanlegger Dol
phen, uitmondende tlit een rijbaan die 
verkeersvoorrang van rechts genoot ten 
opzichte van die gevolgd door verweerder 
Houbotte, naar links in laatst genoemde 
rijbaan afsloeg, terwijl Houbotte in te
genovergestelde richting naar rechts in de 
rijbaan gevolgd door Dolph en afsloeg; 
dat het arrest niettemin beslist dat de 
regelen van voorrang voorzilin door arti
kel 15 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, ter zake niet van toepassing 
waren omdat beide weggebruikers « de
zelfde rijweg in tegenovergestelde rich
ting gebruikten ll; 

Overwegeude, aan de andere zijcle, dat 
het hof van beroep vaststelt dat verweer
der Houbotte, zijn manamvre zo kort mo
gelijk uitvoerende, naar rechts is afge
slagen en aanlegger Dolphen op grond van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek en 25, 2, b, van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954 veroordeelt om re
den dat hij, op een kruispunt, zijn draai 
naar links te kort heeft genomen; 

Overweg·ende dat artikel 25, 2, b, de 
verplichting een zo groot mogelijke draai 
te nemen enkel oplegt aan de bestuurder 
die op een kruispunt naar links wil af
slaan na de door hem gevolgde rijbaan 
verlaten te hebben en het kruispunt inge
reden te zijn, zodat de bestreden beslis
sing bij het toepassen dier wetsbepaling 
noodzakelijk geoordeeld heeft clat Dol
phen de door hem gevolgde rijbaan vei•
laten had en het kruispunt ingereden 
was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus beslist, ten gevolge van eerstge
noemde vaststelling, dat de rijweg ge
volgd door verweerder en aanlegger een
zelfde rijweg is en, ten gevolge van de 
tweede vaststelling, dat aanlegger de 
door hem gevolgde rijbaan verlaten had 
om deze gevolgd door verweerder op te 
rijden wat in zich sluit dat die rijbanen 
niet eenzelfde rijbaan uitmaken; dat der
gelijke motieven strijdig zijn; 

B. Wat betreft de beslissingen over de 
burgerlijke vorderingen van verweerders : 

Overwegende dat deze beslissingen het 
gevolg zijn der beslissing over de publieke 
vonlering; 

II. Over de voorziening van tweede aan
legster : 

Overwegende dat het niet blijkt dat de 
voorziening betekend werd aan de par
tijen tegen dewelke zij gericht is ; dat de 
voorziening derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-
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den arrest in zover het eerste aanlegger 
veroordeelt op strafrechterlijk en op bur
gerrechterlijk gebied, de beslissing, waar
bij tweede aanlegster burgerlijk verant
woordelijk verklaard wordt, aldus zonder 
voorwerp wordend; verwerpt de voorzie
ning van tweede aanlegster; zegt dat mel
ding van huidig arrest zal gedaan worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent; 
veroordeelt verweerders tot de kosten ter 
uitzondering van de kosten van de voor
ziening van tweede aanlegster welke ten 
hare laste blijven.· 

4 juni 1956. - 2" kamer. - Voo·rzUter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- GeUjklttidende conclnsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 4 juni 1956 

1° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - VooR
BEREIDEND VONNIS. - VONNIS DAT DE RECH
TER NIE1' RINDT. 

2o GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE DE BEWIJZEN VAN SCHULD BE
TWIST EN DIE DOEl' GELDEN DAT DE RECHTER 
EEN DESKUNDIG ONDERZOEK HEEFT MOETEN 
BEVELEN OM AANVULLENDE BESTANDDELEN OP 
TE ZOEKEN. - BEKLAAGDE DIE NlET STAANDE 
HOUDT DAT .DE RECHTER DOOR DIE BESLISSING 
GEBONDEN IS. - ElXCEPTIE VAN GEWIJSDE NIET 
VOORGESTELD. 

1o Heett het gezag van het gewijsde niet 
het vonnis dat zich er toe beperkt een 
deslcu.ndig onderzoek te bevelen, zon
der over de ontvankelijlcheid of de 
grand van de tntblielce en bttr,qe·rlijlce 
vorrleringen ttitspraalc te doen (1). 

2o Stelt de exceptie van gewijsde niet 
voor de belclaagde die cle waa1·de van 
de cloor het ovenbaar ministerie en de 
bn?·ge,·lijlce partij aangebrachte bewij
zen van schttld betwist door te doen 
gelclen dat (le rechter een (leslcttncl·igen
oncle?·zoelc heett moeten bevelen om aan
vullende bestanddelen van bewijs op te 
zoelcen, zonder staande te hon(len dat 
cle rechter aoor clie beslissin.q gebonden 
is (2). 

(1) Vergel. verbr., 10 en 24 december 1914 
(Bull. en PAsrc., 1915-1916, I, 152 en 163) als
ook de onder de an·esten vermelde verwijzin
gen; 11 juli 1949 (1b·r. Verb,·., 1949, blz. 468; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 541). 

(2} Verbr., 14 juni 1949 (A1·r. Ve,·br., 1949, 
blz. 384; Btdl. en PAsrc., 1949, I, 435). 

(DE RYCKE EN CONSORTEN, 
T. P. V. B. A. PROSPER HOLVOET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ; 

A. Nopens de voorziening van eerste 
aanlegger tegen de over de publieke vor
dering gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322, 1350, 1351, 1352, 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wet
boek, 1 tot · 4, 13 en 15 van de wet van 
17 april 1878, 216, 246 ,360 (verklaard door
de wet van 26 april 1850), 373 en 443 (ge
wijzigd door de wet van 18 juni 1894) van 
het w·etboek van strafvordering; eerste 
onderdeel, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt zonder op enig na 
het vonnis van 15 maart 1954 aan het 
licht gekomen element te steunen; dan 
wanneer ll~t aangehaald vonnis, in kracht 
van gewijs,de gegaan, onherroepelijk be
slist had dat de tot dan ingezamelde ele
menten niet toelieten de aantijging in 
hoofde van aanlegger bewezen te verkla
ren claar het bewijs van een font van 
zijnentwege niet geleverd was ; tweede 
ondercleel, cloordat llet bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt .zonder te antwoor
den op cle conclusies waarin aanlegger
zich op het gewijsde erga omnes van ge
meld vonnis beriep : 

Over llet eerste onderdeel : 

Overwegende dat het gezag van het ge
wijsde enkel gehecllt is aan de vonnissen 
die een definitieve beslissing inhouden en 
niet aan de loutere voorbereidende von
nissen; dat het vonnis dd. 15 maart 1954 
van de Oorrectionele Rechtbank te Brus
sel zich er toe beperkt vast te stellen dat, 
gezien de verklaringen van aanlegger en 
een getuige strijdig zijn en er geen ander 
getuige van de aanrijding gevonden werd, 
er aanleiding bestaat tot aanstelling van 
een deskundige vooraleer recht te spre
ken; dat gezegd vonnis, betwelk noch 
over de ontvankelijkheid noch over de ge
grondheid van de tegen aanlegger inge
stelde vorderingen beslist, louter voor
bereidend is en het eerste onderdeel van 
het midclel derhalve naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies betoogde dat het bewijs van zijn font 
door het openbaar ministerie en door de 
burgerlijke partij diende aangebracht 
«des te meer... dat de rechtbank, qij 
vonnis van 15 maart 1951, waartegen geen 
beroep werd ingesteld, gevonnist heeft 
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-dat zij toen over de noc1ige bestanddelen 
niet beschikte om haar overtuiging te vor
men... en een deskundige... aanstelde om 
op te zoeken, indien het mogelijk was, in 
welke omstandigheden de kwestieuze aan
rijding gebeurde ... )); dat aanlegger dus
doende, en in strijd met hetgeen in het 
middel beweerd wordt, zich voor de rech
ter over de grond niet beroepen had op 
het gewijsde dat, volgens het thans voor
,gestelde middel, aan het tussenvonnis van 
15 maart 1954 zou te hechten zijn, maar 
zich er toe beperl~:t had een argument tot 
staving van zijn stelling te doen geld en; 
dat het tweede onderdeel van het middel 
·derhalve op een verkeerde interpretatie 
van de conclusies steunt en feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Wetboek 
van strafrecht, 1382 en volgende van het 
Burgerlijke Wetboek, doordat het bestre
den arrest onvoldoencle gemotiveerd is of 
minstens niet duidelijk aanduidt welke 
fout aanlegger zou begaan hebben, dan 
wanneer aanlegger in zijn conclusies 
voorgehouden had dat hij geen fout be
gaan had en dat het nodig was een fout 
te zijnen laste te bewijzen vooraleer hem 
te veroordelen : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond uit de voorhanden zijnde aanwij
zingen afgeleid heeft dat aanleggers fout 
bestaat in de onbehoedzaamheid waarvan 
hij heeft doen blijken in de gevaarlijke 
·omstandigheden waarin hij zich bevonden 
heeft en in het feit dat hij zich der
wijze heeft laten verrassen clat hij zijn 
wijze van sturen in gene mate meer heeft 
kunnen beheersen; dat het arrest dus
·doende de begane font omschrijft en te
vens aanleggers conclusies passend beant
woord heeft ; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

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

II. Tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering van verweerster : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
«er middel doet gelden; 

B. Nopens de voorziening van tweecle, 
«erde en vierde aanleggers, burgerlijk 
verantwoordelijke partijen : 

Overwegende dat het niet blijkt dat de 

(1) Vergel. verbr., 6 ma11rt en 24 april 1950 
(Arr. Ver·br., 1950, biz. 435 en 521; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 462 en 575) ; 30 april1951 (Arr·. 
Verbr., 1951, biz. 509; Bull. en PAsrc., 1951, I, 

voorzieningen betekend werden aan de 
partijen waartegen zij gericht zijn ; dat 
zij derhalve niet ontvankelijk zijn; 

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

4 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijlcl1tidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Jacquemin-Tulkens (van de Balie 
van het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

2" KAMER. - 4 juni 1956 

VERKEER. - VOORRANG. - WEGCODE VAN 
8 APRIL 1954, ARTIKELEN 15 EN 16, 4. -
VDORRANG VAN DE VAN REOHTS ROMENDE BE
STUURDER. - NOODZARELIJRHEID, VOOR DE 
BESTUURDER DIE EEN ANDER MOET LATEN 
DOORGAAN, UITZ!OH'l' TE NEMEN Qp DE WEG 
DIE VOORRANG HEEFT OM 'ZICH VAN DE AANWE
ZIGHEID VAN EEN ANDER BESTUURDER TE VER
GEWISSEN. - VOORWAAR.DEN VEREIST OPDAT 
DIE MANCEUVRE GEEN MISDRIJF ZOU UITMA
REN. 

"fVanneer- de bestnurder, die een van 
r·eohts lcomende bestu.u.rder moet laten 
doorgaan, zioh wegens de plaatsgesteld
heid slechts van de aanwezigheid van 
die bestu11:rder lean vergewissen door 
1!itzicht te nemen op de weg die voor
r·ang heett, mag hij die weg niet verde·r 
dan volstrelct nodi_q opTijden en met de 
vereiste voon:ichtigheid om zullcs, gelet 
op de plaats, de venvijderlng en de 
snelheid van de ander·e bestwttrder, 
zonder· gevaar voor· ongevallen te lMtn
nen doen (1). (Wegcode van 8 april 1954, 
art. 15 en 16, 4.) 

(VAN ZEIR EN VAN HULLE, '1'. VAN HOLSBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

I. N opens de voorziening van eerste 
aanlegger als betichte : 

598). Raadpl. ook verbr., 30 october 1950 (Arr. 
Ver·br., 1951, biz. 88; Bull. en PAsrc., 1951, I, 
107} en 5 mei 1952 (Arr. Ver·br·., 1952, biz. 481; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 553). 
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Overwegende dat de snbstantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Nopens de voorziening van tweede 
aanlegger als bnrgerlijk verantwoorde
lijke partij : 

Overwegende dat het niet blijkt dat de 
voorziening betekend werd aan de par
tijen waartegen zij gericht is; dat de 
voorziening niet ontvankelijk is; 

III. Nopens de voorziening van eerste 
aanlegger tegen de beslissing over de te
gen hem door tweede verweenler inge
stelcle bnrgerlijke vordering en deze van 
tweede aanlegger over de door hem tegen 
beide verweenlers ingestelcle bnrgerlijke 
vordering : 

Over het midclel, afgeleid nit de schen
ding van cle artikelcn 13 en 1G, 4, van de 
Wegcode (koninklijk beslnit van 8 april 
1954) en 9-7 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, na in feite vastgesteld 
te hebben clat eerste eiser voorrang van 
rechts genoot, en na in rechte beslist te 
hebben clat deze voorrang van rechts zich 
over gans de breedte der baan nitRtrekte, 
beslist heeft dat tweede verweercler, die 
van nit een secnndaire weg kwam af
gereclen, het recht had nitzicht te ne
men op de hoofclbaan, en dat hij in feite 
zich, niet verder dan nodig· om clit nit
zicht te nemen, op de hooftlbaan begeven 
hall, en claarnit afgeleil1 heeft tlat tweede 
verweerder geen inbrenk op artikel 15 
van het koninklijk beslnit van 8 april 
1954 gepleegd had, tweede verweercler 
vrijgesproken heeft, eerste eiser tot een 
geldboete veroordeeld heeft, tweede eiser 
bnrgerlijk aansprakelijk over eerste eiser 
verklaard heeft, beicle eisers veroordeeld 
heeft om aan derlle verweerder een sella
devergoeding te betalen en beslist heeft 
dat de rechtbank onbevoegd was om ken
nis te nemen van de vordering van tweecle 
eiser als bnrgerliike partij, clan wanneer 
tweede verweercler de doorgang moest 
verlenen aan eerste eiser die zich op de 
hoofclweg bevond en in geen geval deze 
weg mocht oprijclen inclien, gelet op de 
plaats, de verwijdering en de snelheicl 
van de andere bestnurder, niet alle gevaar 
voor ongevallen volstrekt uitgesloten was, 
dan wanneer het bestreden vonnis geens
zins vastgesteld heeft clat tweecle ver
weerder, door zich op de hoofclweg te be
geven, vercler gereden had « zonder ge
vaar voor ongevallen ll, dan wanneer 
alleszins het bestreden vonnis onzeker ge
laten heeft of de rechters over de grond in 
feite hebben willen beslissen dat tweede 
verweerller, cloor de hoofdweg op te rij
den, dit zonder gevaar voor ongevallen 
gedaan had, gelet op de plaats, de ver
wij dering en de snelheicl vail de andere 

bestnnrcler - dan wel of zij in rechte heb-
ben willen beslissen dat, van het ogenblik 
af dat hij de hoofdweg niet verder dan 
nodig om nitzicht te nemen over deze weg 
opreed, hij, gelet op de plaats, de verwij
clering en de snelheid van de andere be
stnnrder, dit kon cloen zoncler acht te 
slaan op het gevaar van ongevallen, clan 
wanneer deze ondnidelijklleid in de moti
vering van llet bestreden vonnis llet Hof 
van verbreking niet toelaat .zijn controle
recllt over de wettelijklleid van de be
streden beslissing nit te oefenen - en 
met llet gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering· gelijk 
staat : 

Overwegende dat nit het bestreclen von
nis blijkt dat eerste aanlegger de voor
rang vm1 rechts genoot, zodat eerste ver
weerder overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 15 van het koninklijk beslnit 
van 8 april 1954 de cloorgang moest vrij
laten; 

Overwegende dat, wanneer de bestuur
der, die een ander moet lateil voorgaan, 
zich slechts van de aanwezigheid van een 
ander weggebruiker op de weg die voor
rang heeft, kan vergewissen door uitzicht 
op die weg te nemen, hij dusdoende we
liswaar de bepalingen van artikel 1(), 
paragraaf 4, niet overtreedt op voor
watude nochtans dat llij, enerzijds, niet 
verder clan volstrekt nodig rijde en ander
zijds dat hij, de andere weg met de ver
eiste voorziclltigheid oprijde om znlks, 
gelet op de plaats, de verwijdcring en de 
snelheid van de andere bestnnrder, zonder 
gevaar voor ongevallen te knnnen doen; 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het bestreden vonnis blijkt dat aan 
de eerste dier voorwaarden door eerste 
verweerder voldaan werd docll dat de 
tweede voorwaarde niet eveneens vervnld 
wercl; 

Dat de rechter over de grond, door in 
deze stand van zaken te oordelcn dat 
eerste verweerder niet te kort gekomen 
is aan de door artikelen 15 en HI, para
graaf 4, opgeleg-de verplichting-en en door 
alleen op de aangeduide reden te steunen 
om te beslissen dat de gause verantwoor
clelijklleid van het ongeval OD aanleggers 
weegt, zijn beslissing niet wettelijk ver
reclltvaanligt en de in het midclel aange
duide westbepalingen schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen vonnis in zover llet over de bnrger
lijke vordering van tweede verweercler te
gen eerste aanlegger uitspraak doet, de 
beslissing waarbij tweede aanlegger bur
gerlijk verantwoordelijk verklaarcl wordt 
aldus zonder voorwerp wordende, en in 
zover het over de burgerlijke vordering 
van tweede aanleg·ger tegen verweerclers 
nitspraak doet; verwerpt de voorzienin
gen voor llet overige; zegt dat meldin·g 
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van onderhavig arrest zal gedaan worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt aanleggers , 
tot de helft der kosten, de wederhelft ten 
laste van verweerders zijnde; verwijst de 
aldus beperkte .zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk, zetelende in 
hoger beroep. 

4 juni 1956. - 2e kmner. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijlztidende conclztsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. PleUers, 
H. Struye en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 4 juni 1956 

1 o VOORW AARDELI.JKEJ VEJROORDE
LING. ~ SCHORSING VERLEEND VOOR EEN, 
GEDEELTE VAN DE GELDBOETE EN VAN DE VER
VANGENDE GEVANGENISSTRAF. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

2° VEJRBREJKING. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING OM REDEN 

DA'l' DE SCHORSING ONWETTELIJK TOEGEPAST 
WERD. - VERBREKING VAN HE'l' BESCHIK
KEND GEDEELTE DAT DE STRAF BEPAALT. 

1 o De rechter verrnag niet de schorsing 
te verlenen voor een gedeelte van de 
nitgesprolcen geldboete en venJangende 
gevangenisstrat (1). (Wetten van 31 mei 
1888, art. 9, en 14 november 1947, arti
kel 1.) 

2° Daa1· de schorsing een bestandcleel is 
van de straf, behelst de ve1·brelcing, die 
nitgesprolcen wordt orn 1·eaen dat de 
schorsing onwettelijlc toegepast werd, 
het beschilclcencl gedeelte dat de strat 
bepaalt (2) . 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT, 
T. VERMEULEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 februari 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 9. van de wet van 31 mei . 
1888, gewijzigcl door de artikelen 1, 2, 3 
en 4 van de wet van 14 november 1947, 

(1) V erslag van de Commissie van de Kamer 
der volksvertegenwoordigers, Pa?'lem. besch., 
Kamer, 1946-1947, n' 9, biz. 3; LEON CoRNrL, 
« La loi du l4o novembre 1947. modifiant la le
gislation relative a la liberation conditionnelle 
et aux condamnations conditionnelles », Rev. 
a,.. pen., 1947-1948, biz. 2'87. 

VF:RBR •• l9fifi. - 53 

doordat het bestreden vonnis de schor
sing voor een gedeelte van de uitgespro
l;:en geldboete alsook voor een gedeelte 
van de uitgesproken vervangende gevan
genisstraf verleent : 

Overwegende dat verweerder tot een 
hoofclgevangenisstraf van acht dagen en 
tot een geldboete van 100 frank of een ver
vangende gevangenisstraf van dertig da
gen veroordeeld werd en vervallen ver
klaard werd van het recht een voertuig 
of een luchtschip te besturen of een rij
dier te geleiden ged urende twee maand ; 
dat het bestreden vonnis de schorsing be
veelt gedurende drie jaar van de ten uit
voerlegging van de uitgesproken hoofdge
vangenisstraf, voor de helft van het be
drag van de uitgesproken geldboete en 
van een vervangende 'gevangenisstraf van 
vijftien clagen; 

Overwegende dat naar luid van het ar
tikel 1 van de wet van 14 november 1947 
de tenuitvoerlegging van het uitgesproken 
vonnis of arrest of van de hoofd- of ver
vangende straffen die het bepaalt, ge
schorst kan worden; 

Dat uit cleze bewoordingen moet afge
leid worden dat dit uitzonderlijk recht 
aan de rechter over de grond niet voor 
een gedeelte van de uitgesproken gevan
genisstraf of geldboete werd toegekend; 

Overwegencle dat de S'chorsing een be
standdeel is van de straf; dat zij met de 
straf een ondeelbaar geheel uitmaakt en 
dat de verbreking dan ook gans het be
schikkend ge.cleelte van de beslissing moet 
behelzen; 

Om deze redenen, verbreekt de bestre
den beslissing; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zetelend in 
hoger beroep. 

4 juni 1956. - 2e kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 juni 1956 

VERKEER. ~ vVE3CODE VAN 1 FEBRUARI 
1!f34, ARTIKEL 31, 2°. - SPLITSING, AAN-

(2) Verbr., 20 september 1948 (A•"~·; Verbr., 
1948, biz. 431; Bull. en PAsrc., 1948, I, 500). 
Raadpl. ook verbr., 26 september 1949 (Bull. 
en PAsrc., 1950, I, 24); 17 december 1951 (An·. 
Ve•·b1·., 1952; biz. 185; Bull. en PAsrc., 1952, I,. 
201). 



-834-

S~UITING OF KRUISING. - BESTUURDER DIE 
NAAR LINKS WIL AFSLAAN. - AOHTEREEN
VOLGENDE VERPLIOHTINGEN VAN DIE BESTUUR
DER. 

Oncler het stelsel van de W egcode van 
1 febnwri 1934, had de bestm;rder van 
een voe?'tuig die naar· Unlcs willle af
slaan, bij het nalle?'en van een split
sing, aansluiting of lcntising, de llttbbele 
veTpliohting aohtereenvolgens de wegge
bntilcers clie hem volgrlen te veTwitti.qen 
en zoveel mogelijk naar linlcs q;it te 
wijlcen zonder evenwel het ve1'lcee1· te 
hindeTen flat wit de tegenovergestelcle 
riohting lcwarn (1). (Wegcode van 1 fe
bruari U34, art. 31, 2°.) 

(DE GROOTE, T. VAN DE VELDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op !let bestreden 
arrest, op 18 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

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

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, bij aanne
ming van de motieven van de eerste rech
ter, enerzijds, aanlegger wegens inbreuk 
op de artikelen 418 en 420 van het Wet
boek van strafrecht veroordeelt om re
den dat hij artikel 31, 2, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari Hl34 over
treden heeft en daartoe steunt op de over
weging dat cc de eerste contactname tus
sen auto en moto hoogst waarschijnlijk 
op het middenbaanvak plaats greep )) 
en hem, anderzijds, wegens de overtre
ding op artikel 96, 1, van gezegd besluit, 
vrijspreekt, aannemende dat hij zijn lin
kerrichtingsaanwijzer uitgestoken had, 
dan wanneer deze motieven strijdig zijn : 

Overwegende dat artikel 31, 2, van de 
W egcode van 1 februari 1934 a an de be
stuurder van een voertuig die naar links 
wil afslaan, bij het naderen van een split
sing, aansluiting of kruising, de dubbele 
verplichting achtereenvolgens· oplegt de 

(1) Raadpl. verbr., 4 october 1954 (A1·'1". 
VeTb1·., 1955, biz. 50; B1tll. en PASIC., 1955, l, 
72) en 19 september 1955, motieven (sup1·a, 
biz. 6; Bull. en PASIC., 1956, I, 6). 

Artikel 25, 2, van de Wegcode van 8 april 
1954 legt soortgelijke verplichtingen op aan 
de bestnurder die naar links wil afslaan om de 
rijba.an te verlaten of er zijn voertuig tot 
stilstand te brengen. 

weggebruikers die hem volgen te verwit
tigen en zoveel mogelijk naar links nit te 

/ wijken zonder evenwel het verkeer te 
hinderen dat uit de tegenovergestelcle 
richting komt; 

Overwegende dat de rechters over de 
groncl, alhoewel van oordeel zijnde dat 
het niet bewezen is da t aanlegger zijn 
riclltingsaanwijzer slechts op het ogen
blik van de aanrijding in werking· zou 
gestelcl hebben, niettemin nit de gegevens 
waarop zij wijzen, afieiden dat aanleg
ger, vooraleer links af te slaan, niet naar 
!let midden der baan is gereden en der
llalve, bij het nacleren van de aansluiting, 
niet naar links is uitgeweken, en ter hand 
van andere vas tstellingen cc da t hoogst 
waarschijnlijk de eerste contactname tus
sen auto en moto op het middenbaanvak 
plaats greep toen de auto schuin over 
het middenbaanvak stond, hetgeen veron
derstelt dat de auto rechtstreeks van het 
rechterbaanvak naar links over gans de 
baan gezwenkt heeft )) ; 

Overwegende dat, wij] het naleven van 
de eerste door artikel 31, 2, opgelegde 
verplichting niet in zich sluit dat ook aan 
de tweede voldaan werd, de aang·ehaalde 
motieven niet strijdig zijn en het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rech tsvormen werden nageleefcl en da t de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening tegen de be
slissingen over de burgerlijke vorderingen 
gericht is : 

A. Van verweerder tegen aanlegger : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt eim provisionele ver
goeding toe te kennen en een deskunclige 
te gelasten; da t dergelijke beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering en 
de voorziening niet ontvankelijk is; 

B. Van aanlegger tegen verweerder : 

Overwegende dat het niet blijkt dat de 
voorziening betekend werd aan verweer
der tegen dewelke zij gericht is; dat zij 
derhal ve niet ontvankelijk is ; 

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

4 juni 1956. - 2" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijlcluidende oonolusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Mayeur (van de Balie van Kortrijk). 



F:::-:- ------

835-

2° KAMER. - 5 juni 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN, - TER
MIJN. ~ VERTREKPUNT,' 

In zake rUrecte belastingen, is de tennijn 
om zich te voorzien van negentig vrije 
dagen te relcenen van de lcennisgev·ing 
van het arrest, bij een ter post aange
tekende brief, door de gTijfie van het 
hot van beroep aan de in het an·est 
opgegeven woonplaats l1). (Wet van 
6 september 1895 door artikel 1 van de 
wet van 2S juli 195S vervangen.) 

(MAES, '1'. BELGISCRE STAAT, 
MINIS'fER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over de van ambtswege opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat het verzoekschrift tot 
verbreking ter gri:ffie van het Hof van 
beroep te Gent afgegeven werd na het 
verstrijken van de termijn van negentig 
vrije dagen te rekenen van de kennisge
ving van het bestreden arrest door de grif
fie aan de in bedoeld arrest opgegeven 
woonplaats; 

Overwegende dat de voorziening der
halve, krachtens artikel 14 van de wet 
van 6 september 1895 vervangen door ar
tikel 1 van de wet van 23 juli 195S, niet 
ontvankelijk i;; ; 

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

5 juni 1956. - ze kamer. - Voorzitter, 
·H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
~ Gelijlcluidende conclusie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal. - PleiteT, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 5 juni 1956 
(TWEE ARRESTEN.) 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWE3E.- VERMOGEN DOCR 
GEEN VERPLICRTING VOOR DE ADMINISTRATIE. 
- DOOR DE ADMINISTRA'l'IE AAN DE BELAS
TINGSCHULDIGE OVERGEMAAKTE MEDEDELING. 
- BRENGT NIET NOODZA'KELIJK AFSTAND MEDE 

(1) Verbr., 1 december 1954 (A1"1'. T'erb1·., 
1955, biz. 217; Bull. en PAsrc., 1955, I, 299). 

(2) Verbr., 7 juni 1955 (Arr. T'e1·br., 1955, 
biz. 829; Bull. en PASIC., 1955, I, 1092). 

VAN RET RECR'r DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE 
TE VESTIGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - AANSLAG GE
GROND OP TEKENEN EN INDICIEN VAN WEL
STAND. - WETTELIJKREID. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ ZAKEN VAN DIREC'fE BE
LASTINGEN. - AANVRAAG STREKKENDE TOT 
AANSTELLING VAN EEN DESKUNDIGE. - VAST
STELLING VAN RET BESTREDEN ARRES'r WAAR
UIT BLIJKT DAT RET DESKUNDIGENONDERZOEK 
OVERBODIG IS. - GEMO'fiVEERDE VERWER
PING VAN DE AANVRAAG. 

1° Uit een door de administratie overge
maalcte mededeling aan de belasting
plichtige die in gebTelce gebleven is een 
aangifte te doen of z~tllcs op tijd te doen, 
al ware z·ij oolc cc bericht van wijziging ll 
genoemd, dient niet noodzakelijkerwijze 
te worden afgeleid dat de administratie 
wettelijlc zou hebben afgezien van haaT 
Techt de aanslay van ambtswege te ves
tigen (2). (Eerste en tweede zaak.) 

2° Om een aanslag van ambtswege te ves
tigen, is de adm·inistratie ge1·echtigd 
welkdanige vermoedens in te roepen en 
onder meer deze wellce voortvloeien uit 
de door artilcel 55 van de samengescha
lcelde wetten betrejfende de inlcomsten
belastingen bedoelde tekenen en indi
C'i:'en (S). (Eerste zaak.) 

so Ve1·werpt, bij een gemotiveerde beslis
sing, de aanm·aag strelclcende tot aan
stelling vwn een deslmndige het arrest 
·uit de vaststellingen waarvan blijlct dat 
het aangevraagd deslmndiyenonderzoelc 
overbodiy is (4). (Tweede zaak.) 

Eerste arrest. 

(VICTOR DERAEDT, T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 55 en 5,6 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, toepasselijk in zaken van 
gewone en extrabelastingen, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat de aansla
gen terecht van ambtswege gevestigd 

(3) Verbr., 31 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1075). 

(4) Verbr., 4 maart 1954 (A,.,·. T'e1·b1·., 19M, 
biz. 453; Bull. en PAsrc., 1954, I, 576). 
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werden, dan wanneer de administratie op 
6 december 1949 de grondslagen van de 
aanslagen van ambtswege wijzigde en 
nieuwe aanslagsgronden mededeelde en 
derhalve moest afzien van het door arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten 
toegekend vermogen, om ambtshalve aan 
te slaan en dienvolgens haal· toevlucht tot 
de door artikel 53 van gezegcle wetten 
voorziene procedure moest nemen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de aanslagen terecht van 
ambtswege gevestigd geweest zijn wegens 
gebrek aan tijdige aangifte wat betreft 
het dienstjaar 1945 alsmede de aan de 
extrabelasting onderhevige inkomsten en 
wegens gebrek aan tijdig antwoord op het 
bericht van wijziging wat het overige be
treft; 

Overwegende dat uit een mededeling 
van de administratie, al ware zij ook be
richt van wijziging. genoemd, niet nood
zakelijkerwijze client te worden afgeleid 
dat de administratie wettelijk zou hebben 
afgezien van haar recht de aanslag van 
ambtswege te vestigen ; 

Overwegende dat noch nit de vaststel
lingen van het arrest, noch uit enig stuk 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat de administratie van clit recht 
zou afgezien hebben; dat het arrest inte
gendeel uitdrukkelijk meldt dat de me
dedeling van 6 december 1949, waarnaar 
het middel verwijst, integendeel aan aan
legger overgemaakt werd om hem «ken
nis te geven van de elementen waarop ge
steund wordt om de belastbare grondslag 
uiteindelijk te bepalen ll, en uitclrukkelijk 
erop wijst « clat de procednte van aanslag 
van ambtswege toegepast zal worden ll ; 
dat het arrest, anderzijds, aanstipt dat 
cc geen sprake kan zijli van een vei·.zaking 
door het beheer van het vermogen cleze 
procedure toe te passen Jl ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, en gebrek a an antwoord op de conclu
sies, doordat het bestreden arrest niet op 
passencle wijze antwoordt op de door aan
legger aangevoerde middelen naar luid 
waarvan hij vroeg aan het hof : a) in 
hoofclorcle vast te stellen dat de aansla
gen niet wettig werclen ingekohiercl op 
grond van artikel 56 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen; b) in bijkomende orcle ze nietig 
te verklaren wegens onbestaande of ver
keerde aangewencle of geinterpreteercle 
vermoedens; c) meer bijkomencl hem toe 
te laten zekere stukken bij de bunclel te 
voegen en sommige feiten door getuigen 
te bewijzen : 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste micldel blijkt dat het bestreden 
arrest aanleggers conclusies beantwoorcl 
heeft; dat aldus aan het vormvereiste van 
artikel 97 van de Gronclwet voltlaan 
werd; · 

Over llet tweecle ondercleel : 

Overwegende dat aanlegger niet voorge
houclen heeft dat de aanslagen nietig wa
ren wegens niet bestaan of verkeerde 
aanwending of interpretatie van de ver
moedens, doch zich ertoe beperkte te be
weren dat hij cc bij de door artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 
voorziene midclelen de vermoedens lleeft 
te niet gedaan ll ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het micldel niet aan

duidt welke betwistirig bedoeld worclt 
door aanleggers vraag om cc zekere stuk
ken ll bij de bunclel te mogen voegen en 
cc sommige feiten Ji door getuigen te ·mogen 
bewijzen, waarop het arrest niet zou gc
antwoo.rd hebben of had inoeten antwoor
den, dat het wegens zijn onnauwkeurig
heid niet door het hof ·kan worden onder
zocht; 

Dat geen enkel onclerdeel van het mid
doe! kan aangenomen worden; 

Over het clerde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de G rond wet, 56 van de samengeschakelde 
wetten betreffencle de inkomstenbelastin
geu, en 1349 van het Burgerlijk Wetboek, 
eerste ondercleel, cloordat het bestreden 
arrest, hoewel aannemencl, zoals aanleg
ger het betoogd had, dat de vermoeclens 
waarop de aanslagen van ambtswege on
wettelijk of minstens verkeerd aange
wencl geweest waren, de aanslagen ver
beterde in steele van ze te niet te doen. 
clan wanneer een aanslag van ambtswege 
niet willekeurig cloch op vaststaancle ver
moedens moet gevestigcl worden en het 
arrest clienvolgens, na vastgesteld te hebe 
ben 'clat de vermoedens onwettelijk aan
gewend werden, de aanslagen moest te 
niet doen; tweede onderdeel, doorclat het 
bestreden arrest beslist clat de aanslagen 
terecht van ambtswege overeenkomstig 
artikel 56 der samengeschakelde wetten 
gevestigd werden en niettemin voor de 
aanslagen in de gewone belastingen de 
vermogensaccressen als tekenen en indi
cien aanziet, dan wanneer het aanwenden 
van tekenen en inclicien slechts gewettigd 
is op gron<il van cle door artikel 55, pa
ragraaf 1, der samengeschakelde wetten 
voorziene procedure : 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest, 

na vastgesteld te hebben dat de aanslagen 
terecht van ambtswege gevestigcl werden, 
verklaart dat het aan aanlegger behoort 
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het juiste bedrag van zijn werkelijke in
komsten te bewijzen; dat het desniette
m,in, ingaande op de in bijkomende orde 
overgelegde vraag, de belastbare grond
slag op grond van artikel 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 vermin
dert' 

ov'erwegende dat het middel, voor zo
veel het beweert dat het arrest de onwet
telijkheid van de vermoedens zou aange
nomen hebben, op een verkeerde uitleg
.ging van het arrest steunt en derhalve 
feitelijke grondslag mist;. 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, vermits de aanslag 
van ambtswege krachtens artikel 56 der 
samengeschakelde wetten, op het vermoe
delijk bedrag van het belastbaar inkomen 
gevestigd wordt, de administratie gerech
tigd is welkdanige vermoedens in te roe
pen en onder meer deze welke uit de door 
artikel 55 bedoelde tekenen en inclicien 
voortvloeien; . 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroprdeelt aanleg·ger tot de kosten. 

5 juni 1956. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- GeUjlcluidende conclusie, H. F. Du
mon, advocaat-generaal. Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

Tweede arrest. 

(OSCAR DERAEDT, T. BELGISCHE STAAT, 
. lvii:<IISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
.schending van de. artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 55 en 56 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, toepasselijk in zaken van 
gewone belastingen en de ext~·abelasting, 
uoordat het bestreden arrest verklaart 
da t. de aansl agen terech t van ambtswege 
gevestigd werden, dan wanneer de admi
nistratie op 6 december 1949, in werke
lijkheid 8 december, de grondslagen van 
de aanslag van ambtswege wijzigde en 
nieuwe aanslagsgronden mededeelde en 
derhalve moest afzien van het door arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten 
.aan de administratie toegekentl vermogen 
om ambtshalve aan te slaan en dienvol
gens haar toevlucht tot de door artikel 55 

van g·ezegde wetten voorziene procedure 
nemen moest; dan wanneer aanlegger in 
zijn conclusies betoogd had dat hij ten 
onrechte van ambtswege aangeslagen 
werd daar de administratie van de door 
artikel 56 der samengeschakelde wetten 
voorziene procedure had afgezien : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de aanslagen terecht van 
ambtswege gevestigd geweest zijn wegens 
gebrek aan aangifte, wat de inkomsten 
onderhevig aan de extrabelasting betreft, 
en bij gebrek aan tijclig antwoortl op het 
bericht van wijziging, wat de overige in
komsten betreft; 

Overwegende dat nit een mededeling 
van de administratie aan de belasting
plichtige, al ware zij ook bericllt van wij
ziging genoemd, niet noodzakelijkerwijze 
client te worden afgeleid dat de adminis
tratie wettelijk zou hebben afgezien van 
haar recht de aanslag van ambtswege te 
vestigen; . 

Overwegentle clat uit het bestreden ar
rest niet blijkt dat de administratie van 
clit recht zou afgezien hebben; dat het 
integendeel erop wijst dat « het beheer op 
8 december 1949 (en niet op 6 december 
zoals bij vergissing verklaard wordt) 
nieuwe aanslagsgrontlen mededeelde maar 
daarbij uitdrukkelijk verklaarde dat de 
aanslag van ambtswege toepasselijk bleef, 
zodat er geen sprake kan zijn van verza
king door het beheer van het vermogen 
deze procedure toe te passen )) ; tlat aan
legger de schending van het aan evenge
melcl stuk van 8 december 1949 verschul
digd geloof niet inroept; 

Overwegende dat dienvolgens de cbnclu
sies op vassende wijze beantwoord wer
den; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede mic1del, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest aanleg
gers conclusies niet beantwoordt waarbij 
gevraagd werd een deskundige aan te 
stellen met opdracht het procent winst op 
de hoeveelheden verhandelde alcohol te 
bepalen : 

Overwegende dat aanlegger voorhield 
dat << het aantal liters waarop de winst 
werd berekend gesteund is op een boek
houding die volkomen in orde is )), << dat 
de winst van 20 frank per liter gans nor
maal is )) en vroeg « een deskunclige aan 
te stellen met opdracht het procent winst 
op de hoeveelheden verhandelde alcohol 
te bepalen )} ; 

Overwegende dat, door. vast te stellen 
dat «de winstmarge van 20 frank per li
ter verwerkte alcohol niet waarschijn
lijk voorkomt )) en da:t << voormelde boek
houding niet bewijskrachtig voorkomt )), 
het arrest de vraag tot aanste!Iing van 
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een deskundige op impliciete cloch zekere 
wijze verwerpt ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden. 

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

5 juni 1956. - 26 kamer. - Voonzittc1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VerslaggeveT, H. Delahaye. 
- Gelijlclttidende conclttsie, H. F. Du
mon, advo"caat-generaal. Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

26 KAMER. - 5 juni 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - VOOH
ZIENING DOOR DE STAAT TEGEN EEN GEHUWDE 
VROUW GERICH'l'. - VERZOEKSCHRIFT NIET 
JlETEKEND AAN DE ECHTGENOOT VAN DIE VER
WEERSTER. - ECHTGENOOT LATER EVENMIN 
GEDAAGD TEN EINDE ZIJN ECH'fGENOTE TE 
MA.CHTIGEN OM IN AANLEG .YAN VERBRERING IN 
RECHTE OP TE 'l'REDEN. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijlv de dooT de Staat in 
zalce llil"ecte belastingen, teuen een _qe
lw.wde VI"Ottw geTichte voomiening, wan
nee!" het veTzoekschTift hondende voo1·
ziening in ve·rbrelcing niet betelcend 
weTd aan lle echtgenoot van <lie veT
weerste!" ot de echtgenoot late!" niet gl}
llaagd we1·ll ten einrle zijn echtgenote 
te machtigen om in aanleg van ve1'bl"e
lcing in !"echte op te tTellen (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. PAULA DERAEDT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
in zake Paula Deraedt, wonencle te Avel
gem, Kerkstraat, nr 20, gewezen werd; 

Overwegende clat aanlegger, volgens de 
termen van het exploot van 28 juli 1955, 
het verzoekschrift houdende voorziening 
in verbreking tegen voormeld arrest, 
vooraf betekend heeft aan Mevrouw Paula 
Deraedt (echtgenoot Michael Meerpoel, 

(1) Verbr., 22 januari 1848 (Bull. en PAsrc., 
1848, I, 211); 18 januari 1866 (ibid., 1866, I, 
174); Rep. pmt. d1·. belge, v" Pourvoi en cas
sation en matiere civile, n'" 1'85 en 186. Raad
pleeg ook verbr., 29 september 1932 (Bull. en 

wonende te Sint-Amanclsberg, Klinkhout
straat, nr 48; 

Overwegende clat het niet blijkt dat 
aanlegger het verzoekschrift betekend 
heeft aan de echtgenoot van verweerster 
of deze echtgenoot gedaagcl heeft ten 
einde zijn echtgenote te machtigen om in 
aanleg van verbreking in rechte op te tre
den; 

Waaruit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

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

5 juni 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijlcl·ztillende conclusie, H. F. Du
mon, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van L.eynseele. 

1 e KAMER. - 7 juni 1956 

HUUR.- HUURCONTRACT LOPENDE OVER EEN 
ONROEREND; GDED. - CLAUSULE ·WAARBIJ DK 
VERHUURDER ZICH HET RECHT VOORBEHOUDT 
DE HUURDER UIT TE ZETTEN IN GEVAL VAN 
VERKOOP. - VERKOOP VAN HET ONROEREND· 
GOED. - KOPER GERECHTIGD DE HUURDER 
UIT TE ZETTEN. 

Krachtens aTt·ikel1"143 van het Bttrgerlijk' 
vVetboelc, is de lcope1· van een onToe
,·end goell, waar·ove!" een hmwcontTact 
loopt waarbij de ve1·h·Utt!"de'1" zich het 
recht voorbehottden had de hmt'l"lle'l" ttit 
te zetten in geval van verlcoop, gerech
tigll zelf lle hmtrller ttit te zetten, al~ 
hoeweL het htttt'l"contTact n-iet uitd'l"ulc
lcelijlv bepaalt dat het 1·echt, dat lle ve'l"
hmtrller zich voo1·behonllen had, door 
de leaper zul mogen uitgeoefend wor
den (2). 

(DEMECHELEER, T- YANDERSTICHELEN.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 october 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtba:nk van eerste 
aanleg te Doornik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de· 
schencling van de artikelen 1107, 1121, 
1134, 1135, 1165, 1743, 1744, 1748 en 1775· 

PAsrc., 1932, I, 255) ; 12 december 1950 (Arr. 
Ye1·br., 1950, biz. 176; Bull. en PASIC., 1950, I, 
222). 

(2) Zie nota get. R. H. onder het arrest, 
Bull. en PASIC., 1956, I, 1072. 
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van het Burgerlijk Wetboek, zoals voor
melde artikelen 1748 en 1775 onderschei
denlijk gewijzigd werden bij de artike
len 4 en 14 van de wet van 7 juli 1951 
houdende wijziging van de wetgeving be
treffende de landpacht, van de artike
len 21 van evengemelde wet en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 

· hetwelk vaststelt dat aanleggers, die een 
aan verweerder verpacht landeigendom 
gekocht hebben, hem krachtens een clau
sule der pacht, waardoor aan de verpach
ter het recht is voorbehomlen de pacht te 
doen verbreken in geval van gehele of ge
deeltelijke verkoop van het eigendom, een 
opzegging overeenkomstig de bij de arti
kelen 1748 en 1775 voorgeschreven voor
waarden gedaan hebben, en althans zon
der de overeenstemming van de opzegging 
met die voorwattruen te betwisten, des
niettemin geweigerd heeft de opzegging 
geldig te verklaren voor de ene of de an
dere cler bepaalde data, naargelang het 
eigendom al clan niet groncl voor nijver
heidsdoeleinden zou bevonden worden, en 
dit onder het voorwendsel dat nit het on
derzoek van de ingeroepen clausule zou 
blijken dat het daarin omschr<~ven geval 
niet het geval zou wezen, dat in de arti
kelen 1743, 1744 en 1748 van het Burger
lijk Wetboek behandeld wordt, van een 
recht van uitzetting dat door de pacht 
voorbehouden ·is aan de eventuele koper 
van het eigendom doch enkel aan de ver
pachter in geval van verkoop; dat ten 
deze de verpachter geen gebruik gemaakt 
heeft van het vermogen dat hem toebe
hoorde; dat aanleggers in verbreking, zijn 
.opvolgers onder bijzondere titel, van hem 
niet meer rechten hebben lnmnen verkrij
gen dan de pacht hem verleend had en 
rlat zij derhalve slechts de pacht zouden 
kunnen doen verbreken indien, zoals het 
voor hun rechtsvoorganger het geval was, 
het goed moest vervreemd worden ; en 
doordat het bestreden vonnis aldus de 
artikelen 1743 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek verkeerd gei:nterpreteerd 
en het recht de uachter of de huurder nit 
te zetten miske1id heeft, welk recht, vol
gens artikel 1743, aan de koper van het 
goed toebehoort wanneer de verpachter 
het zich in het pachtcontract voorbehou
den heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de pacht, krachtens welke 
verweerder het door aanleggers gekocht 
1andeigendom in pacht houdt, een clausule 
behelst waarbij de verpachter zich het 
recht voorbehouden heeft het pachtcon
tract te doen verbreken ingeval van ge
hele of gedeeltelijke verkoop van het 
verpachte goed; dat het evenwel beslist 
dat de opr<~egging gedaan door aanleggers 
die, het eigendom te bezwarenden titel 
verworven hebbend, zich na de verwer-

ving op die clausule hebben willen beroe
pen, niet geldig is; dat het dit dispositief 
steunt op de beschouwing dat, wanneer 
de verpachter zelf geen gebruik gemaakt 
heeft van het recht dat hij zich bij het 
pachtcontract voor het geval van ver
vreemding van het eigenuom te bezwaren
l1en titel. voorbehouden had, de kopers van 
hun rechtsvoorganger niet meer rechten 
hebben kunnen verkrijgen dan die welke 
het pachtcontract aan deze verleende, en 
dat zij dus het contract slechts krachtens 
voormelde clausule konden l1oen verbre
ken zo zij zelf op hun beurt het eigendom 
zouden vervreemden; 

Overwegende uat het in het middel aan
geduid artikel 1743 van het Burgerlijk 
Wetboek, ten bel,oeve van de koper van 
een onroerend goed, waarover een huur
of pachtcontract loopt, het recht invoert 
de pachter of huurder nit te .zetten, on
verrninderd de toepassing van de bepalin
gen welke het uitoefenen van dit recht 
beheersen ingeval de verhuurder of ver
pachter die het goed vervreemdt, wanneer 
de 'Verpachter zich bij het hnlll'- of pacht
contract het recht voorbehouden had in 
geval van vervreernding te bezwarenden 
titel de huuruer of pachter te doen uit
zetten; 

Dat derhalve het bestreden vonnis, door 
uitspraak te doen zoals het gedaan heeft, 
voormeld artikel 1743 geschonden 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 Bergen, zetelende in ho
ger beroep. 

7 juni 1956. - 1° kamer. - Voo1·zittet·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Versla,qgever, H. van Beirs. -
Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Terrnicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Delacroix en Hermans. 

l" KAMER. - 7 juni 1956 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - VERGOEDING VERSCHULDIGD AAN 
DE ONTEIGENDE. - KOSTEN WELKE DE BIJ
STAND VAN EEN TECHNISCH RAADSMAN MEl' 
ZICH BRENGT. -KOSTEN DIE NIET TEN LASTE 
VAN DE ONTEIGENAAR MOGEN VALLEN. 

Zo, in ueval van onteigening ten alge
menen nntte, de lcosten van de door het 
bedoeld deslcnndig onde1·zoelc ten laste 
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q;an de onteigenna1· vallen (1), dient 
dnarentegen deze de lnst n·iet te d!·a_qen 
van het er·eloon van een technisch 
raadsman wiens bijstand de onteigenrZe 
mtttig geacht heett te moeten ·in te roe
pen (2). 

(BELGISCHE S'l'AAT, '1'. VANDE VELDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1954 gewe';.;en door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 11 van de Grond
wet, cloordat het bestreden arrest aan
legger veroordeeld heeft tot betaling, aan 
de onteigende, van een vergoeding wegens 
verdedigingskosten, om reden dat, zo 
deze vergoeding aan de onteigende niet 
werd toegekend, << de billijke vergoeding 
welke hem verschuldigd is, aanzienlijk 
zou verminderd worden en daardoor niet 
rechtmatig zou worden JJ, dan wanneer de 
verdedigingskosten door ee1i vrijwillige 
daad van de onteigende zijn teweegge
bracht geworden, en derhalve niet zouden 
kunnen beschouwd worden als een nood
zakelijk en rechtstreeks· gevolg van de 
onteigening hetwelk op toekenning van 
een vergoeding ten behoeven van de ontei
gende recht zou geven : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk ter zake van onteigening ten al
gemenen nutte is gewezen, in de aan de 
onteigenden, verweerders toegekende ver
goeding een som van 10.000 frank be
grijpt, uit hoofde van door dezen ge
maakte verdedigingskosten; 

Dat blijkens de in het regelmatig over
gelegd beroepen vonnis vervatte vaststel
lingeh, verweerders door de hun alclus 
toegewezen eis « zich wilden doen dekken 
voor de kosten welke de bijstand van een 
technisch raadsman met zich brengt JJ ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om deze beslissing te motiveren, eerst ver
klaart da t, « zo men de gelijkheid die 
tussen partijen moet heersen niet ten na
dele van de onteigende wil verbreken, 
deze - in de mate van het mogelijke in 
staat moet gesteld worden - met gelijke 
wapenen tegen de onteigenende macht op 
te komen; dat de steeds toenemende in
gewikkeldheicl van de sociale en econo
mische betrekkingen tot bepaling van de 
billijke vergoeding kundigheden en opzoe-

(1) Verbr., 28 juni 1855 (B1tll. en PAsrc., 1855, 
I, 292}; vergel. verbr., 11 april 1956 (zie ho· 
ger, biz. 657; B1tll. en PAsrc., 1956, I, 8n). 

(2) Rep. pmt. dr. belge, v' Expro1wiution 
pam· ca1tse ·d'·utilite p1tbli.q1<e, n' 368; v' Res-

kingen noclig maakt welke buiten de be
voegdheid van een particulier vall en; 
dat, aangezien de onteigenaar daarente
gen over de samenwerking van ingelichte· 
en bekwame teclmici beschikt, het tegen 
de billijkheid, die ter zake te enenmale 
met het recht overeenstemt, zou indruisen 
de onteigende te nopen alleen zijn belan
gen te verdedigen en, zo hij de krachten 
weder in evenwicht wil brengen, de kos
ten welke voor zijn verdediging noodza
kelijk zijn geweest,, hem ten laste te la-· 
ten JJ; 

Dat het vervolgens, met inachtneming· 
van de « omstandigheden der zaak JJ, het 
bedrag van de uit dien hoofde aan ver
weerders toegekende vergoeding bepaalt ;· 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen blijkt dat de rechter in hoger beroep, 
vooraleer in feite het bedrag van de eis· 
van verweerders te bepalen, een rechtsbe
ginsel vooropstelt dat de materie zou be-· 
heersen; 

Dat het hof bevoegdheid heeft om na 
te gaan of hij zodoende wettelijk het ver
band van oorzaak tot gevolg tussen de 
onteigening en een nadeel bepaald heeft, 
opdat het herstel van dat nadeel in de bij 
artikel 11 van de Grondwet voorgeschre
ven billijke en voorafgaande schadeloos
stelling begrepen zij; 

Overwegende dat op het stuk van ontei
gening ten algemenen nutte, zoals in ge
meen recht, het oorzakelijk verband een 
karakter van noodwendigheid moet ver
tonen; 

Overwegende dat de in de wet van 
17 april 1835 omschreven formaliteiten, 
omler meer die welke tot het deskundig 
onderzoek betrekkelijk zijn, zoals zij bij 
de wet van 9 september 1907 zijn gewij
zigd, in de geest van de wetgever de 
maatregelen zijn welke de rechten van de 
onteigende moe ten vrijwaren; 

Dat het inroepen van de bijstand van 
een teclmisch raadsman een maa tregel is 
welke verweerders persoonlijk nuttig ge
acht hebben buiten de in de wet bepaalde 
maatregelen te moe ten treffen; dat zij' 
niet door hun daad het uit de onteigening 
voortvloeiend nadeel ten Taste van de ont
eigenaar mogen verzwaren ; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat het bestreden arrest ten on
rechte aan verweerders een vergoeding 
wegens verdedigingskosten verleend heeft; 
dat het mid del gegrond is; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
c1en arrest, doch enkel in zover het· am~ 

ponsabilite, n' 1718; raadpl. ook NovELLEs, 
Lois · politiq1tes et administratives, bd. IV, 
v' Exp7·op1·iat-ion p01t1' ca1tse d'1ttilite p1tblique, 
n' 232. Oont>·a : PICARD, T1·aite de l' expTOp7·ia
tion, bd. I, biz. 203 en volg. 
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verweerders een vergoeding van 10.000 fr. 
wegens verdedigingskosten toekent, en 
over de rechtskosten beslist; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerders tot de kosten; verwijst de 
alclus beperkte zaak naar het Hof van 
oeroep te Luik. 

7 juni 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Yerslaggeve1·, H. Daubresse. -
GelijkMtidende oonol7tsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, · procureur-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 7 juni 1956 

ARBEIDSONGEVAL. - ScHADELOOSSTEL
LING VOLGENS HE1' STELSEL VAN DE BI.J KO
NIN.KLI.JK llESL UIT VAN 28 SEPTEMBER 1931 
SAMENGEORDENDE WETTEN. - EESTENDIGE GE
DEEL'l'ELI.JKE WERKONBEKWAAMHEID. ~FoR
FAITAIRE VERGOEDING VERSCHULDIGD, WELKE 
OQK DE GRAAD VAN ONBEKWAAMHEID ZI.J. 

Wanneer de ve1·goeding van de schade 
voortspntitende ttit' een arbe·idsonyeval 
volgens het stelsel van de bij lconinlc
lijlc besl·uit van 28 september 1931 sa
mengeordende wetten uereueld wordt, 
_qeett cle bestendige gedeeltelijlce werk
onbelcwaarnhe·id aanleiding tot het toe
lcennen van de bij die wetten bepaalcle 
torfaitaire vergoed·ing, wellce oolc lle 
graacl van die onbelcwaamheid zij (1). 
(Stilzwijgende oplossing.) 

{CONARD, T. <<CAISSE COMMUNE DU RATIMENT. ))) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
-vonnis, op 22 december 1954 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
·eerste aanleg te Dinant; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de ;:trtikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2 en 5 (dit laatste gewijzigd · 
bij artikel 4 van de wet van 10 juli 1951) 
van de bij het koninklijk besl ui t van 
28 september 1931 samengeordende wetten 
op de vergoeding van de schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, door
dat het bestreden vonnis, na vastgesteld 
te hebben dat aanlegger, tengevolge van 
het arbeidsongeval dat hem heeft getrof-

(1) Verbr., 11 juni 1954 (Bull. en PASIC., 
1954., I, 868 en nota 1, blz. 869). Zie oak verbr., 
19 december 1929 (Bull. en PAsrc., 1930, I, 50). 

fen, een bestendige gedeeltelijke werkon
bekwaamheid van 4 percent blijft onder
gaan, desniettemin aan aanlegger zijn eis 
ontzegd heeft welke strekte tot betaling 
van de forfaitaire vergoeding, bepaald bij 
de wet op de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevallen, 
om reden dat, gezien zijn beroep en 
zijn leeftijd, er niet blijkt dat de besten
dige vermindering, met vier percent, van 
zijn werkbekwaamheid,' welke aanlegger 
blijft ondergaan, voor hem een verlies 
van economische waarde te weeg brengt 
en dat hij, bij gemis aan schade geen 
aanspraak kan maken op enige wettelijke 
vergoeding sedert de dag der consolidatie, 
dan wanneer : 1 o de vermindering van 
het « normaal ll loon van het slachtoffer 
van een arbeidsongeval noodzakelijk ver
band houdt met de vermindering van zijn 
arbeidsvermogen, en het dienvolgens te
genstrijdig of dubbelzinnig is, enerzijds, 
in feite te bevinden dat er een blijvende 
werkonbekwaamheid van vier percent te 
wijten aan een arbeidsongeval bestaat, en 
anderzijds, de weerslag van het ongeval 
op aanleggers arbeidsvermogen te ontken
nen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; 2° de wetgever geen minimum 
vastgesteld l!eeft onder hetwelk de rente 
wegens een bestendige werkonbekwaam
heid niet mag dalen, en de wettelijke 
schadeloosstelling forfaitair verschuldigd 
is ingeval het bestaan van een bestendige 
gedeeltelijke werkonbekwaaml!eid bevon
den is, en afgezien van de vraag of die 
onbekwaamheid in feite een werkelijke 
weerslag O!l het loon van het slachtoffer 
heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
I!let verwijzing naar een deskundigenver
slag, vaststelt dat aanlegger een be
stendige gedeeltelijke werkonbekwaam
heid van vier percent ondergaat, dat « het 
ongeval voor een percent oorzaak van die 
onbekwaamheid is ll, dat, na erop te heb
ben gewezen dat volgens de wet de onbe
kwaamheid waarvoor aanlegger « schade
loosstelling zou kunnen vorderen vier per
cent bedraagt ll, het beslist dat aanlegger 
« geen aanspraak kan maken op enige 
wettelijke vergoeding sedert de dag van 
de werkhervatting en van de consolida
tie ll omdat, rekening houdend met de 
feitelijke elementen, « er niet blijkt dat 
de vermindering met vier percent een ver
lies van de economische waarde met zich 
brengt ll, dit wil zeggen omdat aanlegger 
« op de arbeidsmarkt nog dezelfde econo
mische waarde zal hebben als degenen die 
met hem werk zoeken ll ; 

Overwegende dat deze redenen dubbel
zinnig zijn ; da t zij in het onzekere la ten 
of de rechter heeft willen beslissen dat 
een bestendige werkonbekwaamheid, zelfs 
zo zij vaststaat, niet noodzakelijk recht 
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geeft op de vergoeding bepaald bij de sa
mengeordende wetten op de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de ar
beidsongevallen, dan wel of hij geacht 
he eft cla t, in strij c1 met de va13tstellingen 
van het deskundig verslag, aanlegger geen 
werkonbekwaamheid heeft ondergaan; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
daardoor het in het middel aangeduid ar
tikel 97 van de Grondwet schendt, en dat 
het middel gegroncl is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Namen, zeteleml in hoger 
beroep. · 

7 juni 1956. - 1• kamer. - Foorzittm· 
en verslaggevet·, H. Sohi~r, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Geliilcl1tidende 
oonol1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en Van Leynseele. 

l" KAMER. - 8 juni 1956 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIES DIE EEN FEI'l' AANVOEREN EN OP 
EEN 13EWIJSVOERING STEUNEN. - RECH'l'ER 
OVER DE GROND ER ZICH TOE BEPERKEND HE'l' 
FEI'l' NIE'l' BEWEZEN TE VERJ.l:LAREN. - NIE'l' 
GEJ\IO'l'IVEERDE BESLISSING. 

2° VERBREKING. - UI'l'GES1'REK'l'HEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING DIE DE 
VERAN1'WOORDELIJKHEID VAN RE'l' ONGEVAL 
TUSSEN DE DADER EN HE'l' SLACR'l'OFFER VER
DEEL'l'. - VOORZIENING DOOR DE DADER VAN 
HE'l' ONGEVAL. - MIDDEL HIERUI'l' AFGELEID 
DA'l' DE BES'l'REDEN BESLISSING EEN AAN RE1' 
SLACHTOFFER AANGE'l'IJGDE FOU'l' NIET BEWE
ZEN YERKLAAR'l', ZONDER DE CONCLUSIES TE 
EEAN'l'WOORDEN. - l\1IDDEL INGEWILLIGD, -
GEHELE VERJ.lREKING 'l'EN AANZIEN VAN HET 
EEPALEN VAN DE VERANTWOORDELIJJIHEID VAN 
AANLEGGER IN VERBREKING. - VERBRE
KING DIE ZICR NIE'l' UI'l'S'l'REK'l' 1'01' DE BE
SLISSING DA'l' HE'l' SLACH'l'OFFER l\IINSTENS DE 
HELF'l' VAN DE VERAN'l'WOORDELIJJIHEID MOE1' 
DRAGEN. 

1° Wanneer een partij, aan wie een ve·r
antwoordeUjlcheid van een ongeval ten 
laste wordt gelegd, b'ij oonolusies aan
gevoerd heett clat het slaohtoffe·r een 
tout begaan heett doot· zioh vrijwiUig 
i·n zee van de toegelaten badzone vet·
wijderd te hebben en wanneer zij, tot 
staving van d-it verweer, doen gelden 
heett dat het, gelet op de st·room, de 

plaats waa1' het in nood verkeerde· 
sleohts had lcunnen bere-ilcen door zioh 
aldaar wetens en wmens te begeven, is 
niet behoorlijk gemotiveerd het an·est 
dat e1· zioh toe beperlct te antwoorden 
« dat het niet bewezen is dat het slaoht
offer zioh bij het zwem·men vrijwillig 
van ae toegelaten badzone zmt verwij
clerd heb ben lJ (1). 

2° W anneer fle reohter over cle gmnfl de 
verantwoot·flelijlcheid van cle sohadebe
roklcenende gevolgen van een ongeval 
·voor cle heltt t1tssen de clafler en het 
slaohtoffer verdeeld heett, wegens een 
clo01· ieder van hen begane tout, en wan
neer, op cle voo1·zien·in{f van cl-ie dacler, 
het midclel ingewill-i{fcl w01·flt, aat hier
ttit wonlt afueleifl flat ae bestreclen be
slissin,q een aoor hem aan het slaohtot
te1· aanuetijgde toH.t niet bewezen ver
klaard heett, zonder ae oonohtsies op 
passende wijze te beantwoorden, is ae 
ve1·bt'elcing van ae besliss·ing geheel, ten 
aanzien van het bepalen van ae vet·ant
·woiNdelijlcheid •van de nanlegge1· in ver
brelcinu, aooh strelct zioh niet 1tit tot 
het besoh-ilckend gedeelte dat beslist clat 
het slnohtoj]er rr.-instens de heltt van ae 
vemntwom·aeUjkheicl moet d1·agen (2), 

(COGGHE EN CONSOOR'l'EN, 
1'. HACK EN CONSOR'l'EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrede:n_ 
arrest, op 11 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest er op 
wijst « dat niet bewezen is dat de slacht
offers zich vrijwillig van de- toegelaten 
badzone zouden hebben verwijderd 11, 

waaruit volgt dat zij door de stroming 
daarheen medegedreven werden, dan wan
neer eisers bij conclusies ingeroepen had
den « dat het vaststaat dat de slachtof
fers, toen zij in nood verkerende door de 
redders opgemerkt werden, zich aan het 
uiteinde van het westerhoofd, 97 meter· 
buiten de badzone bevonden en dat zij 
zich bui ten de badzone moe ten begeven 
hel)]Jen om er te zwemmen; dat het im
mers uitgesloten is, gelet op de geweldige 
stroom die de zwemmers van West naar· 

(1) Raadpl. verbr., 18 october en 8 novem
ber 1955, sup-ra, biz. 110 en 183; Bull. en PAsrc.,. 
1956, I, 138 en 228) en de nota 1 getekend 
R.H., onder verbr., 4 october 1948 (Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 531). 

(2) Raadpl. verbr., 7 juli 1955 (Arr. Verbr., 
1955, biz. 910; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1211)-
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Oost mededreef, dat .ZIJ tegenstroom 
1!7 meter Westwaarts zouden gezwommen 
hebben ... Jl, dat het, weliswaar, aan de 
rechters over de grond toebehoorde sou
verein te beslissen dat de slachtoffers 
zich niet vrijwillig buiten de toegelaten 
badzone hadden gewaagd, doch dat, bij 
gebrek aan beantwoording van het door 
eisers regelmatig opgeworpen middel, hun 
beslissing niet wettelijk gemoti veerd is : 

Overwegencle dat aanleggers, in hun 
conclusies v06r het hof van beroep, bad
den beweerd « dat vaststaat dat de slacht
offers, toen zij in nood verkerende door 
·de redders opgemerkt werden zich aan 
het uiteinde van het westerho~fd, 97 me
ter buiten de badzone bevonden, en dat 
zij zich buiten de bauzone moeten bege
ven hebben. om er te zwemmen; dat het, 
immers, uitgesloten is, gelet op de gewel
dige stroom die de zwemmers van west 
naar oost mededreef, dat .zij tegen de 
stroom naar het uiteinde van het wester
hoofd, 97 meter westwaarts zouden ge
zwommen hebben Jl ; 

Dat aanleggers nit die vaststellingen 
afleidden dat, vermits de slachtoffers we
tens en willens, in strijd met artikel 1 
van de verordening van 15 juni 1946 der 
gemeente Middelkerke, de toegelaten bad
zone hadden verlaten, zij zich vrijwillig 
aan het gevaar hadden blootgesteld; 

Overwegende dat, door te beslissen « dat 
niet bewezen was da t de slach toffers zich 
bij het zwemmen vrijwillig van de toege
laten badzone zouden verwijderd hell
ben Jl, het bestreden arrest voormeld mid
del niet behoorlijk heeft beantwoord, in 
zover het staande hield dat, gelet op de 
hevige stroom welke de zwemmers oost
waarts dreef, het niet mogelijk was dat 
de slachtoffers, buiten ·hun wil en hun 
weten, ten westen van de toegelaten bad
zone, waar zij door de redders werden 
.gevonden, medegesleept werden; 

Dat het bestreden arrest aldus arti
kel 97 der Grondwet heeft geschonclen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
heeft dat de slachtoffers minstens de 
helft van de verantwoordelijkheid van 
het ongeval moeten dragen; beveelt dat 
melding van omlerhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de geueel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweersters tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

8 juni 1956. - 1" kamer. - TToorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - TTerslag
gever, H. De Bersaques. - Gel'ijlcl-ltidenrle 
concl·nsie, H. F. Dumon, advocaat-gene
raal. - PleUe·rs, HH. Simont en De 
Bruyne. 

le KAMER., - 8 juni 1956 

ARBEIDSONGEVAL. ~ 0NGEVAL VOOR'l'
SPRUITENDE UIT DADEN VAN MOED, VAN ZELF
OPOFFERING EN VAN REDDING. ~ VOORWAARDE 
OPDAT RET EEN ARBEIDSONGEVAL ZIJ. 

Opdat een ongeval, waarvan een arbeider 
het slachtoffer is geweest door hulp te 
/J·ieden aan een pe1·soon die in nood ver
lceerde, ctls een arbeidsongeval zou. lcu.n
neu lieschmtwd wo1·den, is het nodig dat 
bewezen z·ij dat een element eigen 
aan de arbeiclsovereenlcomst van die wr
beider of aan de 1titvoedngsvoonvaar
den e1·van ctan de a1·beider, in die hoe
danigheid, persoonlijlc de pl'icht heeft 
opgelegcl httlp te verlenen (1). 

(RET ALGEMEEN SYNDICAAT, '1'. VAN BOUWEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 7 januari 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1 en voor zoveel 
als nodig, 9 en 19 van de do'or koninklijk 
besluit van 28 september 1931 samenge
schakelde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitend uft arbeidsongeval
len, 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, om eiseres te ver
oordelen om op grond der forfaitaire wet 
de SChade te herstellen VOOrtspruitend uit 
het aan Henri Van de Perre overgekomen 
ongeval, het middel verworpen heeft dat 
regelmatig door eiseres was afgeleid uit 
het feit dat b,et ongeval zich heeft voor
gedaan niet << door het feit der uitvoe
ring... van het arbeidscontract JJ, waar
door het slachtoffer met zijn werkgever 
ver.bonden was, om reden << dat de pres
tatres van de arbeider zich niet beperken 
tot de technische normale verplichtingen 
in de strikte zin van het woord (ten deze 
naar kU1lnten rijden, waarvan de adres~ 
sen opgegeven zijn, koopwaren afleveren), 
maar insgelijks tot de verplichtingen 
waarvan in billijkheid en te goeder trouw 
de uitvoering kan gevraagd worden ... , 
waaronder client begrepen : het lmlp bie
~~n aan personen die in zijn onmiddel
llJke omgeving, namelijk op de normale 
werkplaats, in levensgevaar verkeren JJ, 

dan wanneer het hechten van de daad van 
zelfopoffering, vatbaar om als << arbeids
ongeval JJ hersteld te worden, aan het be-

(1) Zie nota 1, getekend F. D., onder het 
arrest in Bull. en PAsiC., 1956, I, 1078. 
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ginsel van de uitvoering te goeder trouw 
der overeenkomsten, en de herinnering 
van het criterium der « normale werk
plaats n theoretische uitlatingen van het 
bestreden vonnis uitmaken die, als zo
danig onvoldoende zijn om het bescbik
kend gedeelte te rechtvaardigen, dan 
wanneer de recbters over de grond, ver 
van vast te stellen dat de daad van Henri 
Van de Perre zou gestelcl geweest zijn 
binnen de omvang van het arbeiclscon
tract dat hem verbindt met zijn werkge
ver en op de plaats waar zijn werk nor
maal uitgevoerd werd, aangenomen heb
ben, of ten minste niet betwist hebben 
dat in onderhavig g~;wal, zoals de eerste 
rechter het herinnerd had en eiseres het 
in haar conclusies uiteenzette, deze daad 
volbracht geworden was noch op straat, 
noch in een huis dat het slachtoffer ter 
gelegenheicl van zijn leveringen moest be
zoeken, noch om werkmakkers te redden, 
maar wel op een plaats verschillend van 
de normale werkplaats en ten voordele 
van aan de onderneming vreemde perso
nen; doordat het bestreden vonnis, door 
in deze voorwaarden te beslissen dat de 
c1oor Henri Van de Perre gestelde daad 
van zelfopoffering op grond cler forfai
taire wet en niet van het gemeen recht 
diende herstelcl te worden, het wettelijk 
begrip van arbeidsongeval geschonden 
heeft (schending van artikel 1 cler samen
geschakelde wetten op de herstelling der 
arbeidsongevallen en, voor zoveel als rio
dig, van de artikelen 9 en 19 van gezegde 
wetten, en 1382 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek) of ten minste, in gebreke 
gebleven is zijn beschikkend gecleelte vol
gens de hierboven uiteengezette regelen 
te motiveren ten aanzien van het onder
havige geval (schending van artikel 97 
van c1e Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat het aan Henri Van de 
Perre overgekomen dodelijk ongeval zich 
voorc1eec1 wanneer hij, met cle levering 
van koopwaren cloor zijn meester belast, 
met een triporteur op cle openbare weg 
reed en, om aan hulpkreten gevolg te ge
ven, zich in een huis begaf om bijstand 
te verlenen aan twee werklieclen clie met 
verstikking bedreigd waren, van welke 
verstikking hij zelf het slachtoffer is ge
worden; 

Dat de door aanlegger ingeroepen fei
telijke bestanc1c1elen in acht nemend, het 
vonnis niet betwist dat de huizen, waarin 
Van de Perre gehouden was koffie af te 
leveren, hem door zijn werkgever aange·
duid waren en dat het huis waarin het 
ongeval plaats heeft gehad niet onder de 
hem opgegeven adressen vermeld was; 

Overwegende clat de rechter, die vast
stelt dat het ongeval in de loop van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 

is overgekomen, beslist dat het vermoe
clen dat het ingevolge die uitvoering ver
oorzaakt werd, niet door tegenbewijs 
werc1 te niet gedaan; 

Dat hij die beslissing rechtvaardigt 
op grond van de principii~le bewering dat 
« cle prestaties van de a·rbeider zich niet 
tot de normale technische verplichtingen 
in de strikte zin van het woorc1 beperken 
(in onderhavig geval naar klanten rijden, 
waarvan de aclressen opgegeven zijn, 
koopwaren afleveren), maar insgelijks tot 
de verplichtingen waarvan cle uitvoering 
in billijkheid en te goeder trouw kan ge
vergc1 worclen, waaronder client begrepen : 
het lmlp bieclen aan personen clie in zijn 
onmicldellijke omgeving, namelijk op cle· 
normale werkplaats in levensgevaar ver
keren )) ; 

Overwegencle clat, om in dergelijke alge
mene bewoordingen naar recht te beslissen 
dat de morele verplichting lmlp te bieden 
aan elke persoon die in de onmiddellijke 
omgeving van de arbeider in gevaar ver
keert, tot de uitvoering « in billijkheid 
en te goeder trouw ll van de arbeidsover
eenkomst behoort, zondei· dat het nodig 
weze na te gaan of een element eigen aan 
die arbeidsovereenkomst of a:m de uit
voeringsvoorwaarden ervan aan de arbei
der, in die hoedanigheid, persoonlijk de· 
plicht oplegt hulp te verlenen, het bestre
rlen vonnis aan het begrip uitvoering van 
cle arbeiclsovereenkomst een drangwijdte 
toegekend heeft welke geen steun vindt 
in artikel 1 van de samengeschakelcle wet
ten betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitend nit de arbeiclsongevallen 
waarvan het toepassing maakt; 

Dat het midclel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal worden gemaakt op· 
de kant van de vernietigde beslissing ; en 
gelet op de wet van 20 maart 1948, ver
oordeelt aanlegger tot de kosten; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout zetelende in hoger 
beroep. 

8 juni 1956. - 1e kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
yever, H. van Beirs. - GeU.iklnidende 
conclnsie, H. F. Dumon, aclvocaat-gene
raal. ~ Pleite·rs, HH. Van Ryn en De
meur. 

2e KAMER. - II juni I956 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954 .. 
- ARTIKEL 25, 1. - BESTUURDER DIE ZICB: 
REVINDT OP EEN KRUISPUNT WAAR HET VER
KEER DOOR MIDDEL VAN VERKEERSLICHTEN 
GEREGELD WORDT. - FACULTEIT HET KRUIS-
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' PUNT AF TE RIJDEN ZONDER TE W ACHTEN TOT
DAT,HET VERKEER IS OPENGESTELD.- VOOR

WAARDEN. 

Ar·tikel 25, 1, van de TVegcode va,n 8 apr"il 
1954 laat aan fle bestrtrwfler, fl·ie zich be
vinflt op een l;;ruispm~t waar· het ver·
lceer floor rniflflel vnn verlceerslichten 
ger·egelflworflt, slechts toe flit lwuispunt 
at te r·ijflen zonflM te wachten totflat 
het ve1"7ceer- is opengestelfl in de ?"'ich
ting die hi.i gaat nemen op de voor-
waarde flat een aan zijn rechter·zijde 
geplaatst rood licht het he11~ niet onmo
gelijlc maalct zijn weg voort te zetten. 

(XHORIS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreuen 
vonnis, op 15 februari 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Luik; 

Over het eerste middel, q.fgeleid nit de 
schending van de artikelen 25, 1, en 26, 1, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, houdende .Algemeen Reglement op de 
politie van het wegverkeer, doordat aan
legger is veroordeeld ter zake van nage
laten te hebben zijn snelheid te regelen 
zodat hij kon stoppen v66r een hindernis 
die kon worden voorzien, dan wanneer, 
aangezien de bestuurder die hem voorreed 
zich met hem op een kruispunt bevond, 
deze verplicht was zijn weg voort te zet
ten om het kruispunt vrij te laten; dat, 
door plots te stoppen wegens een verkeers
licht dat niet voor hem gold, hij voor aan
legger een niet te voorziene hindernis op
geleverd heeft en mitsdien diende veroor
deeld te worden wijl hij de normale gang 
van aanlegger belet had door een plotse
ling remmen dat niet vereist was door 
veiligheidsredenen : 

In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de ten laste 
van verweerder ingestelde publieke vorde
ring: 

Overwegende dat aanlegger zonder hoe
danigheid is om zich te voorzien tegen de 
beslissing gewezen over de tegen een me
debeklaagde ingestelde publieke vorde
ring; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen over de ten laste 
van aanlegger ingestelde publieke vorde
ring: 

Overwegende dat artikel 25, 1, van ue 
Wegcode aan de bestuurder die zich op 
een kruispunt bevindt de faculteit verleent 
het af te rijden, zonder hem deswege 
enige verplichting op te leggen, op de 
voorwaarde dat een aan zijn rechterzijde 

<!:Pnlaatst rood licht het hem niet onmoge
lijk maakt zijn weg voort te zetten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt, enerzijds, << dat de botsing zich 
voorgedaan heeft aan de inrit van het 
kruispunt dat gevormd is door de place 
Saint-Lambert, de rue Leopold en de rue 
de Bex; dat beide beklaagden naar de 
rue de Bex reden ll, anderzijds, « dat het 
teken dat op de place Saint-Lambert ge
plaatst is ter hoogte van de rue Leopold 
zich rechts bevindt ten opzichte van de 
richting gevolgd door de bestuurders die 
hun weg naar de rue de Bex voortzetten; 
dat ter zake de beklaagde Chapeau be
wust teken, dat rechts van hem geplaatst 
was op de place Saint-Lambert ter hoogte 
van de inrit van de rue Leopold niet 
mocht voorbijrijden ll; 

Dat deze beslissing, welke gesteund is 
op door de rechter over de grond souve
rein beoorueelde feitelijke gegevens, de 
wetsbepalingen juist toepast; 

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

de schencling van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis aan 
aanlegger ue schorsing ontneemt welke de 
eerste rechter hem had toegekend, zonder 
deze beslissing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt het bedrag van de aan 
aanlegger opgelegde geldboete te wijzigen 
en « voor het overige het bestreden vonnis 
bevestigt ll; 

Dat liet middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantH~le of 

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

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

11 juni 1956. - 2" kamer. ~ Foorz'itter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ver·slaggever·, 
H. Valentin. - Gelijlclrt·idende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaa t-generaal. 

2e KAMER. -II juni I956 

1° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTER OVER DE GROND. -
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. ~ EEN EN HET
ZELFDE SCHULDIG VODRNEMEN. - SDUVEREINE 
BEDORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE 
GROND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- S'l'RAFZAKEN, - .ARREST VAN VEROORDE
LING. -BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOU
DING. - VERWERPING VAN DE VOORZIENING 
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TEGEN HET DISPOSITIEF VAN VEROORDELING. -
VOORZIENING 'l'EGEN HET !lEVEL TOT ONMID
DELLIJKE AANHOUDING VAN JlELANG ONTJlLOOT. 

1 o De 1·echter ove1· de grand beoordeelt 
sonverein in feite of ve1·scheidene mis- · 
drijven ~tit een en hetzelfde sch1tldig 
voornemen spr~titen (1). 

2° Wannee1· de ve,·oo,·deelde zich voo1·zien. 
heett tegen het an·est van ve,·oordelinu, 
welk zijn onmiddelUjke aanlwud·ing /Je
veelt, en de verwerpinu van de voorzie
ning teuen de /Jeslissing van veroorde
ling aan deze k·racht van yewijscle heeft 
vedeend, wonlt cle voorzieniny tegen 
het bevel tot omn-idclellij lee aanho~tdiny 
vun ieder belan,q ontbloot (2). 

~HERVEIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de voorziening, in zover zij te
gen de veroordelende beslissing gericht 
is : 

Over het enig miclclel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 
alsmede van de artikelen 65 van het Straf
wetboek en 21 van de wet van 20 april 
1874, betreffende de voorlopige hechtenis, 
gewijzigd bij de wet van 9 mei 1931, door
dat het beklaagd arrest aanlegger veroor
deelt uit hoofde van oplichting en mis
bruik van vertrouwen, zonder dat de fei
ten bij de onclerzoeksrechter werden aan
hangig gemaakt, wat tot gevolg heeft ge
had dat aanlegger, die enkel door agenten 
of commissarissen van politie is onder
vraagd, niet met de klager is geconfron
teerd; doordat het arrest op hem een af
zonderlijke straf toegepast heeft voor de 
feiten welke bij het hof van beroep aan
hangig waren, dan wanneer aanlegger be
toogd had dat een straf zowel de te zijnen 
laste door de Oorrectionele Rechtbank te 
Kortrijk op 5 juli 1955 berechte misdrij
ven moest dekken als de misdrijven op 
grand waarvan onderhavige vervolging is 
ingesteld, om de reden dat, aangezien die 
gezamenlijke misdrijven slechts de nood
zakelijke en voortgezette openbaring wa
ren van hetzelfde strafbaar oogmerk, zij 
een enkel en eenzelfde strafrechtelijk 
feit opleverden; 

(1) Verbr., 28 februari 1952 (Arr. Verb1·., 
1952, blz. 334; Bull. en PAsrc., 1952, I, 381). 

(2) Verbr., 26 februari 1951 (A1·1·. V erb1·., 
1951, blz. 356; Bull. en PAsrc., 1951, I, 422). 

Overwegende, enerzijds, dat uit geen 
enkel stuk waarop het hof acht vermag te 
slaan blijkt dat aanlegger· v66r de rechter 
over de grond aangevoerd heeft dat zijn 
verdedigingsrecht verkort zou zijn gewor
den door het niet houden van een confron
tatie tussen hem en de klager; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
erop wijst (( dat ter zake, onbetwistbaar 
blijkt dat het enig strafbaar oogmerk dat 
de Oorrectionele Rechtbank te Kortrijk 
heeft bevonden ten grondslag te liggen aan 
de feiten waarvoor zij een enkele straf 
uitspreekt, verschillend is van het oog
merk waarmede de beklaagde handelde 
toen hij de feiten bedreef welke thans bij 
het hof aanhangig zijn )), en « elke van 
die twee verbanden van feiten mitsdien 
zodanig onderscheiden kenmerken bezit 
dat men in werkelijkheid v66r twee schul
dige complexen staat, welke ieder ge
pleegd werden met een eigen strafbaar 
oogmerk )); 

Overwegende dat het arrest, door uit 
die souvereine vaststellingen af te leiden 
dat er geen eenheid van misdrijf aanwe
zig is geweest, artikel 65 van het Straf
wetboek niet geschonden heeft; 

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

II. Over de voorziening, in zover zij te
gen het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding gericht is : 

Overwegende dat, aangezien door de 
verwerping van de voorziening tegen de 
veroordelende beslissing deze kracht van 
gewijsde heeft verkregen, de voorziening 
tegen het bevel tot onrniddellijke aanhou
ding elk belang verliest; 

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

11 juni 1956. - 2• kamer. - Foorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Versluggever, 
H. Moriame. - GelijMuidencle conclu.sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - ll juni 1956 

1° DESERTIE. - VooRTDUREND MISDRIJF. 
- DESERTIE VOORZIEN DOOR ARTIKEL 82, /J, 
VAN HET SAMENSCHAKELING HOUDEND KO
NINKLIJK JlE~LUI'l' VAN 15 FEilRUARI 1937 EN 
DOOR ARTIKEL 97, PARAGRAAF 1, 3°, VAN DE 
WET VAN 15 JUNI 1951. - DESERTIE DIE 
AANVANG HEEFT GENOMEN VOOR, MAAR VOL
VOERD WAS NA HE1' IN WERKING TREDEN VAN 
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DE WET VAN 15 JUNI 1951. - WET VAN 
15 JUNI 1951 TOEPASSELIJK. 

!<. 0 DESERTIE. - DIENSTPLIOH'l'IGE UIT DE 
WERFRESERVE VOOR HET WERFJlUREAU GE
lWEPEN. - NIET-VERSCHIJNEN ALDAAR BIN
NEN DRIE DAGEN NA DE GESTELDE DATUM. -
WERFRESERVE NIET TOT DE MILITAIRE DIENST 
OPGEROEPEN IN GEVAL VAN OORLOG OF WAN
NEER HET GRO;'o:DGEBlED BEDREIGD WORD'f. -
VEROORDELING UI'l' HOOFDE VAN DESER'l'IE. -
0NWE'l'TELIJKHEID. 

1 o Aangezien de desertie een voortd·urend 
misdr·ijf is, wannecw een clesertie voor·
zien zowel door· ct-rtilcel 82, b, van het 
lconinlclijk beslH.it van 15 febrmwi 1937, 
ho~Ldende samenschalceling van de wet 
op de militie, als doo·r ar·tilcel 97, para
graaf 1, 3°, van de wet van .15 j·uni 1951 
op de dienstplicht, aanvang heeft gena
men vd6r het ·in werlcin,q treden .van 
deze laatste wet, maa·r slechts een e·inde 
heett genomen na doit in werking treden, 
zijn het de bepal'inyen van cle wet ·unn 
15 jnni 1951 d·ie toepnssel'ijlc zijn. 

2° De bepaling vnn ar·tilcel 97, pamgmaf 1, 
3°, van de wet vwn 15 juni 1951 op de 
dienstpl-icht, nnwr ltt·id wnwr,;an als de
serteur wordt behandeld de d·ienstplich
tige H.it de wer·tr·eserve die, lcrachtens 
nrtilcel 2, parng1'fta/ 4, opgeroepen, zich 
binnen d1"ie dnyen nn de yestelde dat·um 
niet nacL'I' de hem nnngewezen plaats 
heeft bege,;en, ondentelt dat de werf
r·eser·ve tot cle rnil-itaire clienst opgeroe
pen wer·d ·in r1e,;nl van o01·log of wan
neer het ,q·roncl,qebiecl beclreir!cl wor·dt; is 
clienvolgens onwettelijlc het nrrest dat 
uit hoofde ·van desm·tie een dienstpl-ich
tige ~tit de wer·trcserve veroorcleelt, clie, 
b~titen die gevallen, o,;ereenlcomst-ig ar·
tilcel 30 ·van het Tconinlcz.ij 7c beslHit van 
15 felwua·ri 1937 v6fk het werfb·twea1L 
geroepen, alrlaar ni.et verschenen ·is b·in
nen cle gestelde termijn. (Koninklijk be
sluit van 15 februari 1937, art. 3, c, 30 en 
82, b; wet van 15 juni 1951, art. 2, par. 4, 
en 97, par. 1, 3°.) 

(PROCUREUH-GENERAAL BIJ HE'l' I-IO~' YAN 
VER!lREKING, IN ZAKE DEGAND'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de heer procureur-generaal welke 
luidt als volgt 

« A an de tweede kamer van het Hof van 
verbreking : 

'' De ondergetekende · procureur-gene
raal heeft cle eer uiteen te zetten dat, bij 
dienstbrief van 26 april 1956, bestuur der 
Wetgeving, eerste afdeling, letter A.P., 
nr 148.309, de Minister van justitie hem 

uitdrukkelijk bevel gegeven heeft overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek van 
strafvordering bij het Hof van verbreking 
een arrest aan te geven door het militair 
gerechtshof op 20 februari 1953 gewezen in 
zake Gilbert-Andre-Roger Degandt, gebo
ren te Jupille op 22 april1927; 

'' Bij dit arrest wordt een vonnis van 
de krijgsraad te Luik van 8 januari 1953 
bevestigd, hetwelk Degandt schuldig ver
klaart aan « desertie wijl hij, in de werf
'' reserve ingeschreven zijnde en tot de 
'' actieve dienst opgeroepen krachtens ar
'' tikel 3, litt. c, van het koninklijk besluit 
''van 15 fel;lruari 1937, zich niet begeven 
'' heeft naar de hem aangewezen plaats, 
" !let werfbureau te Luik, binnen drie da
" gen na 22 januari 1947, zijnde de hem 
" gestelde datum, aangezien hij zich eerst 
" op 28 juni UJG2 vrijwillig aangemeld 
"heeft ''; 

" Degandt is na aanneming van verzach
tende omstandigheden, veroordeeld ge
weest tot vijftien dagen provoost in de 
militaire gevangenis op de gewone kost; 

" Deze veroordeling is uitgesproken ge
worden, omler meer bij toepassing van de 
artikelen 82 van !let koninklijk besluit 
van 15 februari 1937, houdende samenscha
keling van de wet op de militie, de wer
ving en de dienstverplichtingen, 45, 46 en 
59 van !let Militair Strafwetboek; 

" I-Iet arrest wijst terecht erop dat de
sertie op zich zelf een voortdurend mis
rlrijf is; nit de tekst der bewezen ver
klaarde telastlegging blijkt dat de staat 
van desertie vas op 26 juni 1952 een einde 
heeft genomen; op deze datum, welke die 
van !let volvoeren van !let misdrijf is, 
was het koninklijk besluit van 15 februari 
1937 niet meer van kracht, daar het uit
drukkelijk is opgeheven door artikel 107, 
1 o, van de wet Yan 15 juni 1951 op de 
dienstplicht, die op 1 januari 1952 in wer
king getreden is; 

>J De wet van 15 juni 19fi1 bevat in haar 
artikelen >2, paragraaf 4, en 97, para
gl~aaf 1, 3°, bepalingen die overeenstem
men met clie van de artikelen 3, e, en 82, b, 
van !let lwninklijk besluit van 15 februari 
1937; !let aan Degandt ten' laste gelegd 
feit is dus een misdrijf zowel ten aa'nzien 
van de nieuwe wet als van de vroegere 
wetgeving; daar het tot 26 juni 1952 ge
duurd heeft, is dit feit gepleegd zo v66r 
als na het in werking treden van de wet 
van 15 juni 1951; hieruit volgt dat arti
kel 104 van deze wet, naar luid van het
welk hij die vo6r de inwerkingtreuing 
van die wet een wanbedrijf in de daarvo
ren geldenue wetgeving omschreven, heeft 
gepleegd, strafbaar blijft met de bij die 
wetgeving bepaalde straffen, ter zake 
geen toepassing vond, en dat, zo Degandt 
zich schuldig gemaakt heeft aan !let hem 
ten laste gelegd misdrijf, hij moest ver
oordeeld worden krachtens de artikelen 97, 
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paragraaf 1, 3°, en 2, paragraaf 4, van de 
wet van 15 jun~ 1951 en niet, zoals hij het 
is geworden, krachtens de artikelen 82, b, 
en 3, e, van het koninklijk besluit van 
15 februari 1937; 

)) De door het militair gerechtshof aldus 
begane rechtsdwaling kan evenwel niet 
tot vernietiging van het arrest leiclen, 
daar de uitgesproken straf de bij de toe

passelijke wet gestelcle straf is; 
ll Het is clan ook niet om deze reden 

dat vernietiging van het arrest gevorderd 
worclt, doch om reden van een andere on
wettelijkheicl welke de veroorcleling aan
kleeft; 

Naar luid van artikel 97, paragraaf 1, 
3°, van de wet van 15 juni 1951 op de 
dienstplicht, worclt als deserteur behan
deld « de dienstplichtige nit de werfre
)) serve die, krachtens· artikel 2, para
)) graaf 4, opgeroepen, zich binnen drie 
ll dagen na de gestelde datum niet naar 
)) de hem aangewezen plaats heeft bege
ll ven )) ; artikel 2, paragraaf 4, bepaalt 
dat de werfreserve slechts in geval van 
om·log of wanneer het grondgebied be
dreigd wordt tot de militaire clienst kan 
opgeroepen worden; hiernit volgt dat, op
dat een dienstplichtige als deserteur kan 
worden aangezien krachtens artikel 97, 
paragraaf 1, 3°, die reserve overeenkom
stig artikel 2, paragraaf. 4, tot de mili
taire dienst moet zijn ovgeroepen gewor
den; 

ll Deze voorwaarde ontllreekt ter zake; 
immers, nit <le procedure en nit bet ar
rest blijkt dat de beklaagcle niet krach
tens artikel 2, paragraaf 4, tot de mili
taire dienst was opgeroepen, doch dat hij 
slechts, overeenkomstig artikel 30 van het 
koninklijk besluit tot samenschakeling 
van 15 februari 1937, v66r het werfbu
reau was geroepen om er het onderzoek 
naar zijn lichamelijke geschiktheid te 
ondergaan dat aan de inlijving vooraf
gaat; 

ll Aangezien hij niet v66r het werfllll
reau verschenen was, cliende Degandt 
wederspannig te worden verklaard, over
eenkomstig de artikelen 76 en 77 van het 
koninklijk besluit van 15 februari 1937; 
deze strafmaatregel, welke trouwens op 
3 april 1947 is genomen, was <le enige die 
op hem kon toegepast worden; 

ll Door Degandt nit hoofde van desertie 
te veroorclelen, heeft het bestreden arrest 
de artikelen 2, paragraaf 4, 97, para
graaf 1, 3°, 45, 46 en 59 van het Militair 
Strafwetboek geschonden; 

ll Om die reclenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het het 
hof behage het voormeld arrest van het 
militair gerechtshof te vernietigen; te be
velen dat melding van het vernietigend 
arrest zal gemaakt worden op de kant 

van de vernietigde beslissing; te zeggen 
dat er geen termen zijn tot verwijzing. 

ll Brussel, op 2 mei 1956, 
ll voor de procureur-generaal, 
ll de eerste advocaat-generaal, 

ll ('w.g.) R. Janssens de Bisthoven ll; 

De redenen van bovenstaande vorderiug 
overnemend, en bij toepassing van de 
dam·in vermelcle wetsbepalingen, vernie
tigt het op 20 februari 1953 door het mili
tair gerechtshof gewezen arrest in zover 
het, bij bevestiging van het beroepen von
nis, op 8 januari 1953 door de Krijgsraad 
te Luik gewezen, Gilbert-Andre-Roger De
gandt nit hoofcl van clesertie veroordeeld 
heeft tot een straf van vijftien dagen 
provoost in de militaire gevangenis met 
de gewone kost, alsmecle tot de kosten der 
publieke vordering, met toekenning van 
een eenjarige schorsing; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde be
slissing; laat de kosten de Staat ten 
laste; zegt dat er geen termen zijn tot 
1~crwij.zing. 

11 juni 1956. - 2" kamer. - VoorzUteT. 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggever; 
H. Daubresse. - Gelijklu.iclencle conclu
s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven. eer-
ste aclvocaat-generaal. · 

2" KAMER. - II juni 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING '.rE
GEN EEN ARREST VAN HE1' HOF VAN BEROEP. 
- l\1EMORIE NEE!lGELEGD '.rER GRIFFIE VAN DE 
CDRREC'.r!ONELE RECHTBA!I1K. - ER BEHOEFT 
OP DIE MEMORIE GEEN ACH'r TE WORDEN GE
SLAGEN. 

ET behoett geen acht te worclen geslagen 
OZJ een memorie fl'ie te·r g1·ijfie van cle 
co?Tectionele rechtbanlv wenl over,qe
legrl, tot staving ·van een voorziening 
gericht tegen een a1Test van het hot 
van be1·oep. (Wetb. van strafv., arti
kel 422). 

(REMMELE EN CONSOR'.rEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat geen acht behoeft te 
worden geslagen op de memorie welke op 
3 mei 1956 voor aanlegger Konrad Jansen, 
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naar de griffie van de Oorrectionele 
Rechtbank te Verviers is gezonclen, naar
clien cUt geschrift het verzoekschrift niet 
kan uitmaken hetwelk de veroordeelde 
krachtens artikel 422 van het Wetboek 
van strafvordering binnen tien dagen vol
gende op de verklaring Yan voorziening 
kan indienen ter griffie van het hof dat 
het bestreden arrest heeft gewezen; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
lJeslissing overeenkornstig de wet is; 

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

11 juni 1956. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Daubresse. - Ge~·ijlcl!ticlende eoncl!t
.sie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, eer
.ste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - ll juni 1956 

VERKEER - WEGOODE VAN 8 APRIL 1954, 
AR'£IKEL 16, 2, a. - SPOOR DE ZIJWEG 
OVER GEHEEL ZIJN BREEDTE KRUISEND. -
SOUVEREINE BEOORDELING DOOR DE REOH'l'ER 
OVER DE GROND. 

Is so1tVe1·ein de beooTdeling door de 1'ech
ter oveT de grand die beslist in feite, 
blijkens het bij het dossim· gevoegd plan 
der plaats, dat geen spoo1· een stnwt 
over geheel haaT bTeedte lcntist. (Ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, arti
kel 16, 2, a.) 

(VAN RIENNE EN VANDER REKEN, 
'l'. P. V. B. A. « LE VIGNOBLE ll.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
-arrest, op 21 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
:zijn tegen de over de publieke vordering 
gewezen beslissing; 

a) Aangaande de voorziening van Van
·der Beken, burgerlijk verantwoordelijke 
partij : 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
voorziening ann het openbaar ministerie 
betekend is geworden; dat, i.n zover zij 
tegen de over de publieke vordering gewe
zen beslissing gericht is, zij niet ontvan
kelijk is (Wetb. van strafv., art. 418); 

VERBR., 1956. - 54 

b) Aangaande de voorziening van Van 
Bienne, beklaagde : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 16, 2°, A, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, houdende Alge
meen Reglement op de politie van het 
·wegverkeer, 1382, 1383 en 1384 van het 
Burgerlijk vVetboek, 3 en 4 van de wet·. 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
inhoudende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, doordat, eerste on
derdeel; l1et bestreden arrest eerste aan
legger veroordeelt nit hoofde van onvrij
willige slagen en verwondingen en inbreuk 
o}) artikel 15 van de Wegcode, en be
schikt dat de bestuurster van het voer
tnig van de burgerlijke partij verkeers
voorrang genoot, zonder de door aanleg
gers bij conclusies voorgestelde middelen 
te lJeantwoorden, doordat, tweede onder
deel, het bestreden arrest eerste aanleg
ger nit hoofde van onvrijwillige slagen 
en verwondingen en van inbreuk op de 
artikelen 15 van de Wegcode veroordeelt, 
en bepaalt dat de bestuurster van het 
voertuig der burgerlijke partij verkeers
voorrang genoot, door te beslissen dat 
« trouwens de genaamde Anne De Taver
nier de weg die zij wenste te nemen kon 
volgen zonder een « spoor ll te hoeven 
over te steken )), aldus een verkeerde in
terpretatie verstrekkend van artikel 16, 
2°, ct, tweede lid, van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954 : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond in feite en derhalve souverein be
slist « dat blijkens het bij dossier gevoegd 
plan der plaats, geen spoor de De Ko
ninckstraat over geheel haar breedte 
kruist )) ; dat hij mitsdien de beschouwin
gen beantwoordt waardoor aanlegger nit 
de gegevens der zaak, inzonderheid uit 
het plan van de plaats der botsing, wilde 
afleiden « dat het in de Brigade Piron
laan gelegen spoor achtereenvolgens in de 
breedte )) de Stijns-, de De Koninck- en 
de Van Kalckstraat kruist; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

middel, hetwelk tegen een overtollige re
den opkomt, niet ontvankelijk is; 

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

II. In zover de vom:zieningen gericht 
zijn tegen de over de vordering der bur
gerlijke partij gewezen beslissing : 

a) Aangaande de voorziening van Van 
Bienne : 
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Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept; 

b) Aangaande de voorziening van Van
der Beken: 

Overwegende dat het enig middel, het
welk geheel hetzelfde is als het door De 
Bienne ingeroepen en hier te voren aange
haald middel, om dezelfde redenen client 
te worden verworpen; 

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

11 juni 1956. - 2.0 kamer. - TToon!itte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - TTe1·slaggever, 
H. Daubresse. - Gel'ijlclnidende concln
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eer
ste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - ll juni 1956 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- 0MVANG VAN DE SCHADE. - COMPENSA
'l'OIRE IN1'ERESTEN. - SOUVEREINE BEOORDE
LING DOOR DE RECH1'ER OVER DE GROND. 

2° GERECH1'ELI.JKE IN'l'ERES'l'EN. - BEGRIP. 

1° Het behoort aan cle ·rechte·r over cle 
grand so~•ve1·ein te oordelen, binnen de 
perken van de concl·usies der pa1·Njen, 
welke de omvang van fle floor een on
·rechtmatige df<ad veroo1·zanlcte schnde 
is en, inrlien er clnnrtoe termen zijn, 
nls annvnllencle vergoeding co1n1Jensn
toire interesten toe te lcennen (1). 

2° Onde·r cle ttitd·rnlclc·ing « ge1·echtelijke 
in teres ten ll wo·rden zowel · compensa
toire als mo1·ntoire interesten ver
stann (2). 

\SCHREIBER, T. JACOBS 
EN N. V. « C01'ELLE El' FOUCHEZ ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Aangaande de over de publieke vor
dering gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 Yan de 

(1) Verbr., 24 januari 1924 (Bull. en PASIC., 
1924, I, 159) en nota 1, blz. 160; 28 november 
1949 (Arr. V erb1·., 1950, blz. 171; Bull. en 
PASIC., 1950, I, 188); 2 april 1951 (A1·r. Ve1·br., 
1951, blz. 426; Bttll. en PAsrc., 1951, I, 506); 

Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 7, 2°, van het koninklijk besluit 
van 8 april 1951, houdende Algemeen Re
glement op de politie van het wegverkeer, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878, de 
voorafgaande titel inhoudende van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest, ener
zijds, Jacobs vrijgesproken en de voor 
hem hurgerlijk verantwoordelijke ven
nootschap buiten de zaak gesteld heeft, 
en nnderzijds, aanlegger in verbreking op 
de tegen hem ingebrnchte telastlegging 
van onvrijwillige slagen en verwondingen 
veroordeeld heeft en hem aileen voor het 
litigieuze ongeval verantwoordelijk be
vonden heeft, om reden welke tegelijker
tijcl tegenstrijdig zijn en de door aanleg
ger v66r het hof van beroep genomen con
clusies niet kunnen·beantwoorclen : 

Overwegende, aan de ene kant, dat, om 
aan te tonen dat er tegenstrijdigheid 
heerst tussen de vaststellingen van de 
rechter in hoger beroep en de gevolgtrek
kingen welke deze daaruit afieidt, aan
legger de deposjties van de getuigen Ja
cobs en De True, welke in de loop van de 
voorbereidende informatie ingewonnen 
werden, inroept en uitlegt; 

Dat het arrest, hetwelk op die geza
menlijke desposities steunt, ze souverein 
in feite beoordeeld heeft; 

Overwegende, aan de andere kant, dat 
de rechter in hoger beroep op de bewerin
gen in aanleggers conclusies vervat, no
pens de volgorde van de rode en groene 
lichten toen hij het kruispunt naderde, 
antwoordt door beschouwingen waarin 
hij een verschillende volgorde beschrijft 
en aanneemt; dat hij eraan toevoegt , 

<< dat, al zijn Jacobs en De True in tegen
spraak met de andere getuigen nopens de 
volgorde waarin de lichten gebrand heb
ben, er evenwel blijft dat op het ogenblik 
cler botsing Jacobs de bestuurder was die 
het middenkruispunt afreecl van een weg 
met verscheidene rijbanen, hetwelk hij 
bij groen licht opgereden "·as ll; 

Dat hij alclus op passende wijze de in 
het micldel aangeduide conclusies beant
woord heeft en zijn dispositief regelmatig 
met redenen heeft omkleed; 

Waaruit volgt dat beide onderdelen van 
het micldel in feite niet opgaan; 

En overwegende dat de substantiele c.f 
op straf van nietigheid voorgeschrevPn 
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

3 november 1953 (A.,-,·. Ye•·b,·., 1954, blz. 130; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 153). 

(2} Verbr., 24 januari 1924 (Bull. en PAsrc., 
1924, I, 159). 
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II. .Aangaande de over aanleggers bur
:gerlijke vordering gewezen beslissing : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der mid del cloet geld en; 

III. .Aangaancle de beslissing, gewezen 
over de burgerlijke \Ordering van c~e 
naamloze vennootschap « Cotelle en Fou
,chez '': 

Over het tweecle midclel, afgeleid uit cle 
schending van de artikelen 1107, 1131, 
1135, 1146, 1147, 1153, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet 
en van het gerechtelijk contract, doordat 
het bestreden arrest, zonder in dit op
zicht de beslissing met recleneri te omkle
den, aanlegger in verbreking veroordePld 
heeft om aan cle burgerlijke partij vJs 
schadevergoeding de som van 46.650 fr. 
te betalen, « vermeerderd met de gerech
telijke interest sedert het ongeval ,,, clan 
wanneer de burgerlijke partij geconclu
deerd had tot toekenning van bewuste 
som en bovendien tot veroordeling vun 
aanlegger in verbreking «tot de compen
satoire interesten sedert het ongeval, 1:ot 
de gerechtelijke interesten en de kosten '' 
,en de gerechtelijke interesten enkel vanaf 
de eis in rechten kunnen verschulcligd 
zijn; 

Overwegende dat het aan de rechter 
over de grond behoort souverein te oorde
len welke de omvang van een schade is 
en, indien dam·toe termen zijn, als aan
vullende vergoeding compensatoire inte
resten toe te kennen; 

Overwegende dat onder de uitdrukking 
<< gerechtelijke interesten zowel compen
:satoire als moratoire interesten '' worden 
verstaan; 

Overwegende derhalve dat, door aan de 
burgerlijke partij de gerechtelijke inte
resten vanaf het ongeval toe te kennon, 
dan wanneer zij concludeerde tot toeken-, 
ning van de compensatoire interesten se
dert het ongeval, en vervolgens van de 
gerechtelijke interesten, cle rechter over 
de grond haar niets anders toegekend 
heeft dan wat zij vroeg; 

Dat het middel niet kan nangenmEPn 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de Yoorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kost~n. 

11 juni 1956. - 2" kamer. - TToo·rzitte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - l1e1·slaggever, 
H. Daubresse. - G-el'i:ilcl'lloiclencle concl·u
sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eer
ste advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. De 
Bruyne en Van Leynseele. 

(1) Nota 3 onc!er verbr., 3 november 1947 
(Arr. Ye1·b•·., 194i, blz. 346; Bull. en PASIC., 

1947, I, 458); 11 juni 1951 (A,.,., Ye,·br., 1951, 
biz. 607; Bull. en PAsrc., 1951, I, 702); 30 maart 
1953 (A1·r. Ye1·br., 1953, blz. 520; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 5'86). 

2° KAMER. - ll juni 1956 

1D BEWIJS. - STRAFZAREN. - BEKLAAGDE 
DIE EEN GROND VAN RECH'l'VAARDIOING lN
ROEP'l'. - BEWIJS VAN DE ONJUIS'l'HEID \AN 
DIE AANVOERING. - BEWI.JSLAS'l' DIE OP HET 
OPENBAAR J\ITNIS'l'ERIE RUS'l'. 

2D VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1934, ARTIKEL 36, 4D. - VERBOD OP EEN 
AANSLUITING VOOR 'l'E Sl'EKEN. - .AANSLUI
'l'ING WAARVAN DE WEGGEBRUIKER HE'J' BE
S'l'AAN NIET KON KENNEN. - GEEN S'l'RAFll!\.RE 
INBREUK. 

3D REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - S'l'HAFZAKEN, - CONCLU
SIES. BESCHOUWING WAAUUI'l' GEEN 
HECHTSKUNDIGE GEVOLG'l'UEKKING WORD1' 
AFGELEID. GEEN VERPLICH'l'ING, VOOil DE 
RECHTER, ZE 'l'E BEAN'l'\VOORDEN. 

1 o In strajzaken r·ust het in beginsel op 
het openbaar ministe1··ie het bewijs er
van te leveren clat de belclaagcle ten on
·rechte een m·oncl van rechtvaarcliying 
inroept (1). 

2D Uit cle omstanclighe·icl clat cle wegge
ln··uUce1", clie op een aanslu-iting voo·r.qe
stoken heejt, het bestann van clie aan
sl·wit-ing niet heejt k~tnnen kennen leiclt 
cle 1·echte·r ove1· cle groncl wettelijlc at 
llc~t clie wermebru·ilce1· geen st1·ajba1·e in 
breulc op artikel 36, 4D, van cle TV egcocle 
van .l febntari 1934 heeft gepleegcl (2). 

3D De 1·echte1· ove1· cle grand is niet -1.'61'
plicht een beschouwing te beantwoor
clen, clie ·in conclttsies is voorgeb?'acht, 
maa·r waarwit geen ?'echtslcunclige ge-
volyt·reklcing worclt a.jgeleid (3). 

(·JAMO'l''l'E, 'l'. FONTAINE EN REQUE'l'E.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, 011 14 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de regelen betreffende d€' 
bewijslevering in strafzaken, doordat, 
« in strijd met wat het arrest verklaart, 
de last van het bewijs van een door het 
slachtoffer begane inbreuk waardoor de 
beklaagde geheel of ten dele verschoond 
is, rust op de beklaagde welke materieel 

--------- -----

(2) Verbr., 23 april 1951 (A1'1'. Ve•·b1-., 1951, 
biz. 488; Bull. en PASIC., 1951, I, 577) en nota 1 
onder verbr., 27 november 1950 (Arr. Verb·r., 
1951, biz. 136; Bull. en PASIC., 1951, I, 172). 

(3) Verbr., 10 december 1954 (Bull. en 
PASIC., 1!)55, I, 357). 
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niet kan betwisten bij het naderen van 
een aansluiting voorgestoken te zijn >> : 

Overwegende dat aanlegster, burger
lijke partij, deed gelden cc dat geen ele
ment van het dossier uitwijst dat het 
slachtoffer geen gebaar had g;eclaan het
welk haar verandering van richting· aan
duidde l>; 

Overwegende clat, waar het verklaart 
ditt aanlegster << zich schijnt te vergissen 
omtrent de lJeginselen die de bewijsleve
ring in strafzaken beheersen, welke be
wijslast niet op cle beklaagde doch op de 
vervolgende partijen rust)}, het arrest 
voor geen grief vatbaar is; 

Dat toch fn strafzaken het in beginsel 
op het openbaar ministerie rust het !Je
wijs ervan te leveren dat de beklaagde 
ten onrechte een grond van rechtvaarrli
ging inroept; 

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

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, eerste onderdeel, doordat 
cc het arrest, om te betwisten dat het 
slachtoffer langzaam en geleidelijk een 
manceuvre naar het midden en !let linker
dee! van de rijweg uitgevoerd heeft, YOOl'
zeker verklaart dat beklaagde, in strijd 
met de conclusies der burgerlijke partij, 
nooit dit feit erkend lweft, doch nalaat 
de conclusies te beantwoortlen waarbij de 
burgerlijke partij aanvoert dat alle depo
sities dit feit bevestigen >>; tweede onder
dee!, doordat het arrest, door te betwisten 
dat de beklaagde het feit zou erkend hell
ben, de ter zitting van cle rechtbank door 
de beklaagcle afgelegde verklaring tegen
spreekt, volgens welke de beklaagde zicll 
op 100 meter van het slachtoffer bevond 
toen dit naar !let millden van de weg toe 
gestuurd heeft : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende clat -in de conclusies van 
aanlegster niet enkel gezegd is dat cc door 
alle deposities en door de bekentenis van 
de beklaagde zelf bewezen is dat het 
slachtoffer langzaam en geleidelijk naar 
het midden en het linkerdeel van de rij
weg een manamvre uitgevoerd heeft )}, 
maar dat hieraan is toegevoegd : cc welke 
de beklaagde in staat gesteld heeft zich 
rekenschap ervan te geven dat een abnor
male toestand is ontstaan voor een auto
mobilist die zijn weg wil vervolgen >>; 

Overwegende dat, waar het zegt dat de 
beklaagde cc steeds verklaard heeft dat hij 
door de plotse uitwijking van het slacht
offer verrast was geworden ... dat het geen 
zin zou hebben hem zijn ontwijkingsma
nCeuvre naar links te verwijten, dan wan
neer de tegengestelde manceuvre mis
schien meer aangewezen zou zijn geweest; 
dat volgens de in een zeer overvloedige 

jurisprudentie gehuldigde formule, men 
van een automobilist die door de font van 
een derde verrast wordt niet kan eisen 
dat hij in de kortste tijd de manamvre 
uitvoert die het best voor de toestand ge
schikt is en dat hij in die manamvre 
volkomen slaagt )}, het hof van beroep 
vaststelt dat verweerder Fontaine door 
de manceuvre van het slachtoffer cc ver
rast >> geworden is, en aldus een passend 
antwoord verstrekt op de conclusies van 
aanlegster; 

Dat het hof niet behoefde de onder
scheiden argmnenten te behandelen welke 
door aanlegster werden ingeroepen ten 
bewijze van het aangevoerd feitelijk 
punt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest heeft kun

nen aannemen dat verweerder door de 
manceuvre van het slachtoffer verrast is 
geworden, zonder de verklaring van ver
weerder tegen te spreken met betrekking 
tot de afstand welke hem op dat ogenblik 
van het slachtoffer scheidde, naardien 
een afstand van 100 meter de mogelijk
heid van verrassing niet uitsluit; 

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

Over het clerde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 36, 4°, van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1934 en: 
97 van de Grondwet, doordat, door te ver
klaren cc dat de getuige naar wie het 
slachtoffer toereed niet van op een vol
cloende afstand zichtbaar was om het on
geval te kunnen vermijden )}, het arrest 
ten onrechte aanneemt dat het verbod bij 
het naderen van een aansluiting voor te 
steken zou ophouden ingeval de aanslui
ting niet gemakkelijk als zodanig zou 
lnmnen erkencl worden, zelfs wanneer 
een schuinte te voorschijn komt, geen 
hindernis de straat snijdt en de plants 
welke een andere weggebruiker inneeint 
eei1 waarschuwing uitmaakt door haar 
almormaal karakter, welke onderscheiden 
elementen bij conclusies zijn aangevoercl 
geworden, zonder in het arrest behandeld 
te zijn )}, en doordat cc het arrest ten on
rechte verklaart dat een weggebruiker 
,die om de twee maand een weg volgt ver
schoonbaar is als hij geen rekening ge
houden heeft met het bestaan van een 
aansluiting en op die plaats een andere 
weggebruiker voorgestoken is, onder het 
voorwendsel dat de aansluiting voor een 
weggebruiker die de weg niet kent niet 
gemakkelijk zou te identificeren zijn : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aan cle hand van het advies van de ge
rechtelijke deskundige en van de mening 
welke de eerste rechter zich door een be-
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zichtiging der plaats gevormd heeft, vast
stelt dat verweerder Fontaine feitelijk de, 
trouwens niet door een teken aangeduide, 
aansluiting niet op een voldoende afstand 
had kunnen zien om het ongeval te kun
nen vermijden; 

Dat het aldus wettelijk beslist heeft 
dat verweerder Fontaine, door op een 
aansluiting, splitsing of kruising voor te 
steken, geen strafbare inbreuk op arti
kel 36, 4°, van de Wegcode begaan heeft; 

Over het tweede ondercleel : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
« dat de deskundige in zijn twee verslagen 
besluit dat de weg naar welke het slacht
offer toereed niet van op een voldoende 
afstand zichtbaar was opdat mogelijk zou 
geweest zijn het ongeval te vermijden >>, 
en « dat de rechtbank, die zich ter plaatse 
heeft begeven, tot dezelfde besluiten 
komt >>, het bestreden arrest op de conclu
sies van aanlegster een passend antwoord 
verstrekt; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat de fei'telijke beschou

wingen welke de rechter over de grand 
inroept om te beslissen dat inbreuken 
niet bewezen zijn, buiten de toetsing van 
het hof vallen; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het beklaagd arrest de door 
aanlegster bij conclusies voorgebrachte 
grief, welke uit de te erge slijtage van de 
luchtband van beklaagdes voertuig was 
afgeleid, niet onderzoekt : 

Overwegende dat aanlegster bij conclu
sies deed gelden « dat bovendien volgens 
de deskundige, de rechter achterlucht
band van beklaagde tamelijk ernstig ver
sleten was, wat een renunanamvre moest 
bemoeilijken >>; 

Overwegende dat in de conclusies even
wei niet was gesteld dat dit beweerd ge
brek van de luchtband de oorzaak of een 
van de oorzaken van de onvrijwillige do
ding was geweest; 

Dat het hof van beroep derhalve niet 
verplicht was deze beschouwing, waaruit 
aanlegster geen rechtskundige gevolgtrek
king afleidde, te beantwoorden; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

11 juni 1956. - 2" kamer. - Voorz'itte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Moriame. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - ll juni 1956 

1° RECHTSPLEGING IN STRAFZA
KEN. - 0NDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING. - LATERE BESLISSING VAN EEN BUR
GERLIJK RECHTSCOLLEGE, DIE DE ELEMENTEN 
W AAROVER DE RAADKAMER UITSPRAAK HAD 
GEDAAN VERSCHILLEND BEOORDEELT. - DE
SLISSING DIE GEEN NIEUW BEZW AAR Ul'f
MAAKT. - VERVOLGING HERVA'l'. - 0NWET
'l'ELIJKHEID. 

2° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. 
- S'l'RAFZAKEN. - VooRziENING DOOR DE 
BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESCHIK
KING VAN VERWIJZING NAAR DE BOETSTRAFFE
LI.JKE REOH'l'BANK. - VERBREKING VAN DE 
DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN. - VERBREKING VAN DE BE
SCHIKKING VAN VERWIJZING EN VAN DE DAAR
OPVOLGENDE BESLISSINGEN OM REDEN VAN 
NIE'l'-ONTI' ANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - VEHBREKING ZONDER VERWIJ
ZING. 

1 o W anneer, ov een vervolging uit hoof de 
van afpersing, de raadlcamer een be
schilclcing van bu'itenvervolgingstelUng 
heeft vedeencl hiemp gesteund dat uit 
de infonnat-ie niet bUjlct dat de bewe
r·ing ·van de belclaagde dat Mj schuld
eisei· was va.n de som, voorwerp van de 
vervolg·ingen, van iedere grand ontbloot 
·is, lean een later·e beslissing van een 
btti·ger·Ujlc ·rechtscollege wellce die aan
spraalc ongeg1"0nd verlclaart geen niemv 
bezwaar tt.itmalcen dat het hervatten 
·van de vervolainaen zou mogelijlc ma
ken, inclien zi:i niet berust op beoorcle
lingselementen wellce, althans aedeelte
lijlc, mate1"ieel ander·e zijn dan d·ie 
weUce t-ijdens de aan de bu.itenvervoi
aingstellin.CJ voorataeaane strafinstnw
tie inaewonnen tverclen. (Wetboek ·van 
strafv., art. 246 en 248.) 

2° De verb1"e7cin.CJ, op vooTziening van de 
belclaagde, van de beschilclcing van de 
raadlcamer die de belclaagde naar de 
correctionele r·echtbanlc verwijst brengt 
met zich de ver·nietiging van het inge
volge die beschilcking gewezen ar-rest 
van ver·oor·deling en van de beslissinaen 
wellce daaraan zijn voorafgegaan, van
at die beschilclcing (1). 

3° De vei"brelcing, uitgespr·olcen om r·eden 
dat de pttblielce vordering in de staat 
der zaalc niet ontvanlcelijlc was, ge
schiedt zonder verwijzing (2): 

(1) Verbr., 12 juni 1944 (Bull. en PAsic., 
1944, I, 389); 21 september 1953 (A1·r. T' eTb1·., 
1954,, blz. 25; Bull. en PASIC., 1954, I, 27). 

(2) Zie verbr., 3 maart 1943 (Bull. en PASIC., 
1943, I, 81). 
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(SCHILLE, T. DIEUDONNE.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, te weten : 1 o de op 22 juli 
1953 door de Raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Luik gewezen 
beschikking; 2° het op 16 november 1955 
door het Hof van beroep te Luik gewezen 
arrest; 

I. In zover bij de bestreden beslissingen 
over de publieke vordering uitspraak is 
gedaan : ' 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 128, 246 en 247 
van het Wetboek van strafvordering, 15 
van de wet van 17 april 1878, de vooraf
gaande titel bevattende van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, en 97 
Yan de Grondwet, doordat de bestreden 
beschikking, welke op 22 juli 1953 werd 
verleend door de raadkamer, uitspraak 
-doende over dezelfde elementen als die 
welke haar reeds v66r de beschikking 
van buitenvervolgingstelling voorgelegd 
waren, als nieuwe, de wederopneming van 
de vervolging wettigende bezwaren aan
ziet, een vonnis van de rechtbank van 
koophandel en een anest van het hof van 
beroep waarbij over dezelfde elementen 
recht werd gesproken naar aanleiding van 
een door aanlegger in verbreking inge
steld burgerlijk proces, dan wanneer die 
beslissingen van de lmrgerlijke rechters 
de strafrechtbanken niet konden binden, 
zij slechts de verschillende beoordeling· 
waren, door een andere rechter, van ele
menten waarvan de raadkamer die de 
buitenvervolgingstelling heeft uitgespro
ken, reeds kennis droeg en die zij reeds 
onderzocht had, en zij derhalve niet het 
karakter van nieuwe bezwaren naar de 
zin van de wet konden hebben : 

Overwegende dat, op de vordering van 
de procureur des konings, die aanlegger 
ervan beschuldigde met behulp van ge
weld of bedreiging ten nadele van Adolphe 
Dieudonne fonclsen afgeperst te hell ben, de 
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik op 12 januari 1952 beslist 
heeft clat' er geen termen aanwezig zijn 
tot vervolging uit hoofde van evenaange
haalde telastlegging, om de redenen « dat 
er is gebleken dat, door van de klager de 
bijkomende commissies te eisen welke, 
naar hij meende, hem onthouden waren, 
beklaagde geen weclerrechtelijk doel na
streefde ll, en, wat de overneming van de 
klienteel betreft, « dat de raadkamer niet 
over de elementen beschikt om deze be
twisting van commercH~le aard te berech
ten, doch dat nit het dossier in zijn hui
dige staat het bewijs niet blijkt dat de eis 
van Schille van iedere grond ontbloot is; 

dat dit punt enkel door een expertise van 
klagers boekhouding in het reine zou 
kunnen getrokken worden; dat klager 
evenwel deze onderzoeksmaatregel noch 
aangevraagd heeft, noch aangeboden heeft 
zich ertoe te lenen; dat er mitsdien geen 
voldoende aanwijzingen bestaan om de 
verwijzing, nit dien hoofde, van de be
klaagde naar een rechtscollege van wij
zen te verantwoorden ll; 

Overwegende dat de Rechtbank van 
koophandel te Luik, uitspraak doende 
over de vordering, door aanlegger tegen 
Dieudonne ingesteld kort na diens klacht, 
doch v66r de beschikking van buitenver
volgingstelling, tot het bekomen van be
taling van de som van 165.000 frank «tot 
saldo van een rekening klii~nteel ll, op 
6 juni 1952 aanleggers vordering « klaar
blijkelijk ongegrond ll vel·klaarde en hem 
veroordeelde om aan verweerder een ver
goecling te betalen wegens roekeloos en 
plagend proces; 

Dat op aanleggers boger beroep, het 
Hof van beroep te Luik op 13 januari 
1953 het beroepen vonnis bevestigde en 
aanlegger wegens roekeloos en plagend 
hoger beroev tot schadevergoeding veroor
deelde; 

Overwegende dat, na een nieuwe vorde
ring tot informatie en stelling van burger
lijke partij van klager ten overstaan van 
de onderzoeksrechter, deze nopens de vo
rengenoemde burgerlijke beslissingen aan
legger gehoord heeft, dat de procureur 
des konings Yervolgens bij de raadkamer 
een vordering heeft ingediend welke, << ge
zien het nieuw element, opgeleverd door 
het arrest van het Hof van beroep te 
Luik in zake Arthur Schille tegen Adolphe 
Dieudonne van 13 januari 1953 il strekte 
tot verwijzing van aanlegger naar de cor
rectionele rechtbank nit hoofde van de 
oorspronkelijke telastlegging; 

Overwegende dat aanlegger, bij zijn 
regelmatig v66r de raadkamer genomen 
conclusies, betwist heeft dat het vonnis 
van de rechtbank van koophandel en het 
arrest van het Hof van beroep te Luik 
een nieuw bezwaar konden opleveren, 
naar de zin van de artikelen 246 en 247 
van het Wetboek van strafvordering, door 
als reden ov te geven (( dat er uitgemaakt 
en niet betwist is dat de elementen welke 
onderworpen werden aan de rechtbank 
van koophandel, en vervolgens aan het 
Hof van beroep te Luik juist dezelfde 
zijn als die welke aan de raadkamer 
voorgelegd werden; dat geen nieuw ele
ment aan die rechtscolleges is onderwor
pen geworden of zich sedert de beschik
king van buitenvervolgingstelling voorge
daan heeft; dat aileen het aan de raad
kamer in 1952 voorgelegd strafdossier on
derworpen geworden is aan de rechtbank 
van koophandel en het hof van beroep ll; 

Overwegende dat, zoncler de waarach-
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tigheid van deze feitelijke ~verklaring van 
de beschuldigde te betwisten, de bestre~ 
den beschikking, na herinnerd te hebben 
aan het doel van de door aanlegger tegen 
de klager ingestelde vordering alsmede 
aan het vonnis van de rechtbank van 
koophandel en het arrest van het Hof van 
beroep, aanlegger naar de correctionele 
rechtbank verwijst, onder de enkele ver
melding << dat nit bewuste beslissingen 
blijkt dat de beklaagde Schille er niet in 
is geslaagd v66r twee rechtscolleges die 
bevoegd waren om over de grond uit
spraak te doen, te bewijzen dat hij wer
kelijk schuldeiser van de litigieuze som 
was, dat hieruit insgelijks voortvloeit dat 
zijn goede trouw verdacht voorkomt; dat 
bijgevolg voornoemde beslissingen ten 
laste van Arthur Schille een nieuw be
zwaar en voldoende aanwijzingen uitma
ken om de verwijzing naar de correctio
nele rechtbank te wettigen )) ; 

Overwegende dat ingeval een beklaagde, 
om zich te verdedigen tegen een beschul~ 
diging van ;~fpersing van fondsen, in arti
kel 470 van het Strafwetboek omschre
ven, v66r de raadkamer staande houdt 
dat hij op de persoon, die beweert bena
deeld te zijn een schuldvordering had ten 
belope van ue som welke hij die per
soon zou hebben afgeperst, dit onder
zoeksgerecht naar luid van artikel 15 van 
de wet van 17 april 1878 bevoegd is om 
ten aanzien van de llezwaren de vraag 
van burgerlijk recht te beoordelen welke 
v66r hetzelve incidenteel wordt opgewor
pen; 

Overwegende dat, wanneer de beschik
king van buitenvervolgingstelling welke 
nadien wordt verleend, hierop is gesteund 
dat nit de elementen welke door de infor
matie werden ingewonnen niet blijkt dat 
de aanspraak van de beschuldigde van 
elke grond ontbloot is, de lmrgerlijke be
slissing waarbij naderhand die aanspraak 
ongegrond wordt verklaard, wettelijk niet 
valt aan te zien als een nieuw bezwaar 
kunnende uitmaken, indien er niet vast
staat dat die burgerlijke beslissing be
rust op beoordelingselementen welke, al
thans gedeeltelijk, materieel andere zijn 
dan die welke tijdens de aan de buiten
vervolgingstelling voorafgegane strafin
structie ingewonnen werden; 

Dat toch, waar deze voorwaarde niet 
vervuld is, de burgerlijke beslissing 
slechts een juridische beoordeling is welke 
verschilt van de in de beschikking van 
buitenvervolgingstelling vastgelegde, doch 
berust op dezelfde feiten als die welke 
aan het onderzoek van de raadkamer on
derworpen werden; dat de meergemelde 
beschikking niettemin aannemen als een 
nieuw bezwaar opleverend, ermede zou 
gelijkstaail aan de beschikking van bui
tenvervolgingstelling haar voorlopig ge
ZJJg van gewijsde te doen verliezen, niet 

wegens het opkomen van nieuwe bezwa
ren, nochtans de enige wettelijk be
paalde reden, doch wegens verkeerde be
oorueling van voorheen bekende feiten; 

Wuarnit volgt dat, waar zij aanneemt, 
in de vorenuiteengezette omstandigheden, 
dat bet vonnis van de Rechtbank van 
koophandel en het arrest van het- Hof van 
beroep te Luik een nieuw bezwaar uitma
ken, zonder meteen erop te wijzen dat 
die beslissingen berusten op feiten waar
van er althans een niet onderworpen was 
geworden aan het onderzoek van de raad
kamer die de buitenvervolgingstelling van 
12 januari 1952 uitgesproken heeft, dan 
wanneer vooral in de conclusies van de 
beschuldigde aangevoerd was dat de bij 
burgerlijke rechtscolleges overgelegde ele
menten juist dezelfde waren als die 
wuarvan bewuste raadkamer kennis had 
genomen, de bestreden beschikking de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de verbreking van de 

beklaagde beschikking vernietiging met 
zich brengt van het op 16 november 1955 
gewezen arrest van veroordeling, waar
tegen insgelijks wordt opgekomen, en van 
de beslissingen welke daaraan zijn vom•
afgegaan, vanaf bovengemelde beschik
king; 

II. In zover de voorziening gericht is. 
tegen de lleslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van verweerder Dieu
donne : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beschikking tot verwijzing van 22 juli 
1953 vernietiging met zich brengt van de
zelfde beslissingen als die welke reeds 
hierboven zijn vermeld, in de mate dat 
bij die beslissing·en over verweerders bur
gerlijke vordering uitspraak is gedaan; 

Om die redenen, verbreekt de beschik
king, op 22 juli 1953 door de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik gewezen, het arrest, op 16. november 
1955 door het Hof van beroep te Luik ge
wezen, het vonnis op 11 juli 1955 door de 
Correctionele Recht bank te Luik gewezen, 
het arrest, op 23 november 1954 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen en 
het vonnis op 21 november 1953 door de 
Correctionele Rechtbank te Luik gewe
zen; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissingen; veroor
deelt verweerder Dieudonne tot de helft 
der kosten, de wederhelft de Staat ten 
laste blijvend; en overwegende dat de pu
blieke vordering in de staat der zaak niet 
ontvankelijk is, zegt dat er geen termen 
zijn tot verwijzing. 

11 juni 1956. - 2° kamer. - Vo01·zitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
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H. Moriame. - Gelijk~ttidende conc~ttsie, 
H. Roger ;ranssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. P~eite1·, H. De 
Bruyn. 

2" KAMER. - 11 juni 1956 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.- EEN
PARIGHEID, - .ARREST vVAARBIJ DE S'l'RAF 
NIET WORDT VERMINDERD DOCH DE DUUR VAN 
DE SCHORSING VERLENGD WORDT. - VER
EISTE EENPARIGHEID. 

Wanneer het de door rle eerste rechter 
·u.itgesproken strat niet venninr~e1·t, ve·r
mag het hof van bemep niet, zonde·1· 
eenparig uitspraalc te rloen, de dtt·ur te 
vm·~engen van de door de ee1·ste Techter 
toegestane schM'sing (1). 

(NIESEN.) 

ARREST. 

HET HOIP; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Gelet op het middel van amtswege, af
geleid uit de schending van artikel 2 van 
de wet van 4 september 1891 : 

Overwegende dat de eerste rechter aan
legster wegens verscheidene inbreuken 
veroordeeld had tot twee gevangenis- en 
geldboetestraffen, met een driej arige 
schorsing voor de hoofdg·evangenis; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, het hof van 
beroep, ten opzichte van aanlegster bij 
verstek en eenparig uitspraak doende, de 
straffen verzwaarde en de duur van de 
door de eerste rech ter ver leende scho'rsing 
van drie op vijf j aar uracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
11a het verzet van aanlegster tegen het 
verstekarrest ontvangen te hebben, de
zelfde straffen wijst en voor de schorsing 
dezelfde duur stelt, zonder evenwel vast 
te stellen dat het hof van beroep eenparig 
11itspraak gedaan heeft in zover het de 
veroordeling verzwaard heeft door de 
tijdsduur van de schorsing te verlengen 
zonder de str affen te verminderen; 

Dat het arrest derhalve artikel 2 van 
de wet van 4 september 1891 schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 

(1) Verg. verbr., 11 october en 20 december 
1954 (A,·. YeTbr,, 1955, biz. 63 en 289; Bull. en 

.PASIC,, 1955, I, 93 en 938). 

de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

11 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - VeTs~aggever, 
H. Neveu. - GeUjlcl·wirlenrle conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER.- ll juni 1956 

1° REDENEN V.AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - .ARREST 
VAN VEROORDELING, - 0NBEANTWOORD LA
TEN VAN RET VERWEER VAN DE BEKLAAGDE. -
NIET GEMO'l'IVEERD ARREST. 

2o .ARBEID (BESOHERMING V .AN DE). 
- GEVAARLIJKE EN ONGEZONDE INRICHTIN
GEN. - lNDELING VAN DE INRICHTING NA HAAR 
INBEDRIJFNEMING. - VOORTZETTING VAN DE 
EXPLOITATIE ZONDER VOORAFGAANDE VERGUN
NING, - 0NBES'l'AAN VAN EEN MISDRIJF. 

1o Is niet gemot-i·veerd het Wl"l'est dat de 
belclaagde vemorrleelt zonder een door 
hem in conclnsies voo1·geb·racht verwee1· 
te beantwoo1·rlen (Grondwet, art. 97). 

2o Indien, na haa1· inbedrijfneming, een 
·im·icht-ing b'ij rle gevaa1·li.ilce, onge
zonde en hinderlijlce inrichtingen wordt 
ingerleeld, 1Je·rmag haa1· explo'itatie. zon
rle1· vooTafgaanrle vergunning worden 
voo·rtgezet vermUs, in de·rgelijk geval, 
de nitbat~1·· geen anrle·re ve1·plichtin,q 
heett dan deze van binnen de termijn en 
·in de vonnen bepaa~rl floor het arti
kel 25 vnn het nlgemeen reglernent voo1· 
de besche1·rning vnn rle nrbeirl, het be
staan (!!' vnn nan de ove1·heid Tcenbaar 
te maken (.Algemeen reglement voor de 
bescherming van de arbeid, gehecht aan 
het besluit van de Regent van 11 fe
bruari 1946, art. 1 en 25). 

lDAU'l'ZENBERG, T. RADERMACHER.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het · bestreden 
arrest, op 21 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

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

A. In zover aanlegger bij het arrest 
veroorcleeld is ter zake van, zonder ver
gunning van de bevoegde bestuurlijke 
overheid, ,een opslagplaats in 't groot van 
mest ingeficht te hebben : 
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Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat aanlegger bij regel
matig v66r het hof van beroep genomen 
conclusies de telastlegging betwist heeft 
om de reden dat het reglement slechts 
melding maakt van opslagplaatsen in 
't groat van mest, en dat het in onderha
vig geval enkel een kleine hoop mest van 
een dag of twee betrof, die zou wegge
haald en naar de te dien einde bestemde 
put gebracht worden, en die nooit om
vangrijker geweest is dan een halve ku
bieke meter ; 

Dat het arrest zich ertoe beperkt vast 
te stellen dat aanlegger een hoop mest op 
de blote grand gelegd had; 

Dat deze enkele vaststelling geen ant~ 
woord oplevert op het in de conclusies 
voorgesteld verweermiddel en dat bijge
volg, in zover zij uitgesproken is uit hoof
de van het inrichten, zonder machtiging, 
van een opslagplaats in 't groat van mest, 
de veroordeling niet met redenen omkleed 
is; 

B. In zover aanlegger bij het arrest 
veroordeeld is ter zake van, zonder ver
gunning van de bevoegde bestuurlijke 
overheid, een fokkerij of instelling voor 
het vetmesten van varkens opgericht, 
veranderd of verplaatst te hebben : 

Over het eerste middel, door aanlegger 
i11geroepen, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 25 van het algemeen regle
ment voor de bescherming van de arbeid, 
goedgekeurd bij het besluit van de 1-tegent 
van 11 februari 19!6 en 6, 2°, van het ko
ninklijk besluit va;n 10 november 1952, 
doordat aanlegger bij het bestreden arrest 
veroordeeld is ter zake van het fokken 
van een zestigtal varkens zonder de voor
afgaande vergunning, in artikel 1 van het 
besluit van de Regent van 11 februari 
19:16 omschreven, dan wanneer, vermits 
de varkensfokkerij pas na de inbedrijf
neming door aanlegger bij de gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichtingen is 
ingedeeld zij dus niet van een vergunning 
afhankelijk was : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de Iitigieuze inrichting v66r 
haar indeling door aanlegger in bedrijf is 
gesteld; 

Dat artikel 25 . van het besluit van de 
Regent van 11 februari 1946, hetwelk van 
zodanige inrichting melding maakt, aan 
de exploitant ervan slechts een verplich
ting oplegt, namelijk het bestaan van 
zijn inrichting, onder voorlegging van het 
plan, te melden aan het college van bur
gemeester en schepenen binnen zes• maan
den na het van kracht worden van het 
indelingsbeslui t; 

Dat, waar het geen overtreding van 

deze verplichting releveert en aanlegger· 
nit hoofde van het ontbreken van een 
voorafgaande vergunning veroordeelt, het 
arrest de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft; 

II. In zove'r de voorziening gericht is 
tegen de over de burgerlijke vordering· 
gewezen beslissing : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing verbreking met zich brengt van 
de beslissing gewezen over de burgerlijke 
vordering, welke daarvan het gevolg 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; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep. 
te Brussel. 

11 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste· 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye .. 

2e KAMER. - 12 juni 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - SAMENVOEGING VAN DE 
BELASTBARE INROUSTEN \'AN BEIDE ECHTGE
NOTEN. - AFTREKKING VAN DE DOOR ARTI
KEL 4, PARAGRAAF l, VAN DE WET VAN 16 OC
TOBER 19!5 VOORZIENE REFERENTIEWINST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJX'TRABELASTING. - BEDRAGEN VOORZIEN 
DOOR ARTIKEL 5, PARAGHAAF 6, VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 19±5. - BEDRAGEN DIE HET 
AFTREKBAAR MINIMUM UITMAKEN HEl'WELK 
IN DE PLAATS WORDT GESTELD VAN DE IN DE 
LOOP VAN HEr REFERENTIETI.JDPERK AANGE
GKVEN EN BELASTE INKOMS1'EN, WINSTEN EN 
BA'TEN. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELAS'TING. - SAMENVOEGING VAN DE: 
BELASTBARE INKOMSTEN VAN EKIDE ECHTGE
NOTEN. - AFTREKKING VAN HET MINIMUM 
BEPAALD DOOR ARTIKKL 5, PARAGRAAF 6, VAN 
DE WE1' VAN 16 OCTOBKR 1!}45. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - SA11IENVOEGING VAN DE. 
GEDURENDE HET BELASTBAAR TIJDPERK DOOR 
BEIDK ECHTGENOTEN VERWORVEN INKOMSTEN. 
- AFTREKKING VAN HET MINIMUM BEPAALD 
DOOR ARTIKKL 5, PARAGRAAF 6, VAN DE WET' 
VAN 16 OCTOBER 19±5. - AFTREKKING VAN 
EEN ENKEL BEDRAG VAN 5.000 FRANK VOOR 
IEDER :MAAND VAN HET BELASTBAAR TIJDPERK 
IN DE LOOP WAARVAN DE BEDRIJVIGHEDEN UIT
GKOEFEND WERDEN, 

1o De door artilcel 4, paragmaf 1, van de 
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wet van 16 october 1945 voorziene refe
rentiewinst client, tot vaststelUnn van 
cle in cle ext·rabelast-ing belastbare wit
zonclerlijlce winst te worden afget?·olc
lcen van de gezamenlijlce door ieder 
echtgenoot gedurende het belastbaar 
tijdperlc verworven en samengevoe,qde 
inlcomsten. 

:2° Geen bijzondeTe reje·rentiewinst wo-rdt 
bepaald door het artilcd 5, pamgt·aaf 6, 
van de wet van 16 octobe1· 1945. Dit a·r
tilcel voorziet enlcel een ctjtrekbaa1· mi
nimmn hetwellc in de plactts wordt ge
stelcl van de ,qedurende het belastbaat· 
tijdpMlc aa.ngegeven en belaste inlcom
sten, w·insten en baten wellce lcrachtens 
de bepal'in.qen dezer wet hadden moeten 
wonlen afget?·olclcen (1). 

3° H et (bjt?·elcbaaT m·in·imum bepaald floor 
art·ilcel 5, pa~·agntaf 6, van de wet vrtn 
16 octobeT 1945 d·ient tot vaststelling 
van de in de extrabelnsting belastbnre 
uit;;;onderlijlce winst, te wo1·clen afge
trolclcen van de gezamenlijlce doo1· ieder 
echtgenoot ve1·wo1·ven en samengevoeg
de inkomsten (2). 

4° Door cle wet van 16 octobe1· 1945 wonlt 
enkel toegelaten van cle swmen_qevoegde 
inlcomsten cler echtgenoten, benevenl! 
hetgeen voo1· iecle1· lcincl ten laste mag 
worrlen afgetrolcken, een mi?vim·nm van 
5.000 jranlc at te treklcen voo1· ieder 
1naancl cler ·beclrijvigheid ged·nrencle het 
belastbaa1· tijclperlc (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 35, par. 2; wet van 16 octo
ber 19±5, art. 5, par. 6, 11, par. 1 en 19). 

(MATTHIJS, WEDUWE SEGHIN, 
T. BELGISCHE Sl'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op het op 23 september 1955 aan 
verweerder betekend exploot, waarbij 
dame Berthe Matthys, weduwe van An
tony Seghin, en de genaamden Roger Se
ghin en Emile Seghin, handelende in hun 
hoedanigheid van erfgenamen van Antony 
Seghin, die op 9 october 1954 overleden is, 
verklaren het geding te hervatten dat 
aanhangig gemaakt is door de op 25 mei 
1954 tegen voormeld arrest ingestelde 
voorziening; 

Over de middelen samen, het eerste, 
afgeleid u~t de schending van artikel 35, 
paragraaf 2, van de samengeschakelde 

(1) en (2) Zie noot van het openbaar minis
terie onderaan ver br., 12 juni 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, l, 1102). 

wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, doordat het bestreden arrest deze 
wetsbepaling in deze zin uitlegt dat de 
bruto-inkomsten van de man en de vrouw 
moeten samengevoegd worden, en in deze 
zin dat er, in het door dit artikel behan
deld geval, slechts een belastingplichtige 
bestaat, dan wanneer er in werkelijkheid 
twee belastingplichtigen bestaan wier in
komsten samengevoegd worden, en dan 
wanneer samenvoeging van de bedrijfs
inkomsten van de man en van zijn vrouw 
slechts kan plaats hebben nadat van het 
inkomen van elk der echtgenoten de bij 
de wet bepaalde sommen of percenten 
zijn afgetrokken; het tweede, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4, para
graaf 1, 5, paragrafen 5, 6 en 7, en 11, 
paragraaf l, van de wet van 16 october 
1!!45, tot ilwoering van·een extrabelasting, 
doordat het hestredeit arrest beslist dat, 
aangaancle de inkomsten welke aanleg
gers echtgenote gedurencle het belastbaar 
tijc1perk bekomen heeft, er geen aftrek
king als referentiewinst mag gedaan 
worden, dan wanneer artikel 4, para
gTaaf 1, van de wet van 16 october 1.945, 
enkel als exceptionele winst, die onder de 
extrallelasting valt, aanziet het deel van 
de gezamenlijke belastllare inkomsten het
welk c1e gezamenlijke baten van het refe
rentietijclperk te boven gaat; en clan wan
neer artikel 5, paragrafen 5 en 6, van de
zelfde wet de in die bepalingen omschre
ven aftrekken toestond voor de inkomsten 
van aanleggers echtgenote, die zelf aan 
de extrabelasting onderhevig was en ge
durende het referentietijdperk geen acti
viteit uitgeoefend had : 

Overwegencle dat blijkens artikel 11, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
1915, de winsten, welke deze bepaling 
voorschrijft samen te voegen bij toepas
sing van artikel 35, paragraaf 2, van de 
samengeschakelcle wetten, de cc belastbare 
inkomsten >> zijn; dat cleze uitdrukking, 
volgens artikel 2, paragraaf 2, van de wet 
van 16 october 1.915, in die wet doelt op de 
verschillende elementen welke in para
graaf 1 opgesomcl zijn als onder de extra
belasting vallenc1e; 

Dat krachtens artikel 4, paragraaf 1, 
lid 1, van dezelfde wet, de referentiewinst 
van het totaal bedrag der << belastbare in
komsten >> moet afgetrokken worden; 

Dat mitsdien ten cleze, de samenvoeging 
van de (c belastbare inkomsten >> van elke 
cler echtgenoten het totaal bedrag der be
lastbare inkomsten vormt en dat het op 
dit beclrag is clat de aftrek, in artikel 4, 
paragraaf 1, omschreven, dient te geschie
den; 

Dat bet bestreden arrest derhalve wet
telijk beslist heeft dat de belastbare win
sten der echtgenoten samengevoegd dien
den te worden vooraleer de referentie-

i winst af te trekken; 
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Overwegende dat aanleggers, door voor 
elke der echtgenoten de aftrek te verzoe
ken van 5.000 frank per maand activiteit, 
geen aftrekking van eigenlijke referentie
winsten vorderen, doch aftrekking vragen 
van het forfaitair minimum, in artikel 5, 
paragraaf 6, van de wet van 16 october 
1945 bepaald; 

Overwegende dat deze bepaling geen 
bijzondere referenti.ewinst invoert, wellre 
van de andere referentiewinsten onder
scheiden is, maar een minimum bedrag 
vaststelt dat kan afgetrokken worden in 
de plaats van de winsten vah het referen
tietijdperk die uit kracht van de vorige 
bepalingen hadden kunnen worden afge
trokken; 

Dat de wet slechts een minimum be
paald heeft hetwelk, onder voorbehoud 
van de eventuele verhoging voor ieder 
kind ten laste, 5.000 frank be<lraagt per 
maand van het belastbaar tijdperk gedu
rende welke hij een of meer activiteiten 
uitgeoefend heeft; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest wettelijk beslist heeft dat en
kel behoorde te worden aangenomen de 
aftrekking, door de· administratie gedaan, 
van een som van 300.000 frank, dit is 
5.000 frank per maand van het belastbaar 
tijdperk, bij toepassing van artikel 5, pa
ragraaf 6, van de wet van 16 october 1945; 

Dat beide middelen naar recht falen; 

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

12 juni 1956. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeue1·, H. Dareel. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. 'l'assin (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Charleroi) en Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 12 juni 1956 

1° BELASTING OP HET KAPITAAL. 
- BELASTING VAN DE BELGISOHE BURGEEl
LlJKE VENNOOTSOHAPPEN OF HANDELSVENNOOT
SOHAPPEN OPGERIOHT ONDER VORM VAN NAAM
LOZE VENNOOTSOHAP OF VENNOOTSOHAp BIJ 
WIJZE VAN GELDSOHIETING. - VERZAKING 
DOOR DE STAAT VAN DE TOEKENNING VAN DE 
IN UITVOERING VAN AHTIKEL 6 VAN DE WET 
VAN 17 OCTOBER 1945 OPGE>IAAKTE TITELS. -
BELASTING VAN DE VENNOOTSOHAp OP HAAH 
NE'ITO-AC'l'IEF OP 9 OCTOBER 1944 Op GROND 

. VAN EEN DOOR HAAR OPGEMAAKTE AANGIFTE. 

2° BELASTING OP HET KAPITAAL. 
- BELASTING VAN DE BELGISOHE BUlluEk 
LIJKE VENNOOTSOHAPPEN 0~' HANDICLSVENNOOT-

SOHAPPEN OPGERIOHT ONDER VORM VAN NAAM
LOZE VENNOOTSOHAP OF VENNOOTSOHAp BIJ 
WIJZE VAN GELDSCHIETING. - VERZAKING 
DOOR DE STAAT VAN DE TOEKENNING VAN DK 
IN UITVOERING VAN ARTIKEL 6 VAN DE WET 
VAN 17 OCTOBER 1945 OPGEwiAAKTE TITELS. -
VENNOOTSCHAP DIE GEEN AANGIFTE HEEFT OP
GEMAAKT. - BEGROTING AMBTSHALVE DOOR 
HET BESTUUR VAN HET NE'l"l'O-AC'l'IEF. 

3° BELASTING OP HET KAPITAAL. -
BEG RIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDHIJ~'SBELASTING. - AFTHEKBARE LASnJN. 
- BELASTING OP HE'l' KA?ITAAL. - BELAS
TING DIE NIET WEGENS BEDHIJFSLAST AFTREK
BAAR IS. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDHIJFSBELASTING. - AFTHEKBARE LASTEN. 
- WEGENS VERWIJL IN HET BE1'ALEN VAN DE 
BELAS'l'ING OP HET KAPITAAL VEHSCHULDIGDE' 
IN'l'ERESTEN. - IN'l'ERESTEN NIE1' WEGENS BE
DHIJFSLAS'l' AF'l'REKBAAR. 

1° Wannem· de Staat, krachtens het hem 
door a.1·tikel 6, pa1·agraaf 2, alinea 4,. 
vq,n de wet van 15 october 1945 tot in
voe1·ing van een belasting op het lcapi
taal verleend recht, de toelcenning ver
zaalct van de in 1titvoe1·ing van para
g1·aaf 1 van dit artilcel opgemaalcte ti
tels van de Belgische bttrgerlijlce of on
der vorm van naamloze vennootschap 
of vennootschap bij wijze van geldschie
ting opgerichte handelsvennootschappen, 
wordt de vennootschap op haar netto 
actief op 9 octobeT 1944 in de 'belasting 
aangeslagen op gTond van een door haar
overeenlcomstig de voorschriften van 
arUlcel 12 van voornomnde wet, opge
maakte aangifte, behottdens nazicht 
door het bestutt!l' (1). 

2° W anneer de Staat de toe kenning ver
zaalct van de in uitvoering van arti
lcel 6 van de wet van 17 october 1945 
opgemaalcte titels van de door dit arti
lvel bedoelde vennootschappen en wan
near de vennootschap de do01· artilcel 12· 
voorziene aangifte niet heeft opge
maalct, wo1·dt het netto-aotief ambts
halve door de administratie begroot. 

3° De belasting op hot lcapitaal is een af
neming die op het patrimonittm van ze
lcere nat·ttttrlijlce of rechtspersonen ge
daan wo·rdt om de enlcele reden dat zij 
op 9 october 1944 eigenaars van goede
ren en activa waren t2). 

(1) Zie verbr., 17 februari 1956 (sup.-a, 
biz. 490; Bull. en PAsrc., 1956, I, 624). 

(2) Verbr., 14 november 1950 (A,-,·. T'erb1·., 
1951, biz. 123; Bull. en PAsrc., 1951, I, 160); 
22 dec~mber 1953 (A?"T. T' e·rb1·., 1954, biz. 293; 
Bull. en PAsrc., 1954, I, 355); 5 januari 1954 
(A?T. T'e1·b?·., 1954, biz. 309; Bull. en PASIC., 
1954, I, 378). 
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4° Daar de belasting op het kapitaal geen 
verband hottdt met de beddjfsactiviteit 
vcm degenen die ze versch~tldigd zijn, 
heeft die belasting ,qeen bedrijfslcaralc
ter· en mag clerhalve niet als beclr'ijfs
last in ver·ntincler·htg wor·den ge
bracht (1). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26). 

5° De lcrachtens artUcel 17, paragraaf 1, 
van de wet van 17 october 191,5 we,qens 
verw'ijl in de betaling van de belasting 
op het lcapitaal verschtt,lcligtle interes
ten ver·mogen niet bij toijze van be
clrijfslast te ·wonlen afgetr·olcken (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 26). 

(N. V. ((MINAS DE ALJ'US'l'REL ll, 
'1'. BELGISCHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 januari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit dit arrest blijkt 
dat aanlegster in de loop van het jaar 
1950 een som van 76.491 frank en in de 
loop van het jaar 1951 een som van 
56.167 frank gekweten heeft, welke de 
verwijlinteresten belichamen welke ver
schuldigd zijn op de te haren laste geves
tigcle belasting op het kapitaal; 

Overwegencle dat aanlegster beweert dat 
de betalingen van die sommen dienen aan
gezien te worden als beclrijfsuitgaven wel
ke zij gerechtigd is van haar inkomsten 
af te trekken, en onder meer te dien 
einde in het eerste mid del doet geld en da t 
de oorzaak van de litigieuze interesten 
geen belastingschuld is, en in het tweecle 
middel dat, ware het anclers, die interes
ten evenwel tot de af te trekken bedrijfs
lasten zouclen moeten worden gerekend; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1156 tot 1164 van het Burger
lijk vVetboek, 6, 12 en 17 van de wet van 
17 october 19i5 tot invoering van een be
lasting op het kapitaal, 1, 2, 5, paragra
fen 2 en 3, 6, 11, 12 en 13 van het besluit 
van de Regent van 28 november 1945, 
doorclat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat de verzoekende ven
nootschap bij toepassing van artikel 6 
van de wet van 17 october 1945, 8.500 be
voorrechte aandelen, 10.000 maatschap
}Jelijke cleelbewijzen zonder waardeopgave 

(1) Verbr., 7 juli 1953 (Arr. Yerbr·., 1953, 
blz. 781; Bull, en PAsrc., 1963, I, 901). 

(2) Zie verbr., 12 februari 1952 (Ar·r. Yer·br·., 
1952, blz. 297; Bull. en PAsrc., 1952, I, 342). 

en 4.800 twintigsten van oprichtersaande
len, die 1/206 belichamen van de v66r 
9 october 19!4 in omloop gebrachte aande
len en maatschappelijke deelbewijzen, ge
creeerd heeft, welke ann de Staat afge
leverd werden door een bewijs van in
schrijving op naam, nr 17, en na vastge
steld te hebben clat de verzoekende ven
nootschap die aandelen op 31 juli 1948 
voor een prijs van 1.738.8{)0 frank terug
gekocht heeft, beslist, op grond van te
genstrijdige redenen en in strijd met de 
bewoordingen van evenbedoelcle overeen
komst Yan 31 juli 1948, clat de verzoe
kemle vennootschap nog steeds de bij de 
wet van 17 october 1945 ingevoerde belas
ting OlJ het kapitaal verschuldigd was, om 
de reclen dat, ten opzichte van een ven
nootschap welke niet op grondslag vajl 
lmar netto-actief op 9 october 194J is aan
ge;>lagen, lmiten het geval van effectieve 
kwijting· van de overdrachtsprijs bij we
clerinkoop van de effecten, de belasting op 
het kapitaal enkel zou betaald zijn door 
de afgifte aan de Staat van de materieel 
gecreeercle effecten, dan wanneer de wet 
welke de belasting op het kapitaal invoert, 
voorzien heeft in twee manieren tot beta
ling van cleze belasting, welke kan worden 
gekweten, hetzij door een starting· in spe
cien OlJ basis van het netto-actief der ven
nootschap op 9 october 1944, hetzij cloor de 
creatie en de toekenning aan de Staat 
van een zeker aantal aanclelen, welke toe
kenning, zelfs zo zij niet bestaat in een 
afgifte van effecten, materieel in de vorm 
van effecten ann toonder gecreeerd, ann 
de Staat alle rechten en voorclelen die aan 
die effecten verbonden zijn, verleent, zo
uat de belastingschuldige vennootschap 
door de toekenning van clie effecten de be
lasting gekweten heeft, terwijl de Staat, 
aandeelhouder in de vennootschap gewor
clen, het recht heeft de hem toegekencle 
effecten te verhanclelen, en clan wanneer 
het niet denkbaar is, zoals in het bestre
den arrest betoogcl is, dat de administra
tie tegelijkertijd had kunnen afzien en 
van de clefinitieve toekenning- van de ef
fecten en van de incliening van de aan
gifte welke de aanslag op basis van het 
zuiver actief op 9 october 19±4 mogelijk 
moest maken, zodat de vaststellingen van 
het arrest de erin vervatte verklaring te
genspreken volgens welke, toen de wecler
inkoop afgesloten is geworden, de aanleg
gencle vennootschap nog steeds de belas
ting op het kapitaal schulclig zou zijn ge
weest : 

Overwegencle dat aanlegster .de uitleg
ging critiseert welke het arrest van de 
overeenkomst van 31 juli 19±8 verstrekt, 
zoncler <'lit stnk over te leggen; dat het 
midclel in clit opzicht clerhalve niet ont
viuikelijk is; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 6, paragraaf 2, lid 4, van de wet van 
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l7 october 1945, tot invoering van een be
lasting op het kapitaal, de Staat mag af
zien van de toekenning van de ter vole 
doening aan paragraaf 1 gecreeerde effec
ten, zolang als de emitterende vennoot
schap niet verzocht is ze hem af te leve
ren, in welk geval de vennootschap aan
geslagen wordt op grond van haar netto
actief op 9 october 1944, op het zien van 
een aangifte door haar opgemaakt over
eenkomstig de bepalingen van artikel 12 
van die wet; dat nit evengemeld arti
l;:el 12, paragraaf 3, blijkt dat in derge
lijk geval de belasting berekend wordt op 
het door de belastingplichtige aangegeven 
netto-actief en dat, bij gemis van aan
gifte, het bestuur de belasting ambtshalve 
mag begroten; 

Overwegende dat het ontbreken van 
aangi,fte of het afzien, door de adminis
tratie, van zodanige aangifte, bijgevolg 
niet noodzakelijk definitieve toekenning 
van de effecten aan de Staat impliceert; 
dat het de Staat immers vrijstaat van 
die toekenning af. te zien en betaling van 
de belasting op grond van het netto-actief 
te eisen, hetzij met berekening van de 
belasting op grond van een akkoonl dat 
in de plaats van een aangifte komt, het
zij met begroting, van ambtswege, van de 
verschuldigde belasting; 

Dat hieruit blijkt dat het arrest zonder 
tegenstrij digheid en zonder de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen betreffen
de de belasting op het kapitaal te schen
den, heeft kunnen vaststellen dat de 
Staat, die geen aftevering van de effecten 
geeist had, van toekenning van die effec
ten afgezien had om het bedrag van de 
belasting, verschuldigd op grond van het 
in de overeenkomst van 31 juli 1948 over
eengekomen bedrag, te vorderen, en der, 
halve heeft kunnen beslissen dat de ver
wijlinteresten niet krachtens een overeen
komst die de wederinkoop van de effecten 
door aanlegster constateerde waren be
taald, doch krachtens de wet tot invoe
ring van cle belasting op het kapitaal; 

Dat het middel ill,et kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
·Grondwet, 26, paragrafen 1 en 2, 2°, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, en 17, para
graaf 1, van de wet van 17 october 1945 
tot invoering van een lJelasting op het 
kapitaal, doordat het bestreden arrest, 
zonder de middelen van vertoogster te 
beantwoorden, geweigerd heeft als een af 
te trekken bedrijfslast aan te zien de ver
wijlintenisten die aan het bestuur van de 
belasting op het kapitaal betaald zijn, om 
de reden dat, daar die interesten deel
achtig zijn in de aard zelf van de be
lasting op het kapitaal, zij een van 
elk bedrijfskarakter ontblote afneming 

van het patrimonium zouden uitmaken, 
dan wanneer, zoals aanlegster deed gel
den, hoe de verrichting van 31 juli 1948 
ook moge geheten worden (betaling van 
belasting of wederinkoop van aandelen), 
de wegens te late lletaling· van sommen 
verschuldigde interesten, om het even of 
het aan die betaling bestede kapitaal door 
derden is verschaft ofwel door de Staat is 
voorgeschoten, een last is welke de schul
denaar van die sommen in staat stelt 
zijn exploitatie voort te zetten zonder zijn 
patrimonium aan te tasten, en derhalve 
valt in artikel 26, paragraaf 2, 2°, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, hetwelk als be
drijfslasten beschouwt aile lasten, renten 
of uitkeringen welke soortgelijk zijn met 
aan derden ontleende en in het bedrijf 
aangewende kapitalen : 

Overwegende dat nit het begrip zelf van 
de belasting op het kapitaal, welke een 
afneming uitmaakt op het patrimonium 
van zekere natuurlijke of rechtspersonen 
om de enkele reden dat zij op 9 october 
1944 eigenaars van goederen en activa 
zijn, voortvloeit dat die belasting geen 
verband houdt met de bedrijfsactiviteit 
van degenen die eronder vallen; dat zij 
derhalve geen bedrijfskarakter lieeft en 
niet als bedrijfslast in mindering kan 
worden gebracht; · 

Overwegenue dat hetzelfde geldt ten 
aanzien van de interesten welke, krach
tens artikel 17,. paragraaf 1, van de wet 
van 17 october 1945, verschuldigd. zijn in 
geval van verwijl bij de betaling van be
wuste belasting, naardien die interesteil 
een integre1·end deer' van de belasting uit
maken; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
die interesten << niet ter uitvoe1'ing van 
een !outer private overeenkomst zijn ge
vorderd of gestort ll, maar dat zij << deel
achtig zijn aan de aard zelf van de belas
ting· op het kapitaal, welke een van elk 
bedrijfskarakter ontblote afneming van 
het patrimonium uitmaakt, en dat zij des
wege niet te lleschouwen zijn als met het 
bedrijf onafscheidelijk verbonden uitga
ven ll, het arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen niet geschonden 
heeft en een passend antwoord heeft ge
geven op de stelling waardoor aanlegster 
v66r de rechter over de grond deed gel
den dat die interesten niet door een belas
tingschuld waren · teweeggebracht en dat, 
al ware het nog anders, de interesten op 
een achterstallige aanslag op het stuk 
van de belasting op het kapitaal naarluid 
van artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten tot de af te trekken bedrijfslasten 
moesten gerekend worden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; ' 

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

12 juni 1956. - 26 karner. - Voor·zitter·, 
H. Giroul, raadsheer waarnernend voor
zitter. - Ver·slaggever·, H. Delahaye. -
Gelijlclttidende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 12 juni 1956 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - RECHTVAARDI
GING VAN DE WIJZE VAN BEWIJSVOERING IN 
GEVAL VAN AANSLAG VAN AMBTSWEGE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELAS'riNG. - AANSLAG VAN AMBTS
WEGE KRACH'rENS ARTIKEL 56 DER SAMENGE
SCHAKELDE WE'l"l'EN. - BEPALING TOEPASSE
LIJK OP DE EXTRABELAS'l'ING IN DE MATE 
WAARIN ZIJ MET DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945 TOEPASSELI.JK IS. 

go INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - AANSLAG VAN AMB'l'S
WEGE. - ARTIKEL 56 DER SAMENGESCHA
KELDE WETTEN. - BEPALING TOEPASSELIJK 
OP VOORWAARDE DE BELASTINGSCHULI)IGE 
NIET 'rE BEROVEN VAN DE DOOR DE VOORLAAT
S'l'E ALINEA VAN PARAGRAAF 3 VAN ARTIKEL 2 
VAN DE WET VAN 16 OCYl'OBER 1945 VOORZIENE 
WIJZE VAN 13EWIJSVOERING. 

1 o De aanslag van ambtswege ·is gegrond 
op de telcortk,oming van de belastin,q
plichtige aan zijne wettelijke verplich
ting, welke tvegens cUe omstandigheicl 
een strengere wijze van bewijsvoering 
vergt (Sarnengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 56). 

2° W egens het in artikel 19 van tle wet 
van 16 october 1945 nitgeclntkt voorbe
ho-ud, is de bij toepassing van artilcel 56 
rler samengeschakelde wetten verrichte 
aanslag slechts toezJasselijk op de extra
belasting in cle ·mate wactrin hij met cle 
bepalingen van voor·noemde wet verenig
baar is. 

go In cle gevallen waarin cle gr·ondslag 
der belasting in de extrabelasting be
paald werd door middel van het door· 
ar·tilcel 2, par·agr·a(tf 3, van de wet van 
16 octobe·r 1945 voor·ziene bijzonder· be
wijsvoeringsstelsel is het ar·tilcel.56 der 
samengeschalcelde wetten slechts toepas
selijk in zover de belastingpUcht-ige 

(1) Ve11gel. verbr., 10 aprii1951 (A1·r. T'erb1·., 
1951, biz. 459; Bull. en PAsrc., 1951, I, 548; 
16 october 1951 (A1~·. Ye1'b1·., 1952, biz. 76; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 81); 7 december 1954 

daar·doo1' niet ber·oofd wor·dt van het 
recht op tegenbewijs voorzien door de 
voorlaatste alinea van paragraaf 3 van 
artikel 2 ·van de wet van 16 october-
1945 (1). 

(DE COENE, T. 13ELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

IIET HOF; - Gelet op het bestrederr 
arrest, op 10 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het ee1'ste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, alsrnede van artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
en 56 van de samengeschakelde wetten, 
do01·dat het bestreden arrest, door aan 
aanleg·ger op te leggen het bewijs van het 
juiste bedrag zijner belastbare inkomsten 
bij te brengen, bij toe passing van arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten, 
aan aanlegger verbiedt, overeenkomstig 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945, de wettelijke vermoedens 
van herkornst, door de administratie in 
aanmerking genornen, te niet te doen : 

Overwegende dat de aanslag van arnbts
wege, krachtens artikei 56 van de sarnen
geschakelde wetten te vestigen, op de ex
trabelasting toepasselijk is en dat hij, in 
dat geval zowel als voor de gewone belas
tingen, gesteund is op de tekortkoming 
aan zijn wettelijke verplichtingen, door 
de belastingplichtige begaan, welke te
kortkoming, in het stelsel van de wet, we
gens die ornstandigheid, een strengere be
wijslevering rechtvaardigt; dat evenwel, 
gezien het in artikel 19 van de wet van 

· 16 october 1945 uitgedrukt voorbehoud, 
artikel 56 op de extrabelasting enkel toe
passelijk is in de mate dat het met de 
bepalingen van die wet verenigbaar is; 
dat, ingeval de belastbare grondslag is 
bepaald volgens het exceptioneel bewijs
stelsel, in artikel 2, paragraaf 3, van de· 
wet van 16 october 1945 omschreven, arti
kel 56 enkel toepasselijk is onder het 
voorbehoud dat aan de belastingschuldige 
het recht niet onthouden wordt het tegen
bewijs bij te brengen hetwelk hem onder
meer bij het voorlaatste lid van dit arti
kel 2, paragraaf 3, is verleend; 

Dat immers het bij die wet ingevoerd 
en georganiseerd bewijsstelsel een com
plex en ondeelbaar geheel vorrnt, waar
uit blijkt dat inkomsten naar vermoedens: 

(Bull. en PAsrc., 1955, I, 336); 3 februari en 
13 maart 1956 (swpra, biz. 442 en 580;. Bull. en 
PASIC., 1956, I, 568 en 752, en nota 2 onder dit 
laatste arl'est). 
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belastbaar uitmaken, niet alle activa en 
andere vermogen aan het licht brengende 
elementen, in paragraaf S van artikel 2 
onder de letters a, b en c vermeld, maar 
dat deel ervan welk een accres van het 
patrimonium vertegenwoordigt; dat het 
om die reden is dat de wet, na het ver
moeden gesteld te hebben dat die ver
scheidene elementen van belastbare in
komsten voortkomen, ten behoeve van de 
belastingschuldige het tegenbewijs voor
behouden en geregeld heeft, zodat in de 
belastbare grondslag aileen de patrimo
nium-accressen begrepen worden welke 
de belastingschuldige gedurende de oor
logstijd verkregen of behaald heeft; 

Dat hieruit volgt dat, al is artikel 56 
van de samengeschakelde wetten op de 
extrabelasting toepasselijk, het evenwel, 
om met het besproken exceptioneel be
wijsstelsel bestaanbaar te wezen, de be
lastingschuldige in staat moet stellen het 
recht van levering van het tegenbewijs 
nit te oefenen, hetwelk artikel 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945 

_hem uitdrukkelijk verleent; 
Overwegende derhalve dat, waar het 

artikel 56 van de samengeschakelde wet
ten toepast, zonder aan aanlegger toe te 
staan het recht van levering van het te
genbewijs nit te oefenen hetwelk arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945 hem uitdrukkelijk verleent, het 
bestreden arrest de in het middel aange
duide wetsbepalingen geschoi!den heeft; 

Overwegende dat het arrest niet aange
vallen is in zover het beslist dat aanlegger 
de hoedanigheid had van aan de extrabe
lasting onderhevige persoon; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat aanlegger de hoedanigheid had van 
. aan de extrabelasting onderhevige per
soon; beveelt dat melding van onderhavig 
.arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

12 juni 1956. - 2° kamer. - Voor·zitter· 
en verslaggever, H. Giroul, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttidende 
.conclus·ie, H. Gans.hof van der Meersch, 
.advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Roose 
(van de Dalie bij het Hof van beroep te 
Kortrijk) en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 12 juni 1956 

J.o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX1'RABELASTING. - AANSLAG VAN AMB'l'S
WEGE. - VERPLICHTING YOOR DE ADMINIS-
1'RA'l'IE DE AANSLAG OP GROND Y AN VERMOE-

DENS 'l'E VESTIGEN, - GEEN VERPLICHTING DE 
WETTELIJKHEID VAN DE AANSLAG VOOR HE'l' 
INKOHIEREN VAN DE AANSLAG AAN TE TONEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEOORDELING VAN DE WETTELIJKHEID EN 
VAN DE GEGRONDHEID VAN DE AANSLAG. -BE
OORDELING OPVOLGENDLIJK BEHOREND AAN DE 
DIREC1'EUR DER BELAS'l'INGEN BIJ WIEN DE RE
CLAMA'l'IE AANHANGIG WERD GEMAAKT EN VAN 
HE'l' HOF VAN BEROEP AAN HETWELK DE KEN
NISNEMING VAN HET BEROEP WERD OPGEDRA
GEN, DOCH ENKEL JliNNEN DE GRENZEN ZI,T
NER KENNISNEMING WA'l' DIT HOF BETREF'f. 

so INKOMSTENDELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. - BEWIJS VAN HE1' BE
S1'AAN EN HET BEDRAG DER IN DE EXTRABELAS
'l'ING BELASTBARE INKOMSTEN EN DERHALVE 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN AAN DE EXTRABE
LAS'l'ING ONDERHEVIGE BELASTINGPLICH'l'IGE. 
- BEWIJS VERMOGENDE TE WORDEN BIJGE
BRACH'l' DOOR ALLE BEWIJSMIDilELEN VAN 
GEMEEN RECHT BEHALVE DOOR EEDAFLEGGING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EX1'RABELAS'l'ING. - HOEDANIGHEID VAN AAN 
DIE BELASTING ONDERHEVIGE BELAS'l'INGPLICH
TIGE. - VASTSTELLING DAT HE'l' VERMOGENS
ACCRESS VAN GEEN ENKEL ELEMENT VOORT
KOM1' DAT AAN DE IN DIE BELASTING BELAS'l'
BARE WINS'l'EN VREEMD IS. - BEWIJS VAN 
DE HOEDANIGHEID VAN AAN DE BELASTING ON
DERHEVIGE BELASTINGPLICHTIGE. 

1 o W anneer, in geval van aanslag van 
ambtswege in de ewtrabelasting bij ge
b1'elc aan aangifte, de administratie 
slechts op a-rond van vennoedens de 
aanslag ve1·mag te vestigen, is zij er· 
niet toe gehouclen cle wettelijkhe·icl van 
de aanslag v66r cle inlcohiering aan te 
tonen (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 56) . 

2° De beoorrlelin.Q van cle wettelijlcheid 
en van de yegronrlheicl van cle aansla,q 
lwhoort ee1·st ann cle cl·irectenr cler be
lnstingen bij wien een reclnmatie aan
hnngig we1·cl gemnnlct en vervolgens nan 
het hot vUcn beroep binnen cle grenzen 
zijner lcennisnern-ing (1) (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 61, par. 3, en 66; arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953 tot 
vervanging van de artikelen 7 en 8 van 
de wet van 6 september 18g5) . 

so H et artilcel 16 van de ·wet van 16 oc
tobe-r 1945 nlsrnede het nrt-ilcel 19 van 
dezelfde wet, waarbij rle bepalingen 
van de samengeschalcelde wetten betret
fenrle de inlcomstenbelastingen met be
trekking tot rle bedrijfsbelasting in 

(1) Zie verbr., 17 januari en 21 februari 1956 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 474 en 651), 10 april 
en 2 mei 1956 (supm, biz. 650 en 729; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 834 en 1007). 
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zaken van extrnbelnsUng toepnsseHjlc 
worclen gemnnlct, lnten het be·wijs toe 
floor alle bewijsmiclclelen van het ge
m_een r~cht, behnlve floor cle eeclnfiefl
gmg, nwt nlleen vwn het beckag cle1· in 
cle extm,belnsUng belnstbnre inlcmnsten 
cloch ook no(! vnn het bestaan van cle1·
gelijlce inlvomsten en cle1·halve van cle 
hoedanigheid vnn nnn clie belastin(f on
de1·hevige belrtsUngtJlichtige (1). 

4° 1-Vnar· het hof van be1'0ep vnststelt ant 
het ·uermogenaccress ene1· belnst-in(f
plichtige clie geclurencle het belastbltn1" 
tijclperlc , (!Cen beclrijfsactiviteit heeft 
nitgeoefend niet voortkornt van een 
hanr floor hacw ,qewezen echtgenoot _qe
dnne schenlcin(f, clnt het noch inlcom
sten van om·oerende ,qoecle1·en noch in
komsten ·unn roM·ende goecleren omvat 
noch opb1·enpst vnn het te gelcle mnlcen 
va,n een lcnpitnal noch ancle1·e ~t:it de in 
de extrnbelastinp lcrachtens art-ilcel 2, 
pnrngnu~t 1, van de wet vnn 16 october 
1945 belnstbare gmndslap 11:itgesloten 
inlcomsten, het dnantit wettelijlc afiei
clen lean clnt de belastingplichtige in de 
ext·mbelnsUng belnst/)(Ut'l' ·is (2). 

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

ARHEST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik, uitspraak doende 
als hof op verwijzing; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 en 112 
van de Grondwet, 1315, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 464 en 480 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 6 van de wet van 6 september 1895 
55, 56 en 61, paragraaf 3, van de wette~ 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 2, 11 en 19 van de 
wet van 16 october 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
hehaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat het bestreden arrest 
naar recht en zoncler onderscheid voorop
stelt << dat cle administratie v66r de aan
slag de wettelijkheicl van een taxatie niet 
behoeft' te bewijzen ll en « dat het aan het 
wijzencl rechtseollege, waarbij het beroep 
aanhangig is, staat te zeggen of de aan
slag wettelijk gevestigd is, door eventueel 
te voorzien in het gebrek aan motivering 

(1) Zie verbr., 6 december 1955 en 6 maart 
1956 (wpnL, blz. 268 en 551; Bull. en PAsrc., 
1956, I, 333 en 71.1). 

(2) Zie conclusies van het openbaar ministe-

van de beslissing van de directenr )), en 
doordat het bestreden arrest, na erop ge
wezen te hebben dat de administratie te
recht de beweringen van verzoekster no
pens de verantwoording van het op 9 oc
tober 19±4 in haar bezit gevonden vermo
gen (louter negatieve vaststelling) als niet 
clienend verworpen heeft, naar recht zon
der onderscheid en als enig bewijsel~ment 
vooropstelt « dat, vermits het geen som
men begrijpt welke inkomsten nit immo
bilien belichamen, geen inkomsten nit 
roerencle goederen, geen opbrengst van de 
realisatie van een kapitaal of geen andere 
krachtens artikel 2, paragraaf 1, van de 
wet van 16 october 19!5 uit de belastbare 
~aterie gesloten inkomsten, het bij het 
emde van het belastbaar tijdperk vastge
steld vermogensaccres niet kan voortko
men dan van inkomsten, winsten en ba
ten, in voormeld artikel bedoeld l) en « dat. 
het. best a an van dergelijk vermogen in het 
beZlt van een persoon die erkent geen 
bedrijfsactiviteit nitgeoefend te hebben 
jnist door de aanzienlijkheid ervan eer:. 
exceptioneel karakter bewijst ll, dan 'wan
neer, eerste onderdeel, het op de adminis
tratie, als eiseres in haar beweringen 
r~1st het ~ewijs bij te brengen van de op: 
e1sba?-rhmd van de belasting waarvan zij 
betahng vordert, en het wijzend rechts
college zich niet vermag in haar plaatst 
te stellen, geruime tijd na het op het ko
hier brengen van de aanslag, zonder . on
derscheid tussen de middelen van open
bare orcle en cle andere, en met misken
ning van de regelen welke de bevoegdheid 
van cle hoven van beroep ter zake beheer
sen en beperken, en dan wanneer, tweede 
onderdeel, de aclministratie het bewijs 
moet leveren van de onderhevigheid aan 
de extrabelasting van degene op wie zij 
de vermoedens van artikel 2 van de wet 
van 16 october 19!5 wil toepassen, en dan 
wanneer de vaststelling van het vervuld 
zijn van die wettelijke voorwaarde tot 
opeisl;marheid van de belasting niet geldig 
gesch1edt door de enkele vaststelling dat 
de beweringen van de belanghehbende, 
aangaande de herkomst van haar activa 
de redelijke overtniging van het hof niet 
kunn~n tot stand brengen, of dat het bij 
het emde van het belastbaar tijdperk aan 
het licht gekomen vermogensitecres· niet 
voortvloeit uit inkomsten uit immobilien 
uit inkomsten uit roerende goederen, uit 
de opbrengst van de realisatie van een 
kapitaal of uit het behalen van alle an
dere uit de belastbare materie gesloten 
inkomsten : 

Over het eerste onderdeel : 

rie verbr., 23 januari 1953 (Bull. en PASIC., 
1953, I, 365, inzonderheid 377 en 378), alsook 
nota 2 onder ver br., 2 maart 1956 (BulL en 
PASIC., 1956, I, 684). 
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Overwegende dat uit het bestreden ar
rest en uit de regelmatig aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de aan
slag in de extrabelasting ten laste van 
aanlegster van ambtswege is gevestigd, 
daar zij geen aangifte ingediend had; 

Overwegende dat zo, ingeval van aan
slag van ambtswege in de extrabelasting 
wegens gebrek aan aangifte, de adminis
tratie verplicht is de aanslag te vestigen 
aan de hand van vermoedens, zij evenwel 
niet ertoe gehouden is, v66r het inkohie
ren van de belasting de wettelijkheid van 
de aanslag « aan te tonen ll ; 

Dat eerst de directeur der belastingen, 
waarbij een reclamatie ingediend is, en 
vervolgens het hof van beroep, binnen de 
grenzen van zijn kennisneming, de wette
lijkheid en de gegrondheid van de aan
slag behoren te beoordelen; 

Dat derhalve ten deze het hof van be
roep zijn macht niet te buiten is gegaan 
door i.n het licht van de · gegevens der 
zaak en binnen de grenzen van de aan 
de directeur voorgelegde betwistingen en 
van de vragen waarover deze van ambts
wege uitspraak heeft gedaan, de wette
lijkheid en de gegrondheid van de liti
gieuze aanslag te onderzoeken; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat artikel 16 van de wet 
van 16 october 1915, evenals artikel 19 
van deze wet, waarbij de bepalingen van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen nopens de be
drijfsbelasting toepasselijk gemaakt zijn 
op de extrabelasting, toestaan door alle 
middelen door het gemeen recht toegela
ten, behalve de eed, het bewijs te leveren, 
niet enkel van het bedrag van de in de 
extrabelasting belastbare inkomsten, doch 
ook van het bestaan van zodanige inkom
sten en derhalve van de hoedanigheid van 
onderhevige aan die belasting; 

Overwegende dat blijkens het bestre
den arrest en de regelmatig aan ·het hof 
voorgelegde stukken, de bepaling, bij 
wege van taxatie van ambtswege, van de 
ten laste van aanlegster gestelde in de 
extrabelasting belastbare grondslag ge
schied is met inachtneming van het ver
mogensaccres dat op 9 october 1944 in 
haar bezit ontdekt is ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eerst vaststelt dat, in strijd met de bewe
ring van aanlegster, dat vermogensaccres 
niet nit een schenking door haar gewezen 
echtgenoot voortvloeit; dat het vervolgens 
erop wijst dat << vermits het geen sommen 
begrijpt welke inkomsten nit immobilHln 
belichamen, geen inkomsten uit roerende 
goederen, geen opbrengst van de realisa
tie van een kapitaal of geen andere 
krachtens artikel 2, paragraaf 1, van de 
wet van 16 october 1945 nit de belastbare 
materie gesloten inkomsten, het bij het 

VERBR., 1956. - 55 

einde van het belastbaar tijdperk vastge
steld vermogensaccres niet kan voortko
men dan van inkomsten, winsten en ba
ten, in voormeld artikel bedoeld; dat het 
bestaan van dergelijk vermogen in het 
bezit van een persoon die erkent geen be
drijfsactiviteit uitgeoefend te hebben, 
juist door de aanzienlijkheid ervan, een 
exceptioneel karakter bewijst ll; 

Overwegende dat het hof van beroep 
nit deze vaststellingen en beschonwln
gen, zonder enige der in het middel aange
duide bepalingen te schenden, wettelijk 
de gevolgtrekking heeft kunnen maken 
« dat de administl:atie verzoekster terecht 
als aan Jie extrabelasting onderhevig 
heeft aangezien en, daar zij geen aangifte 
ingediend heeft, haar terecht van ambts
wege aangeslagen heeft ll; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest geen 
antwoord verstrekt heeft op het middel, 
ingeroepen in het v66r het hof van beroep 
te Brussel gebracht beroep en opnieuw 
voorgesteld in het beroep v66r het Hof 
van beroep te Luik, welk middel hieruit 
is afgeleid dat in haar eigen stelling de 
administratie met de forfaitaire referen
tiewinst, bij de wetten van 16 october 
1945 en 30 mei 1949 bepaald, rekening had 
moeten houden, en hetwelk de adminis
tratie nochtans door conclusies beant
woord had: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door erop te wijzen dat aanlegster « er
kent geen bedrijfsactiviteit uitgeoefend 
te hebben ll gedurende het belastbaar 
tijdperk, impliciet doch zeker geant
woord heeft op de aanspraak van aanleg
ster op de forfaitaire referentiewinst, 
bepaald bij artikel 5 van de wet van 
16 october 1945, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1919; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

12 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Gironl, raadshe0r waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Moriame. -
Gelijkluidende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. de Longueville (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

l" KAMER.- 14 juni 1956 

1° BERUSTING. - BELGISCH CoNGO. 
llETEKENING VAN EEN VONNIS. - BETEKENING 
ALS BERUSTING GELDEND TEN AANZIEN VAN DE 



--------

-866 

TEGENPARTIJ. - VOORWAABDELIJKE BERUS
'.riNG. - BERUSTING WAARVAN DE BETEKENEN
DE PARTIJ VRIJGESTELD WORDT, ZO DE 1.'E
GENPARTIJ HE'l' VONNIS NIET AANNEEM'r. 

2° CONGO (BELGISCH). - VENNOO'.r
SCHAPPEN. - 0PRICHTINGSAK'l'E. - NEER
LEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECH'l'BANK VAN 
EERSTE AANLEG. - BEKENDMAKING IN Hill' 
« 0FFICIEEL BLAD ll. 

3° CONGO (BELGISCH). - VENNOO'.r
SCHAPPEN. - 0PRICHTINGSAK'l'E. -BEREND
MAKING. - WETI'ELIJKE RECH'l'SVORM VAN 
UI'l'ERLIJKE ORDE IN RET BELANG VAN DE DER
DEN. 

4° CONGO (BELG ISCH). - VENNOO'.r
SCHAPPEN. - 0PRICHTINGSAKTE. - BE
~NDMAKING. - FUNDAl';!ENTELE WAARBORG 
UITMAKEND VOOR DE DERDEN. 

fio CONGO (BELGISCH). - VONNISSEN EN 
ARBESTEN. - IN MA'l'ERIEN DIE IN DE. CONGO
LESE WETGEVING NIET VOORZIEN ZIJN. ___: 
VERPLICHTING VOOR DE RECH'l'EH VOLGENS DE 
ALGEMENE RECH'l'SPRINCIPES 'l'E BESLISSEN. 

6° CONGO (BELGISCH) 0 - UIT OVEREEN-
KOMST ON'l'STANE VERBIN'.rENISSEN. - HOOF
DELIJKHEID TUSSEN DE HANDELVOERENDE 
SCHULDENAARS. - ALGEMEEN RECH'l'SPRIN

CIPE. 

,7° CONGO (BELGISCH). - VENNOOT
SCHAPPEN. CONGOLESE VENNOOTSCHAP 
W AARIN DE .AANSPRAKELIJKHEID DEB VENNO

TEN BEPERK'l' IS. 

8° CONGO (BELGISCH) 0 - VENNOO'l'-
SCIIAPPJGN. - JYIAATSCHAPPELIJK STATUUT AF
WIJI<END VAN HET REGIME VAN ROOFDELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID DEB VENNO'l'EN .. - RE
GIME WAAROP NOCH DE VENNOO'l'SCHAP NOCH 
DE VENNOTEN ZICH VERMOGEN TE BEROEPEN 
VOOR DE BEKENDMAKINU. 

1° De betekening nn-n pe1·soon op bwuel 
van ene partij die bevoeg(l is om te be
ntsten in een cloo1· ene Congolese 
1·echtsmncht gewezen vonnis, zo zij ten 
aanzien va.n ae tegenpnrtij a,ls bc·rnsUng 

(1) De verordening van de algemeen bestuur
der in Congo van 14 mei 1886, goedgekeurd 
door het decreet van de Souvereine Koning 
van 12 november 1886 en gewijzigd door het 
decreet van 31 januari 1920 houdende artikel 49 
van het Gongolees W etboek van burgerlijke 
rechtspleging reproduceert de laatste alinea 
van het artikel 443 van het Belgisch Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging. 

Volle draagwijdte in Belgisch recht dient 
derhalve te worden toegekend aan de gronden 
en de beschikking van bovengemeld arrest. 

(2) Over het begripo van berusting in Belgisch 
recht, zie verbr., 13 januari 1949 (A1"1'. Ye1·br., 
-1949, biz. 25; Bull. en PAsrc., 1949, I, 28, 
en nota's 1 en 2) ; 12 november en 10 decem

:ber 1953 en 3 juni 1954 (A1"1'. T' e1·br., 1954, 

gelclt, maakt nochtnns slcchts ene voor
waardcUjke bentsting ?tit waarvan cle 
eerstc v1·ijgesteld woTdt indien de twee
(le zich aan het betelcend vonnis niet on
deTwerpt en hoge1· 1Je1·oep e1· van instelt 
naaTdien de beTusting afhanlcelijk wonzt 
gesteld van ae voo1·waa1·de dat de tegen-
1JaTtij de voo1· haaT ong1mstige beschik
lcingen van het vonnis a,anneemt (1) \2). 
(Congolees Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, art. 49). 

2° De op1·ichtingsakten van de Congolese 
vennootschappen beho·ren op stTaf vnn 
nietigheid binnen de zes mnnnden nn 
h1tn clntmn in lcopij of bij 7titt?-eksel te 
worden neer,qelegd ter g1·ijfie vnn ae 
rechtbnnk vnn eeTste nnnleg en te woT
clen belcenrlgemnnlct in het Officieel blad 
door bemidclelin.fJ vnn het depnTtement 
vnn lmitenlnndse znlcen (3) (Decreet van 
27 februari 1887, art. 2, al. 2). 

3° De bekendmnlcing vnn de opdchtings
nlcte van (le Congolese vennootschappen 
is een wettelijke 1·echtsvoTm vnn ttiteT
Hjlce o1·de in het 1·echtstrcelcs en nit
slu.Uend belnng vnn (le cle1·den (Decreet 
van 27 februari 1887, art. 2, al. 2). 

4° De belcendmnlcing vnn (le oprichtings
nlcte vnn de Congolese vennootschnp 
nuwlct een fnndamentele wnarborg nit 
voo1· de (leTden die rnet de vennoot
schappen moeten hnnclelen, wijl zij ze 
·in cle mogelijkheicl stelt te weten welke 
nnnspTnlcelijkheicl h7tn sch7tldennnr 
heeft anngegnnn (Decreet van 27 fe
bruari 1887, art. 2, al. 2). 

5° De 1·echteT heett de verplichting volgens 
de algemene 1·echtspT·incipes te beslissen 
in mnteries clie cloor de in Congo toe1Jas
selij lee wetgeving niet vooTzien Z'ijn (Or
donnantie van 14 mei 1886). 

6° De hoofdelijkheicl Wssen tot eenzelfde 
ttit oveTeenlcomst ontstnne veTbintenis 
gehou.clen hnn(lelvoerende scht1ldennn1· 
is ecn (llgemeen 1·echtspTincipe in Con
golees 1·echt. 

7° Zel-fs wnnneeT de vennoten bij oveTeen-

blz. 1p6, 244 en 632; Bull. en PAsrc., 1954, I, 
180, 200 en 842) ; 28 octol;ler 1954. (A,.,·. T' erbr., 
1955, blz. 120; Bull. en PAsrc., 1955, I, 170). 

De betekening met voorbehoud geldt niet als 
berusting, zie verbr., 16 juni 1950 (A1"1'. T' erb1·., 
1950, blz. 643; Bull. en PAsrc., 1950, I, 736); 
1 maart 1951 (A,.,·. Ye1'b1·., 1951, blz. 368; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 434) en 13 maart 1953 (A1"1'. 
Ve1·b1·., 1953, biz. 474; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
535). 

(3) Krach tens de wetgevende verordening van 
11 februari 1928 'goedgekeurd door het decreet 
van 29 inei 1928 worden dezelfde uitwerksels 
toegekend aan de bekendmaking van de op
richtingsakten der vennootschappen in het Be
stuurlijk bull~tijn. 
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kmnst het regime hebben aangenomen 
van een personenvennootsahap met be
perlcte aanspralcelijlcheid, is de ven
nootsahap waarvan de opriahtingsalcte 
1·egelmatig werd neergelegd, op geldige 
wijze gestiaht. 

go Waar het maatsahappeUjlc stat·Mtt der 
Congolese vennootsahappen afwijlct van 
het hootdeUjlcheidsstelsel wat betreft de 
aanspralcelijlcheid det· vennoten, vermo
gen noah de vennootsahap noah de ven
noten ziah daarop te bemepen tegenover 
de personen jegens wie zij verbintenis
sen hebben aangegaan zolang tot geen 
belcendmalcing werd overgegaan of zij 
hen niet anders lcennis van de statuten 
hebben gegeven (Decreet van 27 februari 
1887, art. 2, al. 2) (1). 

(MATHOT, T. CONGOLESE VENNOOTSCHAP 
CHARLES BONTE EN HARRY NOTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 september 1952 gewezen door 
het Hof van beroep te Leopoldstad; 

Over het eerste middel, eerste onder
dee!, afgeleid uit de schending van arti
kel 49 der samengeschakelde bepalingen 
welke het Congolees Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering uitmaken (ordon
nantie van 14 mei 1886 en dekreet van 
31 januari 1920), doordat het bestreden ar
rest weigert aan te nemen dat geinti
meerde, door het hoger beroep van de an
dere partij, bevrijd is van de gevolgen 
van de berusting welke uit een betekening 
van de beslissing waartegen beroep kon 
blijken en bekwaam is om tegenberoep in 
te stellen; tweede onderdeel, afgeleid uit 
de schending van de in het eerste onder
dee! aangeduide bepaling, en bovendien 
van de artikelen 199, 201 en 20! van boek 3 
van het Congolees Burgerlijk Wetboek 
(contracten of uit overeenkomst ontstane 
verbintenissen), doordat het bestreden ar
rest aanleggers hoger beroep tegen verwe
rende vennootschap niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, om reden dat « Mathot 
bij conclusies erkent dat door de beslis
sing aan gezegde vennootschap te beteke
nen, hij daarin berust heeft )), dan wan
neer aanleggers conclusies dergelijke er
kenning niet inhouden, doch vermelden 
dat « deze laatste in het vonnis waar
tegen beroep berust heeft voor zoveel 
de vennootschap Bonte en Noten veroor
deeld werd « dit wil klaarblijkelijk zeg
gen voor zoveel deze laatste veroordeeld 

(1) Zie de conclusies van het openbaar minis
terie welke aan het onderhavig arrest vooraf
gaan, B••ll. en PASIC., 1956, I, 1113 en volg. 

werd tot het betalen van de som van 
1.196.656 fr. 05 en toebehoren, doch niet in 
zoverre er geen hoofdelijke veroordeling 
van de vennootschap en van de vennoten 
uitgesproken was geweest; dat de door 
het arrest bedoelde erkenning aldus enkel 
gold ten opzichte van het deel van het 
vonnis uitgesproken ten bate van aanleg
ger met uitsluiting van de bepalingen 
welke zijn aanspraken afgewezen hadden, 
doordat, het arrest bijgevolg, het aan aan
leggers conclusies verschuldigd geloo{ 
heeft geschonden : 

Over de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat aanlegger aan de ver
werende vennootschap het vonnis heeft 
betekend, op 20 jnli 1951 door de Recht
bank van eerste aanleg te Stanleystad 
gewezen; 

Overwegende dat, zo de betekening van 
een vonnis aan persoon, op bevel van de 
partij die bevoegd is om te berusten, ten 
opzichte van de andere· partij als berus
ting geldt, dit nochtans maar een voor
waardelijke berusting uitmaakt, waar
van de eerste vrijgesteld is indien de 
tweede met het betekend vonnis niet ak
koord gaat en er tegen hager beroep in-· 
stelt, deze berusting afhankelijk zijnde' 
van de' voorwaarde dat de tegenpartij 
het vonnis aanneemt in de bepalingen 
welke voor haar ongunstig zijn; 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering van het bestreden arrest, aanleg
ger niet erkend heeft dat, door de beslis
sing aan de verwerende vennootschap te 
betekenen, hij daarin bernst had; 

Dat, door in zijn conclusies te vermel
den dat hij in het vonnis berustte << voor 
zoveel de vennootschap Bonte en Noten 
veroordeeld is geweest )) aanlegger nit die 
bernsting heeft gesloten hetgeen het voor
werp van de door de eerste rechter uit
gesproken beslissing niet heeft uitge
maakt en bijzonder de weigering van 
deze om de hoofdelijke aansprakelijkheid 
van verweerders aan te nemen, veroorde
ling die gevorderd was geweest; 

Dat, door aldus uitspraak te doen, het 
hof van beroep het geloof heeft miskend 
dat aan aanleggers conclusies verschul
digd is en de in het middel aangeduide 
bepalingen heeft geschonden; 

Over het tweede midcHel, eerste onder
dee!, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 1£9, 201 en 204 van boek 3 van 
het Congolees Burgerlijk Wetboek (con
tracten of uit overeenkomst ontstane 
verbintenissen), alsook van artikel 20, 
lid 3, van de wet van 18 october 1908, 
op het beheer van Belgisch Congo; door
dat, door aanleggers conclusies verzocht 
de ver:werende vennootschap aan te zien 
als een vennootschap die onmachtig is 
om haar vennoten ten opzich.te van aan
legger van de beperking van aansprake-' 
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lijkheid te doen genieten, om verschil
lende reden : 1 o de vennoten hebben de 
voorzorg niet genomen hun bedingen van 
beperking van aansprakelijkheid kenbaar 
te maken en aanlegger, als derde, dus ge
rechtigd is de vennootschap te beschou
wen voor ·wat ze hem geschenen was vol
gens de oflicH~le gedane bekendmakingen; 
2° de namen van de twee vennoten zijn 
enkel als hanclelsnaam op de briefwisse
lingen vermeld en beiden hebben, in de
zelfde voorwaarden bijgedragen tot het 
slu~ten van het litigieus contract en tot 
de er in aangebrachte wijzigingen; 3° de 
derden, aanlegger erin begrepen, werden 
door het . gebrek aan bekendmaking en 
door het opstellen van het door de ven
nootschap ge])ezigd brievenhoofd op een 
dwaalspoor gebracht, het hof van beroep 
heeft, in het bestreclen arrest, die midde
len behandeld alsof deze er zich toe be
perkten het gebrek aan bekendmaking 
aan te voeren van de akte van vennoot
schap en ze slechts in die maat beant
woord; dat het bijgevolg, alclus tek;ort ge
komen is aan de verplichting welke op de 
rechter rust zijn beslissing met redenen 
te omkle!len welke gepast zijn met !le 
neergelegde conclusies en het geloof aan 
!lie conclusies verschuldigd heeft geschon
den; tweede onder!leel, afgeleicl uit de 
schending van de artilrelen 33, !i3, 199, 
201, 204, 258 en 259 van boek 3 van het 
Congolees Burgerlijk Wetboek (contrac
ten of uit overeenkomst ontstane verbin" 
tenissen) van de artikelen 1, 2, 5 en 7 van 
het dekreet van de Koning Souverein van 
27 februari 1887, gewijzigd door de deere
ten van 23 maart 1921, 26 augustus 1938 en 
8 october 1942, betreffencle de handelsven
nootschappen, van artikel 1 van het de
kreet van 4 mei 1.912 tot vaststelling 
van het aan de burgerlijke vennootschap
pen toepasselijk stelsel, van artikel l van 
de ordonnantie van de administrateur-ge
neraal in Congo van 1.4 mei 1886 betreffen
de de gronclbeginselen bij de rechterlijke 
beslissingen te volgen, alsook van arti
kel 20, lid 3, van de wet van 18 october 
1.908 op het beheer van Belgisch Congo, 
doordat het bestreden arrest de hoofde
lijke aansprakelijkheid van cle vennoot
schap en van haar v·ennoten uitgesloten 
heeft en die laatsten in gezegde hoedanig
heid butten zaaki heeft gesteld om de en
kele reden dat de akte van vennootschap 
houdende beperking van de aansprake
lijkheid behoorlijk ter griflie neergelegd 
was geweest, clan wanneer, aanlegger 
deed gelden dat de vennoten met derden 
gehandeld hadden ondermeer met hem, 
v66r de bekendmaking van de neergelegde 
akte, aan de vennootschap . de schijn ge
vend van een vennootschap houdende on
beperkte en hoofdelijke aansprakelijk
heid, en dan wanneer clergelijke houding 
de vennootschap en haar leden belet zich 

op een beperking van aansprakelijkheid 
ten opzichte van de mede-contractanterl:, te 
beroepen: · 

Over de eerste twee onderdelen samen
gevoegd : 

Overwegende dat, zo artikel 2, lid 2, 
van het dekreet van 2 februari 1887 op de 
Congolese vennootschappen bepaalt dat de 
akte van vennootschap op straffe van nie
tigheid binnen de zes maand van hun da
tum, in kopij en bij uittreksel op de grif
fie van de rechtbank van eerste aanleg 
zullen neergelegd worden, het ook voor
ziet dat ze in het Ojficieel blad zullen be
kend worden gemaakt door bemiddeling 
van het Departement van buitenlandse 
zaken; 

Dat die bekendmaking de fundamentele 
waarborg uitmaakt voor de derclen die 
met de vennootschap moeten handelen 
wijl ze hun in de mogelijkheid stelt te 
weten welke de aansprakelijkheid van 
hun schuldenaar is; 

Dat artikel 5, 2°, van het clekreet van 
27 februari 1887 inderdaacl beschikt dat 
het uittreksel ondermeer << ten minste ll 
de nauwkeurige aanduiding van de aan
sprakelijke vennoten en de uitgestrekt
heicl van hun aansprakelijkheicl zal ver
melclen; 

Dat het gebrek van bekendmaking, ze
ker, niet zoals het verzuim van nederleg
ging van de akte ter griflie, de nietigheid 
van gezegde akte met zich brengt, doch 
dat de bekendmaking van de akte een 
wettelijke rechtsvorm uitmaakt van uiter
lijke orde in het rechtstreeks en uitslui
terld belang van de derden; · 

Dat het feit dat het dekreet van 27 fe
bruari 1887 over de gevolgen van het ver
zuim van bekendmaking stilzwijgend is 
niet impliceert dat dit van juridische uit
werking zou ontbloot zijn; 

Dat, naar luid van artikel 1 van de or
donnantie van 14 mei 1.886, de rechter de 
verplichting had, de materie in de Congo
lese wetgeving niet voorzien zijnde, vol
gens de algemene rechtsprincipes te beslis
sen; 

Dat de hoofdelijkheid tussen schulde
naarshandelaars, door een zelfde contrac
tuele verbintenis gehouden, van rechts
wege geschiedt; 

Dat, wanneer de vennoten het overeen
gekomen stelsel van een Congolese ven~ 
nootschap van personen aangenomen heb
ben, welke hun aansprakelijkheid be
perkt, d~e vennootschap, waarvan de op
richtingsakte regehnatig neergelegd is, op 
gelclige wijze is gesticht; 

Dat, nochtans, in zover het maatschap
pelijk statuut, betreffende de aansprake
lijkheicl van de vennoten, afwijkt van het 
regime van de hoofclelijkheid, noch de 
vennootschap, noch de vennoten zich 
daarop kunnen beroepen ten opzichte van 
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hem met wie zij gecontracteerd hebben 
v66r dat de bekendmaking gedaan werd 
<>f zonder dat zij hem op een andere ma
nier van de statuten kennis zouden gege
ven hebben; 

Dat het feit dat de bekendmaking door 
-de administratie mo~t gebeuren, niet van 
aard is om deze toestand te wijzigen, de 
vennootschap en de vennoten in de onwe
tendheid niet gelaten zijnde van het ge
orek aan bekendmaking van de akte; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat in on
derhavig geval de tweede en derde ver
weerders, vennoten in de verwerende ven
nootschap, met aanlegger een overeen
komst gesloten hebben die tot voorwerp 
had de verkoop en de levering van 100 ton 
olie, en dit voordat de akte waarbij zij 
-een vennootschap opgericht hadden het 
voorwerp van de wettelijke bekendmaking 
uitgemaakt had; 

Waaruit volgt dat het arrest de in het 
middel aangeduide bepalingen heeft ge
;schonden; 

Om die redenen, zonder het derde on
·derdeel van het tweede middel noch het 
-derde middel te onderzoeken, verbreekt 
het bestreden arrest, beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
·den op de kant van de vernietigde beslis
.sing; veroordeelt verweerders tot de kos
ten; verwijst de zaak naar het Hof van 

· oeroep te Elisabethstad. 

14 juni 195G. - 1• kamer. - T'oorzitte1· 
-en verslaggeve1·, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende 
-conchtsie, H. Ganshof van der Meersch, 
.advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De
meur en De Bruyn. 

l" KAMER. - 14 juni 1956 

::1° GEMEENTE.- PoLITIEMACH'r.- POLI
'l'IEMACHT WELKE DE WAAKZAAMHEID OVER 
DE VEILIGHEID VAN DE OPENBARE WEG INSLUIT. 
- VRIJE MACHT TOT BEPALING VAN DE BEST 
GEPASTE MlDDELEN, TOT VOLBRENGING VAN DEZE 
OPDRACHT. 

'2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOlllST) 0 - OPENBARE 
MACHT. - 0PENBARE WEG ZICH IN DE TOE
S'rAND BEVINDEND WAARIN HIJ VOLGENS DE 
VOORSCHRIFTEN VAN DE OVERHEID ZICH BE-

(1), Zie verbr., 19 april 1934 (Bull. en PAsrc., 
193<1<, I, 294) ; 8 juli 1943 (ibid., 1943, I, 291) ; 
:2 december 194'8 (A1"1'. Yerbr., 1948, blz. 601; 
.Bull. en PASIC., 1948, I, 687, en nota 4). 

(2) Zie verbr., 11 mei 1933 (Bull. en PAsrc., 
1933, I, 222, en nota 2, blz. 223, alsook de con-

VINDEN liWEST. - AAN EEN WEGGEBRUIKER BE
ROKKENDE SCHADE. - VoORWAARDE)! WELKE 
DIENT VERVULD TE ZIJN OPDAT HIJ HERSTEL 
ERVAN VERMOGE TE EISEN. 

1 o In het beoefenen van haar politiemacht 
-wellce de -waalczaamheid over de veilig
lwid van de openbare -weg insluit, be
schikt de gemeentelijlce overheid over 
v1·ije macht tot bepaling van de best ge
paste middelen tot volbreng·ing van haar 
opdmcht (1). 

2° De openbare overheid is niet ve1·ant
-woordelijlc voor de do01· een weg[Jebnti
lcer van de openba1·e -weg opgelopen 
schade -wannee1· die .<Jich nog in de toe
stand bevindt -waarin de bevoegde over
heid beslist heeft dat hij zich bevinden 
moest, onder voorbehmtd nochtans dat 
die toestand niet van aard -weze het 
ge-wettigd vertrou-wen van de weggebrui
lcer te ve1·ijdelen en hem ald~ts aan on
vom·zienbare [Jevnren bloat te stellen (2). 

(DIERINCKX, T. GEMEEN'l'E MARCHIENNE-A U -PONT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 tot 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 50 en 51 van 
het dekreet van 14 december 1789 aan
gaande de oprichting van de municipali
teiten, 1 en 3 (bijzonder 1°) van het de
kreet van 1G-24 augustus 1790, titel XI 
over de rechterlijke inrichting, 76 (bijzon
der 7°), 77 (bijzonder 6°), 78 (bijzonder 
leden 1 en 2), 90 (bijzonder 7°, 8° en 12°), 
131 lbijzonder 11° en 19°) van de gemeen
tewet van 30 maart 1836 krachtens het 
koninklijk besluit van 27 november 1891 
herdrukt en met al de wijzigende wetten 
samengeschakeld, alsook van de artike
len 30, 31, 92, 97 en 108 van de Grondwet, 
doordat, bij het bestreden arrest, het hof I 
van ·beroep verklaart dat ingevolge het 
principe van de scheiding der machten, 
de rechtbank onbevoegd was om over de 
vordering van aanlegster in verbreking 
uitspraak te doen - vordering hierop ge
grond dat aanlegster op 16 december 19!5, 
in haar lichamelijke gaafheid getroffen 
werd door een feit waarvoor de gemeente 
Marchienne-au-Pont verantwoordelijk was 
om tot het ongelijk maken van een trot
toir te hebben doen o'vergaan zonder dit 

clusies van H. advocaatrgeneraal Gesche); 
20 december 1951 (A1-r. Ye,-b,·., 1952, blz. 188; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 204) : zie oak de nota 
van professor DaR in Rev. c1·it. jur. belge, 
1953, blz. 164. 



-------- -- ----

-870-

van een leuning te voorzien en zonder dit 
hoogteverschil bij dnisternis door de open
bare verlichting· zichtbaar te maken - dit 
om reden, enerzijds, dat de toestand van 
het trottoir zelf souverein door de ge
meente beslist was geweest en, anderzijds, 
dat het verzuim de verlichting opnieuw 
in te stellen, verlichting welke gedurende 
de vijandelijkheden geschorst was ge
weest, enkel de verantwoordelijkheid van -
de gemeente kon doen ontstaan op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek (niet v66r het hof aangevoerd) en 
dat, zo de gemeente als bewaarster van 
de openbare verlichting kon in het ge
drang gebracht worden, « de niet-werking 
of niet-weerinstelling van de verlichting 
geen gebrek kon uitmaken, omdat kort na 
de vijandelijkheden, welke de verduiste
ring meegebracht hadden, het souverein 
aan appellante behoorde over weerinstel
ling te beslissen ll; dan wanneer nit de 
beschouwingen van het arrest blijkt dat, 
volgens !let oordeel van het hof, de toe
stand van de weg·en door de gemeente 
besloten, bij cluisternis, een openbaar ge
vaar voor de gebruikers uitmaakte, inclien 
deze hun door de verlichting niet kenbaar 
was gemaakt; clan wanneer, in de aldus 
beschreven omstandigheden, inclien de we
gen in cleze toestancl konclen aangezien 
worden als geen enkel gebrek vertonencl, 
dit enkel waar was voor zoveel de plaat
sen verlicht waren en dat de werking van 
de verlichting, en dienvolgens haar weer
instelling zodra de overmacht zich claar
tegen niet meer verzette, integrerend cleel 
uitmaakte van de verplichtingen van de 
gemeente in haar hoedanigheid van be
waarster van de wegen, verplichtingen 
welke door artikel 138± van het Burgerlijk 
vVetboek bekrachtigll worden, en waar
aan geen enkele door haar zelve genomen 
beslissing haar kon onttrekken; dat de 
gemeente clus burgerlijk verantwoordelijk 
was voor het nadeel dat uit clit verzuim 
van onclerhoud kon vloeien; clat de aan
vraag in alle veronderstelling, zoals ze 
door aanlegster was gesteld, en door het 
hof van beroep samengevat, binnen de be
voegclheicl van de rechtbanken viel, mits 
er de gegrondheid van na te zien, en dat 
de door het hof aan zijn arrest gegeven 
beweegreclenen de beschikkingen ervan 
niet kunnen rechtvaarcligen : 

Overwegende clat de gemeenteoverheid 
in de uitoefening van haar politiemacht, 
welk de veiligheid van de openbare weg 
insluit, over een vrije macht beschikt tot 
bepaling van de middelen welke zij de 
tneest gepaste oordeelt tot de volbrenging· 
van haar opdracht; 

Dat de openbare macht niet verantwoor
delijk is voor de door een gebruiker van 
de openbare weg geleden schacle, wanneer 
deze openbare weg zich in de staat be-

vindt waarin hij zich volgens de beslis
sing van de bevoegde overheid moest be
vinden, mits het voorbehoud clat die 
staat, het wettige vertronwen van de ge
bruiker verijdelend, niet blootstelle aan 
gevaren, die niet kunnen voorzien wor
clen; 

Overwegende dat het middel in onder
havig geval hierop steunt dat het bestre
den arrest zou vastgesteld hebben dat de· 
door verweerster besloten wegentoestand 
bij nacht een publiek gevaar voor de ge
brnikers nitmaakte, zo zij hun door de 
openbare verlichting niet gesignaleerd 
was; 

Overwegende dat die vaststelling nit de· 
vermelclingen van het arrest niet blijkt; 

Dat, inclerclaacl, het arrest er zich ener
zijds toe beperkt te beschouwen dat : 
<< hoe gevaarlijk het bedoeld trottoir kon 
zijn, tengevolge van het hoogteverschil en 
van het gebrek aan leuning ll, het op zich
zelf geen enkel gebrek vertoont en zich op· 
het ogenblik van het ongeval in de staat 
bevond waarin verweerster souverein be
slist had het te schikken; 

Dat het arrest, anderzijds, niet vast-
stelt dat het trottoir, wegens het gebrek 
aan verlichting, bij nacht een openbaar 
gevaar voor de gebruikers uitmaakte; 

Waaruit volgt clat het middel op een 
verkeerde interpretatie van het bestreden 
arrest steunt, en feitelijke grondslag· 
mist; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroonleelt aanlegster tot de kos
ten. 

14 jnni 1956. - 1" kamer. - Voonzitter,. 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. - Ge
lijlcl·lticlende concl!ts·ie, H. Ganshof van 
der Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Demeur en Simont. 

1° KAMER.- 15 juni 1956 

1° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. 
TERMIJNEN. - AR1'IKEL 1033 VAN HE1' WET
BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. -
ARTIICEL IN ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN TOEPASSELI,JIC WEGENS GEBREK 
AAN AFWIJICING IN DE FISCALE WETGEVING. 

. 2° INKO:M:STEJNBEJLASTINGEN. 
RECLAMA'l'IE. - TERMIJN. - ARTIKEL 61, 
PARAGRAAF 3, DER SAMENGESCHAKELDE WET
TEN. - BEPALING DIE NIE1' AFWIJKT VAN 
DEZE VAN ARTIKEL 1033 VAN HET WETBOEK 
VAN BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. 

• 3° VOORZIENING IN VERBREJKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTlNGEN. 
- VOORZIENING WELKE GEEN MIDDEL IN--
ROEPT. - .0NONTVANKELIJKE VOORZIENING •. 
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4o REDENEN VAN DE VONNTRRIDN EN 
ARRESTEN.- ZAKEN VAN RECHTSTREEK
SE BELASTINGEN. - VERKLARING DA'l' ENE 
BOEKHOUDING NIET AAN OPRECHTHEID J\fAN
GELT DOOR DAT ZIJ NIET VOLS'l'AA'l' OM VAST 
TE STELLEN DAT DE ERIN VERMELDE UlTGA VEN 
ME'l' DE WERKELIJKHEID OVEREENSTEMMEN. 
- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

.5° INKOMSTENBIDLASTINGEN. 
BEREKENING VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG. 
- BEREKENING GEGROND OP VERMOEDENS. -
HET HOF VAN BEROEP VERKLAREND DAT DE 
VERMOEDENS, WAAROP DE ADMINISTRATIE 
S'l'EUNT, VOLS'l'AAN. - VERKLARING INSLUI
'l'END DAT DE VERMOEDENS, GEWICHTIG, llE
PAALD EN OVEllEENS'l'EMMEND ZIJN. 

~o Het art-ilcel 1083 vnn het Wetboelc va,n 
b·nr,qerUjlce rechtspleging dat de dntag
wijdte heeft van een a,lgemene 1·egel in 
zover e1· van door de wet niet wonlt af
uewelcen, ·is toepasseli:ik in zaken ran 
rechtst-reelcse belastingen (1). 

2o Door artilcel 61, pa1·agraat B, rZe1· sa
mengeschalcelde wetten betreffende de 
inlcomstenbelasUngen wo1·dt van aTt·i
lcel 1033 van het Wetboelc van bnruer
lijlce rechtsplerJing niet afgewelcen (2). 

Jo De voonziening •in zalcen van recht
stl·eelcse belasf'ingen waarin ueen middel 
wordt aangevoerd is niet ontvanlcelijlc 
(Wet van 6 september 1895, art. 14). 

4o Er is geen tegenst!"ijdigheicl voo1·han£len 
waar ve1·lclaard wo1·dt, enerzijds clat 
een boeldw7tcling niet aan op1·echtheid 
mangelt en anderzijds dat, oncler relcen
lcunclig opz·ichtt zij niet volstaat om vast 
te stellen dat de erin vennelde uitgaven 
met de werlcelijlcheicl overeenstemmen 
(Grondwet, art. 97). 

5° Waar het hot van be1·oep beslist dat cle 
verrnoedens waarop cle administratie 
steunt tot vesti,qing van de aanslag vol
staan, het vaststelt clat die veTmoedens 
gewichtig bevaald en overeenstemmend 
zijn (Burgerlijk Wetboek, art. 1353; 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 32). 

(BEIA!ISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. COULEMBIER.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 21 november 1951 en op 9 juli 

(1) Zie 'verbr., 31 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 1071) en 28 juni 1955 (A,-,·. Verbr., 
1955, biz. 886; Bull. en PASlC., 1955, I, 1179). 

(2) Zie verbr., 14 december 1954 (Ar•·· Ye•·b•·., 
1955, biz. 274; Bull. eri PAsrc., 1955, I, 377). 

1952 gewezen door het Hof van beroep te 
Gent; 

Overwegende dat de zaken ingeschre
ven onder nrs 1027 en 1028 van de alge
mene rol samenhangend zijn; 

Aangaande de zaak nr 1027 : 
In zover de voorziening gericht is tegen 

het arrest van 21 november 1951 : 
Over het middel, afgeieid uit de scherr

ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1033 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, 61, paragraaf 3, 
van de wetten en besluiten betreffende de 
inkomstenbelastingen sarnengeschakeid bij. 
besluit van de Regent van 15 januari 1948, 
en 6 van het besluit van de Regent van 
16 januari 1948 houdende samenschakeling 
van de wetten betreffende de nationale 
crisislJeiasting, doordat het bestreden ar
rest verklaart dat algerneen aangenomen 
wordt dat wanneer de laatste dag van 
een termijn een zon- of feestdag is, die 
termijn tot 's anderdaags wordt verlengd, 
dat aldus het bezwaarschrift van rekwes
trant dat op de laatste dag van de ter
mijn om bezwaar in te dienen, hetzij op 
zondag 3 juli 1949, aan de directeur niet 
is kunnen overgelegd worden, niettemin 
's anderdaags, maandag 4 juli, zoals de 
dagstempel van de administratie het ver
meldt, tijdig en geldig aangeboden is ge
weest, dan wanneer, zoals het hof van 
beroep zelf vooraf erop heeft gewezen, 
het fiscaal recht beheerst wordt door bij
zondere wetten en meer bepaald behoort 
tot het publiek recht, derwijze dat de ar
gumenten afgeleid uit de voorschriften 
van het burgerlijk recht, onder meer in 
zake betekening van akten, niet dienend 
21ijn wanneer zoals ter zake eim bijzon
dere wettekst (art. 61, par. 3) bestaat, die 
geen uitleg duldt eri het arrest niettemin 
de door die tekst bepaalde termijn van 
zes maanden verlengt met een dag, zodat 
het arrest steunt op een motivering die 
tegenstrijdig is en gelijkstaat met gebrek 
aan motivering; dan wanneer artikel1033, 
3, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, aileen de akten van burger
lijke rechtspleging bedoelt; dat indien een 
beroep en een voorziening in cassa tie in 
fiscale zaken ais een akte van de burger
lijke rechtspleging kunnen aangezien 
worden, dit geenszins het geval is voor 
een bezwaarschrift van een belasting
plichtige krachtens artikel 61, para
graaf 3, der samengeschakeide wetten ge
zonden aan de directeur der belastingen; 
daar het bezwaarschrift, voorzien door 
dit artikel 61, immers behoort tot de ad
ministratieve phase van de zetting der 
belasting en noch aan betekening, noch 
aan bijzondere vormvereisten onderwor
pen is : 

Overwegende dat, waar, tot afwijzing 
van een middel opgeworpen door verweer-
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der met betrekking tot hetgeen volgens 
hem client verstaan door betekening van 
een akte, het bestreden arrest verklaart 
dat de tekst van de fiscale wet << geen nit
leg duldt >>, het enkel bedoelt de volgende 
bewoordingen van artikel 61, paragraaf 3, 
der samengeschakelde wetten : « bezwaar
schrift ingediend >> ... en «van af de da
tum van het aanslagbiljet of van de ken
nisgeving van de aanslag >>; 

Dat het arrest daarna de betekenis na
gaat van andere bewooruingen van dit ar
tikel en inzonderheid van de bewoordin
gen : « termijn nochtans niet minder dan 
zes maanden mag bedragen >>, en er op 
wijst dat voor het bepalen van een ter
mijn een algemeen beginsel aangenomen 
wordt; dat het arrest uit de bewoordin
gen : « niet minder dan zes maanuen >> 
afieidt, dat in geval de laatste dag een 
zon- of feestdag is, de termijn verlengd 
wordt tot 's anderdaags, om reden dat, 
zoniet, aan de belanghebbencle slechts een 
termijn van minder dan zes maanclen zou 
gelaten worden; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te verklaren dat in een wettekst som
mige termen geen uitleg dulden en andere 
termen van dezelfde tekst mogen geinter
preteerd worden; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat artikel 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging 
luidt : « Voor elke termijn gelden de vol
gende regelen ... Wanneer echter de laat
ste dag, voorzien om een handeling van 
rechtspleging te verrichten, een zondag 
of een andere wettelijke feestdag is, dan 
wordt de tcrmijn verlengd tot de eerst
volgende werkdag >>; , 

Overwegcnde dat artikel 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
dat de uraagwijdte heeft van een alge
mene regel in zover de wet daarvan niet 
afwijkt, toepasselijk is in fiscale zaken; 

Overwegende dat artikel 61, para
graaf 3, geen dergelijke afwijking bevat; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel naar recht faalt; 

In zover de voorziening gericht is te
gen het arrest gewezen op 9 juli 1952 : 

Overwegende dat, daar aanlegger geen 
middel tegen clit arrest aanvoert, de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Aangaande de zaak nr 1028 : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10 van de wet van 6 september 
1895 (laatste lid), en 62 der samengescha
kelde wetten, inzover . a) het verzoek
schrift dd. 5 maart 1952 een reeks docu
menten aunhaalt waarvan eiser de neer
legging vraagt, b) het bestreden arrest 
uitdrukkelijk verklaart dat de boekhou-

ding van eiser niet als onbetrouwbaar te 
aanzien is, c) het bestreden arrest gewag
maakt van de boekhouding van eiser, en 
d) eiser in zijn tweede conclusies dd. 
28 mei 1952 akte vroeg 1° van zijn aanbod 
bepaalde nieuwe en andere dokumenten 
neer te leggen na machtiging, 2° van zijn 
verklaring dat hij die dokumenten ter 
beschikking van het hof van beroep hield, 
dan wanneer : 1 o het arrest niet bepaalt 
welke stukken onderzocht werden door 
het hof van beroep, zodat het niet moge
lijk is na te gaan op welke gronden de· 
bedrijfsuitgaven verworpen werden; 2° het 
arrest verklaart, enerzijds, dat de boek
houding van aanlegger niet ·als onbe
trouwbaar te aanzien is en, anderzijds, 
dat de geboekte uitgaven niet overeen
stemmen met de wer]j:elijkheid, motive
ring die tegenstrij dig is en gelijkstaa t 
met gebrek aan motivering; 3° het arrest 
gewag maakt van een boekhouding in het 
algemeen zonder te bepalen welke boeken 
het hof' van beroep onderzocht heeft; 
4° het arrest verzuimd heeft aanlegge1· 
akte te geven van zijn aanbod en van 
zijn verzoek en zijn aanvraag niet beant
woord heeft : 

Over het eerste en het derde onder
dee! : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de betwisting beperkt is tot het loon 
der dochter van aanlegger en tot sommige 
aankopen zonder factuur; 

Dat, aimgaande het loon van de doch
ter van aanlegger, het arrest er op wijst 
dat de naam van die dochter niet voor
komt hetzij in de opga ve 325, hetzij in de 
aangifte van aanlegger; 

Dat, aangaande de aankopen zonder 
factuur, het er op wijst dat scimmige ver
melcl zijn in de boeken, doch zonder ge
staafd te zijn door bescheiden die bewijs
kracht hebllen en clat andere er niet in 
vermeld zijn; 

Dat het arrest aldus bepaalt dat het 
hof van beroep de stukken bedoelt betref
fende het loon der do ell ter en het deel 
der lloeken lletreffende sommige aankopen 
zonder factuur; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende clat het arrest enerzijds. 
verklliart dat de uitgaven voor aankopen 
zonder factum·, vermeld in regelmatige 
boekhouding, terecht door de administra
tie als niet llewezen onkosten verworpen 
werden, bij gebrek aan staving door be
scheiden die bewijskracht hebben, zonder 
daarvoor de boekhouding als onlletrouw
baar te aanzien, en anderzijds, dat de ge
boekte uitgaven op boekhoudkundig ge
bied niet gerechtvaardigd zijn en dat men 
mag aannemen dut die uitgaven met de 
werkelijkheid niet overeenstemmen; 

Dat het niet tegenstrijdig is te verkla-
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ren enerzijds, dat een boekhouding niet 
onbetrouwbaar is en anderzijds, dat zij 
nochtans op boekhoudkundig gebied on
voldoende is om te bewijzen dat de ver
melde uitgaven met de werkelijkheid 
overeenstemmen; 

Over het vierde onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sie staande hield dat zijn boekhouding 
wel betrouwbaar was en het hof van be
roep verzocht hem akte te .geven dat hij 
vijf boeken zou nederleggen na daartoe 
·de machtiging ontvangen te hebben waar
om hij verzocht; 

Overwegende dat het hof van beroep 
Yaststelt dat de aankopen zonder factuur 
vermeld in de boeken niet gestaafd zijn 
door bescheiden die bewijskracht hebben 
en dat andere er niet in vermeld zijn en 
daaruit afleidt dat op boekhoudkundig ge
bied de uitgaven niet gerechtvaardigd 
zijn; 

Dat het aldus zonder dubbelzinnigheid 
de reden geeft waarom het aanbod en 
het verzoek om machtiging · boeken neder 
te leggen van belang ontbloot zijn; 

Waaruit volgt dat de vier onderdelen 
Yan bet middel feitelijke grondslag mis
sen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
·de schending van de artikelen H7 van de 
Grondwet, 62 der samengeschakelde wet
ten, en 1353 van het Burgerlijk ·wetboek, 
doordat het bestreden arrest verklaart 
dat er « voldoende ll vermoedens bestaan 
om aan te nemen dat die betwiste be
drijfsuitgaven met de werkelijkheid niet 
overeenstemmen, dan wanneer vermoe
dens slechts dan bewijskrachtig zijn wan
neer zij « gewichtig, bepaald en overeen
stemmend ll zijn, zoals voorzien bij arti
lwl 1353 van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat door vast te stellen 
-dat er voldoende vermoedens bestaan, de 
rechter over de grond'noodzakelijk beslist 
dat die vermoedens gewichtig, bepaald en 
overeenstemmend zijn; 

Waaruit volgt dat het midael niet kan 
ingewilligd worden; 

Om die redenen, voegt samen de za
ken ingeschreven onder de nrs 1027 en 
1028 van de algemene rol; verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt aanlegger Qou
lembier tot een derde der kosten, en de 
Staat tot de overige twee derden. 

15 juni 1956. - 1 e kamer. - Voo1·zitte1· 
·en verslaggever, H. de Olippele, raads
heer waarnemend voorzitter .. - Gelijle
lu.idende· oonol·nsie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Hans (van de Balie bij het Hof van · 
beroep te Gent) en Van Leynseele. 

16 KAMER.- 15 juni 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - ARTIKEL 6 VAN DE 
WET VAN 30 MEI 1949. - BEPALING WAAR
DOOR AAN DE BELASTINGSCHULDIGE RECHT 
WORDT VERLEEND 'I'OT AFTREKKING VAN DE 
SEDER~I' 1938 TO'l' EINDE 1944 ONDERGANE BE
DRIJFSVERLIEZEN VAN DE INKOMS'l'EN DER JA
REN 1945 TO'I' 1949 INBEGREPEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - ARTIKEL 6 VAN DE 
WET VAN 30 MEl 1949. - TERUGWERKENDE 
KRACHT DEZER BEPALING. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASl'ING. - ARTIKEL 6 VAN DE 
WE1' VAN 30 l\I.EI 1949. - BEPALING BIJ 
WIJZE VAN OVERGANGSMAA1'REGEL AFWIJKEND 
VAN DE IN ARTIKEL 32 DER SAMENGESCHA-
KELDE WETI'EN VAS1'GELEGDE REGEL. 
DRAAGWIJD'l'E DEZER AFWIJKING. 

4° INKO.iVISTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - ARTIKEL 6 VAN DE 
WE'l' VAN 30 MEl 1949. - BEPALING WAARBIJ 
TOEGELA'l'EN WORDT ENKEL DE SEDER'!' 1938 
TOT EINDE 1944 ONDERGANE VERLIEZEN IN MIN
DERING 'l'E BRENGEN EN NIE1' DEZE ONDERGAAN 
GEDURENDE RET JAAR 1945. 

5° WET FlN KONINKLIJK BESLUIT. 
- lNTERPRETATIE. - l{ECH'l'EB S'l'EUNEND OP 
DE ECONOMIE VAN DE WET BIJ YERWIJZING 
NAAR DE VOORJJEREIDENDE W!GRKZAAMHEDEN 
VAN EEN ANDERE V\TET STREKKENDE TOT HET
ZELFDE DOEL EN WAARYAN EEN ARTIKEL OP 
DEZELFDE WLJZE ALS DE llETWISTE BEPALING 
OPGES'l'ELD JS. ' 

1° Het artileel 6 van de wet van 30 me·i 
1949 ve1·leent aan de belast-ingsoh~tldige 
het reoht om, onaanuezien het verstrij
leen ·van de reolamaUetennijnen, de se
de1·t 1938 tot einde 19H onde1·gane be
d1'ijfsverliezen van de inkomsten der 
ja1·en 1945 tot 1949 inbegrepen af te trek
ken, indien belastba1·e bed1'ijjsinkom
sten gedttrende die ja1·en worden ver
Megen (1). 

2° Het a1·t·ilcel 6 van de wet van 30 mei 
1949 heejt tot doel de becl'l'ijfsverliezen 
te henvinnen die wegens de oo1·lousom
standigheden niet zo·uden z·ijn ajgetrolc
ken in ae bij artilcel 32, pa1·ag1·aaj 1, 
licl 2, van cle samengesohalcelcle wetten 
betrejJende cle ·inleomstenbelastingen ge
stelde tenn·ijnen. Becloeld a1·tilcel heejt 
tentgwerlcencle lcmoht (2). 

go Indien het artilcel 6 van cle wet van 
30 mei 1949 te·r vervanging van artilcel 43 
van de wet van 20 a1tgnstns 1947 in het 
a·rtilcel 32 cler samengesohalcelde wetten 

(1) en (2) Zie memorie van toelichting, Parl. 
doc., Kamer, n' 59, zittijd 1946-1947, biz. 26. 
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bet~·effende de inkomstenbelastingen 
werd ingelast, wijkt het nietteniin bij 
wijze van over·gangsmaatr·egel van cle 
door dit art;ikel flestelde reflel af door
dat het eneTZ'ijds de tijdntimte van 
1938 tot einde 1944 voor· een enkel jaar 
relcent, en anlleTzijds toelaat de gedtt
rende deze Ujdntimte ondergane be
d·Pijfsverliezen in minder"ing te br·engen 
van de bellrijfsinlcomsten van de jaren 
1945 tot 1949 inbegTepen of van de gedu
renae deze jltren afgesloten boekjaren. 

4° W aar het .bepaalt dat de sedeh 1938 
ondergane ve·rUezen gebettrlijk ·in min
der•ing zuUen wor·aen gebnwht van de 
inlcomsten nameUjlc van het jaM· 1945 
of van het gell·ztrencle £lit jaar gesloten 
boelcjnnr·, belloelt het n·rtilcel 6 van ae 
wet van 30 mei 1949 enlcel de seller·t 1938 
tot 1944 inbertrejJen on£le·1'gane veTLiezen 
en n·iet die wellce gell·urenae het jaar 
1945 zoullen onllergnnn geweest z·ijn. 

5° Om de ·wet te ·inte·rp·reteren ver·mag ae 
Techter· te stewnen op ae economie van 
ae wet bij ver·wijz·ing naaT ae voorbe
reillenlle werlczaamhellen ener· wet clie 
tot hetzelfde aoel st·relct en waar·van 
een bepaling bet·reffenrle het te veTlcla
ren punt op dezelflle wijze is opge
stel!l (1). 

(.JOCKIN, T. BELGISCHE STAAT, 
.MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van de wet van 
30 mei 1949, houdende exceptionele en in
terpretatieve maatregelen inzake directe 
belastingen, doordat het bestreclen arrest 
geweigerd heeft aan te nemen dat de be
drijfsverliezen, door aanlegger in de loop 
van het jaar 1944 geleden, van de in
komsten van het jaar 1949 in mindering 
gebracht zouden worden, om reclen dat 
die verliezen moesten afgetrokken wor
den zodra de inkomsten van een belast
baar dienstjaar het mogelijk maakten, 
naardien voormelde wetsbepaling geen an
der gevolg heeft dan het in . mindering 
brengen van verliezen toe te staan het
welk, wegens de oorlogsomstandigheden, 
volgens het gemeen recht niet mogelijk 
zou geweest zijn, clat die bepaling aan de 
belastingplichtige niet toestaat naar eigen 

(1) Zie verbr., 20 februari 1951 (An·. T' e1·b1'., 
1951, blz. 343; Bull. en PASIC., 1951, I, 410) en 
20 october 1952 (A1·1·. T'e1·br., 1953, blz. 65; 
Bull. en PASIC., 1953, I, 70). 

goedvinden onder de jaren 1945 tot 1949 
datgene te kiezen dat hij voor zijn belan
gen het voordeligst zou oordelen en da:t 
derhalve, aangezien aanlegger voor het 
jaar 1946 een hoger inkomen aangegeven 
heeft dan het verlies waarvan hij aftrek
king vordert, het batig resultaat van dat 
jaar 1946 moest dienen om het nog niet 
afgetrokken verlies van 1944 te delgen, en 
dat waRUeer dergelijke delging niet 
plaats heeft, dit op de inkomsten van de 
navolgende jaren geen weerslag kan heb
ben, dan wanneer bovengemeld artikel tt 
niet bepaalt dat cle sedert 19-38 geleden 
verliezen in mindering moeten gebracht 
worden van de inkomsten van het eerste 
jaar, begrepen tussen 1945 en 1949 inclu
sief, hetwelk een genoegzame winst zou 
opleveren, ten deze het jaar 1946, dan 
wanneer het niet clenkbaar is dat in 1946 
een verlies in mindering moest worden 
gebracht volgens een' in 1949 gesteld be
ginsel, dan wanneer de tekst preciseert 
dat het in mindering brengen mogelijk is 
«van de inkomsten der jaren 1945 tot 
1949 inbegrepen ll, zodat, ingeval het in 
mindering· brengen niet voordien is ge
schied, liet in 1949 moet plaats hebben, 
dan wanneer uit deze bepaling, die het 
karakter van een overgangsbepaling 
heeft, blijkt dat, zo de aftrekking niet te 
voren door de administratie is verricht, 
die aftrekking, wanneer zij ertoe ver
plicht was, moet verleencl worden op het 
verzoek door de belastingplichtige gedaan 
binnen de termijn tot reclamatie tegen 
zijn aanslag in de inkomstenbelastingen 
over het jaar 1949 : 

Overwegende dat er blijkt zowel uit het 
doel van artikel 6 van de wet van 30 mei 
1949 - het herwinnen mogelijk maken 
van cle bedrijfsverliezen welke wegens de 
oorlogsomstandigheden niet zouden zijn 
afgetrokken in de termijnen, bij artikel 32, 
paragraaf 1, lid 2, van de samengescha
kelde wetten gesteld - als uit de tekst 
van dat artikel 6, hetwelk toepasselijk is 
zelfs ingeval de voor het indienen van een 
reclamatie gestelde termijnen verstreken 
zijn, dat die bepaling terugwerkende 
kracht heeft; 

Dat zij mitsdien aan de belastingschul
dige een recht verleent krachtens hetwelk, 
ongeacht de omstandigheid dat de voor. 
het indienen van een reclamatie gestelde 
termijnen verstreken zijn, de sedert 19-38 
tot einde 1944 geleden bedrijfsverliezen 
van de inkomsten der jaren 1945 tot 1949 
inbegrepen in mindering worden gebracht 
indien in de loop van die jaren belastbare 
bedrijfsinkomsten werden verkregen; 

o,ierwegende dat, al is meergemeld arti-· 
kel 6, t~r vervanging van artikel 43 van 
de wet .Jan 20 augustus 1947 in artikel 32 
van de samengeschakelde wetten inge
voegd aan het eincle van paragraaf 1 
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waarvan het mitsdien lid 3 vormt, het 
Bvenwel bij wijze van overgangsmaatre
gel van de in dit artilrel 32 vastgelegde 
regelen afwijkt op twee punten, doordat 
het, enerzijds, de tijdruimte van 1938 tot 
einde 1944 rekent voor een enkel jaar, en 
.anderzijds, toestaat de gedurende deze 
tijdruimte geleden verliezen in mindering 
te brengen van de bedrijfsinkomsten der 
jaren 1945 tot 1949 inbegrepen of der ge
durende gezegde jaren afgesloten boekja
ren, terwijl de forclusie ingevolge het ver
strijken van de voor het indienen van een 
reclamatie gestelde termijnen, de belas
tingschuldige het voordeel van die over
gangsbepaling niet doet verliezen; 

Overwegende dat, om aan aanlegger het 
recht te ontzeggen de verliezen welke hij 
beweert in 1944 ondergaan te hebben in 
mindering te brengen van de bedrijfsin
komsten van het jaar 1949, het bestreden 
.arrest enkel vaststelt dat de inkomsten 
welke aanlegger, naar hij aangegeven 
heeft, in 1946 heeft behaald de aftrekking 
van de verliezen van het jaar 1944 zouden 
mogelijk gemaakt hebben en dat de be
lastingschuldige, om de aftrekking te ver
richten, niet vermocht naar eigen goed
vinden onder de jaren 1945 tot 1949 dat
gene te kiezen dat met zijn \belangen het 
best schijnt te strokeD.; 

Overwegende dat aanlegger, door de in 
1944 geleden verliezen aan te rekenen op 
de inkomsten van het jaar 1949, gebruik 
gemaakt heeft van het hem bij artikel 6 
van de wet van 30 mei 1949 verleend recht 
en dat hij geen keuze kan gedaan hebben 
vermits de wet hem geen ander middel 
bood om zich op dat recht te beroepen 
toen het opengesteld is geworden; 

Dat de aanrekening van de aangevoerde 
verliezen op de inkomsten van het jaar 
1949 eventueel enkel had kunnen verhin
derd worden inc1ien de administratie, de 
wettelijke voorwaarden verenigd zijnde, 
- welk punt het arrest niet betwist, -
de aanslagen over de jaren 1945 tot 1949 
herzien had en meergemelde verliezen' in 
mindering gebracht had van de bedrijfs
verliezen van een vroeger jaar ; 

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

schending van artikel 6 van de wet van 
30 mei 1949, houdende exceptionele en in
terpretatieve maatregelen inzake directe 
belastingen, doordat het bestreden arrest 
geweigerd heeft aan te nemen dat de be
drijfsverliezen, door aanlegger in de loop 
van het jaar 1945 geleden, van de inkom
sten van het jaar 19,19 in mindering ge
bracht zouden worden, om reden dat die 
verliezen niet bedoeld zijn in de tekst van 
voormelde wetsbepalingen naardien deze, 
volgens zekere parlementaire bescheiden, 
tot doel heeft het herwinnen mogelijk te 
niaken, in fiscaal opzicht, van de bedrijfs-

verliezen welke, wegens de oorlogsomstan
digheden, niet zouden afgetrokken zijn in 
de termijnen bij artikel 32, paragraaf 1, 
lid 2, van de samengeschakelde wetten ge
steld, dan wanneer de tekst van artikel 6 
van de wet van 30 mei 1949 volstrekt dui
delijk is, naardien dam·in is omschreven 
het in mindering brengen, tot met de be
kendmaking van die wet, van de verliezen 
geleden sedert 1938 en gedurende de jaren 
die zij aanduidt, dan wanneer die tekst 
dus niet beperkend is in de zin en de mate 
als bij het bestreden arrest bepaald, en er 
derhalve geen gronden zijn om hem uit te 
leggen aan de hand van de parlementaire 
bescheiden : 

Overwegende dat, waar het bepaalt dat 
de sedert 1938 geleden ·verliezen eventueel 
in mindering gebracht worden van de in
komsten, onder meer van het jaar 1945 of 
van het gedurende gezegd jaar afgesloten 
boekjaar, artikel 6 van de wet van 30 mei 
1949 niet kan doelen dan op de verliezen 
geleden sedert 1938 tot 1944 inbegrepen; 

l,)at, door te beslissen dat die bepaling 
in geen geval van toepassing kan zijn op 
de in de loop van het jaar 1945 geleden 
verliezen, de rechter over de grond de zin 
van de draagwijdte van een maatregel 
welke de wet als exceptioneel oms·chrijft 
volstrekt niet miskent, doch hem integen
deel juist in toepassing heeft gebracht 
door op de economie van de wet te steu
nen, bij verwijzing naar de voorberei
dende werkzaamheden van de wet van 
20 augustus 1947, waarvan het doel het
zelfde was en waarvan artikel 43 ten aan
zien van het ter discussie staand punt op 
dezelfde wijze opgesteld was; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het beslist dat het 
batig resultaat van het jaar 1946 moest 
dienen om de nog niet afgetrokken verlie
zen van ll'et jaar 1944 te delgen en dat het 
niet plaats hebben van zodanige delging 
niet van aard is om op de inkomsten der 
navolgende jaren een weerslag te hebben, 
en in zover het aanlegger tot de kosten 
veroordeelt ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

15 juni 1956. - 16 kamer. - Voorzitte1·, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzit
ter. - Verslaggever, H. Belpaire. - Ge
lijlcluidende conclusies, H. Ganshof van 
der JVIeersch, advocaat-generaal. 
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2e KAMER.- 18 juni 1956 

10 PENSIOENEN. -MILITAIRE PENSIOENEN. 
- WET VAN 9 MAART 1953. - SCHADEBE
ROKKENEND ~'EIT DAT ZICH NA 25 AUGUSTUS 
19!7 HEEFT VOORGEDAAN. - TOEPASSING VAN 
DE LAATSTE ALINEA VAN HEl' ARTIKEL 1 VAN 
DE BI.T BESLUIT VAN DE REGENT VAN 5 OCTO
BER 1948 SAMENGEORDENDE WETTEN BETREF
FENDE DE VERGOEDINGSPENSIOENEN. 

20 PENSIOENEN. - VERGOEDINGSPENSIOE
NEN EN MILI'l'Al.RE PENSIOENEN. - WETTEN 
SAMENGEORDEND BLT BESLUI'l' VAN DE REGENT 
VAN 5 OCTOBER 1948 EN WET VAN 9 MAART 
1953. - TOEKENNING VAN EEN PENSIOEN. -
VERGOEDING WELKE DE TOEKENNING VOOR 
E~NZELFDE SCHADEBEROKKENEND FElT VAN Ol£ 
HET EVEN WELKE SCHADELOOSSTELLING TEN 
LAS'l'E VAN DE STAAT OF EEN ZI.TNER ORGANEN 
UITSLUI'l', ZELFS WANNEER DE 'l'OEKENNING VAN 
HET PENSIOEN RET INSTELLEN VAN DE OP HET 
GEMEEN RECHT GEGRONDE VORDERING HEEFT 
OPGEVOLGD. 

So PENSIOENEN. - VERGOEDINGSPENSIOE
NEN EN MILITAIRE PENSIOENEN. - WETTEN 
SAMENGEORDEND DOOR HET BESLUIT VAN DE 
REGENT VAN 5 OCTOBER 1948 EN WET VAN 
9 MAART 195S. - TOEKENNING VAN EEN 
PENSIOEN. - VERGOEDING WELKE DE TOE
KENNING WEGENS HE'l'ZELFDEI SCHADEBEROK
KENEND FElT VAN OM HET EVEN WELKE SCHA
DELOOSSTELLING TEN LASTE VAN DE STAAT OF 
EEN ZI.TNER ORGANEN Ul'l'SLUIT, ZELFS INDIEN 
DE BEGUNSTIGDE AAN HE'l' PENSIOEN VER
KLAART TE VERZAKEN. 

4o PENSIOENEN. - VERGOEDINGSPENSIOE
NEN EN MILI'l'AIRE PENSIOENEN. ~ WETTEN 

SAMENGEORDEND DOOR RET RESLUIT VAN DE 
RE:JENT VAN 5 OCTOBER 1948 EN WET VAN 
9 MAART 195S. - TOEKENNING VAN EEN PEN
SIOEN. - VERGOEDING WELKE DE TOEKEN
NING WEGENS HETZELFDE SCHADEBEROKKE
NEND FElT VAN OM HET EVEN WELKE SCHA
DELOOSSTELLING 'l'EN LAS'l'E VAN DE STAA'l' OF 
EEN ZI.TNER ORGANEN UITSLUIT 'l'EN VOORDELE 
VAN EEN ANDERE PERSOON DAN DE REGUN
S'l'IGDE. 

5° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLI.TKE VORDERING. 
- :M:IDDEL ONDERS'l'ELLEND DA'l' DE BES'fREDEN 
BESLISSING DE VEROORDELING, OP DE SAMEN
GEORDENDE YVET'l'EN BETREFFENDE DE VERGOE
DINGSPENSIOENEN GEGROND HEEFT. - VER
OORDELING GEGROND OP DE BEPALINGEN VAN 
DE ARTIKELEN 1S82 EN 1S8S VAN HET BUR
GERLI.TK WETBOEK. - MIDDEL FEITELI.TKE 
GRONDSLAG MISSEND. 

1 o De laatste aUnea van het artUcel 1 der 

(1) Zie verbr., 6 februari 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 583). 

(2) Zie verbr., 2 september 1955 (A>"''. Ve,-b,.., 

cloo1· het besluit van de Regent van 
5 october 1948 samengeo!·clencle wetten 
betrefjende de vergoeclingspensioenen is· 
van toepassing op het herstel der schade 
bedoeld door de a-i-tikelen 1 en 4 van de 
wet 'Van 9 m(ta!"t 1953 tot invoe!"ing 'Van 
zelcere aanpassingen ter zalce van mili
tai•·e pensioenen, hetzij op het herstez· 
'Van het physisch nadeel dat aan militai
ren wo1·dt veroorzaakt door schadebe
•·olclcenende feiten wellce zich ·in vredes
Ujcl, na 25 aug1tst1ts 1947, gedurende de 
dienst en door het feit van de dienst 
hebben voorgedaan (1). 

2° Door de toelcenning van een pensioen 
bij toeZJass·ing van de door het; besluit 
van de Regent ·van 5 octobe1· 1948 samen
geordende wetten bet,·efjende de ver
goed·ingspensioenen of van de artike
len 1 en 4 'Van de wet van 9 maart 1953 
wordt alle toekenning, wegens hetzelfde 
schacleberolclcenend feit, van om het 
e'Uen wellce schacleloosstelling ten laste 
van (le Staat of een zijner D!"ganen uit
gesloten, zelfs wanneer de toelcennin.rr 
van het pens·ioen het instellen van de op 
het gemeen recht gegronde vordering 
heeft opgevolgd (2). 

so Door· cle toelcenning van een pensioen 
bij toepassing van de door het beslnit 
van de Regent van 5 october· 1948 samen
geordende wetten betTefjende de ver
goeclingspens·ioenen of van de artilce
len 1 en 4 van de wet van 9 rnaa1·t 1953 
wonlt de toelcenning, wegens hetzelfde· 
sohacleberolclcenend feit, van om het 
e·ven wellce schndeloosstelling ten laste· 
vnn de Staat of een zijner oTganen 1tit
gesloten, zelfs wanneer aan het pen
sioen dOD!" de begu.nstigde verzaalct 
We!"d. 

4o Door de toelcenning van een pensioen 
bij toepassing van de dooT het besluit 
van de Regent van 5 octobe1· 1948 sa
mengeonlende wetten betrefjende de 
vergoedingspensioenen of 'Van de artilce
len 1 en 4 ·van de wet van 9 maa1·t 1953 
wordt de toelcenning wegens hetzelfde· 
schacleberOlvlcenend feit, van om het 
even wellce schadeloosstelUng ten laste· 
van de Staat of een zijner OTganen 1tit
gesloten, zelfs ten voordele van een an
dere persoon dan de beg1tnstigde \3). 

5o 1l:Hst feitelij lee grondslag het mid del 
dat ve-ronderstelt dat de bestreden be
slissing de veroordeling wellce z·ij ten 
voordele van de b1t-!"f]e·rlijlce par·tij 1tit
ges1Jrolcen heeft, op de samengeordende 
wetten bett"effende de vergoedingspen-

1955, blz. 963; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1276) en 
6 februari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 583). 

(3) Zie verbr., 2 september 1955 (A,.,., Ve,.br., 
1955, blz. 963; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1276). 
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'$ioenen (fegrond heett, dan wanneer die 
'verooTdeling gestettnd is op de aTtilce
!e 1382 en 1383 van het BuTgerlijlc Wet
boelc (1). 

(VAN DEN STEEN, T. WOUTERS EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden ar
rest, op 25 januari 1956 gewezen door het 
militair gerechtshof en op de voorziening 
ingesteld tegen de beschikkingen door dit 
arrest ten laste van aanlegger geveld op 
burgerlijk gebied; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken van rechtspleging 
blijkt dat de door verweerders tegen aan
legger ingestelde burgerlijke vorderingen 
tot vergoeding strekten, op grond van ar
tikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk 
wetboek, van de materii:He en zedelijke 
schade, met uitsluiting van elke schade 
aan goederen, hun veroorzaakt door het 
overlijden van Jan Van Zwijgenhoven, 
soldaat, zoon van eerste en derde ver
weerders en echtgenoot van tweede ver
weerster, overlijden veroorzaakt door een 
verkeersongeval op 4 mei 1955 gedurende 
en ingevolge de militaire dienst voorge
vallen en waarvoor aanlegger insgelijks 
soldaat, en die op het ogenblik der feiten 
als orgaan van de Staat handelde, verant
woordelijk verklaard werd; dat het be
streden arrest deze vorderingen ingewil
ligd heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 21 van de 
wet van 26 augustus 1947 welke artike
len 1 en 21 der wetten op de vergoedings
pensioenen samengeordend door het be
sluit van de Regent dd. 5 october 1948 uit
maken, 1, 2, 3, 4, van de wet van 9 maart 
1953, 133 van de wet van 15 juni 1899 hou
dende titel II van het Wetboek van straf
rechtspleging voor het leger, U9 en 210 
van het Wetboek van strafvordering, 464 
en 465 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging, en 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing ontvanke
lijk en gegrond verklaart de door tweede 
verweerster in verbreking, burgerlijke 
partij, ingestelde eis ertoe strekkende 
vergoeding op grond van het gemeen recht 
te bekomen, om de redenen : a) dat eiser 
geen gewag heeft gemaakt van het verle
nen van een pensioen voor weduwe aan 
gezegde verweerster, hetzij bij de aan
stelling van deze in hoedanigheid van bur
gerlijke partij, hetzij bij de verdere be
handeling der zaak in eerste aanleg; dat 

(1) Zie verbr., 19 september 1955 (Bull. en 
PAsiC., 1956, I, 9). 

het verlenen van het vergoedingspensioen 
eerst op 26 october 1955, dit wil zeggen na 
de beroepen beslissing, ter kennis van ge
zegde verweerster gebracht werd, en dat 
de mededeling van het lVlinisterie van fi
nanci-en aangaande- het pensioen te laat 
gedaan werd en de burgerlijke partij niet 
heeft kunnen beroven van haar recht haar 
eis, bij voorkeur, op het gemeen recht te 
gronden; b) dat, bij brief del. 10 november 
1955, tweede verweerster verklaard heeft 
aan cUt pensioen te verzaken en de ver
goeding van gemeen recht te kiezen; dan 
wanneer : a) daar de zaak bij het militair 
gerechtshof aanhangig werd gemaakt 
door de beroepen van beklaagde, van de 
burgerlijke partijen en van het openbaar 
ministerie, de aan de eerste rechter on
derworpen betwisting, in al haar punten 
en onder al haar aspecten, v66r gezegd 
hof werd gebracht, en beklaagde, voor de 
eerste maal, v66r dit hof tegen de bur
gerlijke partij, een nieuw verweermiddel 
mocht opwerpen, betreffende hetwelk niets 
bewees dat hij eraan zou verzaakt heb
ben; dat het door het hof in aanmerklng 
genomen argument, volgens hetwelk het 
middel, afgeleid nit het verlenen van het 
vergoedingspensioen aan tweede verweer
ster, aan de eerste rechter niet onderwor
pen werd en eerst na de beroepen beslis
sing ter kennis van de burgerlijke partij 
gebracht werd, dus niet dienstig is· dat 
het ook zo is aangaanue de reden, voigens 
dewelke de door het lVlinisterie van finan
cien betreffende het pensioen gedane me
dedeling << Iaattijdig Jl zou zijn, indien, zo-

, als ter zake, door het bestreden arrest 
wordt vastgesteld dat deze mededeling ge
schied is voordat de rechtsmacht van 
beroep, waarbij de zaak regelmatig werd 
aanhangig gemaakt, partijen in hun mid
delen gehoord heeft en haar arrest geveld 
heeft; b) het verlenen aan tweede ver
weerster van het vergoedingspensioen, in
gericht door de samengeordende wetten 
van 5 october 1948, de toekenning van om 
't even welke anuere vergoeding· voor het
zelf<le sclradelijk feit uitsluit, en inzon
derheid van de vergoedingen gegrond op 
het gemeen recht, en de eenzijdige verza
king, welke door gezegde verweerster na 
het verlenen van het pensioen geformu
leerd werd, niet als gevolg kan gehad 
hebben de dader van de schade te beroven 
van het door hem verkregen recht zich op 
bedoelde wetten doeltreffend te beroepen; 
a) ten slotte, het verlenen van het ver
goedingspensioen aan tweede verweerster 
deze beroofd heeft van haar zogezegd 
recht haar eis bij voorkeur op het ge
meen recht te gronden, indien, zoals ter 
zake, dit verlenen geschied is en regel
matig ingeroepen werd v66r de sluiting 
flpr de!Jatten voor de rechtsmacht die in 
laatste aanleg moest uitspraak doen : 
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Overwegende dat clit middel slechts ge
richt is tegen de beslissing over de .eis van 

, de echtgenote van het slachtoffer, tweede 
verweerster gewezen, eis door deze partij 
ingesteld zo in haar persoonlijke naam 
als in hare hoedanigheid van moeder, wet
tige voogdes en beheerster van goederen 
van haar minderjarig kind; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat het Ministerie van finan
cien op 26 october 1H55, weze na uit
spraak op 10 october 1955 van het vonnis 
van de eerste rechter, ter kennis bracht 
van deze verweerster, weduwe van het 
slachtoffer, dat haar een vergoedingspen
sioen werd toegekend op grond van de 
artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 
19[)3; dat het arrest ook vaststelt dat ver
weerster, bij brief van 10 november 1955 
tot het Ministerie van financiio\n gericht, 
verklaarde dit pensioen te verzaken daar 
zij de vergoedingen van het gemeen recht 
gekozen had; 

Overwegende dat, luidens artikelllaat
ste lid van de op 5 october 1948 samenge
ordende wetten op de vergoedingspen
sioenen, gewijzigd door de wet van 26 juli 
1952 en ter zake door de wet van 9 maart 
1953 toepasselijk gemaakt, de krachtens 
deze wetsbepalingeii verleende pensioenen 
en toelagen een forfaitaire vergoeding uit
maken, waardoor de toekenning, voor 
zelfde schadelijk feit, van om 't even 
welk andere vergoeding uitgesloten wordt 
en dat deze bepaling de verantwoordelijk
heid dekt van het Staatsorgaan, mate
riele verwekker van het ongeval dat tot 
toekenning van een invaliditeitspensioen 
aanleiding heeft gegeven ; 

Overwegende dat aanlegger er toe ge
rechtigd was het middel afgeleid uit de 
toekenning van een vergoedingspensioen 
na het instellen van: de eis gesteund op de 
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk 
W etboek tot het sluiten der debatten, 
voor het militair gerechtshof op te wer
pen, niettegenstaande de verklaring van 
aanlegster van afstand van dit pensioen 
voor het geval dat de vergoeding van ge
meen recht haar zou worden toegekend; 
dat de weduwe van het s_lachtoffer inder
daad, ingevolge hoger,,ermeld artikel 1, 
slechts het recht bezat vergoeding te be
komen op grond van de principen van ge
meen recht zowel voor haar zelf als voor 
haar minderjarig kind voor zoveel geen 
vergoedingspensioen overeenkomstig de op 
5 october 1948 samengeordende wetten 
werd toegekend; 

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

schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, van 
de wet van 9 maart 1953, 21 en 29 van de 
wet van 26 augustus 1947 overgenomen on
der artikelen 21 en 29 der samengeor
dende wetten op de vergoedingspensioe
nen van 5 october 1948, en 97 van de 

Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat een vergoe
dingspensioen a an tweede verweerster, ,in 
lmar hoedanig·heid van weduwe van het 
S'lachtoffer, bij toepassing der samenge
ordende wetten op de vergoedingspensioe
nen van 5 october 1948,. was verleend ge
weest, nochtans een vergoeding. toekent 
aan eerste verweerster en aan derde ver
weerder, moeder en vader van dit slacht
offer, dan wanneer bijzonder uit artikel29 
van voormelde samengeordende wetten 
blijkt dat de vader en de moeder van het 
slachtoffer slechts op een vergoeding kun
nen aanspraak maken bij ontstentenis van 
wecluwe of wezen, en dan wanneer het 
uit artikel 29 afgeleide middel in de con
clusies van eiser v·66r het militair ge
rechtshof bijzonder was uitgedrukt ge
weest : 

Overwegende dat dit middel gericht is 
tegen cle beslissing over de eisen van eer
ste en derde verweerders, ouders van het 
slachtoffer; 

Overwegende dat, in strijd met wat in 
het miclclel beweerd wordt, aanlegger in 
zijn conclusies v·66r het militair gerechts
lwf geen verweermiddel afleidde uit arti
kel 29 van de op 5 october 1948 samenge
ordende wetten op de vergoedingspensioe
nen hetwelk slechts betrekking heeft op 
de door deze wetten voorziene pensioenen 
voor ascendenten, doch uit de laatste ali
nea van artikel 1 van deze wetten; dat 
hij v·66r het hof geen onwettelijkheid, af
geleid uit de schending van deze laatste 
wetsbepaling, inroept; 

Overwegende dat het micldel veronder
stelt clat het bestreden arrest aan de ver
weerders vergoedingen toegekend heeft 
krachtens de samengeordende wetten op 
de vergoeclingspensioenen, dan wanneer 
de vergoedingen toegekend werden op 
grond van artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak gedaan 
heeft over de burgerlijke vordering van 
Julienne Roosen in eigen naam en in 
naam van haar minclerjarig kind; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; ver
oordeelt tweede verweerster, in eigen 
naam en als voogdes van haar minclerja
rig kind tot de helft der kosten, en aan
legger tot de andere helft; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het militair ge
rechtshof anders samengesteld. 

18 juni 1956. - 2" kamer. - TTooTzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarn:emend 
voorzitter. - TTerstaggever, H. Rutsaert. 
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-+ Gelijlcl-uidende concl-usie, H. Depelchin, 
a~vocaat-generaal. - PleUer, H. de Har
ven. 

2c KAMER. - 18 juni 1956 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VoNNlS 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WERD 
ZONDER DA'£ HET HE!\f TEN LASTE GELEGD 
FEIT BEWEZEN VERKLAARD WERD. - NIET 
GEl\fOTIVEERD VONNIS. 

2° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954. - BURGERLIJKE VORDEBING. - BE
KLAAGDE VERVOLGD ZIJNDE GEWEEST Ol\f NA
GELA'l'EN 'l'E HEBBEN LINKS VAN EEN TO'l' REGE
LING VAN RET VERKEER AANGEWENDE INRICH
'fiNG TE RIJD_EN. - BESLISSING W AARBI.J DE 
BEKLAAGDE WERD VRI.TGESPROKEN EN DE 
RECH'l'BANK ZICH ONBE\'OEGD VERKLAART Ol\f 
\iAN DE BURGERLIJKE VORDERING KENNIS TE 
NEl\fEN Ol\f REDEN DAT DE VERHOOGDE BERl\f 
LANGS DEWELKE DE BEKLAAGDE NAGELA'l'EN 
HEEFi' LINKS TE RIJDEN HET VER.KEER IN 
'£WEE RICHTINGEN SPLI'l'ST. - NIET WETTE
LIJK GERECHTVAARDIGDE BESLISSING. 

1 o Is niet in feite gemot-iveerd het vonnis 
flat de belclactyrlc vemordeelt zonder 
·vast tc stellen dat het hem ten laste yc
lcyd feit bewezen is (1). 

2° 1Vaar de belclaayde vervolyd werd om 
nagelaten te hebbcn linlcs van een tot 
1·eyeliny ·van het verkeer aanyewencle 
inricht'iny te ·rijdcn, ·is niet wetteU:ik 
gcrnoUveercl de beslissin[J waa1·1J·ij cle 
rechtbanlc de belclaayde vrijspreekt en 
.zich onbevoeyd verklaa·rt om van cle 
lnwyerlijkc vonle·riny lcennis te nemen 
orn cle rcclcn clat cle ve1·hoo[Jcle berm 
Zany8 clewcllce clc beklnaycle na[Jelaten 
hcett /.inks te Tijclen, hct vC'flcee·r ·in 
twcc richt-ingen splUst. (Koninklijk be
sluit van 8 april 1954, art. 12, 2). 

(HOSTE, 1'. FAELENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet · op het bestreden 
vonnis, op 31-januari Hl56 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

I. Over de voorziening van A. Hoste, 
beklaagde : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing over : 

(1) Verbr., 20 februari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 635). 

A. De publieke vordering ten laste van 
verweerder ingesteld : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan hoedanig
heid in- hoofde van aanlegger; 

B. De publieke vorclering ten zijne laste 
ingesteld : 

Over het van ambtswege opgeworpen 
micldel, afgeleid nit de schendingvan ar
tikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiser veroordeeld heeft 
zonder echter vast te stellen dat het tee 
gen hem ten laste gelegde feit in hoger 
beroep bewezen is gebleven; dat de be
slissing van veroordeling dan ook niet in 
feite met redenen is omkleed; 

0. De burgerlijke vorclering van ver
weercler Faelens, tegen eiser ingesteld : 

Overwegende clat de verbreking van de 
beslissing over de publieke vorclering je
gens A. Hoste, cleze meclebrengt van de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
van Faelens, welke het gevolg ervan is ; · 

II. Over de voorziening van Marcel 
Hoste .: 

A. In zijn hoeclanigheicl van burgerlijk 
verantwoordelijke partij : 

Overwegende dat uit geen van d~ over
gelegde stukken blijkt dat eiser zijn voor
ziening betekend heeft aan de partij te
gen dewelke zij gericht is en dat derhalve 
de voorziening niet ontvankelijk is ; 

Maar overwegende dat de verbreking 
van de beslissing over de publieke vorde
ring. jegens A. Hoste ingesteld, de ver
klanng naar dewelke aanlegger voor deze 
laatste burgerlijk verantwoordelijk is, 
zoncler voorwerp maakt; 

B. In zijn hoedanigheid van burgerlijke 
partij : 

Over het miclclel, afgeleid ui t de schen
ding van de artikelen 12, paragrafen 1 en 
2, 15 van het koninklijk besluit dd. 8 april 
1954, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat de rechtbank, na vrijspraak 
van verweercler Faelens, zich onbevoegd 
verklaarcle om van eisers vordering ken
nis te nemen, dan wanneer ze vaststelt 
dat Faelens links van de driehoeldge ver
hoogcle berm heeft gereden, en clat die 
vrijspraak indruist tegen de bepaling van 
voornoemd artikel 12, paragraaf 2, ver
mits de aangeklaagde beslissing vaststelt 
dat de verhoogde berm ten doel had het 
verkeer te kanaliseren : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat cle driehoekige verhoogde 
berm enkel client om het verkeer te split
sen in twee richtingen en dat verweerder 
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derhalve te recht de linker splitsing heeft 
gevolgd; 

Overwegende dat een verhoogde berm 
aangelegd met het doel het verkeer in 
twee richtingen te splitsen niettemin een 
inrichting kan zijn welke geplaatst werd 
om het verkeer te kanaliseren; dat het 
bestreden vonnis niet vaststelt · dat ter 
zake de Maenhoutstraat ter hoogte van 
v:oornoemde berm twee verscheidene en 
afzonderlijke openbare wegen uitmaakt; 
dat de beslissiJig van vrijspraak van Fae
lens derhalve niet wettelijk gegrond is; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning van Marcel Hoste in zijn hoedanig
heid van burgerlijk verantwoordelijke 
partij en veroordeelt hem tot de kosten 
van die voorziening; 

Verbreekt het bestreden vonnis behou
dens in zover het uitspraak doet over de 
publieke vordering tegen verweerder, de 
beslissing waarbij Marcel Hoste, burger
lijk verantwoordelijk wordt verklaard 
voor .Antoine Hoste zonder voorwerp wor
dend; beveelt dat van onclerhavig arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten be
halve tot de kosten van de betekening van 
de voorziening van de burgerlijke partij 
Marcel Hoste aan het openbaar ministe
rie, welke ten hare laste zullen blijven · 
verwijst de zaak aldus beperkt naar d~ 
Correctionele Rechtbank te Dendermonde 
zetelende in hoger beroep.' ' 

18 juni 1956. -'- ze kamer. - Voo1·zitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Louveaux. 
- Gelijlcl1ddencle concl1tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 18 juni 1956 

1° STEDEBOUWKUNDIGE .A.ANLEG. 
~ BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946. -
BEKLAAGDE VERVOLGD ZI.JNDE 01£ ZONDER 

'l'OELATING OP EEN DOOR EEN KONINKLIJK BE
SLUIT TOT RET OPMAKEN VAN EEN PLAN VAN 
AANLE'l OMSCRREVEN GRONDGEBIED GEBOUWD 
'rE HEBllEN. -FElT GEPLEEGD NA DE BEKEND
MAKING IN RET (( STAA'l'SBLAD )) VAN RET BE· 
SLUI1' VAN DE REGENT VAN 31 OCTOBER 19!5. 
- BEKLAAGDE BE'l'WISTEND DAT DE GEMEEN'l'E 
OP WELKER GRONDGEBIED DE OPBOUWING VER

RTCH'l' WERD, AAN DE BEPALINGEN VAN DE BE
SLUITWE'l' VAN 2 DECEMBER 19!6 ONDERWOR
PEN WAS. - .ARRES'l' VAN VEROORDELING 
VASTSTELLEND DA'l' DE GEMEENTE IN RET BE
SLUIT VAN DE RE3EN'l' VAN 31 OCTOBER 1945 
VERMELD WORD'l'. - \VE'l"l'ELIJK GERECR'J'-
VAARDIGDE BESLISSING. . 

2° STEDEBOUWKUNDIGE .A.ANLEG. 
- BESLUITWE'l' VAN 2 DECEMBER 19!6 BE· 
'l'REFFENDE DE STEDEBOUWKUNDIGE AANLEG. ~ 

0PRICH'l'lNG VAN EEN GEBOUW OP EEN GROND
GEBIED OMSCHREVEN DOOR EEN KONINKLIJ:K 
BESLUIT WAARBIJ HE'J' OPMAKEN VAN EEN AL
GENIEEN OF BIJZOJ\'DER PLAN VAN AANLEG OPGE
LEGD WERD. _'_ TOELA'l'Il\'G 'l'OT BOUWEN AAN
GEVRAAGD NA DE OPBOUWING. - GEBREK AAN 
AN'l'WOORD OP DEZE AANVRAAG BINNEN WE'l''l'E
LIJKE TERMIJN. - GEBREK AAN ANTWOORD 

DA'J' HET MISDRIJF l\'IET UITSLUIT. 

1 o TV amwe1· een belclaagde die vervolgd 
werd om, na de belcendmalcing in het 
Staatsblad van het beslnit van de Re
gent van 21 octobe1· 1945 betrejfende cle 
gemeenten die tot het opmalcen van ee'll 
plan_ va1f aanleg op 7Htn g1·ondgebied 
ve1·zocht worden, zoncle1· cle vm·eiste 
voorafgaancle toelctting een gebmtw te 
hebben opge1'icht op een gmnclgebied 
omschreven doo1· een lconinlclijlc besht-it 
dat tot het opmalcen van een algemeen 
of bijzond.er plan van aanleg heeft be
sloten, betwist cl~;tt cle gemeente 011 het 
rwondgebied waarvan hij het _qebo1tW 
heeft opgericht aan de bepalingen van 
cle besluitwet vcm 2 clecember 1946 be
treffencle fle steclebo71.Wlc7tndige aanleg 
onde1·wo1·pen is, stelt cle 1·echte1· over de 
grand wettelijk het bestaan van dit be
stancldeel van het misdrijf vast clo01· er 
op te W'ijzen clat cle gemeente in voor
noemd beslnit van cle Regent van 31 oc
tober 191,5 vennclcl is. 

2° Wanneer een gebo7tw is op_qeTicht ge
weest op een g1·onclgebiecl omschreven 
in een lcon,inklijlc beslnit, waMclOOT het 
oznnalcen van een algemeen of bijzoncleT 
plan van aanleg wonlt oprJelegcZ; wordt 
het 1nisd1·ijf, niet nitgesloten door cle 
omstandigheicl dat cle JJfiniste1· van open
bare we1·Jcen of zijn afgevaardi_qde niet 
binnen cle cloor a1·tilcel 18 van de be
sl7titwet van 2 decembm· 191,6 over een 
late1· ingediende aanm·aag om toelntino 
7titspraalc geclaan heeft. 

(VAN DE WIELE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissingen over de publieke vor
dering gewezen : 

fo Nopens· het bouwen van een auto
bergplaats : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
de publieke vorclering uit het misdrijf 
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Qntstaan verjaard verklaart; dat de voor
zie:hing, bij gemis aan belang, niet ont
van,kelijk is; 

2~ Nopens het oprichten van een beton
nen afsluitingsmuur : 

Over het eerste middel, afgelei<l uit de 1 

.schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 189, van het Wetboek van 
strafvordering, doordat, dan wanneer bij 
conclusies door aanlegger genomen bet
wist werd dat er voor de buitenwijk waar 
hij woonachtig is een bijzonder plan van 
aanleg bestond, er geen enkel geldig be
wijs van het bestaan van dergelijk plan 
naar voren gebracht werd : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd om « in juli 1952 op het grondgebied 
der gemeente Wetteren omschreven door 
het Regentsbesluit van 31 october 1945, 
waarbij voor deze gemeente tot het op
maken van een algemeen of bijzonder 
plan van aanleg werd besloten, te hebben 
gebouwd, afgebroken of wederopgebouwd 
zon<ler voorafgaande geschreven en uit
drukkelijke toela ting van de Minister van 
openbare werken of ,;ijn afgevaardigde en 
zonder dat zulks onderhoudswerken wa
ren »; 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
dusies niet voorhield, zoals in het mid
del beweercl wordt, dat er voor de buiten
wijk geen bijzonder plan van aanleg be
stand, doch dat hij << niet aannemen kan 
dat de gemeente Wetteren onder toepas
sing geplaatst is van het stelsel ingevoerd 
door de besluitwet del. 2 december 1946 
betreffende de stedebouwkundige aanleg lJ, 

en dat «tot heden daarvan het bewijs nog 
niet geleverd werd JJ; 

Overwegende dat het .bestreden arrest 
verklaart dat « de beklaagde de toepasse
lijkheid van de ingeroepen wetgeving iliet 
ernstig kan betwisten, waar de gemeente 
Wetteren in het Regentsbesluit van 31 oc
tober 1945 vermeld wordt als onderworpen 
aan deze wetgeving Jl ; 

Overwegende dat becloeld R'egentsbe
sluit van 31 october 1945 dat bekendge
maakt werd door het Staatsblad van 
24 november 1945, genomen werd op grond 
van het Regentsbesluit van 17 november 
1944, en clat krachtens artikel 30 van de 
besluitwet van -2 december 1946 alle op 
grond van het besluit van 17 november 
1944 genomen beschikkingen hun bindencle 
kracht voortbewaren; 

Overwegende dat door de hierboven ver
melde vaststelling het hof van beroep het 
verweermiddel van aanlegger op passende 
wijze beantwoord heeft en het bestaan 
van het betwiste bestanddeel van het mis
drijf wettelijk vastgesteld heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worclen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 

VERBR., 1956. - 56 

schending van artikel 18 van de besluit
wet van 2 december 1946, doordat het be
streden arrest, alhoewel het aanneemt dat 
de bevoegde overheid aanleggers aanvraag 
tot toelatiiig niet binnen de maand beant
woord heeft, niettemin de betichting als 
bewezen aanziet, dan wanneer alinea 5 
van gezegd artil,el 18 uitdrukkelijk voor
ziet dat de toelating als verworven be
schouwd wordt wanneer de termijn van 
een maand verstrijkt zonder dat de be
voegde overheid uitspraak doet : 

Overwegencle dat artikel 18 van de be
sluitwet van 2 december 19'46 het uitvoe
ren der er in opgesomde werken steeds 
afhankelijk stelt van een voorafgaande 
toelating van de Minister van openbare 
werken of van zijn afgevaardigde; dat de 
bepaling van alinea 5 van voornoemd ar
tikel, naar luid waarvan de toelating als 
verworven client beschouwd wanneer, een 
aanvraag tot toelating ingediencl geweest 
zijnde, voornoemde overheid geen uit
spraak doet binnen de voorgeschreven ter
mijnen, ver van afbreuk te doen aan de 
algemene regel, alleen tot draagwijdte 
heeft de voorafgaande geschrei•en en uit
drukkelijke toelating door een vooraf
gaande stilzwijgende toelating te vervan
gen en derhalve alleen de aanvrager 
machtigt de werken nit te voeren nadat 
die toelating als verworven client be
sclwuwd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door te beslissen dat aanlegger zich niet 
kon beroepen op de afwezigheicl van be
slissing over zijn aanvraag, om de reden 
dat de wetsovertreding reeds gepleegcl 
was V'66r het indienen van die aanvraag, 
een juiste toepassing van gezegd artikel18 
gedaan heeft; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het clerde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 70 van het Straf
wetboek, doordat het bestreden arrest 
aanneemt dat het gemeentebestuur van 
Wetteren gecloogt dat betonnen afsluitin
gen in de kom van de gemeente worden 
opgetrokken zonder nit die omstandfgheid 
af te leiden clat dergelijke machtiging, 
zonder dewelke het optrekken van muren 
niet kan geschieclen, in zich een zeker be
vel inhoudt aldus te bouwen, dan wan
neer er geen misdrijf is wanneer het feit 
door de gemeenteoverheid toegelaten en 
bevolen worclt : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
in het micldel beweerd wordt, het bestre
den arrest geenszins als bewezen houdt 
dat het gemeentebestuur van Wetteren 
het optrekken van betonnen afsluitings
muren in de kom van de gemeente ge
doogt; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substanW~le of 



-882-

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

II. In zover de vom·ziening. gericht is 
tegen de beslissingen over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel doet gel den; 

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

18 juni 1956. - 2° k'\mer. - Voorzitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkl11-iclende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat.-generaal. 

2e KAMER. - 13 juni 1956 

VERKEER. - ARTIKEL 41 VAN RET KONINK
LIJK BESI,UIT VAN 1 FEBRUARI 1934. ~ WEG
GEBRUIKER DIE EEN NIE'l' GERECHTVAARDIGDE 
ON1~WIJKINGSBEWEGING REEFT UITGEVOERD. 
- VEROORDELING UIT HOOFDE VAN EEN RIJ
TUIG TE HEBBEN BES'l'UUJID QP EEN WIJZE DIE 
GEVAAR VOOR RET PUBLIEK OF HINDER VOOR 
RET VERKEER OPLEVEREN KAN EN UIT HOOFDE 
VAN TOEBRENGEN VAN ONVRI.T¥VILLIGE VERWON
DINGEN. - WETTELIJKHEID. 

Uit cle vaststelling (lat een weggebntUcer 
een n·iet ge1·echtvaanUgcle ontwijkings
betve,rping heeft ve·1!1·icht, vermag de 
rechter over de {ftOncl wettelijk af te 
leiden dat hij een rijt~ti{f best~tttrd heeft 
op een wijze (lie gev(utr voor het. pttblielc 
en hinder· voo-r het verkef!1' kan opleve
-ren naar de z·in van a1·tilcel 41 van cle 
Wegcode van 1 febn!ari 1931; en clat hi.i 
zich sclw.l(Ug heeft gem(;alct aan gebrek 
aan voorz·ichtighei(l of voo1·zorg in de 
z·in van a·rt-ilcel 1;18 van het Strafwet
boelc. 

(VERLOT, T. VAESSEN EN ANDERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering tegen aanlegger inge
steld : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 418-420 van 
het Strafwetboek, 41 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 19-34 houdende al
gemene regeling op de politie van het 
wegverkeer, 1382 en 138-3 van het Burger-

lijk Wetboek ejl 97 van de Grondwet. 
doordat het bestreden arrest, hetwelk op 
dit punt het vonnis a q~;o bekrachtigt, de 
betichting van artikel 41 van het konink
lijk besluit van 1 februari 1934 ten lilste 
van eiser in verbreking weerhouden heeft, 
verklaard heeft dat cleze inbreuk het ge
brek aan vooruitzicht of aan voorzichtig
heicl uitmaakte, welke door de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek ge
straft wordt, en eiser bijgevolg tot een 
boete alsmecle tot het betalen van zekere 
geldsommen aan de burgerlijke partijen 
veroorcleeld heeft, terwijl het arrest ener
zijds uitdrukkelijk erkent dat de eiser in 
cassatie, die naar links wilde zwenken, 
de voorschriften van de Wegcocle geeer
biecligd heeft, anderzijds, dat hij alleen 
scherp naar rechts gezwenkt is omdat Jiij, 
ten onrechte, een nanrijcling met het 
hem volgende rijtuig vreesde en terwijl 
het feit zijn toevlucht tot een ongelukkig 
manoouvre te nemen om te pogen een on
geval te vermijclen niet gelijkstaat met 
<< op een voor het publiek gevaarlijke or· 
voor het verkeer hinderlijke marrier be-
sturen >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na gereleveerd te hebben dat, bij het na
cleren van het kruisvunt, aanlegger de 
voorschriften van artikel -31, 2°, van het 
koninklijk besluit del. 1 februari 1934 na
geleefcl had en clat de medebetichte Van 
de Keere alsdan regelmatig rechts ge
houden had om rechts voor te steken 
overeenkomstig artikel 33, 2°, vaststelt 
clat aanlegger, ten onrechte clenkencle of 
vrezende clat Van de Keere hem achter
aan zou aanrijden, plots naar rechts 
stuurde zodat hij een onvoorzienbare hin
clernis kwam te vormen en dat Van de 
Keere, wegens die overmacht, dan ook 
voor bet eerst naar links toestuurde; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond nit deze vaststelling wettelijk 
heeft kunnen af!eiden dat aanlegger ge
stuurcl had op een wijze die gevaar voor 
het publiek of hinder voor bet verkeer 
kon opleveren, en dat die wijze van stu
ren een gebrek uitmaakte aan vooruit
zicht of voorzorg; 

Over Thet tweede micldel, afgeleid uit de 
schendi.dg van de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 bevattemle de voor
afgaancle titel van het Wetboek van straf
vordering, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Rechtboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest het vonnis a qno bevestigd 
heeft en de eiser in verbreking verant
woordelijk verklaarde voor het betwiste· 
ongeval, en hem veroordeelde er alleen al 
de schadelijke gevolgen van te vergoeclen, 
omdat hij zich scbuldig zou gemaakt heb
ben aan verwonclingen door onvoorzichc 
tigheid en inbreuk op artikel 41 van de, 
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yroegere W egcode, terwijl Van cle Keere, 
die\ hij voor gezegd ongeval verantwoor
·del~jk stelde, geen fout noch onvoorzich
tigheid zou begaan hebben door hem links 
voo~·bij te steken, manmuvre die door een 
geval van overmacht veroorzaakt gewor
den' was, alhoewel in conclusies beweerd 
werd, dat Van de Keere, zo hij niet rechts 
mocht voorbijsteken, wat hij verplicht 
waste doen, 'had moeten stoppen; dat het 
arrest niet vaststelt dat een dusdanig 
stoppen onmogelijk was en derhalve de 
besluiten van de eiser in cassatie niet be
antwoordt : 

6verwegende dat het bestreden arrest, 
door te verklaren dat « aanlegger plots 
naar rechts stuurde en derwijze dat hij 
de hem rechts vrijstaande ruimte voor de 
dan reeds te dichtbij genaderde Van de 
Keere ging afsnijden )} en dat «Van de 
Keere hierdoor, plots en onvoorzienbaar 
voor hem, zijn doorgang niet meer vrij 
])ad zoda t hij, ui t noodzaak, maar dan 
ook voor het eerst naar links toestnurde 
om de wagen van Verlot te vermijden ll, 
beslist dat Van de Keere te dichtbij gena
derd was om tijclig te kunnen stoppen en 
de enig mogelijke mam:euvre om aanleg
gers wagen te vermijden uitgevoerd heeft; 
dat het aldus passend aanleggers conclu
sies beantwoordt en het middel feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
·Op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
oeslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de burgerlijke 
Yorderingen : 

0Yerwegende dat aanlegger geen bijzon
der mid del doet gel den; 

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

18 juni 1956. - 2e kamer. - Yoorzitte,r, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
YOOl"zitter. - Yerslag!fever, H. Delahaye. 
- Gelijlcl7tidende conclu,sie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. -Pl. H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 18 juni 1956 

1° UITLEVERING. - WET VAN 15 MAART 
1874. - 0PLICH'l'ING GEPLEEGD DOOR PRI
VA'l'E PERSONEN. - 1\'liSDRIJF VOORZIEN DOOR 
VOORNOE~fDE WET. 

2° l\fiSDRIJF GEPLEEGD IN RET 
BUITENLAND. - VERVOLGING. - 0N'l'
VANKELIJKHEID WELKE AFHANKELIJK WORD'r 

RET ARRES'l' VASTGES'l'ELD, - GEEN BETWIS
TING OMTRENT DE REGEL~iA'l'IGHEID VAN RET 
AAN'l'REh'I<'EN VAN DE BEKLAAGDE. - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECH'rER AMBTSHALVE 
VAS'r 'rE S'l'ELLEN DA'r DE BEKLAAGDE REGEL
MATIG IN BELGii•; WEED AANGETROFFEN. 

1° In het artilcel 1, 6°, 1jan de wet van 
15 maart 1874 /Jetretfende de 1titleverin
gen, wo1·dt doo'r het woord oplichting 
zowel de opUchting /Jedoelcl die doo1· een 
privaat pe1·soon we1·d uetJleegd als die 
·waaraan een open/Jaar am/Jtenaar zich 
sclmldig heett gemnalct. 

2° Wmuwe1· de ontvankelijlcheid, der ver
volging nfhanlceUjlc wo1·dt gemaalct van 
het nnntrejjen van de /Jelclaagde in 
Belgie, is de 1·echte1· over de grand eT 
toe geho1tden vast te stellen dat de be
lvlaagde in Belgie wenz nangetrotfen; 
doch, bij ge/Jrelc aan /Jetwisting van dit 
feU is de rechter niet verplicht de regel
matigheid te recht,vctnrdigen van de 
~vijze waarop de /Jeklaagde ,in Belgie 
nangetrotfen wenl (1). (Wet van17 april 
1fl78, art. 12). 

{BOOTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

1° Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de publieke vordering betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 1, 6" der wet van 
15 maart 1874 op de uitlevering, doordat 
het bestreden arrest de bevoegdheid van 
de Belgische rechtbanken ten onrechte 
weerhouden heeft op grond van voormelde 
wetsbepaling en aanlegger wegens oplich
ting veroorcleeld heeft dan wanneer be
doelde wettekst als voorwaarde voor de 
uitlevering vereist dat de oplichting door 
een openbaar ambtenaar gepleegd wordt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeeld heeft uit hoofde 
van « te Nice, Frankrijk, tussen 1 septem
ber en 30 december 1953, met het cloel zich 
een zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, zich 2.900.000 franse franken 
te hellben doen afgeven of af!everen, het
,.;ij door valse namen of valse hoedanighe
den te gebrpiken, hetzi.i door bedrieglijke 
handelingen aan te wenden om aan het 
bestaan van valse ondernemingen, van 
een ingebeelde macht of van een inge]Jeeld 
krediet te doen gel oven, om hoop op of 
vrees voor een goede uitslag, een ongeval 

GES'l'ELD VAN HE'l' ~ AANTREFFEN VAN DE BE- (1) Zie verbr., 27 november 1950 (Arr. Ye1·br., 
KLAAGDE IN BELGIE. - VoeiRWAARDE DOOR 1950, biz. 142; Bull. en PASIC., 1951, I, 180). 
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of enige andere hersenschimmige gebeur
tenis te verwekken of op een andere wijze 
van het vertrouwen of van de lichtgelo
vigheid misbruik te maken, ten nadele 
van Suzanne de Garda, vreemdeling van 
Franse nationaliteit, cUe uitdrukkelijk 
klacht cloet, wanbeclrijf voor.zien door ar
tikel 1, 6°, der uitlevering·swet van 
15 maart 1874 (art. 496 van het Strafwet
boek, artikel 8 van de wet van 17 april 
1878) >>; 

Overwegende dat, in strijd met de be-
. wering van het middel, de erin aange
haalde wetsbepaling wel de oplichting 
door private personen gepleegd voorziet, 
en het uitsluitelijk ten aanzien van de 
verduisteringen is dat zij slechts deze be
treft welke door openbare ambtenaren ge
pleegd werden; 

Overwegencle inderdaad dat uit de ver
gelijking· van het G0 en bet 20° van arti
kel1 van de wet van 15 maart 1874 op de 
uitlevering· blijkt da t de woorden « door 
openbare ambtenaren gepleegd » in de 
eerste van deze teksten, slechts tot doel 
hebben de door deze bepaling beoogcle ver
duistering nuder te bepalen, te weten een 
verduistering voorzien door artikel 240 
van het Belgisch Wetboek van Strafrecht, 
dan wanneer de door een privaat persoon 
gepleegde verduistering begrepen is onder 
de door de tweede clezer teksten bedoelcle 
misbruiken van vertrouwen; 

Overwegende clat de door aanlegger 
voorgestelcle interpretatie voor gevolg zou 
hebben dat niet enkel de oplichting doch 
ook de diefstal, door private personen be
gaan uit het toepassingsgebied van de wet 
zouden gesloten zijn, clan wanneer uit de 
voorbereidende werkzaamheden ervan 
blijkt, dat deze wet al de misdrijven van 
gemeen recht, voorzien en bestraft door 
de strafwetgeving van de beschaafde vol
keren, bedoelt; 

Overwegende dat, waar het gaat om een 
misdrijf voorzien door Lle wet op cle uitle
vering, de rechter over de groncl gerech
tigd was ten gronde uitspraak te doen 
overeenkomstig artikel 8 der wet van 
17 april 1878; 

Dat het mid del naar recht fault; 
Over het tweecle miclclel, afgeleid nit de 

schencling van artikel 10 van het Frans
Belgisch uitleveringsverclrag van 15 au~ 
gustns 1874, cloordat aanlegger, die van 
Belgische nationaliteit is, zich onvrijwil
lig in Belg·ie bevindt, aangezien hij door 
Frankrijk uitgeleverd wercl ter zake van 
een strafzaak van misbruik van vertrou
wen, in BelgHl gepleegd, en in de tegen
woordige zaak wegens een ancler feit, in 
Frankrijk gepleegd, vervolgd wordt, dan 
wanneer ter zake van dit laatste misdrijf 
de formaliteiten van de uitlevering niet 
werclen nageleefd en niet blijkt dat aan
legger deze formaliteiten verzaakt heeft : 

Overwegende dat aanlegger niet betwist 
dat hij in Belgi,e aangetroffen werd; dat 
uit de meldingen van het arrest en van de 
dagvaarcling, die hem gegeven werd ten 
einde voor de correctionele rechtbank te 
verschijnen, blijkt da't hij zich in Belgie 
bevond, er aangehouden zijnde ; 

Overwegencle enerzijcls, dat de bewerin~ 
van aanlegger, als zou hij in BelgHl niet 
regelma tig zijn aangetroffen · geweest, ill 
de zin van artikel 12 van de wet van 
17. april 1818, in geen enkel van de stuk
ken van de rechtspleging, waarop het hof 
acht vermag· te slaan, steun vindt; 

Overwegende anderzijds, dat, deze be
wering niet voor de rechter over de grond 
opgeworpen zijnde geweest, daar aanleg
ger zich er toe beperkt had tot de << onbe
voegdheid » van de Belgische rechtbank 
te besluiten om de reden in hierboven ver
meld middel aangehaalcl, het hof van be
roep niet gehouden was meer uitleg te 
verstrekken over de regelmatigheid van_ 
de wijzel waarop aanlegger in Belgi,e aau
getroffen werd ; 

Overwegende dat het middel clienvol
gens niet kan aangenomen worden; 

Overwegencle, voor het overige, clat <le 
substantvele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

2° Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vordering be
treft : 

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel inroept; 

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

18 juni 1956. - z.e kamer. - VOO?"Zitter, 
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Geli.ilclu·iaende conclnsie, H. Depelchin, 
advocaa t-generaal. 

2° KAMER.- 18 j'uni 1956 

1° BEVOEGDHEID EN .AANLEG. 
S'l'RAFZAKEN. - BETWISTING OMTRENT DE 
AANHANGIGMAKING BIJ DE ONDERZOEKSRECH
TER. - MAAKT GEEN BETWISTING urr MET 
BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - lN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN BEVEL VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WEGENS WANBEDRIJ
VEN NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VER
WEZEN WORDT. - VOORZIENING VO:JR DE 
EINDBESLISSING INGESTELD. - 0NON1'VANKE
LIJKHEID. 
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3° \VOORZIENING IN VERBREKING 
---;- TERMlJN. - STRAFZAKEN. - BEVEL VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE WE
GEJNS WANBEDRIJVEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWEZEN WORDT. - VERZET 
VOOR DE KAMER VAN INBE3CHULDIGING3'IEL
LING. - ARREST WAARBIJ HET VERZET NIET 
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD. - VOOR
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING INGESTELD. 
- ONON'l'VANKELIJKHEID. 

1 o Een betwisting betrefjende de aanhan
gigmalcing bij de onderzoelcs1·echter is 
geen betwisting omtrent de bevoegdheid 
van deze rechter (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc de v661' de eindbe
slissing ·ingestelde voorziening tegen een 
in laatste aanleu gewezen bevel van de 
raadlcamer waar·bij de belclaagde we
gens wanbedrijven naar de correctionele 
Techtbanlc venvezen wo1·dt (2). (Wet
hoek van strafvordering, art. 416). 

3° Is niet ontvanlcelij lc de v661' de eindbe
slissing ingestelde voo·rzieninu tegen 
een arrest van de Teamer van inbesclml
digingstelling hetwellc zich eT toe be
perlct het veTzet niet ontvanlcelijlc te 
verlclaren dat doo1· de belclaagde gedaan 
weTd tegen een bevel van de r·aadlca
mer, waarb·ij, zonder dat over een be
voegdheidsvmagpunt ttitspraalc we1·d ge
daan, de belclaagde wegens wanbedrij
ven naar de COTrecUonele rechtbanlc 
veTwezen wenl (3). (Wetb. van straf
vordering, art. 416). 

(LE ROY EN GOD'FARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beschikking 
van 16 maart 1956 waarbij de Raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen aanleggers wegens wanbedrij
ven naar de correctionele rechtbank ver
zonden heeft; 

Gelet op het arrest van 9 mei 1956 waar
bij het hof van beroep, Kamer van inbe
schuldigingstelling te Brussel, het verzet 
van aanleggers tegen gezegde beschikking 
niet ontvankelijk verklaard heeft; 

Overwegende dat de voorzieningen door 
eerste aanlegger tegen beide beslissingen 
gericht, en de voorziening van tweede 
aanlegger tegen het arrest gericht samen
hangend zijn ; 

(1) Zie verbr., 5 maart 1951 (Arr, T'erbr·., 
1951, biz. 379; Bull, en PASIC,, 1951, I, 450). 

(2) Zie verbr., 5 december 1955 (supm, 
biz. 265; •Bull. en PAsrc., 1956, I, 330). 

(3) Zie verbr., 19 maart 1956 (supm, biz. 599; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 769). 

Overwegencle dat, in strijd met wat in 
de memorie door eerste aanlegger tot sta
ving van zijn voorzieningen aangevoerd 
worclt, aanleggers v66r de raadkamer, 
noch de bevoegdheid yan die rechtsmacht, 
noch die van de onderzoeksrechter betwist 
hebben; dat zij weliswaar voorgehouden 
hebben dat de vervolging niet op regelma
tige wijze was ingespannen ten verzoeke 
of op klacht van het Belgisch-Luxemburgs 
Instituut voor de wissel; doch dat een be
twisting welke de aanhangigmaking bij 
de onderzoeksrechter bedoelt geen betwis
ting betreffende de bevoegdheid van deze 
rechter is; 

Overwegende dat de beschikking van de 
raadkamer zich ertoe beperkt aanleggers 
naar de correctionele rechtbank te verzen
den en clat het arrest van de Kamer van 
inbeschuldigingstelling zich ertoe beperkt 
het verzet van aanleggers tegen de be
schikking van de raadkamer niet ontvan
kelijk te verklaren; 

Overwegencle dat, zo zij een beslissing 
in Iaatste aanleg is, de bestreden beschik
king, evenals het bestreden arrest, een 
voorbereidende en onclerzoeksbeslissing is ; 

Dat de voorzieningen, derhalve, v66r de 
eindbeslissing ingediend, niet ontvanke
lijk zijn (Wetboek van strafvordering, ar
tikel HG) ; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen, verwerpt ze; veroordeelt aanleg
gers tot de kosten. 

18 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter 
en Verslaggever, H. Huybrechts, raads
heer waarnemend voorzitter. ~ Gel'ijlc
lttidende concl·nsie, H. Depelchin, aclvo
caa t-generaal. 

2" KAMER. - 19 juni 1956 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - GEZAMENLIJKE EX
PLOITA'l'IE. - ARTIKEL 27, PARAGRAAF 3, 
DER SAUENGESCHAKELDE WE'l'TEN.- AF'l'REK
KING BIJ WIJZE VAN ALGEMENE ONKOSTEN 
VAN DE BEZOLDIGING VAN DE MET DE EXPLOI
TAN'l' MEDEWERKENDE LEDEN ZIJNER FAMILIE. 
- AF'l'REKKING OP VOORWAARDE DAT DIE BE
'ZOLDIGING IN DE BEDRIJFSBELASTING WERD 
AANGESLAGEN. 

2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
AF1'REKKING WEGENS FAMILIELASTEN. -BE
LASTBARE GRONDSLAG VERMINDERD MET EEN 
BEDRAG DAT DE FICTIEVE LONEN VERTEGEN
WOORDIG'l' VAN DE KINDEREN DIE MET DE BE
LAS1'INGSCHULDIGE HEBBEN MEDEGEWEBKT. -
INACHTNEMING VOOR ELK KIND VAN HE'l' FIC
'l'IEF LOON DAT HET DOOR ARTIKEL 49bis, 
PARAGRAAF 4, DER SAMENGESOHAKELDE WET
TEN BEPAALD BEDRAG OVERSCHRIJDT. - KIN-
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DEREN DIE NIET TEN LASTE VAN DE JJELASTING
SCHULDIGE ZIJN NAAR DE ZIN VAN DE FISCALE 
WET. 

.3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. ~ 
ZAKEN VAN RECH'fSTREEKSE BELASTINGEN. -
ARREST VAN HET HOF VAN llEROEP WAARBIJ 
DE BI,T WIJZE VAN ALGE~IENE 0!\'KOSTEN VAN 
DE BELASTBARE INKOMSTEN ENER DOOR HET 
ARTrKEL 27, PAHAGHAAF 3, DER SA~1ENGE
SCHAKELDE WE'l"l'EN BEDOELDE EXPLOITATIE AF 
TE TREKKEN SOU VERMEERDERD WERD WE
GENS DE BEZOLDIGING DJo;R ME'!' DE EXPLOITAN'r 
MEDEWERl(ENDE LEDEN ZIJNER FAMILIE. -
VERBREKING DEZER llESCHIKXING OM REDEN 
DAT DE RECHTER OVER DE GROND VERZUIMD 
HEEFT NA TE GAAN OF DE ALDUS IN VERMEER
DERING GERRACHTE SOM IN DE BEDRTJFSBE
LASTING WAS AANGESLAGEN GEWEES'l'. - VER
llREKING ZICH UITJJREIDEND TOT DE JJESCHIK
KING WAARBIJ BESLIST WERD DAT HE'l' TER 
ZAKE GAAT OM EEN IN VOORNOEllfD ARTI
KEL 27, PARAGRAAF 3, llEDOELDE GEZAMEN
LIJI(E EXPLOITATIE. 

1° H et hof van beroep bij hetwelk een 
l!eroep teuen een l!esUssin.rJ van de di
rectmw rler belasi'inuen aanhanui.rJ werd 
uemnakt, schendt het a1·tUcel 27, para
,qranf 3, de·r samenrJeschalcelde wetten 
1Jet1·ejJencle de inkomstenbelastinuen, 
1,0aa1· het besl-ist lle so1n te venneerrle
ren welke de bezoldiuinu verteuenwoo1·
fligt van fle met lle explo-itant mede
werkende kinae1·en en wellce, bij wijze 
vnn algemene onlcosten aftrelcbnnr is 
·vnn cle belastbnre inlcomsten eneT ueza
menlij lee exploitatie, zonde1· na te unan 
of de nlzo in venneenler-ing geb1·achte 
som in fle l!eflTijfsbelast'ing wenl nftn
geslngen (1). 

'2° TV nnneer fle belastbwre tf1-olulslng ver
mee·rdenl wenl met een beflrag dat het 
beflr'ag verteuenwoorfl-i,qt van de jlcti~ve 
lonen vnn de lcinde1·en vnn fle exploitnnt 
rUe rnet hem hel!l!en medegetve1·lct, ver
mng geen aft·relclC'inu wegens lcinfleTlnst 
te wonlen toegestnnn, indien het voo1· 
ierle1· lcinfl in a.anmerlcing uenomen jic
Uef loon, het floor parayrnn f 4 vftn ar
tilcel 49bis rle·r swmengescha.lcelrle wet
ten l!et1·efjencle de inlcomstenl!elnstinyen 
l!epaalrl liefkay overt-rett (2). 

.3° TVfmneer een arrest 1;w1i het hot vwn 
l!eroep l!eslist enerzij(lS flat fle l!elast-

(1) Zie verbr., 10 januari 1950 (Arr. l'e1·b?·., 
1950, biz. 285; Bull. en PASIC., 1950, I, 307) 
en nota 1 onder verbr., 20 januari 1956 (Bull. 
.en PASIC., 1956, I, 502). 

(2) Zie verbr., 17 april 1956 (su;pm, biz. 682; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 870). 

(3) Zie verbr., 17 april 1956 (supm, biz. 682; 
Hnll. en PAsrc., 1956, I, 870, en nota). 

(4) Zie nota onder onderhavi;g arrest in 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 1149; verbr., 28 septem-

liM'e inlcornsten wellce in rle belnsting 
werrlen aangeslngen, inlcornsten z·ijn 
van een gezamenlijlce exploitat-ie zonls 
berloeld in nrtilcel 27, pnmgraaf 3, rle·r 
snrnengeschnlcelde wetten, en anrlerzijds 
flat er nanleifli11.rJ l!estaat tot venneer
deri:ng Vftn rle l!ij wijze van alyemene 
onlcosten af te trelclcen so1n ten nanzien 
van de bezoldiyin{! vnn rle met fle em
ploitant merlewerkenrle kinde1·en, wordt 
alsdnn cle ve1·1Jrelcing flezer lantste be
schUclcin,q op cle voo1·zieninq van de 
Staat om. rerlen dat de 1·echter over fle 
grand verzuimrl heeft na te ynnn ot 
voorrnelde som in de l!erlr,ijfsl!elasting 
werrl aangeslagen, 1~ityeli1'eirl tot rle l!e
schilclcinu wnarbij ve1·lclaa1·d werfl rlftt 
het ten rleze gnat om een yeznrnenlijlce 
exploitnt-ie (3) (4). 

(llELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. VERLEYE) . 

ARREST. 

HET HOI!' ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van 
het Burgerlijk vVetboek, 27, paragraaf 3, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij konin,k
lijk besluit van 12 september 1936, en 
voor zoveel als noclig, bij de besluiten 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 6 van de wet van 17 juni 1938 hou
dende wederinvoering van de nationale 
crisisbelasting, en ·voor zoveel als nodig, 
7 van de besluiten van 16 juni 1941 en 
31 juli 1943, en h-et besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, houdende samenscha
keling der wettelijke beschikkingen be
treffende deze belasting, en 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, doordat het bestreden arrest 
beslist dat het redelijk en normaal bedrag 
der lonen van de medewerkencle kinderen 
van wijlen de heer Jan Verleye, voor de 
belastbare periode in totaal op 230.000 fr. 

ber 19S4 (A1T. Fe1·b,.., 1955, biz. 36; Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 52) ; 20 september 1955 
(B·ull. en PAsrc., 1956, I, 13) en nola onder 
verbJ:., 20 januari 1956 (Bu.ZZ. en PAsrc., 
1956, I, 502) ; verbr., 16 februari 1951 (A1r. 
.Tfe,·b,·., 1951, biz. 334; Bull. en PASIC., 1951, I, 
396, en conclusies van het openbaar ministerie); 
17 april en 18 mei 1956 (sup]'[~<, blz. 679 en 789; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 867 en 1002). 
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in 'plaats van op 102.900 frank mag be
paald worden en bijgevolg uit dien 
hoofde, zowel in zake gewone belastingen 
als in zake extrabelasting, beveelt van de 
belaste winsten 127.100 frank af te trek
ken, doordat in het bestreden arrest niet 
nagegaan wordt, wat artikel 27, para
graaf 3, tweede alinea, der samengescha
kelde belastingwetten nochtans vereist, of 
dit bedrag van 127.100 frank in hoofde 
van deze kinderen als normaal loon in de 
bedrijfsbelasting werd aangeslagen en 

. duidelijk uit de stukken van het adminis
tratief dossier blijkt dat aileen het door 
Jan Verleye voorgesteld en door de admi
nistratie aangenomen bedrag aan lonen 
van 102.900 frank als zodanig in de be
drijfsbelasting werd belast : 

Overwegende dat bet bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de belast
bare inkomsten door een gezamenlijke 
exploitatie voortgebracht werden en dat 
derhalve artikel 27, paragraaf 3, der sa
mengeschakelde wetten ter zake van toe
passing was, beslist dat, zowel in zake 
gewone beiasting als in zake extrabelas
ting, gezien de hoge ouderdom door de 
vader van verweerders bereikt (77 jaar 
in 19'40), er rekening client gehouden te 
worden met een redelijk en normaal be
drag van lonen der kinderen, die met hun 
vader in zijn Iandbouwbedrijf medewerk
ten; dat het dit bedrag, voor de belast
bare periode, op 230.000 frank vaststelt in 
plaats van het door Jan Verleye aange
geven en door de administratie aangeno
men bedrag van 102.900 frank; dat het, 
dienvolgens, beveelt dat !let totaal winst
cijfer met 127.100 frank zal verminderd 
worden; 

Overwegende dat artikel 27, para
graaf 3, tweede lid, der samengescllakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, toepasselijk gemaakt in zake extra
belasting kraclltens artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945, bepaalt dat het loon 
der familieleden van de ondernemer die 
met hem arbeiden tot de algemene kosten 
behoort in zover !let een normale wedde 
of een normaal loon niet overscllrijdt en 
als zodanig in de bedrijfsbelasting werd 
aangeslagen; 

Overwegende dat, door te bevelen dat 
het bedrag der belastbare inkomsten van 
Jan Verleye met de som van 127.100 fr. 
zal verminderd worden, zonder na te gaan 
of die som in lloofde van de kinderen 
Verleye in de bedrijfsbelasting werd aan
geslagen, het bestreden arrest voormelde 
wetsbepaling gescllonden lleeft; 

Dat het middel gegrond is; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van 
het Burgerlijk Wetboek, 27, paragraaf 3, 
en .49bis van de wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, samengescllakeld bij 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
en voor zoveel als nodig door de besluiten 
van 3 juni 1941, 31 juli 1943 en het beslqit 
van de Regent van 15 januari 1948, 6 van 
de wet van 17 juni 1938 houdende weder
invoering van de nationale crisisbelasting 
en -voor zoveel als nodig 7 van de beslui
ten van 16 juni 1941, 31 juli 1943 en het 
besluit van de Regent van 16 januari 1948 
houdende samenschakeling der wettelijke 
beschikkingen betreffende deze belasting, 
5, paragraaf 6, tweede alinea, en 19' van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten, doordat het hof van 
beroep oordeelt clat, vermits het terzake 
om fictieve lonen gaat, welke de mede
werkende kinderen dus niet hebben ont
vangen, deze kinlleren als ten Iaste van de 
vader moeten worden aangezien, en dien
volgens, beslist dat zowel voor de gewone 
als voor de extrabelasting rekening moet 
worden gehoullen met vier kinderen ten 
laste, dan wanneer de aftrekking van 
lonen wegens medewerking van kinderen 
in het bedrijf van hun vader medebrengt 
dat zij op fiscaal gebied die lonen wel per
soonlijk genoten llebben, daar bewuste af
trekking afhangt onder andere van de 
taxatie in de bedrijfsbelasting van deze 
lonen als dusdanig in hoofde van de kin
deren; en dan wanneer de bepalingen van 
artikel 49bis, paragraaf 4, eerste alinea, 
der ~amengeschakelde fiscale wetten, 
evengoed op de mellewerkende kinderen 
toepasselijk zijn; dat hun netto-jaarlijks
loon voor ieder meer bedraagt dan het 
maximum van 3.000 frank (Moerkerke-ge
meente van 3• categorie) ; dat overigens 
hun persoonlijke inkomsten niet begrepen 
zijn in de belastbare inkomsten op naam 
van het gezinshoofd (art. 49'bis, para
graaf 4, tweede alinea, litt. a, der samen
geschakelde 'fisc ale wetten), zoda t deze 
kinderen niet als ten laste kunnen be
schouwd worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat, vermits het over :fictieve lonen 
gaat, die de k1nderen dus niet hebben 
ontvangen, deze laatsten als ten Iaste van 
de vader moeten worden aangezien; dat, 
derhalve, rekening client gehouden met 
vier kinderen ten laste, zowel voor de ge
wone belastingen als voor de extrabelas
ting; 

Overwegende clat, naar luid van arti
kel 49bis, paragraaf 4, van de samenge
schakelcle wetten, niet worden beschouwd 
als zijncle ten laste van de belastingplich
tige, de personen die gedurende het jam:· 
v66r clat van de belasting, persoonlijk 
inkomsten genoten hebben voor een be
lastbaar bedrag boven het cijfer bij dit 
artikel bepaald, naar gelang de gemeente 
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van de aanslagplaats tot de eerste, de 
tweede of de derde categorie behoort 
waarvan sprake in artikel 25, para
graaf 2, ter zake, 3.000 frank, Moerkerke, 
de aanslagplaats, tot de derde categorie 
behorend; dat niettemin beschouwd wor
den als zijnde ten ]aste de personen en 
kinderen wier persoonlijke inkomsten in 
de belastbare inkomsten on naam van het 
gezinshoofd begreDen zijn; 

Overwegende dat, krachtens artikel 19 
van de wet van 16 october 1945, die rege
len, in de mate waarin er niet van afge
weken werd door artikel 5, Daragraaf 6, 
van deze wet, ook in zake extrabelasting 
toel)asselijk zijn, op de af te trekken be
dragen, uit hoofde van kinderen ten laste; 

Overwegende clat uit de stukken waar
op het hof acht vermag te slaan blijkt 
dat cle som van 102.ll00 frank aangegeven 
door Jan Verleye en aangenomen door de 
administratie, niet begrepen werd in de 
belastbare inkomsten op naam van het ge
zinshoofd, maar in de bedrijfsbelasting 
werd aangeslagen als bedrag van de lonen 
der kinderen Verleye die met hun vader 
medewerkten en dat die lonen het bij ar
tikel 49bis, paragraaf 4, vastgesteld maxi
mum te boven gaan; 

Overwegende dat, aangezien die kinde
ren, op fiscaal gebied, beschouwd worden 
als hebbende persoonlijk cUe inkomsten 
genoten, .zij niet nwchten aangezien wor
den als zijnde ten laste van hun vader; 

Dat, derhalve, door ze als dusdanig te 
aanzien, voor het vaststellen van de be
lastbare gTondslag op naam van hun va
der, zowel voor de gewone belastingen als 
voor de extrabelasting, het bestreden ar
rest de in het midclel aangecluicle wetsbe
paling·en geschonclen heeft; 

Dat het middel clerhalve gegrond is; 
En overwegende clat, gelet op het ver

band van onafscheidbaarheid dat bestaat 
tussen de door het middel bestreclen be
schikkingen van het arrest en deze waar
bij het arrest beslist dat het in onder
havig geval gaat om een gemeenschappe
lijke uitbating door leden ener zelfde 
familie, de tussen te komen. verbreking 
tot deze laatste beschikking client te wor
den uitgebreid; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het beveelt dat het 
bedrag der inkomsten belastbaar in hoof
de van Jan Verleye, in hoedanigheid van 
familiehoofd, leider van een gemeenschap
pelijke uitbating, met een som van 
127.100 frank zal verminderd worden en 
dat rekening zal gehouden worden met 
vier ldnderen ten laste, zowel voor de 
gewone belasting als voor de extrabelas
ting; beveelt dat melding van onclerhavig 
arrest .zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verwee1'ders tot de kosten; ver-

wijst de alzo bel)erkte zall.k naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

19 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever; H. Huy
brechts. - Gelijlcltticlencle conclnsie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 19 juni 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - RECHT VAN DE BELASTING
PLICHTIGE RET VOORWERP ER VAN NADERHAND 
'l'E BEPERJ{EN. 

2° INKOlVIS'.rENBELASTINGEN. 
BEROEP. - HOF VAN BEROEP. ~ BELASTING
PLICHTIGE DIE IN DE LOOP VAN RET BESTUUR
J;.IJK ONDERZOEK ZIJNER RECLAMATIE ER VAN 
AFGEZIEN HEEFT EEN DOOR HEM IN DE RECLA
MATIE UITEENGEZETTE BETWISTING AAN DE BE
SLISSING VAN DE DIRECTEUR TE ONDERWERPEN. 
- GEEN AMBTSHALYE BESLISSING DOOR DE 
DIRECTEUR. - HOF VAN BEHOEP KENNIS NE
l\fEND VAN DIE BETWISTING. - MACH'IOVEH
SCHRIJDING. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. 
ZAKEN VAN REOH'l'S'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. 
MIDDEL HIERUI'l' AFGELEID DAT DE DOOR DE 
BELAS'riNGSOHULDIGE IN DE LOOP VAN HET BE
STUUR.LIJK ONDERZOEK ZIJNER RECLAMATIE, 
TOT BEPERKING VAN DEZES VOORWERP GEGEVEN 
'IOESTEMMING MET DWALING BEHEPT IS. -
MIDDEL NIET YERMOGENDE VOOR DE EERSTE 
MAAL VOOR HET HOF VAN BEROEP TE WORDEN 
INGEROEPEN. 

1 o De belastingschttlclige is gerechtigcl om, 
na het inclienen ener reclamatie tegen 
cle te zijnen laste gevestigcle aanslag, 
het voorwMp er van tot enlcele grieven 
te beperlcen (1). 

2° Wanneer cle belastingschttlclige, in cle 
loop van het bestuurlijlc onderzoelc zij
ner reclamatie, een in die 1·eclamatie 
·uiteengezette betwisting verzaakt heett 
en wanneer de di1·ectenr over die be
twisting geen ttitspraalc heett geclaan, 
overschrijdt het hot van beroep zijn 
machten inclien het lcennis e1· van 
neemt (2). 

3° V erma,q in zalcen van 1·echtstreelcse be
lasting en niet voor de eerste maal v66r 
het hot van be1·oep ingeroepen het mid-

(1) Zie verbr., 1 juni 1956 (Bull. en PAsiC., 

1956, I, 1055). 
(2) Zie verbr., 5 april 1955 (A,~·. Verbr., 

1955, blz. 673; Bull. en PASIC., 1955, I, 874); 
4 october 1955 (Bull. en PASIC., 1956, I, 87). 
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deZ hie?"nit afgeZei.d dat rle door de be
Znstingschu ZcUge in de loop vnn het be
stuurUj Jc onclerzoelc zijnei· reclnmatie 
gegeven toestemn~ing tot de bepedving 
et· van tot enlceZe gdeven, met mate1·i6le 
of rechtsdwnling zou beheJJt zijn (1). 

COVEMAOKER, T. BELGISdHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet ov het bestreden 
arrest, op 2 februari 1955 gewezen door 
bet Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikel!m 25, para
graaf 1, 1 o, 61, paragraaf 3, en 66 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij bet koninklijk besluit 
van 12 september 1936 en voor zoveel als 
nodig door de besluiten van 3 juli 1941 eri 
31 juli 1943, 1 en 6 van de wet van 17 juni 
1938 houdende wederinvoering van de na
tionale crisisbelasting, 1, paragraaf 1, 2, 
paragrafen 1 en 3, en 19 van de wet van 
16 october 1945 betreffende de extrabelas
tingen, doordat bet bestreden arrest be
slist dat aanlegger zich tijdens bet onder
zoek door de inspecteur tot driemaal toe 
akkoord heeft verklaard met een stock
waarde van 39.160 frank en 258.520 frank 
respectievelijk in het begin en op het 
einde der belastbarc periode en zijn aan
spraak voor gelijkwaarde der stocks 1940-
1944 als nieuwe niet ontvankelijke ·eis 
moet worden verworpen, dan wannee1~ de 
reclamatie uitdrukkelijk erop wijst dat 
bet aantal kilos tabak onveranderd geble
ven is en dus geen aanwinst aanwezig is, 
zodat ten onrechte uit dien hoofde een 
vermogensaccres van 258.520 frank min 
39.160 frank weerhouden werd; dan wan
neer een belastingplichtige nooit gebonden 
is door zijn akkoord wanneer het mate
riele of juridische missingen bevat, en het 
bier als bewezen aanvaard en niet betwist 
is dat de stock tabak op het einde van de 
belastbare periode minder was dan deze 
van bet begin dezer periode : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger in ZIJn be
zwaarschrift aanvoerde dat het aantal 
kilogrammen van zijn stock tabak b~j 
vergelijking met de boeveelheid welke hij 
bezat bij het begin van de belastbare pe
riode, onveranderd was gebleven op bet 
einde van deze periode, zodat geen aan
winst op die stock voorhanden was en 
aan taxatie kon onderworpen worden; 

(1) Zie verbr., 22 september 1953 (Bull. en 
PASIC., 1954, I, 30); 25 apl"il 1955 (Bull. en 
PASIC., 1!)55, I, 926). 

Over:wegende dat het bestreden arrest, 
wat d1e stock betreft, vaststelt dat aan
legger, << tijdens het onderzoek door de 
inspecteur, zich tot drie maal toe ak
koord verklaarde met een onderscheiden
lijke waarde van 39.160 fr. en 25S.520 fr. 
in bet begin en op het einde der belast
bare periode )) ; dat het arrest uit die vast
stelling afieidt dat aanleggers << lmidige 
aanspraak tot gelijkwaardige verklaring 
van <leze stock . . . als een nieuwe niet 
ontvankelijke eis moet verworpen wor
den ll; 

Overwegende dat door zijn akkoord te 
geven op bovenvermelde schatting, ·waar
uit vloeide dat een vermogensaccres van 
258.520 frank min 3!J.160 frank op de 
stock tabak vom·handen was, aanlegger 
noodzakelijk zijn bezwaar nopens de ta
xatie van die stock v.erzaakt had en, bij
gevolg, de omvang van zijn oorspronke
lijke reclamatie beperkt had; 

Dat het hof van beroep zijn machten 
zou .zijn te buiten gegaan indien het ken
nis had genomen van ene betwisting 
welke, ten gevolge van die beperking, aan 
de directeur der belastingen niet was on
derworpen geweest en welke overigens 
niet het voorwerp was geweest van een 
ambtshalve directoriale beslissing; 

Waaruit volgt dat de rechter over de 
grond wettelijk en zonder de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen te schen
den, beslist beeft dat de door aanlegger 
v66r bet hof van beroep voorgelegde aan
spraak een nieuwe en derhalve niet ont
vankelijke eis uitmaakte; 

Dat het eerste onderdeel van bet middel 
niet kan ingewilligd worden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit geen stuk van de 
procedure waarop bet hof acht vermag te 
slaan blijkt dat het middel afgeleid nit 
bet feit dat aanlegger wegens dwaling, 
door vermeld akkoord niet gebonden was, 
v66r de rechter over de grond voorge
bracht werd; dat het voor de eerste maal 
v66r bet hof niet kan ingeroepen worden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 27, para
graaf 3, 31, paragraaf 2, 55 en 56 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld door het koninklijk be
sluit van 12 september 1936 en voor zoveel 
als nodig door het besluit van 31 juli 
19'43, 1 en 6 van de wet van 17 jlmi 1938 
betreffeilde de wederinvoering van de na
tionale crisisbelasting, 1, paragraaf 2, n, 
2, paragrafen .1, 2 en 3, 19 van de wet van 
16 october 1945 op de extrabelastingen, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 97 en 
110 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest erop wijst dat elk der twee 
zonen op z~jn naam een bedrag schatkist-
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·certificaten en geiinifieerde scbuldbrieven 
in october 194,1lleeft aangegeven en nocll
tans beslist dat deze waarden terecllt 
werden aangezien en bellandeld als ver
kregen dank zij de winsten van reques
trant tijdens de belastbare periode, om
dat niet wercl aangetoond dat de twee 
zonen cleze waarclen v·66r 1 januari 1940 
bezaten, nocll dat .zij sindsclien op eigen 
naam door hen werden aangekocllt, noch 
dat zij over andere inkomsten hebben be
schikt clan degene welke als fictieve lonen 
in het vaclerlijk beclrijf werden verkre
gen; eerste onderdeel, dan wanneer de 
taxatie niet werd ingekohierd in hoofde 
van een gemeenscllappelijk bedrijf (arti
kel 27 paragraaf 3, der samengescllakelde 
wette~ op cle inkomstenbelastingen), en 
uit de ingevolge cle monetaire wetten van 
october 1944 gedane aangifte voortspruit 
dat de eigenaar van kwestige waarden 
niet de belastingplichtige is ; en clan wan
neer bet beheer het bewijs client te leve
ren dat kwestige waarden llet eigendom 
van de vader waren en clat hij het genot 
·ervan had; tweede onderdeel, clan wan
neer bet bestreden arrest in geen enkel 
motief aangetoond lweft dat de aangifte 
van de twee zonen op hun naam van be
wuste sella tkistcertifica ten en gei1nifieer
de scbuldbrieven een valselijke voorstel
ling was betreffende de eigenaar ervan; 
dat op deze manier aan bet aan de stuk
ken gehecllt geloof werd tekort gekomen 
·en inbreuk gemaakt op artikel 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek; flat, anderzijds, 
er inbreuk gemaakt werd lloofdzakelijk 
op de artikelen 55 en 56 van de samenge
schakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen en op de andere in llet midclel ver
melde artikelen; clerde ondercleel, clan 
wanneer, anclerzijds, indien de adminis
tratie tot een ambtshalve aanslag over
gaat,· de ambtshalve aanslag slechts ge
schieden mag wanneer het bebeer de aan
gevoerde inkomsten of profijten op teke
nen en indicien of op vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen baseert; 
clat zulks het geval niet geweest is : 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegende dat, in strijd met wat llet 
middel aanvoert, de rechter over de grond 
niet g·ewezen heeft op het bestaan van 
een gemeenschappelijke uitbating tussen 
de belastingschuldige en zijn kinderen, 
om te beslissen da t de door de kincleren 
van de belastingschulclige in october 1944 
.aangegeven waarcle van de schatkistcerti
ficaten en de gei'tnifieercle schuldbrieven 
in de vermoedelijke belastbare grondslag 
diende gehanclhaafd; dat hij integendeel 
verklaard heeft dat aldus moest beslist 
worden omdat die waarden verkregen 
werden clank zij fondsen voortkomencl 
van door de belastingschulclige zelf in 
.zijn eigen nit bating verkregen winsten; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegencle dat, door te beslissen dat, 
hoewel die waarden in october 1944 door 
de kinderen van de belastingschuldige 
aangegeven werclen, zij nochtans een ac
tiva nitmaakten welk door micldel van in 
hoofde van de belastingschuldige zelf be
lastbare inkomsten was verkregen ge
weest, het arrest de bewoordingen van cle 
door de kinderen van de belastingschul
clige gedane aangiften niet heeft tegenge
sproken, doch souverein en in feite de 
draagwijdte en de bewijskracbt ervan 
hee~ beoorcleeld ; 

Over het clerde onderdeel : 

Overwegende clat de belastbare grand
slag van de door de administra tie van 
ambtswege gevestigde aanslag gesteund is 
onder meer op de waarde van de reeds in 
het antwoord op de eerste twee onderde
len van het middel bedoelcle schatkistcer
tificaten en gei1nifieerde schuldbrieven; 

Overwegende dat, waar het arrest vast
stelt dat nit verscllillende feiten, welke 
het opsomt, kan afgeleid worden clat ver
melde certificaten en obligaties clank zij 
de belastbare inkomsten van de belasting
schulclige verkregen werden, het claardoor 
eveneens wettelijk vaststelt dat, wat de 
bestanclclelen van de belastbare grondslag 
betreft, de belasting van ambtswege, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 56 der samengeschakelde wetten op 
regelmatig vermoecle inkomsten gesteund 
is; 

Dat het micldel niet lmn aangenomen 
worden; 

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

19 juni 1956. - 2" kamer. ~ Ydorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Yersla{lgever, H. Gil
met. - GeUjkl1tidende concl·nsie, H. F. 
Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Viclts (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Gent) en Van Leynseele. 

le KAMER.- 21 juni 1956 

VENNOOTSCHAP. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - BERAADSLAGING VAN DE BEHEER
RAAD. - BEHEERDER DIE EEN AAN DAT VAN 
DE VENNOOTSCHAP TEGENGESTELD BELANG HAD. 
- NIETNAKOMING VAN DE VOORSCHRIFTEN 
VAN ARTIKEL 60 DER SAMENGEORDENDE WET" 
TEN BETRE!i'li'ENDE DE VENNOOTSCHAPPEN. ~ 
GEEN NIETIGHEID. 

De nietnalcominrf alleen van de V001"

schr-iften van het art'ilcel GO cler samen
geordende wetten betreffende de ven-
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nootschappen rnet betrekking op het 
geval waar een behee1·de·r in een aan de 
goedlcenring van de behee1Taad onder
worpen verrichting een belang heej't 
dat met (lit 'Can de vennootschap strij
dig is, geeft geen aan leiding tot nietig
heid van de beTaa(lslaging, zelts ten op
zichte van de behem·deT die wist dat hij 
een belang had dat strijdig was· rnet dit 
rler vennootschap en die kennis had van 
de begane onTegelmatigheid (l). 

(N. V. «SOCIETE INTERNATIONALE DE 'IJELEGRA
PHIE SANS l'IL ll, T. L!TISCONSORTEN VAN GEND.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat, volgens het bestreden 
arrest, de genaamde Travailleur, echtge
noot van dame Van Gend, rechtsvoorgan
ger van verweerders, technische raads
man was in dienst van de aanleggende 
vennootschap; dat op 23 juni 1941 twee 
beheerders in naam van deze vennoot
schap de verbintenis aangingen aan Tra
vailleur, en na zijn overlijden aan Van 
Gend, een pensioen uit te keren; dat de.ze 
verbintenis naderhand door de raad van 
beheer bekrachtigd werd; dat echter Tra
vailleur tevens beheerder van de vennoot
schap was; dat de bekrachtiging derhalve 
had dienen te geschieden in de vormen, 
bij artikel 60 van de samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen 
voorgeschreven; 

Overwegende dat het geschil, zoals het 
v66r het hof is gebracht, enkel loopt over 
de geldigheid van de bekrachtiging en het 
recht van verweerders om zich er op te 
lJeroepen; 

Gelet op het enig middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Gro:i:tdwet, 13, 53, 60, 62 en 67 van de wet
ten betreffende de handelsvennootschap
pen, samengeschakeld bij koninklijk be
sluit van 30 november 1935, 6, 1131, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, om aanleg
ster te veroordelen tot het nakomen van 
een verbintenis waarvan deze betwistte 
dat zij op 23 juni 1941 jegens Travailleur 
door twee beheerders geldig aangegaan 
was geworden, beslist dat de raad van 
lJeheer van de aanleggende naamloze ven
nootschap die verbintenis naderhand be
krachtigd heeft en, - zonder te betwisten 
dat deze bekrachtiging, welke plaats ge
had heeft terwijl Tra vailleur lid van die 
raad was en voor een daad waarbij hij 

(1} Rep. pmt. d1·. belge, v" Socil:tes anony
mes, n" 805 en volg. 

een aan dat van de vennootschap tegen
gesteld belang had, viel onder de voor
schriften van voormeld artikel 60 van de 
wetten op de handelsvennootschappen en 
dat bewuste voorschriften voor die be
krachtiging niet waren nageleefd gewor
den, - verklaart dat de schending van 
voormeld artikel 60 geen nietigheid van 
de bekrachtiging tot gevolg heeft, doch 
enkel tot verantwoordelijkbevinding van 
de beheerders kan leiden, 1 o zonder de 
conclusies te beantwoorden waa:rin aan
legster opwierp dat dergelijke bekrachti
ging waardeloos was nit aanmerking van 
de bijzondere omstandigheid dat Travail
leur kennis had van die schending welke 
een door hemzelf begane overtreding van 
de wet en de statuten opleverde, zonder 
te verduidelijken of het dit verweer af
wijst om de reden dat die omstandigheid 
naar recht ten aanzien van de waarde 
der bekrachtiging zonder gevolg zou blij-· 
ven ofwel om de reden dat zij in feite 
niet zou bestaan hebben, en derhalve zon
der de beslissing met redenen te omkle· 
den als vereist bij artikel 97 van de· 
-Grondwet; 2° dan wanneer de verbinte
nis, welke door de raad van beheer van 
een naamloze vennootschap jegens een 
derde of een beheerder aangegaan wordt 
met miskenning van voormeld artikel 60, 
de vennootschap niet verbindt jegens de 
derde of de beheerder. te kwader trouw 
die kennis heeft van die miskenning of, 
a toTtiori, ze zelf begaan heeft, en die 
zich dienvolgens niet kan beroepen op een 
akte die tot stand gekomen is door een 
fout waaraan hij wetens deelgenomen of 
welke hij zelf begaan heeft; 3° zonder 
antwoord te verstrekken op het middel, 
door aanlegster bij haar conclusies hier
uit afgeleid dat Travailleur, beheerder 
van de vennootschap, die de voorschriften 
van artikel 60 van de wetten op de ven
nootschappen geschonden heeft en van die 
overtreding van de wet en van de statu
ten ter gelegenheid van de bekrachtiging· 
van een jegens hem aangegane verbinte-· 
nis kennis gehad heeft, en na hem zijn 
echtgenote en algemene legataresse, ten 
opzichte van aanlegster voor de gevolgen 
van die akte verantwoordelijk was, en 
dat geen van beiden derhalve uitvoering 
ervan vermocht te vorderen, en doordat 
het bestreden arrest mitsdien niet naar 
het vereiste van artikel 97 van de Grand
wet met redenen omkleed is : 

Over het eerste en het derde onder
dee! : 

Overwegende dat in de conclusies be
toogd werd, enerzijds, dat, vermits Tra
vailleur « kennis heeft gehad van hetgeen 
een overtreding van de wet en de statu
ten opgeleverd heeft lJ, de met schending· 
van artikel 60 verrichte bekrachtiging << te 
zijnten opzichte waardeloos was n, ander-
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zijds dat « aangezien hij voor de gevolgen 
van clie akte verantwoordelijk was, hij 
de uitvoering ervan niet vermocht te vor-
deren ll · ' 

Over~egende dat het bestreden arrest 
die stellingen passend beantwoordt door 
vast te stellen dat de schending van ar
tikel 60 geen nietigheid van de akte tot 
gevolg heeft, dit wil zeggen dat er geen 
aan Travailleur tegenwerpbare nietigheid 
bestaat; 

Dat, in zover het op schending van ar
tikel !J7 van de Grondwet gesteund is, het 
middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, volgens het middel, 
het bestrteden arrest voormeld artikel 60 
zou schenden door te beslissen dat een in 
schending van dit artikel tot stand geko
men akte de vennootschap zou verbinden 
zelfs jegens de derde of de beheerder te 
kwader trouw welke van die schending 
kennis gehad heeft ; 

Overwegende dat aanlegster in haar 
conclusies niet betoogde dat Travailleur 
<< te kwaller trouw )) zou geweest zijn, 
doch enkel dat hij g·ehandeld had <<met 
kennis van hetgeen een overtreding van 
de wet of van de statuten zou opgeleverd 
hebben ll; 

Overwegende mitsdien clat het middel 
in feite niet opgaat in zover het het ar
rest uitlegt als beslissend dat de vennoot
schap in geval van schending van arti
kel 60 zelfs ten opzichte van de te kwader 
trouw zijnde begunstigde verbonden is; 

Overwegende anderzijds dat het arrest 
artikel 60 juist toepast waar het beslist 
dat het niet nakomen van de bij dit arti
l;:el voorgeschreven formaliteiten op zich 
zelf geen nietighei~l van de akte ten ge
volge heeft, zelfs ten op.zichte van .de 
beheerder die wist een aan dat van de 
vennootschap tegengesteld belang te heb
ben, en die kennis had van de begane 
onregelmatigheid; dat het middel ten deze 
naar recht faalt; 

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

21 juni 1956. - 1" kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Sohier. - Gelijkl·nidende con
cl7~sie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
Berste advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Ansiaux en Simont. 

l" KAMER. ---, 22 juni 1956 

~O BERUSTING. - STILZWioTGENDE BERUS
TING IN EEN RECH'l'EL!JKE BESLISSING, 
BEGRIP. 

2° BERUSTING. - REilliTELIJKE BESL!S
SING. - VODRZIENING ENER PARTIJ. 
TEGENPARTIJ DIE NIEl' ONMIDDELL!JK VOOR
ZIENING INSTELT. - 0MSTANDIGHEID DIE NIET 
NOODZAKELIJK BERUSTING IN DE BESLISSING 
INSLUIT. 

3° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGEELIJKE ZAKEN. - VORDERINGEN VAN 
EENZELFDE AANLEGGER TEGEN ONDERSCHEIDEN 
VER\VEERDERS. - VORDEHINGEN \VEGENS VER
KNOCHTHEID SAMENGEVOEC1D. - VOORZIENING 
DOOR DE AANLEGGE!t TEllEN EEN DER VERWEER
DERS INGES'l'ELD. - MIDDEL AFGELEID UIT 
EEN GEBREK AAN AN'l'WOORD OP DE CONCLUSIES 
VAN EEN ANDER VERWEERDER. - VOOR
WAARDE VAN DE ON'l'VANKELIJKHEID VAN HET 
1\IIDDEL. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING 
!CAN WORDEN INGESTELD. - VER!lHEKING VAN 
HE'f IJESCHIKKEND GEDEELTE. - V08HZIENING 
LATER 'fEGEN HETZELFDE BESCHIICKEND GE
DEELTE DOOR EEN ANDERE PARTIJ INGESTELD. 
- VoORZJENING NIET ON1'VANKELI,JK. 

5° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VOHDEHING TOT GEMEENVERKLARING 
VAN HEl' ARHEST INGESTELD VODR HE'f HOF 
VAN VER!lREKING. - VORMEN. 

1 o Stilzwijgenfle ben~ sting in een Mrest 
mag enl,;el worden afgeleia 7~it rlaflen 
en feiten waantit een vaststaande en 
ondu.bbelzinnige toetredin,q tot de gewe
zen beslissing blijlct (1). 

2° Uit de omstandigheifl alleen dat noch 
voor flat noch binnen een korte termijn 
na dat de tegenpa·rtij z·ich voo1·zien 
heett, aoor ene partij 'UOorzieninfl werd 
ingestelfl, mag niet wonlen afgeleid flat 
deze pMtij .in de gewezen besliss·ing be
ru.st heeft. 

3° Wannee1· eenze/ffle partij twee vorfle-
1·in{!C!l tegen twee ·ve1·weenlers heett in
gesteld, en beide vonlerin,qen wegens 
verlcnochthe·ill do01· de rechter ove1· fle 
yrond werden samengevoeyfl, is de awn
leggenrle pa1·tij, d·ie zich tegen een der 
ve·nveeTde1·s heeft voorzien, ontvanlce
lijk om het geb·relc (HLn antwoord op de 
door cle tweede venveerfle1· ge·nornen 
conclnsies in te roepen, inclien de be
rechting van fle door de concl·usies opge
won1en betwist-ing belan,q bieflt voor het 
t-nssen fle annlegge1· en de· ee·rste ver
weerder bestnanrl geschil (2). 

4° De voo1·Z'iening in,qestelcl lloo1· een par
tij tegen een bestanrldeel van het be-

(1) Zie verbr., 28 october 1954 (Arr. Ye>·b>·., 
1955, blz. 120; Bull. en PASIC., 1955, I, 170); 
raadpl. verbr., 14 juni 1956 (supm, blz. 865; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 1111). 

(2) Zie vei·br., 7 januari 1954 (Arr. Yerbr., 
1954, blz. 314; Bull. en PAsrc., 1954, I, 384). 
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schilclcend gedeelte van een an·est is 
niet ontvankel'ijlc wanneer dit bestand~ 
deel verbrolcen werd door een vroeger 
arrest van het hot gewezen op de door 
de andere partij ingestelde voorziening. 

.5° De aanlegr1er in ve-rbrelcing stelt 1·e.rJol~ 
rnatig een vordering .in tot gerneenver~ 
lclaring van het a1yest tegen iernand die 
v66r de rechter over rle g1·ond partij in 
de zaalc was rloo1·, ten belcwarner tijde 
aan deze partij, samen met een dag~ 
vaarding om voo1· het hot te ve1·sohij~ 
nen, de tegen de hootdverwee1·der inge~ 
stelde voo1·ziening te betekenen (1). 

{HELGISCHE S~'AAT, T. PIERARD EN N. V. «CON~ 
SORTIUM D'IMPOHTATEURS DE BOIS DU NORD 
ET D'A~£ERIQUE ll.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 10 maart 195± gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de Belgische Staat 
tegen de naamloze vennootschap « Con
sortium d'Importateurs de bois du Nord 
-et d'Amerique ll, die hem last hacl gege~ 
ven tot het kopen van hout, het vervoeren 
-en het verzekeren ervan, een vordering 
heeft ingesteld tot herstelling van de 
schade voortvloeiende uit het niet~uitvoe~ 
ren, door het Consortium, van zijn ver~ 
bintenissen van lastgever ; 

Dat, nadat v66r de eerste rechter het 
·Consortium beweerd had dat het jegens 
-de Staat geen enkele verbintenis aange~ 
gaan had en dat het slechts als lastheb
ber van Pierard opgetreden was, de Staat 
-dagvaarding aan Pierard heeft gegeven 
ten einde in het geding tussen te komen 
.en, voor het geval het stelsel van het 
Consortium gegrond zou worden bevon~ 
-den, tot herstelling van bedoelde schade 
te worden veroordeeld; 

Overwegende dat uitspraak doende over 
-die vorderingen, door de eerste rechter 
samengevoegd, het bestreden arrest de 
door de Staat tegen het Consortium inge~ 
stelde vordering gedeeltelijk gegrond en 
-deze tegen Pierard zonder voorwerp heeft 
verklaard ; 

Overwegende dat, zonder dat dit arrest 
.aan de betrokken partijen schijnt te zijn 
betekend geweest, het Consortium aileen 
-zich zowel tegen de Staat als tegen Pie
rard in verbreking had voorzien; 

Dat, rechtdoemle op die voorziening, 
het hof op 20 mei 1955 het bestreden ar~ 
rest heeft verbroken in zover het over de 
vordering van de Staat teg-en het Consor~ 

(1) Zie verbr., 9 november 1939 (Bull. en 
.PAsrc., 1939, I, 461). 

tium uitspraak heeft gedaan, alsmede 
over de samengevoegde kosten van die 
vordering en van cleze van de Staat tegen 
Pierard; 

Overwegende dat de Staat zich, op zijn 
beurt, op 17 augustus 1955, tegen Pier;1rd 
en tegen het Consortium in verbreking 
heeft voorzien; 

I. Voor zoveel de voorziening tegen Pie~ 
rard is gericht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk~ 
heid door Pierard afgeleid hieruit dat 
hetzij v66r, hetzij onmiddellijk na de 
door het Consortium tegen de Staat ge
richte voorziening, deze niet op zijn beurt 
een voorziening heeft ingediend, aldus al~ 
leen het Consortium als zijn schuldenaar 
aanziende, wat afstaml van de vonlering, 
die hij slechts << voorzichtigheidshalve ll 
tegen Pierard had ingesteld, en derhalve 
berusting in de bestreden beslissing mede~ 
brengt : 

Overwegende dat het niet gebruik rna~ 
ken door de Staat van het vermogen om 
tegen Pierard een voor.ziening in te die~ 
nen niet noodzakelijk van een vaststaan
de en ondnbbelzinnige toetreding tot de 
bestreden beslissing doet blijken; 

Dat de grond van niet~ontvankelijkheid 
niet kan worden ingewilligd; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel S7 van de Grondwet, 
doordan het bestreden arrest, welk de vor~ 
dering van aanlegger tegen verweerder 
Pierard zonder voorwerp verklaart om re
d en << dat zij slechts ingeleid werd in ge
val er zou beslist worden dat het Consor~ 
tium gehandeld heeft uitsluitend in hoe~ 
danigheid van lasthebber en voor reke
ning van Pierard ll, niet kan aangezien 
worden als wettelijk gemotiveerd, omdat 
het in gebreke blijft antwoord te ver~ 
strekken op de conclusies waarbij ver
weerster naamloze vennootschap << Con
sortium d' Importa teurs de bois du Nord 
et d'Amerique ll, om staande te' houden 
dat zij niet persoonl:ijk gehouden was 
jegens aanlegger en dat zij gehandeld had 
als lasthebber van verweerder Pierard, 
zich er had op beroepen dat het contract 
van 20 februari 19'46 voor.zag dat ieder der 
leden van het Consortium << zich verbond 
door het orgaan van concluante, in de 
mate van zijn q7toto en zonder hoofde
lijkheid de waren die voor hem bestemd 
waren te ontvangen en te betalen (para
g~'aaf 2, nrs 2 en 3 van de overeen
komst) Jl; dat... « de Staat... ontslagen 
werd van iedere aansprakelijkheid in ge~ 
val van door hem in het vervullen van 
zi,in last hegane fout ll ; << dat de Belgische 
Staat, op ontwijfelachtige wijze, door de· 
uitvoering die hij aan het contract heeft 
gegeven, de hoedanigheid heeft erkend 
van eenvoudige tussenpersoon van con~ 
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cluante; dat inuerdaad van met de aan
komst der lauingen, de 0. M. A., optre
dende voor rekening van de Staat, steeds 
rechtstreeks gefactureerd heeft aan de 
firma's die er de verkrijgers van waren, 
terwijl deze hem het bedrag der factm·en 
betaalden ; dat dit rechtstreeks facture
ren trouwens eveneens plaats hacl in on
derhavig geval van bet ss. << Frederik 
Ives 11 : 

Overwegende dat, daar de recbter over 
de grond de door de Staat ingestelde vor
deringen, zowel tegen het Consortium als 
tegen Ph~rard, als verknocht heeft samen
gevoegd, de door het Consortium tegen de 
Staat genomen conclusies aan die beide 
zaken gemeen zijn geworclen, niettegen
staande het Consortium en Pierard niet 
tegen elkaar hebben geconcludeerd; 

Dat volgt uit het bi.i de aanvang van 
onderhavig arrest bedoeld stelsel van bet 
Consortium v66r de eerste rechter dat de 
Staat er belang bij heeft, in .zijn zaak 
tegen Pierard, bet gebrek aan antwoord 
in te roepen op de conclusies door bet 
Consortium genom en; 

Overwegende clat het arrest geen ant
woord verstrekt heeft op het middel door 
bet Consortium afgeleid zowel uit para
graaf 2, nrs 2 en 3, van bet contract van 
20 februari 1946 als nit de interpretatie 
die eraan, door middel van de uitvoering 
ervan, door cle Staat werd gegeven; 

Dat bet middel gegrond is; 

II. Voor zoveel cle voorziening tegen 
de naamloze vennootschap ccConsortium 
d'Importateurs de bois du Nord et d' Ame
rique 11 is gericht : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
beid door het openbaar ministerie opg·e
worpen en overeenkomstig artikel 17ter 
van de wet van 25 februari 1925 aange
zegd : 

Overwegende dat, v66r bet indienen van 
de voorziening ue bestreden beslissing 
reeds, bij arrest van 20 mei 1955, werd 
verbroken in al baar beschikkingen be
treffende de vordering van cle Staat tegen 
llet Consortium; 

Dat, bij gebrek aan voorwerp, de voor
ziening als dusdanig niet ontvankelijk is; 

Maar overwegende dat de betekening 
aan het Consortium van de door de Staat 
tegen verweerder Pierard gerichte voor
ziening dient aangezien te worden als 
zijnde, gelet op bet belang daarbij van de 

(1) BRAAs, P,·ecis de 1n·ocedu1·e civile, bel. II, 
11'' 905 en 1024; GLASSON et TISSIER, Tmite de 
p1·oced1we civile, bd. II, n" 458 en 694; GARSON
NET et C!lzAR-BRu, bd. II, n' 295; verbr., 17 no
vember 1%9 (A1·1-. Jle?'b?·., 1950, blz. 146; Btlll. 
im PASIC., 1950, I, 161); fr. verbr., 14 februari 
1933 (Dall. hebrl .. , 1933, blz. 202). 

Bij afwijking aan de tweede dier voorwaar-

Staat, een oproeping van het Consortium 
v66r het bof ten eincle gemeenverklaring 
van bet arrest ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover bet over de vordering 
van de Belgische Staat tegen Pierard uit
spraak heeft gedaan; beveelt dat melding 
van onderba vig arrest zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing; verklaart onderha vig arrest ge
meen aan bet << Consortium d'Importa
teurs de bois du Nord et d'Amerique 11; 

veroorcleelt Pierard tot de kosten, be
halve deze van de betekening aan bet 
Consortium, waarin die opgeroepene 
wordt verwezen; verwijst de zaak naar 
bet Hof van beroep te Gent. 

22 juni 1956. - F kamer. - Voon!:itter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - TTerslau
rteveT, H. Belpaire. ~ Gelijlclwidende con
cl~~sie, H. R. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. Simont 
en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 22 juni 1956 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - DEBA'l'TEN GESLO
TEN. - NIEUWE ONDERZOEKSiYIAA'l'REGEL. 
VEREISTE VOORWAARDEN. 

2° lVIIDDELEN VAN VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MlllDEL HIERlliT 
Al•'GELElD DAT DE PARTIJEN ZIJN VERSCHENEN 
ZONDER DA'f HUN VERSCHIJNING VOORAF DOOR 
EEN VONNIS BEVOLEN WERD. - VRIJWILLIGE 
VEI!SCHI.JNING DER PAR'l'IJEN. - ]\i[IDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

3° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VRIJWILLIGE VERSCHIJNING. ~ PERSOJN DIE 
VRIJWILLIG VERSCHIJNT DOCH DE MACHT NIET 
HAD OM ALLEEN EEN PARTIJ 'l'E VERTEGEN
WOORDIGEN. - GEEN VRIJWILLIGE VERSCHIJ
NING DEZER PARTIJ. 

1° Na de debatten gesloten te hebben ver
lclac~rcl, vermag cle rechte1· in principe 
slechts tot een ondeTzoelcsmaatTegel 
ove1· te gaan, indien hij vooraf, bij een 
·vonnis waaTbij hij de debatten heT
opencl verlclaa1·t, cleze OiideTzoelcsmaat
·regel bevolen heeft en aan de paiiijen 
toe_qelaten heett op tegenspTaalc uitle!J 
te verschaffen omt1·ent cle nie~twe voor
gestelde elementen (1). 

den, schrijft de wet a an de rechter niet voor, 
in geval van vrijwillige verschijning der par
tijen, hun toe te laten na hun verschijning op" 
nienw te concluderen en te pleiten indien zij 
vroegere yonclnsies genom en he b ben (zie ver.br., 
3 jaiiiiari 1952, A?~'. Ye1·br·., 1952, blz. 206; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 225). 
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.2o Wanneer in burge1·lijlce zalwn de par
tijen, na slniting dm· debatten en op 
verzoelc van cle rechter, v661· deze vrij
willig zijn verschenen en de gevraa,qde 
1titleg hebben verstrelct, zijn zij niet 
meer ontvanlcelijlc om voor het Hot van 
verbrelcing het gebrelc aan vonnis wam·
door hmt verschijning wo1·dt bevolen in 
te 1·oepen (1). (W et!Joek van !Jurgerlijke 
rechtspleging, art. 119.) 

:so Maalct. geen vrijwillige verschijning uit 
van ene partij vom· de 1·echter in b?w
gerlijlce zalcen, de v1·ijwillige verschij
ning van een persoon die de macht niet 
heeft om alleen die pa1·tij te vertegen
woo·rdigen. (Wet!Joek van !Jurgerlijke 
rechtspleging, art. 119.) 

(N. V. BROUWERIJEN ULTRA, T. 
N. V. (( MAL'.rERIE DE BOOR1'MEERBEEK >>.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het !Jestreden 
arrest, op 29 juni 1955 gewezen door het 
Hof van !Je.roep te Gent; 

Over het middel, afgeleid t1it de schen
ding van de artikelen 116, 119 en 470 van 
het Wet!Joek van !Jurgerlijke rechtsple
ging, gezegde artikelen 119 en 470 respec
tievelijk gewijzigd door de artikelen 7 en 
22 van het koninklijk !Jesluit nr 300 dd. 
30 maart 1936, en 97 van de Grondwet, 
doordat het !Jestreden arrest, om recht te 
doen over de vordering van verweerster, 
zijn !Jeslissing steunt op een persoonlijke 
verschijning der partijen in de raadka
mer, op 20 juni 1~55, en, namelijk, op de 
aldaar door J\IIaurrce Heughebaert gedane 
verklaringen, dan wanneer deze laatste, 
beheerder van de aanlegster, geen partij 
in de zaak was, noch gevolmachtigde om 
te verschijnen namens de aanlegster en 
zijn macht om ze te vertegenwoordigen 
althans niet vastgesteld is, dan wanneer 
de debatten door het hof van beroep wa
r·en gesloten geweest en de zaak in beraad 
was gehouden geweest op de openbare 
terechtzitting dd. 9 mei 1955 zonder dat 
de verschijning der partijen is bevolen 
geweest en zonder dat de debatten daarna 
terug geopend werden, en dim waimeer 
de rechter de verschijning van de in ge
ding zijnde partijen, bij uitsluiting van 
alle derden, slechts mag bevelen door een 
vonnis waarin de dag der verschijning is 

(1) Zie Rep. zn·at. d1·. belr;e, vo Compw·ution 
pm·sonnelle, n" 38 en 40 ; GLASSON et TrssrER, 
bd. II, biz. 834, nota 3; DALLOZ, Encyclopedie 
ju•·idique, « Procedure civile et commerciale », 
v' Compa..,tti.on personnelle et inte•·•·ogatoi•·e, 
n'. 34; fr. verbr., 29 januari 1896 (Sirey, 1897, 
I, 72) en 10 december 1902 (ibid., 1903, I, 334). 

aangeduid en hij, na het sluiten der de· 
batten, tot dergelijke onderzoeksmaatre
gel niet mag overgaan indien hij eerst 
niet regelmatig de heropening der debat
ten lleeft bevolen : 

Overwegende dat, volgens de aan het 
hof overgelegde stukken van de proce
dure, het hof van beroep, op 9 mei 1955, 
de debatten voor gesloten heeft verklaard 
en de zaak in beraad heeft gehouden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder heropening der debatten, op 29 juni 
1!J55 gewezen werd ; 

Dat, om de vordering van verweerster 
in te willigen, het nochtans steunt op een 
verklaring, afgelegd door Maurice Heu
ghebaert, een der beheerders van de 
eisende vennootschap, « bij de verschij
ning der partijen in de raadkamer, op 
20 juni 1955 »; 

Overwegende' dat de rechter, na de de
batten voor gesloten te hebben verklaard, 
tot geen onderzoeksmaatregel vermag 
over te gaan zonder vooraf, bij vonnis 
tot heropening van de debatten, gezegde 
maatregel te hebben bevolen en zonder 
partijen toe te laten op tegenspraak de 
bij voorkomend geval bijgebrachte nieuwe 
elementen te bespreken; 

Overwegende, weliswaar - wat de bij 
artikel 119 van het '\Vetboek van burger
lijke rechtsvordering voorziene persoon
lijke verschijning der partijen betreft -
dat de partijen, die vrijwillig verschenen 
zijn en de gevraagde inlichtingen hebben 
verstrekt, niet meer ontvankelijk zijn om 
het gemis aan vonnis, welke de herope
ning der debatten en de persoonlijke ver
schijning heeft bevolen, op te werpen; 

Doch overwegende dat noch uit de vast
stellingen der processen-verbaal der te
rechtzittingen noch nit het bestreden ar
rest blijkt hetzij dat Maurice Heughe
baert de macht zou hebben gehad om, 
alleen, de eisende· vennootschap te verte
genwoordigen, hetzij dat, bij de verschij
nil).g v66r de raadkamer, andere personen 
aanwezig zouden geweest zijn, welke 
zulke macht bezaten; 

Dat het mid del gegrond 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 verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 juni 1956. - 1" kamer. - Foorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Fe1·slag
gever, H. De Dersaques. - Gelijlcl?ti
dencle conclttsie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. P/.eiter, 
H. DeBruyn. 

! 



896 

l e KAMER. - 22 juni 1956 

BEWIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKT!!:. 
HUUROVEREENKOMST WAARIN EEN RECHT TOT 
UITDRIJVING VAN DE HUURDER IN GEV AL VAN 
VERKOOP REDONGEN WORD'!', - SCHENKING 
BEZWAARD MET LASTEN DIE HET MERENDEEL 
VAN DE WAARDE VAN RET GESCHONKEN GOED 
OPSLORPEN. - VoNNIS BESLISSENDE DA'l', NAAR 
DE REDOELING DER PARTIJEN DERGELIJKE 
SCHENKING ONDER DE BEWOORDING VERKOOP 
REGREPEN IS. ~ GEEN SCHENDIJI!G VAN DE 
REWIJSKRACHT VAN DE OVEREENKOMST. 

Schendt de bewijslcracht niet van de 
h~mrovereenlcornst waa1·in bedonrJCn 
worclt clat de aanlcoper, onder zelcere 
·voo1·waarden ae lmnrder zal rno,qen 1tit
dr·ijven in geval van verlcoop, het von
nis tvaarbij beslist worclt flat, naar de 
zin wellce tJartijen ctan het woorcl ver
lcoop hebben wWen geven, door dit 
woonl niet en/eel een ve1·1coop in de ge
rechtelijlce z·in berloelcl worclt doch oak 
nag een schenlC'ing clie bezwaarcl is rnet 
lasten, waa1·rlom· het rnerendeel van 
de waa·rde van het geschonlcen goed 
wonzt opgeslo·rpt. 

(RECQUAERT, '1'. RARAEY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1!}55 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V eurne; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1311} en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, 12 
van de wet van 30 april 1!}51 op de han
delshuurovereenkomsten, met het oog op 
de bescherming van het handelsfonds, en 
97 van de Grondwet, cloordat het bestre
den vonnis beslist << dat de schenking ge
uaan aan Cesar Rabaey onder toepassing 
valt van artikel 11 van de huurovereim
komst tussen partijen ll, dan wanneer ge
zegd artikel 11 het bij artikel 12 van de 
wet van 30 april 1951 bepaald recht tot 
uitzetting slechts bedingt in geval van 
« verkoop ll, en zulks zonuer zijn beslis
sing wettelijk te motiveren : 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
middel aanvoert. het bestreden vonnis 
zich er niet toe tienerkt te beslissen « dat 
de aan Cesar Habaey gedane schenking 
onder toepassing valt van artikel 11 van 
de huurovereenkomst tussen partijeil ll; 

Dat het de reden opgeeft welke zijn 
beslissing rechtvaardigt, alhoewel gezegd 
artikel enkel het « geval van verkoop )) 
voorziet en niet om het even welke ver
vreemding ; 

Dat die reden is dat aan de schenking, 
in onderhavig geval gedaan onder vorm 
van een ascendentenverdeling, een last 
van 400.000 frank verbonden was, dan 
wanneer de totale waarde van het ge
schonken goed op 500.000 frank voor de 
registratierechten geschat was geweest; 

Overwegencle dat, door te beschouwen 
dat een schenking, waarvan de lasten het 
grootste deel van de waarde van het ge
schonken goed opslorpten, diende gelijk
gesteld met een verkoop, in de zin welke 
dit woord, naar de bedoeling van par
tijen, in artikel 11 van de huurovereen
komst heeft, de rechter over de grand de 
bewijskracht van dit contract niet ge
schonden heeft en aan zijn beslissing een 
wettelijke grand heeft gegeven ; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

22 juni 1!}56. - 1 6 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. van Beirs. - Gelij7vl1~irlende 
conclu.sie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Gil
son de Rouvreux en Veldekens. 

l e KAMER. - 22 juni 1956 

VERJARING (IN STRAFZAKEN). 
BURGERLIJKE VORDERING. - VORDERING TOT 
HERSTEL VAN EEN DOOR EEN MISDRIJF VER
OORZAAKTE SCHADE. - VORDERING TE BE
KWAMER TIJDE INGESTELD. - ZIN DEZER BE
WOORDINGEN. 

Orn te bekwnrner tijde te wo1·rlen in,qe-
stelcl naar de zin wellce aan rleze woo·r
den wordt gegeven in het artikel 26 van 
de wet VC£1~ 17 npril 1878, aangevuld door 
artilcel 1 van de wet van 30 rnnart 1891, 
rnoet de burgerlijke vordering tot her
stel van de door een rnisrlrijf veroor
znalcte sehade niet noorlzalceli,ilc inne
steld worrlen v66r het versh-ijlcen vnn 
de wettelijlce terrnijn waarin de p1t
blieke vo1·dering client te worden ·inlJe
steld; er worclt vereist en het volstaat 
clat zij worde ingesteld voomleer de 
verjar,ing vnn de p1tblielce vo1·dering· 
verkregen wordt (1). 

(1) BRAAS, P,·ecis de procedu•·e pfmale, bd. I,. 
n• 258; verbr., 18 october 1948 (A1'1'. Verb7'.,. 
1948, biz. 496'; Bull. en PAsrc., 1948, I, 573) en 
22 mei 1950 (ibid., 1950, I, 666). 
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(BOLLEN, T. llELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 december 1953 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Leu
ven; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de -wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening der 
wetgeving en der reglementen op de po
litie van het verkeer, 25 en 26 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, dit laatste artikel 
aangevuld bij artikel 1 van' de wet van 
30 maart 1891, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger in 
cassatie van zijn bij exploot dd. 19 mei 
1953 ingestelde burgerlijke vordering af
wijst m;n reden dat ze zogezegd ver~aard 
zou zijn, dan wanneer de daden d1e de 
verjaring van de publieke vordering stui
ten insgelijks de verjaring van de burger
lijke vordering stuiten (wet van 17 sep
tember 1878, artikel 25) en het vonnis 
uitdrukkelijk vaststelt dat, daar de ver
jaring van de publieke vordering het 
Iaatst op 16 juli 1952 werd gestuit, zij 
slechts op 15 juli 1953 verkregen was, en 
dan wanneer de verjaring van de burger
lijke vordering, ingesteld - zelfs v66r 
verschillende rechters ~ voordat de pu
blieke vordering verjaard is, geschorst is 
gedurende de behandeling van de eis tot 
herstelling van de schade door het mis
drijf veroorzaakt (wet van 30 maar·t 1891, 
artikel 1, tot aanvulling van artikel 26 
van de wet van 17 avril 1878), en doordat 
het bestreden vonnis aldus de in het mid
del bedoelde wetsbepalingen heeft ge
schonden : 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis en uit de overgelegde stukken blijkt 
dat aanlegger de Be~gische Staat had ge
dagvaard tot herstelling van de schade 
die aanlegger beweerde te hebben onder
gaan ten gevolge van een verkeersongeval 
:veroorzaakt op 10 april 1952 door de be
roepsmilitair Gaston Temmerman, onge
val waarvoor Temmerman veroordeeld 
werd tot een geldboete van 10 frank door 
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van de Krijgsraad te Brussel dd. 16 juli 
1952 wegens inbreuk op artikel 34 van het 
Alg~meen Reglement dd. 1 februari 1934 
over de politie van het verkeer; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de vordering << niet ontvankelijk wegens 
verjaring >> heeft verklaard om reden 
« dat de dagvaarding om v-66r deze recht
bank te verschijnen op 19 mei 1953 werd 
betekend, dus buiten de termijn van een 
jaar die begon te lopen van de dag dat 
het misdrijf werd gepleegd, hetzij op 

VERBR., 1956. - 57 

10 april 1952; dat het tweede lid van ar
tikel 26 van de wet van 17 april 1878, 
gewijzigd door de wet van 30 maart 1891, 
derhalve niet toegepast kan worden>>; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 1 van de wet van 30 maart 1891, wan
neer de burgerlijke vordering, terzelfder 
tijd als de publieke vorclering en v66r 
dezelfde rechter vervolgd, ofwel afzonder
lijk vervolgd, regelmatig ingesteld werd 
te bekwamer tijd, de verjaring, behou
dens afstand van het geding, tegen de 
eiser niet loopt geclurende de behandeling 
van de eis tot herstelling van de schade 
door het misdrijf veroorzaakt; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat, ten gevolge van een daad die de ver
jaring van de publieke vordering geldig 
heeft gestuit - het onderzoek ter terecht
zitting van de krijgsraad op 16 juli 1952, 
- die verjaring eerst op 15 juli 1953 inge
treden is; 

Overwegende dat uit die vaststelling 
vloeit dat op 19 mei 1953, datum van de 
dagvaarding, de burgerlijke vordering te 
bekwamer tijd ingesteld werd; dat ini
mers die laatste woorden in artikel1 van 
de wet van 30 maart 1891 niet betekenen, 
zoals het bestreden vonnis het voorhoudt, 
dat de burgerlijke vordering ingesteld 
moet worden v66r het verlopen van de 
termijn binnen dewelke de publieke vor
dering kon worden << ingesteld )), maar 
wel dat de burgerlijke vordering moet 
worden ingesteld v66rdat de verjaring 
van de publieke vordering verkregen is; 

Overwegende, derhalve, dat door be
doelde burgerlijke vordering verjaard te 
verklaren, het bestreden vonnis het in 
het middel aangeduid artikel 1 van de 
wet van 30 maart 1891 geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten van 
verbreking·saanleg; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel. 

22 juni 1956. - 1" kamer. - Voorz'ittm·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve?·slag
gever, H. Gilmet. - Gelijlclttidende con
clusie, H. R. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleite1·, H. Delacroix. 

2" KAMER. - 25 juni 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING KAN 
WORDEN INGES'l'ELD. - MILITIEZAKEN. 
ADVIES VAN EEN DESKUNDIGE GENEESHEER. 
VOORZIENING NIE'l' ON'l'VANKELIJK, 

__ I 
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Is niet ontvanlcelijlc de voorzieitin.q inge
stelcl tegen het advies ~titgebracht doo1· 
een deslcundige _qeneesheer die een 
dienstplichtige onde1·zocht heett ten ge
volge van ene doo1· de herlce~wings1·aarl 
bevolen inobservatiestelling (1). (Wet 
van 15 juni 1951, art. 51.) 

(BRASSEUR.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de voorziening 
van aanlegger, op 21 april 1956 bij aan
getekende brief aan de griffie van het hof 
gezonden;_ 

Overwegende dat de voorziening gericht 
.is tegen een van een onbepaalde overheid 
uitgaande beslissing, welke de belangheb
bende ingevolge zijn inobservatiestelling 
in een militair hospitaal tot het leger zou 
toelaten; 

Overwegende dat de wet op de dienst
plicht voorziening in verbreking slechts 
toestaat tegen de beslissingen van de her
keuringsraden en van de hoge militie-
raacl; · 

Overwegencle dat de voorziening der
halve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

25 juni 1956. - 2• kamer. - Voorz'itte,·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijklttidende concl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 25 juni 1956 

REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BURGEH
LIJKE VORDERING. - 00NCLUSIES VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ WAARBIJ EEN OMSTAN
DIGE BERAMING VAN DE SCHADE VOORGESTELD 
WORDT. - BESLISSING VASTSTELLENDE DAT 
EEN MATHEMATISCHE RAMING VAN DE SCHADE 
ONMOGELIJK IS EN DE REDENEN VAN DEZE ON
MOGELIJKHEID AANGEVEND. - RAMING « EX 
AEQUO ET BONO)). - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

(1) Vergel. verbr., 29 november 1948 (Bull. en 
PAsrc., 1948, I, 677) en 15 october 1951 (A1'1'. 
Yerb1·., 1952, blz. 62; Bull. en PAsrc., 1952, I, 
66). 

(2) Verbr., 21 februari 1949 (A1·r. Yerb1·., 
1949, blz. 138; Bull. en PASIC., 1949, I, 154); 
13 februari en 13 maart 1950 (AT1'. Yerb1·., 
1950, blz. 396 en 465; Bull. en PAsrc., 1950, I, 

Is 1·egelrnatiu gernotiveercl de beslissinu 
clie, antwoo1·dend OlJ de conclusies waar
bij een omstandige be1·aming van de 
schacle V001'[Jestelrl worclt, vaststelt, de 
redenen daartoe aanoevend, dat het be
palen met volcloende mathematische 
nanwlwnrioheid van het beclntg der be
,·olclcenrle schade onmooel·ijlc is en de 
soharle ex aequo et bono vaststelt (2). 

(MOLLE, T. GULDEMONT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1!}55 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat bij deze beslissing en
kel over de lmrgerlijke belangen uit
spraak wordt gedaan; 

Over het eerste midclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest, na 
vastgestelcl te hebben dat aanlegger, 
slachtoffer van een auto-ongeval waar
voor verweerder verantwoordelijk bevon
den was geworden ten belope van drie
vierden van het door aanlegger geleden 
nadeel, een blijvende werkongeschiktheid 
van 45 t. h. ondergaan had, geweigerd 
heeft aan aanlegger schadevergoeding toe 
te kennen, geraamd op de gebruikelijke 
basis van het ongeschiktheidspercentage, · 
toegepast op het jaarlijks bedrag van zijn 
normale verdiensten met inaanmerkingne
ming van de waarschijnlijke procluctieve 
levensduur en van de capitalisatie tegen 
het normaal percent van 4 t. h., en hem 
slechts een ex aequ.o et bono geraamde 
glo bale vergoecling toegekencl heeft, zon
der de reden op te geven waarom het de 
regelmatig door aanlegger voorgestelcle en 
in het beroepen vonnis toegepaste ra
mingswijze verwon1en heeft, clan wan
neer de bestreden beslissing mi tsdien niet 
wettelijk met redenen omkleed is of al
thans, het Hof van verbreking wegens de 
onduidelijkheicl van de moti.vering van 
die beslissing niet in staa t is de ziens
wijze van de rechters over de grond te 
bepalen nopens de reden waarom zij ge
weigerd hebben de voorgestelde ramings
wijze toe te passen en derhalve het hof 
in de onmogelijkheid stelt de wettelijk-

422 en 495) ; 6 juli 1953 (A1'1'. Ye,-b,·.; 1953, 
blz. 762; Bull. en PASIC., 1953, I, 880) en 
nota 2 onder verbr., 15 mei 1950 (A1'1'. Ye1·br., 
1950, blz. 584; Bull. en PASIC., 1950, I, 652); 
16 mei 1952 (A1"1·. Ye1·b1-., 1952, blz. 518; Bull. 
en PAsrc., •1952, I, 597); 5 en 26 januari 1953 
(A1T. Ye1·b,·., 1953, blz. 264 en 351; Bull. en 
PASIC., 1953, I, 297 en 394). 
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heid van de bestreden beslissing te toet
sen: 

Overweg1mde dat het bestreden arrest, 
om de raming ex aeqno et bono van de 
materii~le schacle en cle verwerping van 
de ramingswijze door aanlegger voorge
stelcl en gesteuncl op de graad van werk
ongeschiktheid, het bedrag van het loon, 
de waarschijnlijke levensduur en de ge
bruikelijke capitalisatievoet te rechtvaar
digen, beslist clat rekening moet worden 
gehouden 11 met de zeer gtmstige omstan
digheden waarin de burgerlijke partij 
haa1' wedcle integraal ontvangen heeft ge
clurencle de zes eerste maanden onge
schiktheicl, ingevolge haar statuut als on
clerwijzer, en naclerhancl ter uitvoering 
van het contract waarcloor zij verbonclen 
was met cle gemeente jegens welk;e zij 
haar normaal werk presteercle ll; 

Overwegcncle dat cleze reden noch on
duidelijk, noch dubbelzinnig is; dat zij 
duidelijk de reden aangeeft niet van een 
afschafling van de vergoecling uit hoofcle 
van stoffelijk nadeel, maar van de rege
ling ervan gelet op het vermelcl element, 
hetwelk het niet mogelijk maakte het be
drag van de schacle met een wiskundige 
nauwkeurigheid vast te stellen; 

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

25 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzittm·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Neveu. - Gelijlcluidende conclnsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. Struye en Gilson de Rou
vreux. 

2e KAMER.- 25 juni 1956 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARHESTEN. -. SrRAFZAKEN. - TEGEN
S'l'RIJDIGE BEW'"EEGREDENEN. - GEBREK AAN 

MOTIEVEN. 

2° VERBREKING. - DR•AAGWIJDTE. 
V003ZIENING DOOll. DE BEKLAAGDE INGESTELD. 
- VERBREKING VAN DE OVER. DE PUBLIEKE 
VORDERING GEWEZEN BESLISSING. - BRiENHT 
DE VERBREKING MEDE VAN DE NIET UITEINDE
LIJKE OVER DE VORDERING VAN DE BU'll•GER
LJ,JKE PARTIJ GEWEZEN BESUSSING. - ZEL~'S 
IN GE\'AL \'AN AFSTAND VAN DE DOOR DE BE
KLAAGDE 'l'EGEN DIE BESLISSING INGESTELDE 
VOORZIENING. 

3° VERKEER. - ARTIKEL 48, 5, VAN DE 
WEGCODE VAN 8 APlHL 1954. - VOETGAN
GERS. - 0VERSTAPPEN VAN DE RIJWEG. -
DOORGANG VOOR VOETGANGERS. - VOORAF 
TE NEMEN VOOR•ZORGEN. 

1 o De besl-issin,q die op tegenst·rijdige be
weertredenen ·is geg1·ond, is niet regel
matig gemotivee1·d (1). (Gromlwet, arti
kel !J7.) 

2° De ve1·brelcing otJ de voo·rz·iening van 
cle belclaagde va·1~ de over de pttblielce 
vordering gewezen beslissing van ve·r
·OOrdeling brengt de ve·rbrek·ing merle 
van de niet tt.iteindel-ijlce ove1· rle vor
de!-ing van de bttt·gerl-ij lee pa1·t·ij gewe
zen· beslissin,q, zelfs tvanneer de be
lclaagde afgezien heeft van :<;ijn voo·r
ziening tegen laatstgemelde beslis
s·ing (2). 

3° De voetrJcmge-r clie om cle !'ijweg ove·r 
te stappen gebnt-ilc maalct van een daa!'
toe aangewencle cloorganr1 voo1· voetgan
ge•I'S tvonlt niet vrijgesteld vwn cle ve·r
plichting, voo·raleer er in te gaan, zich 
er van te VCI'!Jewissen dat hij het doen 
lean zonder het verkeer van de wegge
brttilcer/1 te hincleren. (Wegcocle van 
8 april 1954, art. 48, 5.) 

(DEGUELDHE, '1'. VANDEN BERGHE.) 

ARREST. 

HET HO:I!'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2G november 1!J55 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Heclltbank te Charleroi; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de ten 
laste van aanlegger ingestelcle publieke 
vordering : 

Over het micldel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 26, 1°, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, houdende alge
meen reglement op de politie van lwt 
wegverkeer, en 9·7 van•de Grondwet, door
clat het bestreden vonnis, met wijziging 
van de beroepen beslissing, ten laste van 
aanlegger in verbreking bewezen ver
klaarcl heeft de inbreuk op artikel 26, 1 o, 

van de vVegcocle, en dienvolgens de in
breuk op de artikelen 418, 420 van het 
Wetboek van strafrecht, en hem uit 
hoof de van die telastleggingen tot 15 fr. 
geldboete veroordeelcl lleeft, om de reclen 
dat hij het kruispunt waarop het ongeval 
plaats gegrepen heeft met een zodanige 
snelheicl had dienen op te rijden clat hij 
voorbereicl was op ieclere hindernis die 
steeds te voorzien is op elke plaats met 
een clruk verkeer, en onder meer op het 
zelfs foutieve oversteken van de rijbaan 

(1) Ve;-br., 4 juli 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1200). 

(2) Verbr., 7 februari 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 599, en nota 2, biz. 600). 
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door een voetganger, dan wanneer, an
derzijds, het bestreden vonnis erop wijst 
dat aanlegger in verbreking, vooraleer 
het kwestieuze kruispunt op te rijden, 
met een normale silelheid reed en da t op 
het ogenblik toen Vanden Berghe zich op 
de doorgang voor voetgangers heeft be
geven het hem niet meer mogelijk was 
zijn snelheicl doeltreffend te minderen, en 
clan wanneer, in elk geval, het feit dat 
een wegg·ebruiker de rijbaan foutief over
steekt, niet altijcl kan worden voorzien 
op een plaats waar het verkeer clruk is : 

Overwegencle clat de rechter over de 
grond, na de op artikel 27 van het alge
meen reglement van 8 april 1954 gesteun
de telastlegging onclerzocht te hebben, cle
zelve buiten beschouwing laat om de re
den clat aanlegger, toen hij het kruispunt 
opreed, met een normale snelheid reed 
en dat, op het ogenblik toen Vanden 
Berghe zich op de cloorgang voor voet
gangers heeft begeven, het hem niet meer 
mogelijk was zijn snelheid cloeltreffencl 
te minderen; 

Overwegencle clat de rechter over de 
groncl, vervolgens de op artikel 26 ge
steuncle telastlegging onclerzoekencl, ze 
bewezen verklaart om de reclen clat aan
legger <<wist clat cle plaats gevaarlijk is 
en het verl,eer er zeer druk is, dat hij 
derhalve alleen reeds uit voorzichtigheid 
dat kruispunt met een zoclanige snelheia 
cliencle op te rijclen clat hij voorbereicl 
was op ieclere hinclernis, die steeds te 
voorzien is op elke plaats met• een druk 
verkeer, en onder meer op het zelfs fou
tieve oversteken van de rijbaan door een 
voetganger; dat Degueldre bijgevolg zijn 
snelheid niet geregeld heeft in de mate 
door de belemmering cler plaats, vereist ll ; 

Overwegencle dat het tegenstrijclig is te 
verklaren, enerzijcls, clat een bestuurder 
een kruispunt en eep cloorgang voor voet
gangers met een normale snelheid opge
reclen is, hoewel het hem niet meer moge
lijk geweest is claarop zijn snelheid doel
treffend te minderen om een voetganger 
te vermijclen die het kruispunt en de 
gemerkte cloorgang overstak, en ancler
zijcls dat die bestuurcler bewust kruis- ' 
ptmt 'en bedoelcle cloorgang· met een zoda
nige snelheicl is opgereden clat zij het 
hem niet mogelijk gemaakt lleeft clie hin
clernis, clie nochtans kon voorzien worden, 
te vermij den; 

Dat llet middel gegroncl is; 
II. In zover cle voorziening gericht is 

tegen de beslissingen gewezen over de 
tegen aanlegger door de vennootschap 
<< L'Urbaine ll en door Peeters ingestelde 
burgerlijke vorcleringen : 

Overwegencle dat de verbreking van de 
beslissing, gewezen over de ten laste van 
aanlegger ingestelde publieke vor.dering, 
verbreking met zich brengt van de over 

cUe burgerlijke vorderingen gewezen be
slissingen ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de door 
Vanden Berghe tegen aanlegger ingestel
de burgerlijke vorclering : 

Overwegende dat aanlegger verklaar<l 
heeft van zijn voorziening afstand te 
doen; 

Overweg·ende evenwel dat die afstand 
niet met een berusting kan gelijkstaan, 
vermits de bestreden beslissing geen eind
beslissing is naar de zin van artikel 416 
van het vVetboek van strafvorcleringen en 
<leswege in de staa t der zaak niet voor 
een ontvankelijke voorziening vatbaar 
is; 
. Overwegende, derhalve, dat de verbre

king, op de voorziening van aanlegger, 
beklaagde, van de beslissing van veroor
deling op de pnblieke vordering, verbre
king met zich brengt van de niet defini
tieve beslissing, gewezen over de vorde
ring van de burgerlijke partij Vanden 
Berghe, welke beslissing het gevolg is van 
de eerste; 

IY. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorclering, door 'aanlegger tegen 
Vanden Berghe en Peeters ingesteld : 

Over het micldel, afgeleicl uit de scherr
ding van de artikelen 48, 5, van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, houclen
de algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaancle titel be
vattende van het Wethoek van rechtsple
ging in strafzaken, 1382 en 1383 van het 

· Burgerlijk vVetboek, en 97 van de Groncl
wet, doorclat het bestreden vonnis clame 
Vanden Berghe van de tegen haar voorge
brachte telastlegging vrijgesproken en de 
rechtbank onbevoegcl verklaard heeft om 
van de burgerlijke vorclering van aanleg
ger in verbreking kennis te nemen, om de 
reden dat de voetgang·ers << het verkeer 
op toelaatbare wijze mogen hincleren, 
voor zoveel zij zulks in de gemerkte door
gangen doen Jl, clan wanneer de voetgan
gers zich op de rijbaan niet mogen bege
ven dan na zich ervan vergewist te heb
ben dat zij het kunnen doen zonder het 
verkeer van de voertuigbestuurders te 
hincleren, om het even of clat oversteken 
gebeurt op een dom·gang voor voetgangers 
of buiten dergelijke dom·gang : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
beslist dat Yanden Berghe niet verplicht 
was zich ervan te vergewissen of zij de 
rijbaan kon oversteken zonder het ver
keer te hinderen, en dat zij zelfs het ver
keer mocht hinderen om de reden dat zij 
van een cloorgang voor voetgangers ge
bruik maakte; 
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Overwegende dat artikel 48, 5, lid 1, 
van het algemeen reglement aan de· voet
gangers die de rijbaan willen oversteken, 
onder andere de verplichting oplegt, voor
aleer zich op die baan te begeven, zich 
ervan te vergewissen dat zij het kunnen 
doen zonder het verkeer van de bestuur
ders te hinderen; dat naar luid van het 
tweede lid, zij op de plaatsen waar dicht
bij een doorgang voor voetgangers is, zij 
hiervan gebruik moeten maken; dat deze 
bijkomende verplichting hen niet ontslaat 
van het aldus in het vorige lid gestelde 
verplichting; 

Dat het bestreden vonnis, uoor het te
gendeel te beslissen, artikel 48, 5, van het 
algemeen reglement van 8 april 1954 ge
schonden heeft; 

Dat het micldel gegrond is; 
Om die redenen, clecreteert de afstaml 

van de voorziening, uoor aanlegger inge
steld tegen de beslissing gewezen over de 
door VandenBerghe tegen hem ingestelde 
burgerlijke vordering; verbreekt het be
strede:ti vonnis, behalve in zover hPt, over 
{!e publieke vorllering beslissend, Vanden 
Berghe vrijspreekt en Peetexs buiten d~e 
zaak stelt; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gernaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten de Staat ten 
laste; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Hechtbank te Ber
gen, in hoger beroep uitspraak cloende. 

25 juni 195G. - 2" kamer. - Yoo1·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Yerslaggever, 
H. Neveu. - GeUjlcluidende conclns·ie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Hyn. 

2" KAMER. - 25 juni 1956 

1o VEHKEEH. - HANGORDE DER WEGEN. 
ARTIKEL 51, 2°, VAN DE WID3CODE VAN 1 FE
RR.UARI 1934. - 0PENBARE WEG DIE OVER 
HE"l' KRUISPUN'l' NIET VOORTLOOPT. - BE
GRIP. 

2o VERKEEJH. - ARTIKEL 51, 2°, VAN DE 
~'EJCODE VAN 1 FEBRUARI 1n3!. - BESLIS
SING DAT EEN OPENBARE WEG 'OVER, RET 
KRUISPUNT YOORTLOOP'l' OF NIET VOORT
LOOPT. -· BESLISSING GEGROND OP DE PLAATS
GE3TEL'IENIS. - SOUYEREINE BJOOORDELING 
DOOR DE RECHTER OVER DE GRDND. - BEPER
KING. 

3° VEJRKEJEJR. - ARTIKEL 31, 19 EN 2°, 
VAN DE .WJiJJCODE YAN 1 FEBRUARI 193±. -

(1) Verbr., 13 juni 1955 (Bull. en PASIC., 

1955, I, 1116). 
(2) Verbr., 31 october 1955 (s·uz;ra, biz. 158; 

Bull. en PASIC., 1956, I, 199). 

NIET ONVERENIGBARE BEPALINGEN. - VooR
WERP VAN ELKEEN DEZEm. llEPALINGEN. 

1 o Met het oog op de toepassinrJ van de 
bepal-ini;en van de W egcode van 1 fe
brnari 1984, rnaalct een openba1·e weg 
de voortzetting ~~it ove1· een lcn~isp·unt 
van een e1· op inlopende weu. wannee-r 
hij d·ient voo·r het nonnnal doon·ijden 
van het ver·Jceer op rZeze wea (1). (Arti
kel 51, 2°, van de vVegcolle van 1 fe
bruari 1934.) 

2° De rechte1· over rle aroncl, stennentl op 
de plaatsuesteltenis en op lle verkeers
stroom. beoonleelt so-nve1·ein of een 
openba-re ·t.veu zieh al rlan niet over een 
lcnt.ispunt voortzet, op voonvaarde het 
-wettel-ijk beurip van een zich over een 
lcnt.ispu.nt 1j0o1·tzettentle wea niet te 
mis kennen (2). (Wegcoil~e van 1 februari 
1!l34, art. 51, 2°.) 

3° Zijn niet onve1·enigbawr rle bepalinu 
. van a1·t-ilcel 31, 1°, van rZe ·weucode van 
1 febn~a'l·i 193.] naa1· l1tirl waa1·van cle 
1veggebh~iker rl·ie links afslnnt zo ruirn
schoots moaeli.ilc de linkerbocht nemen 
moet, en rleze van artilcel 31, 2°, van de
zel.ftle carle k·rachtens llewellce, b·ij het 
narle·ren ·van een kntispnnt, de wegge
bnt.ilcers d·ie linlcs 1villen afslaan zoveel 
rnogelijlc naaT l·inlcs moeten 1~itwijlcen 
zontler evenwel · het ~tit tegenoveraestel
tle richtina komencl verkeer te hincle
ren,· rle eerste dezer betJalin_qen is van 
toepassin.IJ bij het naderen van een 
lcruisp~tnt, tlewijl de tweerZe bepaalt hoe 
de weuuelwnilcer zich ten hoogte van het 
lcrlt'ispunt in de bocht zelf gerlragen 
rnoet (3). 

(MANNERIE, '!'._ GOE'l'HALS.) 

ARRES'l'. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op G december 1955 in hoger be
roep en op verwijzing gewezen door de 
Oorrectionele Hecht bank te Dinant; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
clering, tegen aanlegger ingesteld : 

Overwegende dat de bestreclen beslis
sing de strafrechtelijke vorclering door 
verjaring vervallen verklaart, aanlegger 
ontslaat van de door de eerste rechter 
tegen hem uitgesproken veroorllelingen 
en de kosten van alle aanleggen de Staat 
ten laste laa t ; 

Dat, in zover zij dit gedeelte van het 

(3) Verbr., 9 maart 1953 (Arr. Ve1·b1·., 1953, 
blz. 470; Bull. en PAsrc., 1953, I, 531); 21 fe
bruari 1955 (A1·1·. VerbT., 1955, blz. ·521; Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 672). 
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dispositief bedoelt, de voorziening voor 
aanlegger van belang ontbloot en der
halve niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de res
pectieve burgerlijke vorderingen van aan
legger tegen verweerder Goethals en van 
deze tegen aanlegger : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen g7 van de 
Grondwet, 51, 2°, 54 en 55 van het ko
ninklijk besluit van 1 februari 1g34, hou
dencle Algemeen Reglement op de politie 
van het verkeer, doordat het bestreden 
vonnis, om te oordelen dat de rue de la 
Dodane, welke aanlegger kwam uitgere
den, niet in enige andere weg venler 
loopt, en dat de rue d'Hastedon, welke 
verweerder kwam uitgereden, voorbij de 
aansluiting in de rue des Oombattants 
verder loopt, en om clienvolgens te beslis
sen dat aanlegger voor verweerder de 
doorgang moest vrijlaten, steunt op cri
teria welke niet stroken met het regle
mentair begrip van de voorbij een aan
sluiting verder lopende weg : 

Overwegende dat, voor toepassing van 
de bepalingen van de vVegcode van 1 fe
bruari 1!134, een openbare weg voorbij de 
aansluiting de voortzetting is van een aan 
de andere kant van die aansluiting gele
gen weg, wanneer hij hoofdzakelijk client 
voor het normaal doorrijden van het ver
keer op deze laatste weg; 

Overwegende, enerzijds, dat, om de be
vinding te weigeren dat de rue de la Do
dane voorbij haar aansluiting met de rue 
d'Hastedon en de rue des Oombattants 
verder loopt, het bestreden vonnis erop 
wijst dat cc de rue de la Dodane in geen 
andere straat verder loopt, naardien noch 
de verkeersstroom, noch het wegdek der 
straten, noch de as der straten een straat 
aanwijzen waarop het verkeer van nit de 
rue de la Dodane normaal doorrijdt ll ; 

Overwegende dat de laatste twee aan
geduide omstandigheden als overtollig 
voorkomen; · 

Overwegende, anderzijds, dat, om aan 
te nemen dat de n1e d'Hastedon voorbij 
de aansluiting verder loopt in de avenue 
des Oombattants, het bestreden vonnis 
zegt cc dat cle verkeersstroom welke nor
maal van de rue d'Hastedon naar de 
avenue des Oombattants plaats vindt tot 
het dwingend besluit leldt dat de eerste 
in laa tstgenoemde verder loopt ll ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond mitsdien souverein vaststelt, vol
gens de gelegenheid der plaats en de ver
keersstroom, zonder het begTip van open
bare weg die al dan niet voorbij een aan
sluiting verder loopt te miskennen, dat 
de rue de la Dodane, voorbij de aanslui
ting, geen normale doorrij heeft, en dat 
de rue d'Hastedon voorbij de aansluiting 

haar normale en voornaamste doorrij 
heeft in de avenue des Oombattants; 

Dat het middel niet kan slagen; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schencling van de artikelen g7 van de 
Grondwet en 31 van de Wegcode van 1 fe
bruari 1!134, doordat het bestreden vonnis 
tegen aanlegger de inbreuk op artikel 31, 
1 o, van evengemelde code bewezen ver
klaart, zonder het verweer te behandelen 
dat aanlegger aan de telastlegging tegen
wierp, en dan wanneer de weggebruiker 
die het voorschrift van het 2° van voor
meld artikel 31 in acht neemt, in de on
mogelijkheid verkeert insgelijks het voor
schrift van het 1 o van hetzelfde artikel 
na te komen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, tot afwering van de 

telastlegging waarvan in het middel 
sprake is, aanlegger deed gelden dat cc zo 
hij naar de linker kant van de rue de· 
la Dodane toe gestuurd heeft ll, de reden 
daartoe is dat hij, een kruising naderend 
en links moetemle afslaan om de rue du 
Pont du Tunnel in te rijden, hij de hem 
bij artikel 31, 2°, van de vVegcode opge
legde verplichting in acht genomen had, 
zodat hij de hem volgende weggebruikers 
in staat stelde hem reehts voorbij te rij
den, en dat mitsdien geen inbreuk op ar
tikel 31, 1°, te zijnen laste als bewezen 
kon aangezien worden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst ccdat artikel 31, 1°, op grond 
waarvan Mannerie bovendien vervolgd 
was, slechts het geval betreft waarin de 
weggebruiker werkelijk links afslaat en 
niet het geval waarin hij zich daarop 
voorbereidt; dat, waar Mannerie zijn 
zwenking begonnen was, er nit de aandui
dingen van het bij het proces-verbaal ge
voegd plan blijkt dat hij in strijd met 
het voorschrift van artikel 31, 1 o, van de 
Wegcode links is afgeslagen; dat arti
kel 31, 2°, ter zake geen toepassing meer 
vindt 'l; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus op aanleggers verweer een passend 
antwoorcl verstrekt; , 

Dat dit onderdeel van het middel' in 
feite niet opgaat; 

Over het tweecle onclerdeel : 

Overwegende clat de bepaling van arti
kel 31, 1°, van de Wegcode van 1 februari 
1!134, luiclens welke · de weggebruiker de 
linkerbocht zo ruim mogelijk moet ne
men, en de bepaling van artikel 31, 2°, . 
van dezelfde code, volgens welke, bij ~1et 
naderen van een splitsing, aansluiting of 
kruising de weggebruikers die links wil
len afslaan zoveel mogelijk naar lin]>:s 
moeten uitwijken, zonder evenwel hei 
verkeer te hinderen dat nit de tegenover
gestelde richting komt, niet onverenig-
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baar zijn; dat de tweede toepassing vinclt 
bij het nacleren van de aansluiting, split
sing of kruising, terwijl de eerste de rij
wijze voorschrijft welke ter hoogte van 
de kruising in de bocht zelf in acht rnoet 
worden genomen; 

Overwegencle clat, door te verklaren 
<< dat artikel 31, 2°, ter zake g~en toepas
sing meer vindt ll, en door te beslissen 
dat aanlegger, die zijn bocht begonnen 
was, in strijd met het voorschrift van ar
tikel 31, 1 o, links is afgeslagen, het be
streden vonnis geen cler in het miclclel 
aangeduide be11alingen geschonden heeft; 

Dat het tweecle onderdeel van het von
nis niet gegrond is; 

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

25 juni 1956. - 26 kamer. - Voorz'itter, 
H. Fettweis, voorzitter. - TTersla.ggevcr, 
H. Moriame. - GcUjklwidencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 25 juni 1956 

ARBEIDSONGEV AL. - BASISLOON. 
BIJ TUSSENPOZEN ARBEIDENDE WERKVROUW. 

TOE?ASSING VAN ARTIKEL 6, LID 5, VAN 
DE SAMENGESCHAKELDE WETIEN BETREFFENDE 
DE VER<GOEDING DER SCHADE VOOR1'SPRUI
TEND;E UIT DE ARllEID~ONGEVALLEN. - WE'lTE
LIJKHEID. 

Inclien, volgens de vaststelUngen van ae 
rechter over ae !J1'0IUl,. een we1·1cv1·ouw 
bij tttssenpozen bij werlc_qeve·rs werlc
zaam is geweest, llienf als basisloon tot 
berelcening van ae wegens een arbe·ids
ongeval verschnlcligde ve1·goecling in 
aanmerlcing te wo1·clen genomen het 
werlcez.ijlc ve1·kregcn loon in het beclrijf 
waa1· het ongeval zich hceft voo1·geclaan, 
venneerclercl met de hypothetische be
zolcliging met betrclcking tot cle we·rlr
loze ·1tren, cleze laatste bezolcliging beTe
lcend mits inachtneming van het be
dmg van het op het orJenblik van het 
ongeval in het bed1"ijf betaald loon en 
van cle nonnale flmw van de arbeicl ener 
we'l'lcvronw (1). (Samengeschakelde wet-

(1) Over de draagwijdte van het artikel 6, 
lid 5, van de op 28 september 1931 samenge
schakelde wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de arbeidsonge
vallen, zie memorie van toelichti:ng en verslag 
van de centrale sectie van de Kamer van volks
vertegenwoordigers met betrekking tot de wet 
van 18 juni 1930 (Pasin., 1930, blz. 325, kol. 2, 
en biz. 341, kol. 2) ; DELARUWIERE en NAMECHE, 
n" 331 tot 3M; verbr., 11 juni 1953 (Arr. 
Ve1·br., 1953, biz. 690; Bull. en PAsrc., 1953, I, 

ten van 28 september 1931, art. 6, lid 5 ; 
besluitwet van 20 september 19'45, art. 1 
en 2.) 

(N. V. (( BOULANGERIE BLOMMAR1' ll, 

T. VERZEKERINGSVENNOO'l'SCHAP (( L'ABEILLE ll.) 

ARREST. 

HET HOI!'; - Gelet 011 het bestreden 
arrest, op 15 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat bij het bestreden ar
rest enkel over de burgerlijke vordering 
van verweerster uitspraak wordt geclaan; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van l.le 
Gronclw:et, 6, inzonderheia lid 5, van de 
wetten, samengeordend bij het koninklijk 
besluit van 28 september 1931, betreffende 
l.le verg·oeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, cloordat het bestre
den arrest, na de eis van de burgerlijke 
partij « L' Abeille ll (thans verweerster in 
verbreking), ingewilligd te hebben, welke 
ten doel had van aanlegster in verbre
king, voor het litigieuze ongeval burger
l~jk verantwoorl.lelijke derde, terug·beta
llng te bekomen van cle sornmen welke 
zij ten gevolge van het ongeval als ver
zekeraarster van de werkgever van het 
slachtoffer uitgegeven had bij toepassing 
van de wetgeving op de vergoel.ling van 
de schade voortspruitende uit arbeidson
gevallen, beslist, om het basisloon van het 
slachtoffer te bepalen, dat er aanleiding 
is om, bij toepassing van artikel 6, lid 5, 
van de samengeordende wetteri, bij de 
werkelijke bezoldiging een onderstelde 
bezolcliging die betrekking heeft op de 
uren waarop niet werd gearbeid, te voe
gen, deze laatste bezoldiging berekend 
naar de maatstaf van arbeidsdagen van 
ten minste acht uren, zulks om de reden 
clat het aantal uren tijl.lens welke het 
slachtoffer bij zijn werkgevers te werk 
gesteld was geringer was dan het nor
maal aantal arbeidsuren van een werk
vrouw, en dat het een vaststaancl gebruik 
is de werkvrouwen geheel de dag, dit is 
ten minste acht uren, te werk te stellen, 
clan wanneer artikel 6, lid 5, van de sa
mengeordencle wetten bepaalt dat het nor-

791, en nota onder dit arrest) ; 5 november 
1953 (An·. Verb1·., 1954, blz. 142; Bull. en 
PAsrc., 195·1, I, 166) en 27 mei 1955 (Arr. T'm·br., 
1955, biz. 810; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1065). 

Over de draagwijdte van de artikelen 1 en 2 
van de besluitwet van 20 september 1945 waar
bij de wetgeving betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeidsongeval
len op de dienstboden toepasselijk gemaakt 
werd, raadpl. verbr., 27 juni 1955 (A1·r. YeTb1·., 
1955, biz. 872; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1156). 
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maal aantal arbeidsuren waarmede reke
ning moet gehouden worden dat is van de 
in de onderneming zelf gepresteerde uren, 
en doordat het bestreden arrest geen ant
woord verstrekt op het in de conclusies 
van aanlegster in verbreking ingeroepen 
middel waardoor deze deed gelden « clat 
het niet bewezen was dat het slachtoffer 
niet arbeidde tijdens een aantal uren clat 
overeenstemt met de normale arbeidsdliur 
in cle onderneming ll : 

Overwegentle dat het bestreden arrest 
in feite aanneemt << clat het slachtoffer 
van het ongeval bij tussenpozen bij haar 
werkgevers arbeiclcle en dat het aantal 
uren tijdens W!)lke het daar arbeiclde ge
ringer was dan bet normaal aantal ar
beidsuren van een werkvronw ll ; 

Dat bet ernit afieidt dat er gronden 
zijn om, overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
van de samengeordende wetten betreffen
cle de vergoeding van de schacle voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, « bij 
de werkelijke bezoldiging de theoretische 
bezolcliging voor de werkeloze uren te 
voegen, namelijk in het totaal wat zij 
had knnnen verclienen inclien zij aanhou
clencl en regelmatig aan het werk ware 
geweest ll; 

Dat het tenslotte oordeelt dat, voor een 
werkvrouw, «voile tewerkstelling ll, 1net 
drie honderd dagen 11er jaar overeen
stemt, en « clat het een vaststaand ge
bruik is de dienstboden, daarin begrepen 
de werkYronwen, geheel de dag, dit wil 
zeggen ten minste acht nren, te werk te 
stellen ll; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat bet' 
arrest, door de eerste van voormelde be
schouwingen, een passend antwoord ver
strekt op de eenvoudige stelling, door 
aanlegster bij conclusies gedaan, « dat h~t 
niet bewezen is dat het slachtoffer niet 
arbeidde tijdens een aantal uren dat over
eenstemde met de normale arbeidsdunr 
in de onderneming ll; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
meergemeld artikel 6, lid 5, in twee on
derscheiden en onafhankelijke onclerstel
lingen van toepassing is, namelijk wan
neer de arbeider bij tussenpozen arbeidt, 
ofwel wanneer hij dagwerk verricht dat 
een geringer aantal uren bedraagt dan 
het getal der gewone arbeidsuren in de 
onderneming; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door allereerst erop te wijzen, zondel' in 
dit opzicht aangevallen te zijn, dat bet 
slachtoffer van het ongeval bij tnssenpo
zen bij haar werkgevers arbeidde, sonve
rein vaststelt dat een dier onderstellingen 
ter zake ve1·vnld is, en aldns wettelijk 
de door het hof van beroep gemaakte toe
passing van voormeld artikel 6, lid· 5, en 
van de daarin bepaalde onderstelde bezol
diging rechtvaardigt; 

Dat de andere door de rechter in hoge:r
beroep tot staving van die beslissing ge
geven beschouwingen dienvolgens overtol
lig zijn; dat, in zover het daartegen op
komt, het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
wettelijke of reglementaire voorschriften 
waarbij voor de werkvronwen het nor
maal aantal arbeidsnren is bepaald, het 
op de rechter over de grond rust dat aan
tal vast te stellen in de grenzen van de 
vigerende wetgeving over de arbeidsduur; 

Dat, waar het de arbeidsduur volgens 
het gebruik op acht nren per dag schat 
en aan het slachtoffer schadevergoeding 
verleent, geraamd onder meer up grond 
van een op die basis berekende onder
stelde bezoldiging, het bestreden arrest 
geen der in het middel aangednide wets
bepalingen schendt; 

Waarnit volgt dat geen van de onder
clelen van bet micldel kan aangenomen 
worden; I 

Over het tweetle middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet 6, inzonderheid leden 4 en 5, 
van de ~etten, samengeordend bij het 
koninklijk beslnit van 28 september 1931, 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongeva1len, 
en 2 van de besluitwet van 20 september 
1945, waarbij de wet betreffende de ver
goeding der schade voortsprnitende uit 
arbeidsongevallen op de dienstboden 
wordt toepasselijk gemaakt, doordat het 
bestreden arrest, na cle eis van de bnrger
lijke partij « L' Abeille ll (thans verweer
ster in verbreking) ingewilligd te hebben, 
beslist dat er tot vaststelling van de ver
goedingen grond is om het loon van het 
slachtoffer van het arbeidsongeval te be
rekenen op de grondslag van een dagloon 
van 110 frank, dan wanneer het vaststelt, 
enerzijds, dat « het loon van het slacht
offer, toen het ongeval plaats had, het 
door haar werkgever aangegevene was, 
dit is 110 frank per dag ll, en anderzijds, 
« dat in de loop van het tijdbestek gedu
rende hetwelk zij bij de beer Dejardin 
werkte, het slachtoffer insgelijks als 
werkvrouw bij een beer Morianx in 
dienst was, dat derhalve het haar nit 
dien hoofde ni tbetaalde loon, naar luid 
van artikel 2 van de beslnitwet van 
20 september 1945, zou moeten aangezien 
worden .als haar « op het ogenblik ll van 
het ongeval uitgekeerd zijnde, evenals het 
loon dat zij bij Dejardin genoot ll, en dat 
« gezien het feit dat... het aantal nren 
clat zij (het slachtoffer) er (bij haar werk
gevers) arbeidde geringer was dan het 
normaal aantal arbeidsuren van een 
werkvronw, er grond is om, overeenkom
stig artikel 6, paragraaf 5, bij de werke
lijke bezoldiging van bet slachtoffer de 
theoretische bezoldiging voor de werke-
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loze uren te voegen ll, doordat deze tegen
strijdige constataties het Hof van verbre
ll:ing in de onmogelijkheid stellen na te 
gaan op welke werkelijke bezoldig'ing de 
rechter over de grond gesteund heeft om 
de wettelijke vergoedingen vast te stellen, 
en of de in het middel aangeduide bepa
lingen juist zijn toegepast geworden : 

Overwegende dat, na beslist te hebben 
dat het loon van het slachtoffer op de 
dag van het ongeval 110 frank per dag 
was, het arrest releveert << dat in de loop 
van de tijdruimte gedurende welke zij 
bij de heer Dejardin werkte, het slacht
offer insgelijks als werkvrouw bij een 
heer :Moriaux in dienst was, dat derhalve 
het haar uit dien hoofde uitbetaalde loon, 
naar luid van artikel 2 van de besluitwet 
van 20 september 1945, zou moeten 'aange
zien worden als haar op het ogenblik van 
het ongeval uitgekeerd zijnde, evenals het 
loon dat zij bij de heer Dejardin genoot; 
dat, bij toepassing van artikel" 6, lid 4, 
van de wet op de arbeidsongevallen, de 
samenvoeging van die twee lonen ter zake 
theoretisch voor de berekening van de 
vergoeding tot basis zou moe ten dienen ll; 

Dat het echter onmiddellijk na die 
theoretische beschouwingen als volgt 
voortgaat : « Overwegende, evenwel, dat 
gezien het feit dat het slachtoffer bij tus
senpozen bij haar werkgevers arbeidde, 
en dat het aantal uren dat zij er arbeidde 
geringer was dan het normaal aantal 
arbeidsuren van een werkvrouw, er grond 
is, overeenkomstig artikel 6, lid 5, om bij 
de werkelijke bezoldiging van het slacht
offer de theoretische bezoldiging te voe
gen voor de werkeloze uren ... ll; 

Overwegende dat tussen deze twee reek
sen van beschouwingen, welke op twee 
onderscheiden gedachtengangen betrek
ll:ing hebben, geen tegenstrijdigheid 
heerst; dat de rechter over de grond 
ll:laarblijkelijk de in de eerste beschou
wingen behandelde onderstelling ter zijde 
gelaten heeft, om zijn dispositief uitslui
tend op de laatste beschouwingen, waarin 
generlei tegenstrijdigheid schuilt, te gron
den· 
D~t het middel in feite niet opgaat; 

Orne die redenen, verwerpt de voorzie-

(1) Verbr., 6 maart 1934 (Bull. en PAsrc., 
1934, I, 207) en 5 october 1953 (Arr. Ye>·b,.,, 
1954, blz. 66; Bull. en PAsrc., 1954-, I, 78). 

(2) Verbr., 5 septen1ber 1946 (A,.,·. Yerb?·., 
1946, blz. 286; Bull. en PAsrc., 1946, I, 314, en 
nota 3). 

Hoewel daaromtrent geen wettelijke ver
plichting bestaat om reden dat het militair 
gerechtshof zetelend in hager beroep in prin
cipe op stukken ooi'deelt (besluitwet van 27 ja
nuari 1916, art. 3), wordt de beldaagde in het 
.algemee11 verwittigd van de dag waarop de 

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

25 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlcl7tidende concht
sie, H. Paul :Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Ansiaux en Van Ryn. 

2e KAMER. - 25 juni 1956 

1° :MISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAA,R
DIGING. - 0VERMACH'l'. - BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - :MILI'l'AIRE RECHTSPLEGING. 
- :MILITAIR GERECHTSHOF OORDELENDE ALS 
RECHTSMACH'l' IN HOGER BEROEP. - BEROE
PEN VONNIS OP 1'EGENSPRAAK GEWEZEN. -
BEKLAAGDE BEHOOR'l' NIET v66R HET HOF ~·E 
WORDEN GEDAAGD NOCH VERWITTIGD TE WOR
DEN VAN DE DAG WAAROP DE ZAAK ZAL WORDEN 
OPGEROEPEN. 

3° REOHTEN VAN VERDEDIGING. -
STRAFZAKEN. - KRIJGSHOF OORDELENDE 
OP STUKKEN. - BEKLAAGDE KEUS VAN EEN 
VERDEDIGER GEDAAN HEBBENDE. - VERDEDI
GER REGELMATTG VERWITTIGD'VAN DE DAGSTEL
LING DER ZAAK DIE NOCH'l'ANS NIET VER
SCHIJNT NOCH OM UITSTEL VERZOEKT. -
VERDEDIGING ZONDER VOORBEHOliD WAARGE
NOMEN DOOR EEN REGELMATIG VAN AMRTSWEGE 
AANGESTI'LDE VERDEDIGER. - GEEN SCHEN
DING VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING. 

1° Overmacht lean sleohts voortlcornen uit 
een van 's rnensen wil onafhanlcelijlce 
ornstancligheid welle die wil noch heett 
lcunnen voorzien noch voorlcornen. Zij 
is onverenigbaar met een aan cle dader 
te wijten nalatigheid of geb1·e1c aan 
voorzorg (1). 

2° Wanneer het hager beToep tegen een OJJ 

tegensp1·aale ,qewezen vonnis bij het mi
litair gerechtshof. aanhangig is gemaalct 
,qeweest, moet de belclaagde niet v66r 
het hot gedaagd worden noch veTw-ittigd 
worden van de datmn waarop de zaalc 
.zal behc£ndeld worden (2). (Wetb. van 
rechtspleging voor het landleger van 

zaak zal opgeroepen worden (zie « Un aspect 
du droit de defense >l, rede uitgesproken ter 
plechtige terechtzitting van heropening op 
15 september 1956, blz. 9). Bovendien behalve 
wanneer de beklaagde het verzocht heeft is het 
aanwijzen van een verded:\ger verplichtend, om 
het even of de beklaagde verschijnt of nie o 
verschijnt, zie verbreking 20 maart 1922 (Bu.ll. 
en PAsrc., 1922, I, 211); 24 november 1947 (A1·r. 
Verb?·., 1947, blz. 378; Bu.ll. en PASIC., 1947, I, 
497). 
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10 juli 1815, art. 234, besluitwet 'mn 
'2:1 januari HH6, art. 3.) 

3° W anneer· rle aoor ae belclaagcle gelcozen 
verclerliger, hoewel behoorlijlc veTwit
t-igrZ van ae rlag waa'I"01J ae zaalc zal 
worfl.en opperoepen, niet verschijnt voor 
het miUtai-r ge1·echtshot hetwellc 011 
stttlclcen oo1·rZedt, en niet om tt-itstel 
heett verzocht, woi·rlen ae Techten van 
ae verrlecUging niet geschonaen, zo ae 
verclecUging, zonaer voorbehoml, clOO't 
een 1·egelmatig van ambtswege aange
wezen venlecUger waargenomen is ge
weest (1). 

(BULS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 october 1955 gewezen door 
het militair gerechtshof ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
cle schencling van cle artikelen 97 van de 
Gronclwet en 71 van het Wetboek van 
strafrecht, doordat het bestreden arrest 
cle exceptie van overmacht bniten be
schouwing laat om de reden dat aanleg
ger de zeer waarschijnlijke gebenrlijk
heid van een insluimeren moest voorzien 
wegens de staat van vermoeidheid die hij 
aanvoert, dan wanneer, indien dat gebrek 
aan. inzicht bestaan had of aannemelijk 
geweest was, qtwrZ non, het evenwel nog 
geen overmacht nitsluitende omstanclig
heicl zou opleveren, en doordat het bestre
clen arrest het uit de zedelijke dwang, 
welke clwang inherent is aan het plichts
bewnstzijn van de geneesheer, afgeleid 
middel niet behandelt : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
naar recht erop wijst cc'dat overmacht 
slechts kan spruiten nit een van 's men
sen wil onafhankelijke omstandigheid, 
welke die wil noch l1eeft knnnen voorzien 
noch voorkomen, en dat ovennacht niet 
bestaanbaar is met een nalatigheid of een 
gebrek aan voorzorg )), en in feite vast
stelt « dat beklaagde in voorzorg te kort 
geschoten is door aan het stunr van de 
wagen te blijven, clan wanneer hij, om 
reden van de staat van toenemende ver
moeidheid welke hij aanvoert, de zeer 
waarschijnlijke gebeurlijkheid va~ een 
inslnimeren moest voorzien )) ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 

(1) Verbr., 30 maad 1874 (B11ll. en PAsrc., 
1874, I, :1:83) ; 20 maart 1922 ("ibid., 1922, I, 211, 
en nota) ; 24 november 1947 (AT'I". F e1·b1·., 1947, 
blz. 378; B11ll. en PAsrc., 1947, I, 497, en 
nota. 3) ; 27 april 1950 , (A1-r. Ve,·b,·., 1950, 
blz. 534; B11ll. en P ASIC., 1950, I, 596). 

verre van door die beschouwingen, waar
van de tweede, van feitelijke aard, sou
verein is, artikel 71 van het Wetboek van 
strafrecht te schenden, deze wetsbepaling 
jnist toegepast heeft; 

Dat het middel niet kan slagen; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat nit geen der stnkken 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat dit verweer v66r de rechter 
over de grond is voorgedragen geworden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del derhalve als nienw niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
cle schending van de rechten van de ver
dediging, en van artikel 1 van het Wet
boek van rechtspleging voor het landleger 
van 20 jnli 1814, doordat aanlegger niet 
overeenkomstig de wet gedagvaard is ge
worden, en zelfs geen kennis gehad heeft 
van de datum waarop het militair ge
rechtshof uitspraak zou doen over het 
door de krijgsauditenr ingesteld hoger 
beroep, en doordat aanlegger zijn verweer 
niet door de raaclsman van zijn kenze 
heeft knnnen doen voordragen, maar dat 
hem bniten zijn weten een van ambtswege 
aangednide verdecliger is toegewezen, 
wiens identiteit en hoedanigheid hem pas 
na de nitspraak van het arrest zijn be
kend geworden : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende <lat nit artikel 3 van de 
besluitwet van 27 jannari 1916 blijkt dat 
de verschijning v66r het · militair ge; 
rechtshof, waarbij het hoger beroep tegen 
een op tegenspraak gewezen vonnis aan
hangig is, voor de beklaagde geen recht 
is; dat het militair gerechtshof in dat 
geval op de stnkken oordeelt en dat, al 
kan dat rechtscollege de verschijning van 
cle beklaagde gelasten of toestaan, het 
daartoe evenwel niet is gehouden; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat blijkens de elementen 
van het dossier : 1 o het hoger beroep, 
door de krljgsanditenr ingesteld tegen het 
vonnis van 1(] juni 1955, waarbij de 
krijgsraad te velde aanlegger vrijgespro
ken had, op 29 september 1955 aan deze 
door de griffier van voormelde raad was 
betekend geworden; 2° bij die betekening, 
die te Kamina (Congo) plaats had, er op
getekend is dat aanlegger verklaarde 
cc als verdediger gekozen te hebben 
}\'[er .Andre Dethier, advocaat bij het Hof 
van beroep te Brnssel )), wonende te 
Elsene, Latijnenplantsoen, 45; 3° de akte 
van betekening eerst op 14 october 1955 
het militair gerechtshof bereikt heeft; 
4° alstoen JVIer nassine regelmatig van 
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-ambtswege was aangeduid geworden om 
aanleggers verdediging waar te nemen; 
'5o de griffie van het militair gerechtshof 
na ontvangst van het proces-verbaal van 
betekening, door een mededeling gezon
den aan het door aanlegger aangeduid 
aclres, ]\fer Dethier op 19 october 1955 ver
wittigd heeft van de vaststelling van de 
zaak op de 28" van dezelfde maand; 
6° daar J\1'er Dethier zich op die zitting 
niet aangeboden heeft, aanleggers verde
diging door M•r Bassine is voorgedragen 
geworclen; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een bepaling tot regeling van de moclali
teiten ervan, de kennisgeving die op 
19 october 1955 met de gew:one post aan 
M•r Dethier toegezonden werd als regel
matig moet aangezien worden; 

Overwegende dat nit geen aan het hof 
voorgelegd element blijkt, en dat trou
wens niet door aanlegger is aangevoerd 
clat de door hem gekozen raadsman het 
militair gerechtshof in kennis ervan zou 
gesteld hebben dat hij op 28 october 1955 
belet was, noch dat hij verclaging van de 
zaak op een latere datum zou verzocht 
hebben; 

Overwegende derhalve, dat aanleggers 
verdediging regelmatig is waargenomen 
geworden door JVI<r Bassine, die van 
ambtswege aangeduid was en zich zonder 
voorbehoucl met die opdracht heeft be
last; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
van het mid del niet kan slagen; 

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

25 juni 1956. - 2" kamer. - Voo1·zitte-r, 
H. Fettweis, voorzitter. - Fe·rslaggever, 
H. Daubresse. - Gelijlcl'll.iclende concl'/1.
.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - '25 juni 1956 

~ 0 VEJRKEJEJR. - WEGCODE VAN 8 AP\RIIL 
195i. - BEPALINGEN DIE DE VERKEERSVOOR
TI.ANG HI~3ELEN EN VOORSCHRIF'IEN BE'l''RE}1~

FENDE HET INHALEN VAN IN HEWEGING ZIJNDE 
VOER.1'UIGEN. - BEPALINGEN TOEPASSELIJI< 
BIJ GELEGENHEID YAN EENZELFDE AANRIJDING. 

2° VEJRKEER. - VERKEERISVOORRANG. -
ARTIKEL 16, 2, a, VAN DE 1VEGCODE VAN 
8 APRIL 1954. - 0PENBARE WEG WAAROP 
T\VEE SPOREN ZI,JN AANGELEGD. - SPOREN 
DIE DE "ZIJVVEG NIET OVEIR1 GEHEEL ZIJN 

BREEDTE KR.UISEN. - 0PENBARE "'EG DIIG 
ZIJN KARAKTER VAN HOOFDWEG VERLIEST. 

~ o De bepaUngen van cle 1V egcode van 
8 april 1954 w'nanlooT cle veTlceersvoo·r
rnng geregelfl woTclt en cle 1i001'SCh1·Itten 

betrejJencle het inhnlen van in bewer;ing 
zijncle voe·rttti[!en zijn niet onve·renig
bnn-r en zijn vatbnwr voo1· gelijlctijclir;e 
toepnssing ter gele[!enheicl vnn eenzelf
cle nnnrijding. 

2° De bepaling van cle W egcode vnn 
8 apTil 1954 ltticlens welke cle openbwre 
weg wna1·op een spoor is nanr;elegcl zijn 
lcarakte1· vnn hoofdwer; · je{lens fle zij
·weg ve1·liest wanneer cleze niet over go
heel zijn breedte floor het spooT dom·
lcntist wordt, is van toepnssing op de 
openbwre weg toanrop twee spo·ren zijn 
nnnr;elegd wnnneer geen enlcel vnn bB'icle 
sporen de zijweg over geheel zijn 
breeclte doorlcruist. (Wegcode van 
8 april 1954, art. 16, 2, n.) 

(VAN HAELST, T. BORLRo\S.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 december 1955 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Luik; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdedi
ging : 

Overwegende dat het middel niet nader 
aanduidt waarin het bestreden vonnis de 
rechten cler verdediging zou geschonden 
hebben; 

Dat het mitsdien niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweecle, afgeleid uit de schen.
ding van de artikelen D7 van de Grand
wet, 15 en 21, 3, van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954, hondende Algemeen 
Reglement op de politie van het wegver
keer, doordat het bestreden vonnis, onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, zon
der enige reden de inbreuk op artikel 21, 
3, van voormeld besluit bewezen ver
klaard heeft, en doorclat cle veroordeling 
van aanlegger, tegelijkertijd nit l;wofde 
van bewuste inbreuk en uit hoofde van 
inbreuk op artikel 15 van hetzelfde be
slnit, een tegenstrijdigheicl in cle reclenen 
met zich brengt, aangezien het onmogelijk 
is dat een enkele botsing tussen twee 
1ioertuigen tezelfdertijd valt onder de 
voorschriften waarbij de verkeersvoor
rang is geregeld en onder cle voorschrif
ten betreffende het inhalen van een in 
beweging zijnde voertnig; het derde, af
geleid nit de schending van de artike
len 15 en 16 van het koninklijk beslnit 
van 8 april 1954, doorclat het bestreden 
vonnis; om de inbrenk op artikel 15 van 
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evengemeld beslnit bewezen te verklaren, 
overwogen heeft dat de door aanlegger 
gevolgde weg, ofschoon van twee sporen 
voorzien zijnde, krachtens artikel 16, 2, 
letter a, zijn karakter van hoofdweg ten 
opzichte van de zijweg welke de medebe
klaagde Borras kwam uitgereden, ver
loor, om de reden dat die sporen deze 
zijweg niet over geheel zijn breedte kruic 
sen, dan wanneer deze laatste regle
mentsbepaling, die uitslnitend betrekking 
heeft op de openbare weg waarin slechts 
een SPOOl~ ligt, ter zake geen toepassing 
kon vinden : 

Over"l'lregende dat het bestrellen vonnis 
aanlegger tot een enkele straf veroordeelcl 
l1eeft uit hoofde van inbreuken, onder
scheidenlijk op de artikelen 15, 21, .'l, en 
26, 1, van het koninklijk beslnit van 
S april 1954, daar die inbreuken nit een 
zelfde feit voortvloeien; 

Overwegende dat het tweede en het 
derde middel geen verband honden met 
de inbreuk op artikel 26, 1, van evenge
meld koninklijk besluit; 

Dat, al waren zij gegrond, de uitge
sproken enige straf door evengemelde in
brenk gerechtvaardigd zou blijven; 

Dat derhalve die micldelen bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

En overwegende clat de substantHHe 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 gewezen over de bur
gerlijke vorderingen, respectievelijk van 
verweerder tegen aanlegger, en van aan
legger tegen verweerder : 

Over het tweede middel, hier te voren 
aangehaald : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het beroepen vonnis 

de veroordeling van aanlegger nit hoofde 
van inbreuk op artikel 21, 3, van de vVeg
code moti veert door te verklaren << da t 
ui t het onderzoek blijkt da t het a an l:ie
klaagde Van Haelst ten laste gelegde be
wezen is l), en door melding te maken van 
de bovengemelde wetsbepaling van arti
kel 2 van de wet van 1 augustus 189!}, 
gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1924; 

Overwegende dat, waar het verklaart 
dat er. termen zijn tot bevestiging van het 
beroepen vonnis en waar het uitdrukke
lijk de in da t vonn:is vermelde artikelen 
aandnidt, het bestreden vonnis de reclec 
nen van de eerste rechter overneemt en 
mitsdien de beslissing betreffende de ih
brenk op bovengemeld artikel 21, 3, regel
ma tig moti veert; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de voorschriften van 
<le WegcoC!e, waarbij de verkeersvoorrang 

geregeld is, onder meer artikel 15, en de 
voorschriften betreffende het inhalen van 
een in beweging zijnde voertuig, onder 
meer artikel 23, niet onverenigbaar zijn; 
da t niets belet da t zij, ter gelegenheid 
van eenzelfde botsing, gelijktijdig van 
toe passing zouden kunnen zijn; 

Overwegen<le dat in het bestreden von
nis te dien opzich~e generlei tegenstrij
digheid schuilt; 

Overwegende da t geen van de onderde
len van het middel kan slagen ; 

Over het derde middel, hier te voren 
aangehaatd : 

Overwegende <lat, na als regel voorop
gesteld te hebben dat op het genaderd 
punt hoofdwegen zijn, ten opzichte van 
elke andere weg, de openbare wegen 
waarin ten minste een spoor ligt, arti
kel 16, 2, letter a, van de Wegcode be
paalt dat echter de openbare weg waarin 
een spoor ligt zijn karakter van hoofdweg 
verliest ten opzichte van de zijweg als 
het spoor de zijweg niet over geheel zijn 
breedte kruist; 

:Overwegende dat nit de tekst en de 
geest van dat artikel 16 blijkt dat deze 
uitzondering niet beperkt is tot de open
bare weg waarin slechts een spoor ligt, 
maar geldt voor elke openbare weg waar
in hetzij een, hetzij meer sporen liggen, 
indien nocl1 het enig spoor in het eerste 
geval, noch een van de sporen in het 
tweede geval, de zijweg over geheel zijn 
breedte kruisen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat de sporen gelegen in de 
door aanlegger gevolgde weg de zijweg 
welke de medebeklaagde van aanlegger 
rechts van deze kwam uitgereden niet 
over geheel zijn breedte kruisen; 

Dat derhalve de rechter over de grond, 
zonder een <ler in het middel aangeduide 
wetsbepalingen te schenden, heeft kunnen 
beslissen dat aanlegger voor de wegge
bruiker, die rechts van hem kwam, de 
doorgang moest vrijlaten; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

25 juni 1956. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve-rslaggever, 
H. Moriame. - Gelijlcl1tidende oonolnsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. ~ 
Pleite1·s, HH. Baudinet (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik) en Van Ryn. 

2" KAMER. - 25 juni 1956 

1° MIDDEJLEJN VAN VEJRBREJKING. 
S'l'RAFZAKEN. - SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN VERDEDIGINH DEB BURGEHLIJKE PARITIJ-
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- MIDDEL AANVOEREND DAT DE RECHTER UIT
SPRIAAK GEDAAN HEEFT OP GROND VAN ONRE
GELl\£ATIG OVERGELEGDE NOTA'S EN BESCHEI
DEN. - GE!lREK AAN BEWIJS DAT DIE STUK
KEN AAN DE RECHTER OVERGELEGD WEHDEN. 
- J\IJIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
S11RIAFZAKEN. - VERDEDIGING VAN DE BE
KLAAGDE. - J\IIODALIT'EITEN. 

3o BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE 
EEN RECHTSFEIT OPWERPEND W AARUI'f EEN 
BETWISTING OPRIJST MET BETREKKING TOT 
HET RECHT WAAROP DE TELASTLEGGING GE
GROND IS. - BEWIJS BEHEERST DOOR DE RE
GELEN VAN HET BURGERLIJK RECHT. 
VOOiR.W AARDE. 

4° VERZAKING. - STRAFZA'KEN. - VER
ZAKING VAN EEN VERWEERMIDDEL. - VERZA
KING DIE SLEOHTS KAN WORDEN AFGELEID 
UIT FElTEN DIE VOOR GEEN ANDERE IN'l'ERPRE
TATIE VATBAAR ZI.JN. 

5° BEvVIJS. - STRAFZAKEN. - MISDRIJF 
0
VERBAND HOUDEND MET' HET UITVOEREN ENER 
OVEJRIEENKOMST. BURGERLIJKE PAR1'IJ 
DIE TOT BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST EEN 
NADER BEPAALDE ONSPLI'l'SBARE BEKENTENIS 
INROEPT DOCH DE ONNAUWKEURIGHEID VAN 
ENKELE BESTANDDELEN VAN DEZE BEKENTENIS 
WIL BEWIJZEN. - BEWIJS BEHEERST DOOR 
DE REGELEN DIE OP HET BEWIJS VAN DE OVER
EENKOMST TOEPASSELIJK ZIJN. 

1° Mist . feiteUjlce m'ondslag het mill del 
waarb·ij beweenl wordt llat lle t·echter 
·nitspmalc oellaan heeft OZJ o·rond 'IJ~n 
nota's en bescheiden !lie niet op tegen
spraak 1.verden overoelegll en aftn de 
b·uroer-Ujke parUj n·iet regelmatir! wer-
den rnedegedeeld, ·indien noch •ui.t fle be-
8treden beslissino noo u-it een enkel 
stul.; van de proced·u·re blijkt rlftt 1lie 
st·ulclcen a eel heb ben oemaalct van de 
stu.lclcen ·waarop fle ·rechter zijn beslis
sing ge·vestiod heett (l). ' 

2° De belclaft[Jrle ver·mao zijn verweennirl
delen te doe.n oelrlen het.z·ij mondelin[J, 

(1) Verbr., D april 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 825) ; verge!. « Un aspect du droit de de
fense », rede uitgesproken op de plechtige her
openingsterechtzitting van 15 september 1956, 
biz. 26. 

(2) Raadpl. verhr., 28 maart en 8 juni 1938 
(Arr. Ye-rln·., 1938, biz. 69 en 128; Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 118 en 201, en nota's onder die 
arrest en. 

(3) Verbr., 11 februari 1935 (Bull. en PAsrc., 
1935, I, H7, en conclusie van het openbaar mi
nisterie); 12 februari 1940 (AT1". Ve1·b·r., 1940, 
biz. 16; Bull. en PAsrc., 1940, I, 46, en nota); 
4 mei 1953 (A1T. Ve1·br., 1953, biz. 603; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 681, en nota) ; 25 april 1955 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 922). 

(4) Verbr., 11 juni 1951 (Arr. Ye,-b,·., 1951, 

hetz·ij doo1· m·irldel van gesclwe·ven con
clusies, hetzij tevens op deze beirle wij
zen (2). 

3° Zo de beklaay.de een rechtsfe'it im·oept 
waant.it een betw·ist-ino opr·ijst met be
trelclcing tot het recht waw1·op ae telast
leggino _qegrona -is, lean het bewijs van 
.dit recht slechts volgens de regelen van 
het burgerlijlc t·echt vooryebracht wor
flen (3), -ind'ien ae belclaagde aanvoert 
flat rl·it beivijs door d·ie regeten beheerst 
·wot•flt (4). (Artikel 1.6 van de wet van 
17 aprill878.) 

,1o Daa·r de ve·rzalc-ingen beperlcendenvijze 
rUenen geintetp-reteet·rl te wonlen, lean 
rle verzalc-ing ·van een ver-weerm·irldel 
niet ntoeleirl wo·rden ·nit feiten die 
·voor een an1lere -interpretatie vatbaar 
zijn (5). (Stilzwijgende oplossing.) 

5° 1Vfmneer een misd'l'ijf ·verband hondt 
met het -nitvoe-ren ener overeenlcomst en 
deze ovet·eenlcomst het voorwerp heett 
uitoemaalct van een nade·r bepaalrle on
splitsbare bekenten·is 'Van ile ve·rdachte, 
lean het bewijs ·va.n ae onj-u.istheid van 
enlcele bestanrldelen 1lezer bel.:entenis 
slechts bijoebracht wo-rden met behulp 
van rle voor het bew-ijs van de ove,·een
lcomst tvettelijk toegelaten bewijsmid
delen (6). 

(BRETON, '1'. PHILIPS EN HILD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1.7 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gericht tegen 
de beslissing gewezen zowel over de pu
blieke als over de burgerlijke vordering, 
en afgeleid nit de schending van de arti
kelen 1.53, 1.54, 1.89, 1.90, 210, 211. en 423 
van het Wetboek van strafvordering, 1.44 
van de wet van 1.8 juni 1.869 op de ge
reclltelijke organisatie, 1.24 van het ko-

blz. 605; Bull. en PASIC., 1951, I, 700, en 
nota 3); 28 september 1953 (An·. Ve,·b,·., 1954, 
blz. 35; Bull. en PAsrc., 1954, I, 46). Raadpl. 
ook verbr., 1 februari 1954 (A1T. Yer[;w., 1954, 
blz. 388; Bull. en PAsiC., 1954, I, 479). 

(5) Verge!. verbr., 22 mei 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1010). 

(6) Verbr., 17 maart 1949 (A1·r. Ve,·b1·., 1949, 
biz. 182 ; Bull. en P ASIC., 1949, I, 208, en 
nota) ; 21 october 1950 (-ibid., 1951, I, 96) ; 
10 maart en 7 juli 1952 (A1T. Ve1·br., 1952, 
biz. 372 en 632; Bull. en PAsrc., 1952, I, 423 en 
717). Raa.dpl. ook vm·br., 2 juni 1949 (A,.,·. 
Ve1·br., 1949, blz. 368; Bull. en PAsrc., 1949, I, 
418, alsook de nota onder dit arrest, Rev. C1'it. 

ju1·. belge, 1950, biz. 5. 
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ninklijk besluit van 28 december 1930, 
houclende Algemeen Reg·lement op de ge
rechtskosten in ,strafzaken, 96 en 97 van 
de Gronc1wet en van de verdedigings
rechten der biugerlijke partij, doordat in 
de loop van de beraadslaging betreffende 
de zaak, bij het dossier zijn gevoegd ge
worden drie dossiers van de raadslieden 
van de beklaagden welke verscheidene 
documenten bevatten, en drie zittings
nota's aangaande de telastleggingen en de 
eist>n van de burgerlijke partij, dan wan
neer uit geen element van de rechtsple
ging blijkt dat aanlegger van die docu
menten en nota's kennis zou gehad hell
ben of in staa t zou gesteld zijn v66r de 
uitspraak kennis ervan te nemen en ze 
te bespreken, en dan wanneer uit de ter
men van het arrest niet blijkt dat de 
rech ters over de grond ze als vreemd a an 
het debat en aan <le vorming van hun 
overtuiging ter zijde zouden geschoven 
hebben (schemling van de artikelen 153, 
154, 189, 190, 210 en 423 van het Wetboek 
van strafvordering, 144 van de wet van 
18 juni 1869 en 96 van de Grondwet), 
doordat, althans, aangezien voormelde 
dossiers, documenten en nota's in het dos
sier gerangschikt zijn na het proces-ver
baal van de terechtzitting van 2G decem
ber 1955, hetwelk geen melding ervan 
maakt en vaststelling inhoudt van de slui
ting der debatten en de inberaadstelling 
van de zaak, en zonder aanduicling van 
een datum opgenomen zijn in de inven
taris van de stukken na bewust proces
verbaal, het niet bewezen is dat zij v66r 
de inberaaclstelling zijn overgelegd, waar
uit volgt dat het Hof van verbreking in 
de onmogelijkheid verkeert de wettelijk
heid van de gevoerde rechtspleging te 
toetsen (schending van de artikelen 423 
van het vVetboek van strafvorclering, 124 
van het koninklijk besluit, van 28 de
cember 1950 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de zitting van 19 december 1955, op 
welke het onclerzoek van de zaak aange
vangen werd, geen melding maakt van 
een nedel'legging van stukken; dat het 
proces-verbaal van de zitting van 26 de
cember 1955, op welke de zaak voortgezet 
werd en de debatten werden gesloten, 
luidt clat << cle burgerlijke partij een zit
tingsnota neerlegt JJ, maar geen melding 
inhouclt van een nederlegging van een 
dossier; dat het arrest geen enkele toe
speling maakt op de nota's en documen
ten welke cle in het middel aangeduide 
dossiers beva tten ; 

Dat die dossiers niet van een aandui
cling van een datum voorzien zijn; dat 
zij noch genummerd, noch genotuleerd, 
noch geinventariseercl zijn; 

Dat cle inventaris van de stukken der 
rechtspleging slechts meltling ervan maakt 

na de sluiting ervan en geen aanduiding 
inhoudt nopens de clatum van neerlegging 
ervan; 

Dat eruit volgt clat niets bewijst dat 
de betwiste dossiers deel uitgemaakt hell
ben van de stukken waarover de rechters 
in hoger beroep beraadslaagd hebben; 

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

schending van cle artikelen 1G van de wet 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
bevattemle van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, 491 van het Wet
l!oek van strafrecht, 1315, 1319, 1320, 1322, 
1984, 1986, 1991, 1993 en 1999 van het Bur
gerlijk Wetboek en !J7 van de Gronclwet, 
doordat het bestreden arrest de telastleg
ging van misbruik van vertrouwen niet 
bewezen verklaart, dienteng·evolge de 
strafrechter onbevoegd verklaart om over 
de vordering van de burgerlijke partij 
uitspraak te doen en deze tot de kosten 
van beide aanleggen jegens de publieke 
partij en tot de kosten van haar vorde
ring veroordeelt, om de reden dat ver
duistering noodzakelijkerwijze schending 
van een contract impliceert hetwelk, 
krachtens artikel 1H van de wet van 
17 april 1878, overeenkomstig de regelen 
van het burgerlijk recht moet l.Jewezen 
worden indien het betwist is, dat partijen 
in tegenstrijc1 staan omtrent de aard van 
het tussen hen totstandgekomen contract, 
naardien de burgerlijke partij betoogt clat 
het een lastgeving om niet gold, terwijl 
beklaagden integendeel aanvoeren dat die 
lastgeving vergolclen diencle te worden 
door cle overdracht van cle helft van de 
rea:lisa tiewaarde van de portefeuille van 
effecten en deviezen, waarvan de verduis
tering of de verduistering van de tegen
waarde ervan hun ten laste was gelegd, 
en dat cle burgerlijke partij geen schrifte
lijk bewijs van het cloor haar gestelcle 
bijgebracht heeft, 1° dan wanneer het ar
rest aldus de bewijskracht miskent van 
de enkele door beklaagden regelmatig ge
nomen conclusies, waaruit volgt dat de
zen geenszins het bestaan of de uitlegging 
betwist hebben van het contract van last
geving tot uitvoering waarvan de effecten 
en deviezen overhandigd waren geworden 
op last van ze terug te geven of een be
paald gebruik ervan te maken, noch aan
gevoerd hebben dat clie lastgeving diende 
vero·olden te worden, en dan wanneer ar
tik;l1() van de wet van 17 april 1878 niet 
toepasselijk is wanneer het misdrijf ver
band houdt met de uitvoering van een 
contract waarvan het bestaan niet ont
kend of waarvan de uitlegging niet be
twist wordt (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en van artikel 1H van de wet 
van 17 april 1878); 2° dan wanneer een 
betwisting welke, volgens het arrest 
zelve, uit~lnitend beperkt was tot de 
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vraag of de kwestieuze lastgeving, zoals 
beklaagden zouclen gestelcl hebben, een 
loonbeding behelscle, liep noch over het 
bestaan, noch over de uitlegging van die 
lastgeving, wnarvan dergelijk loonbecling, 
aangenomen dat het bestoncl de aarcl als 
overeenkomst tot uitvoering ~·an welke de 
effecten en deviezen overhancligcl waren 
geworden op last van ze terug te geven 
of een bepaald gebruik ervan te maken 
niet kon wijzigen en clienvolgens toepas~ 
sing van artikel 16 van de wet van 
17 april.1878 niet wettelijk rechtvaarcligde 
(schenclmg van de in llet midclel aange
duide wetsbepalingen, andere dan de ar
tikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 3° dan wanneer ar
tikel16 van de wet van 17 april1878 niet 
toepasselijk is wanneer het de beklaagcle 
is die tot zijn verclediging een rechtskun
clig feit inroept waardoor het recht op 
hetwelk de benacleelcle partij steunt niet 
in betwisting g·ebracht wordt, en clan 
wanneer, naardien het bestaan zelf van 
de lastgeving erkencl was, het niet op de 
burgerlijke partij of op het openbaar mi
nisterie rustte,. vermits lastgeving bij ont
stentenis van een anclersluiclencle overeen
komst om niet geschieclt, het ontbreken 
van. een loonbeding te bewijzen, welk 
beclmg geenszins het bestaan van een 
overeenkomst zou onaannemelijk gemaakt 
heb!Jen die voor de lasthebber de ver
plichting met zich bracht de zaken terug 
te geven of een bepaald gebruik ervan te 
maken, en dan wanneer het integendeel 
aan de lasthebber stond te bewijzen of 
hij zich daarop wilcle beroepen (schen
ding van de in het middel aangeduide 
llepalingen, uitgezonderd de ar.tike
len 1319-, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) : ·-

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegemle dat het llestreden arrest 
va~~stelt clat << partijen in absolute tegen
stnJd staan nopens de aarcl van het tus
sen hen totstanclgekomen contract naar
dien de burgerlijke partij lletoogt ~lat het 
om een last.geving om niet gold, terwijl 
lleklaagden mtegendeel aanvoeren dat die 
lastgeving vergolden diende te worden 
door de overdracht van de helft van de 
realisatiewaarcle van de portefeuille >>; 

?verwegencle dat het de beklaagden 
vrlJ~~aat hun verweer hetzij mondeling 
hetzlJ schriftelijk, hetzij tegelijkertijd op 
lleide manieren voor te dragen ; · 

Dat derhalve de samenstelling van hun 
verweer niet aan de inhoucl van hun 
schriftelijke conclusies gebonden is en 
~at ~le rechter over de groncl souv~rein 
m fe1te vastgesteld heeft clat verweerders 
het bestaan van het contract waardoor 
zij tot teruggave verplicht waren, ont
kenclen; 

Over het tweede en het clercle onder
dee! : 

Overwegende dat beklaagden, door zich 
te beroepen op de vergelding welke hun 
naar zij aanvoerden, verschuldigd was: 
tot hun verweer een rechtskunclig feit 
deden gelden waardoor het recht op het
welk de telastlegging rustte in betwis-
ting wercl gebracht; ' 

Dat, aangezien beklaagden het bestaan 
ontkenden van een contract dat de ver
bintenissen behelsde wegens welker niet 
nakoming zij vervolgd waren, het hof van 
beroep terecht op hen artikel Hi van de 
wet van 17 april 1878 toegepast heeft; 

Dat geen van de onderdelen van het 
midclel kan slagen ; 

Over het dercle micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 van de wet 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
bevattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, en 1341, 1347 en 
1353 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 
d?ordat het bestreden arrest de telastleg
gmg van verduistering niet bewezen ver
klaart en dienvolgens aanlegger tot de 
kosten van beide aanleggen jegens de 
openbare partij veroorcleelt, het hof van 
beroep onllevoegd verklaart om over de 
v.~rdt;ring van aanlegger, burgerlijke par
tlJ, mtspraak te doen en hem in <le kosten 
van zijn vordering verwijst, om de reden 
dat aanlegger niet, zoals artikel 16 van 
de wet van 17 april 1878 hem beweerde
lijk verplichtte te doen het schriftelijk 
llewijs van het door he{n gestelde bijge
bracht heeft, dat hij geen bewijs bij ge
schrifte boYen en tegen een akte bij
brengt, en dat er, in strijd met het be
ginsel van de onsplitsbaarheid van de 
bekentenis, geen begin van schriftelijk 
bewijs is te · vinden in een volzin van de 
verklaring, op 20 september 195! ten over
staan van de onderzoeksrechter door eer
ste beklaagde afgelegd, dan wanneer de 
regelen van het lmrgerlijk recht nopens 
de toelaatbaarheid en gevolgen van de 
wijzen van bewijslevering en inzonder
heid de regelen betreffende de noodzake
lijkheid van een schriftelijk bewijs voor 
e~n overeenkomst of voor een bewijsleve
rmg hoven en tegen een geschrift en de 
regelen met betrekking tot de bekentenis 
en het begin van schriftelijk bewijs, niet 
van openbare orde zijn en niet van amhts
wege mochten toegepast worden, zelfs 
lloor de strafrechter, indien toepassing 
eryan, zoals ten deze het geval was, hem 
door beklaagden niet was verzocht : 

Overwegende dat beklaagden v66r de 
eerste rechter uitdrukkelijk betoog·d hell
ben dat het bewijs van een contract dat 
hen tot teruggave verplichtte schriftelijk 
moest wonlen geleverd; dat dit verweer 
in beginsel ingewilligd werd en dat aan
legger dienaangaande concludeerde « tot 
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eenvouclige bevestiging vim het vonnis, 
daar de beoordeling van gegevens der 
zaak tot geen kritiek grond gaf >>; 

Dat de rechter in hoger beroep uit die 
gegevens heeft kunnen. afiei~en dat )Je
klaagden van hun stellmg met afgez1en 
hadden; 

Dat het middel niet kan slagen; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest, om de telastlegging niet 
bewezen te verklaren bij gebreke aan 
overlegging door aanlegger, burgerlijke 
partij, van 'het schriftelijk bewijs van het 
door hem gestelcle, hierop steunt dat de 
eis van de . burgerlijke partij erop neer
komt boven en tegen akten te pleiten, 
waarin zij zou mislukken omdat zij enkel 
geschriften van beklaagden overlegt die 
<< voor verschillende uitleggingen vatbaar 
zijn )), zonder onder de uitleggingen voor 
welke die geschriften vatbaar zouden ge
weest zijn en nopens welke het arrest 
verder het stilzwijgen bewaart, cUe nit
legging te zoeken welke aan bewuste ge

. schriften moest worden gegeven, dan 
wanneer geschriften strekken ten bewijze 
van de daarin vastgelegde beschikkingen 
in de uitlegging welke ervan behoort te 
worden gegeven, welke de rechter over de 
grond behoort vast te stellen en welke 
hun bewijswaarde dient te bepalen, en 
dan wanneer de redenen van het arrest 
het niet mogelijk maken te oordelen of 
het arrest het bewijs, boven en tegen de 
aangeduide akten, als door geschriften 
van beklaagden niet bijgebracht heeft 
aangezien, omclat naar recht een geschr_i~t 
van iedere bewijswaarde zou ontbloot ZIJn 
door de enkele omstancligheid clat het 
voor verschillende uitleggingen vatbnar 
zou wezen zonder dat er gronden zijn om 
in zodanig g·eval onder de uitleggingen 
waarvoor het vatbaar is diegene te zoe
ken welke het client te krijgen en zelfs 
ingeval bewuste nitlegging aan dat ge
schrift een inhoud boven of tegen een 
andere akte zou geven, ofwel omdat in 
feite geen enkele van de verschillende 
uitleggingen waarvoor zij vatbaar waren 
hun een inhoucl boven of tegen een andere 
akte gaf, en cloordat deze dubb~lzinnig
heid van reclenen, welke de toetsmg van 
de wettelijkheid van het arrest onmoge
Iijk maakt met een gebrek aan redenen 
gelijkstaat ': 

Overwegemle dat het bestreden arrest 
niet op het dubbelzinnig karakter van de 
door aanlegger overgelegde stukken steunt 
om te beslissen dat hij het schriftelijk 
bewijs van het door hem gestelde niet 
bijbrengt; 

Dat het hof van beroep allereerst vast
stelt dat « de burgerlijke partij volstrekt 

in gebreke gebleven is het schriftelijk be
wijs van het door lmar gestelde bij te 
brengen >> ; dat het vervolgens er~p wijst 
dat verweerders lnmnerzijds het schrif
telijk tegenbewijs ervan bijbrengen en 
dat in de onderstelling dat aanlegger 
bov~n en tegen de akten waaruit ;'lat 
tegenbewijs voortvloeit zou kunnen plei
ten hij daarin te enenmale zou misluk
ker{ om reden van de dubbelzinnigheitl 
van de door hem overgelegde geschriften; 

Dat het op een onjuiste uitlegging van 
het arrest steunencl mid del, niet kan sla
gen; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de urtikelen 16 van de wet 
van 17 april 1878, <le voorafgaande titel 
bevattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, 1341, 1354 en 1356 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden· arrest 
het bewijs verwerpt hetwelk door de eer
ste rechter en door aanlegger bij conclu
sies hieruit was afgeleid dat, waar eerste 
verweerster in haar verklaring van 20 sep
tember 1954 aan de onderzoeksrechter 
tegelijkertijd gezegd had aanlegger als 
stroman gediend te hebben en beweerd 
had recht te hebben op een vergelding 
met de helft van de portefeuille, cUt 
tweede deel van haar verklaring door 
verscheidene geschriften tegengesproken 
werd en doordat het aldus beslist om de 
reclei{ dat clergelijke handelwijze tegen 
het beginsel van de onsplitsbaarheid der 
bekentenis zou indruisen, dan wanneer 
dat beginsel aan de partij welke een be
kentenis inroept geenszins verbiedt de ';'n
juistheid van een der elementen dier be
kentenis te bewijzen door de wijzen die 
wettelijk toelaatbaar zijn voor het bewijs 
van het rechtskundig feit dat zij door de 
bekentenis wil bewijzen; dan wanneer 
het arrest in elk geval het punt in het 
onzekere laat of het het kwestieuze be
wijs verworpen heeft omdat het naar 
recht tegen de onsplitsbaarheid van de 
bekentenis zou indruisen de _onjuistheid 
van een der elementen ervan te bewijzen, 
zelfs door de wijzen die toelaatbaar zijn 
voor het bewijs van het rechtskundig 
feit dat men door de bekentenis wil be
wijzen, ofwel omdat naar recht de als 
bewijs van die onjuistheid ingeroepen ge
schriften niet een dier toelaatbare wijzen 
zouden geweest zijn, ofwel nog omdat in 
feite die geschriften die onjuistheid niet 
zouden bewezen hebben, en dan wanneer 
het arrest mitsdien geen passend ant
woord verstrekt op aanleggers conclusies, 
waarbij deze dat bewijs deed gelden, en 
in zijn redenen door een dubbelzinnigheid 
aangetast is welke met het ontbreken van 
red en en gelij;kstaa t : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na erop gewezen te hebben dat de ge
schriften, door aanlegger overgelegd ter 
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bestrijding van de stelling van verweer
ders, wegens hun dubbelzinnigheid rnoes
ten verworpen worden, vaststelt dat de 
bekentenis van verweerster, welke de eer
ste rechter gerneend had te kunnen split
sen en als een begin van schriftelijk be
wijs te kunnen beschouwen door op be
wnste geschriften te steunen, onsplitsbaar 
is· 

Dat uit die beschouwingen blijkt dat 
het hof van beroep zijn beslissing betref
fende de onsplitsbaarheid van die beken
tenis hierop gesteund heeft dat de ge
schriften welke, volgens aanlegger, de 
valsheid van een gedeelte van de beken
tenis van verweerster konden aantonen, 
van bewijskracht ontbloot waren; 

Dat het hof van beroep rnitsdien de 
beginselen welke de rnaterie beheersen 
juist toegepast heeft; 

Da t het mid del naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

25 juni 1956. - 26 karner.·- l'oorz-itteT, 
H. Fettweis, voorzitter. - l'eTslaggeveT, 
H. Valentin. - Geli,ilclwidende concl7tsie, 
H. Paul Mahanx, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Pirson en Derneur. 

2" KAMER. - 25 juni 1956 

~o MIDDELEN VAN VERBREKING. 
STR.AFZAKEN. - MIDDEL. AFGELEID UIT RET 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE IN DE CONCLU
SIES OPGEWORPEN VERWEERMIDDELEN. 
ZONDJiJRI NADERE BEPALING. - .MIDDEL NIET 
ON'L'VANKELIJK. 

2° VERKEER. - ScHENDING DOOR EEN WEG
GEBRUIKER VAN EEN BEPALING VAN DE WEG
CODE. - NIET NOODZ1UCELIJK EEN ONVOOR
ZIENBARE GEBEURTENIS VOOR DE ANDER•E WEG
GEBRUIKERS UITMAKEND. - J3EOORDELING 
DOOR DE IRECH'IER OVER DE GROND. 

:3° VERKEER. - ARTIKEL 42 VAN DE WEG
CODE VAN 1 FEBRUAR.J 1934. - 0NVOORZIEN
BARE HINDERNIS. - BEGR[P. 

4° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - GEI'OLG'l'REKKINGEN DOOR 
DE RECHTER UIT DOOIRI HEM GEDANE VAST
STELLINGEN AFGELEID. - TOEZIOHT VAN RET 
HOF. 

(1) Verbr., 12 december 1955 en 14 mei 1956 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 353 en 973). 

(2) Verbr., 22 juni 1953 (A1T. VeTbT., 1953, 
blz. 734; Bull. en PASIC., 1953, I, 847); 26 sep
tembel' 1955 (supm, blz. 767; B-ull. en PAsrc., 
1956, I, 34) en 14 mei 1956 (Bull. en PASIC., 
1956, I, I 975). 

(3) Verbr., 6 october 1952 en 5 januari 1953 
(Arr. Ve1·b1·., 1953, biz. 33 en 264; Bull. en 

VER.BR., 1956. - 58 

1° Het -middel waa1·bi.i een qebTelc aan 
antwoo1·d op ,de in de concl1tsies opge
worpen veTwee1·-middelen tvOTdt inge-
1'0epen is n·iet ontvanlcelijlc, zo het de 
ve1·weer-middelen niet aanwijst waarop 
geen antwoonl Z071· verst·relct qeweest 
zijn (1). 

2° De schendinq cloo1· een weqqeb1'ltilceT 
van ene bepalinq van de W egcode is 
niet noodzalcelijlc een onvoo1·zienba'l'e 
gebeu.rtenis voor cle ancle1'e weggebrui
lcers; cle rcchteT ovm· cle gToncl beoor
cleelt so7t.veTein ot z·ij in teite al dan 
niet clit lcamlcte·r ve1·toont (2). 

3° Een nict te voo1·ziene hinclernis slu.it 
slechts ellce inb1·enlc op a1·tilcel 1}2 van 
cle Weqcocle van _i febru.ari 1934 7tit 
wanneer cle onvooTzienbaaThe·icl over
macht u.it-maalct (3). 

4° Inclien het aan cle 1·echte'r behoo·rt cle 
feiten vast tc stellen waamp zijn be
slissinq qegroncl is, behooTt het aan het 
Hot van verb?'elcinq na te qaan of die 
feiten cle gevolqkeklcing 1·echtvaanligen 
we lice cle 1·echteT er nit afieiclt (4). (Stil
zwijgende oplossing.) 

(RAICK, MAGIS EN NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN BUURTSPOORWEGEN, 1'. HOUBRIX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 januari 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

I. In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissingen waarbij uitspraak 
wordt gedaan over de tegen medebeschul
digden ingestelde publieke vordering : 

Overwegende dat de voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn, aangezien aanleggers 
niet tot de kosten van deze vordering zijn 
veroordeeld ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen waarbij aan
leggers nit hoofde van inbreuk op arti
kel 42 van het koninklijk qesluit van 
1 febrnari 1934 veroordeeld zijn : 

Over het eerste middel, door Raick 
voorgesteld, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 41, 42, 
50, 51, 54, 55 van het Algemeen Regl.ement 

PASIC., 1953, I, 35 en 297); 7 maart 1955 (Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 746). 

(4) Verbr., 13 juni 1950 (A1·r. Ye1·bT., 1950, 
blz. 639; Bull. en PAsrc., 1950, I, 726, en no
ta's 1, 2 en 3) ; 11 maart 1952 (A1·r. YeTb1·., 
1952, blz. 376; Bull. en PAsrc., 1952, I, 428); 
4 april 1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 868). 
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op de verkeerspolitie van 1 februari 1934, 
doordat het bestreden vonnis niet genoeg
zaam met redenen is omkleed, daar het 
niet zegt waarom aanlegger, clie in alle 
opzichten verkeersvoorning genoot, zo
wel de voorrang van de hoofdweg als die 
van de van rechts uitkomende bestuurder, 
voor de autobus van Houbrix de doorgang 
had dienen vrij te laten, en zich erbij 
bepaalt te wijzen op de mist die, ten op
zichte van alle partijen dezelfde uitwer
king hebbend, voor Houbrix geen bevrij
ding van zijn verplichtingen met zich kon 
brengen; en over het eerste middel, door 
Magis en de Nationale Maatschappij van 
buurtspoorwegen voorgesteld, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis geen 
van de middelen beantwoordt welke aan
gevoerd zijn in de voor aanleggers neer
gelegde conclusies : 

Overwegemle dat aanleggers aan het 
bestreden vonnis tegenwerpen dat het niet 
naar het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet met redenen is omkleed; 

Overwegende dat aanlegger Raick in
zonderheid de grief doet gelclen dat het 
de reden niet aanduidt waarom hij aan
legger Raick, die zowel de voorrang van 
de hoofdweg als de voorrang van de van 
rechts komende weggebruiker genoot, de 
doorgang had clienen vrij te laten voor de 
door verweerder Houbrix bestuurde auto
bus van de naamloze vennootschap << Rail
ways Liege-Seraing ll ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de veroordeling welke het ten laste van 
Raick velt geenszins hierop steunt dat 
deze voor Houbrix de doorgang had die
nen vrij te laten, maar hierop dat hij 
van zijn snelheid niet. meester gebleven 
is; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat aanleggers Magis en 

de Nationale Maatschappij der buurt
spoorwegen inzonderlleid tegen het von
nis aanvoeren dat het de in hun conclu
sies voorgedragen verweermiddelen niet 
heeft beantwoord; 

Dat, daar de verweermiddelen welke 
niet zouden zijn beantwoord niet aange
duid zijn, het middel bij gebrek aan dui
delijkheid niet ontvankelijk is; 

Over llet tweede middel, door Raick 
voorgesteld, afgeleid nit de scllending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 41, 42, 
50, 51, 54, 55 van het Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie van 1 februari 1934, 
doonlat llet bestreden vonnis aanlegger 
veroordeelt wijl hij niet voldoende van 
zijn snelheid meester is gebleven om v66r 
een hindernis zijn voertuig tot stilstand 
te kunnen brengen, dan wanneer precies 
nit de vaststellingen van de bestreclen 
beslissing blijkt dat de in aanmerking 
genomen hindernis een verkeersvoorrang 

verschuldigd zijncle voertuig is hetwelk,. 
niettegenstaande de verplichting van de 
bestuurder ervan voor aanlegger de door
gang vrij te laten, in de mist dwars over 
zijn weg is komen staan ; en over het 
tweecle micldel, door de andere twee aan
leggers voorgestelcl, afgeleid ]lit de schen
ding van artikel 42 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1934, doordat deze 
bepaling slechts een hindernis bedoelt 
welke kon voorzien worden, clan wanneer 
de hindernis waarmede aanlegger in ·bot
sing is gekomen niet kon voorzien worden 
omdat zij met overtreding van de Weg
code op de weg opgeleverd was door de 
autobus. van de naamloze vennootschap· 
« Les Railways Liege-Seraing et exten
sions ll welke reeds was aangereden door 
de vrachtwagen vah Raick, die in de 
voorrang gerechtigd was, terwijl Hou
brix, bestuurder van bewuste autobus, 
de voorrang verschulcligd was : 

O'verwegende dat aanleggers aan het 
vonnis tegenwerpen artikel 42 van de 
vVegcode van 1 februari 1934 geschonden 
te hebben, door als een hindernis die kon 
worden voorzien te beschouwen de hin
dernis opgeleverd, met overtrecling van 
evengemelde code, door de autobus van 
de naamloze vennootschap « Railways 
Liege-Seraing )) ; 

Overwegencle clat de door een gebruiker 
van de openbare weg begane inbreuk op 
de Wegcode niet noodzakelijk voor de an
dere weggebruikers een gebeurtenis uit
maakt clie niet kan worden voorzien, en 
dat een zelfs niet te voorziene hindernis 
de inbreuk op artikel 42 slechts uitsluit 
indien die onvoorzienbaarheid een over
macht uitmaakt, van welke omstanclighe
den de feitelijke beoordeling in de souve
reine macht van de rechter over de grond 
ligt; 

Dat ten deze de eerste rechter, wiens 
redenen de bestreden ' beslissing over
neemt, vaststelt dat de hindernis kon 
worden voorzien omdat « elke voorzich
tige weggebruiker bij mistweder, wan
neer het zicht uiterst beperkt is, moet 
voorzien, niet dat een voertuig op de weg 
ten gevolge van een ongeval stilstaat, 
maar dat een voertuig om enigerlei reden 
kan stilstaan of zeer traag rijden ll; 

Dat de rechters over de grond nit deze 
beschouwing wettelijk hebben kunnen af
leiden clat de litigieuze hindernis niet on
voorzienbaar was, noch dienvolgens een 
overmacht uitmaakte; 

Over het derde middel, door Raick 
voorgestelcl, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 41, 42, 
50, 51, 54, 55 van het Algemeen Reglement 
op de verkeerspolitie van 1 februari 1934, 
doordat het bestreden vonnis aanlegger· 
veroordeeld heeft wijl hij niet heeft kun
nen stilhouden v66r de door de autobus 
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-van Houbrix opgeleverde hindernis, zon
der rekening ermede te houden dat dit 
voertuig geen wetsgeldige hindernis kon 
opleveren, dan wanneer Houbrix, die een 
hulpweg uitkwam en van links het kruis
punt kwam opgereden, volstrekt verplicht 
was voor aanlegger Raick de doorgang 
vrij te laten; en over het derde middel, 
door de andere twee aanleggers voorge
stelcl, afgeleid nit de schending van arti
kel 54, eerste en tweede lid, van het ko
ninklijk besluit van 1 februari Hl3:1, door
dat de rechtstreekse en aanvankelijke 
oorzaak van het ongeval gelegen is in !Jet 
niet nakomen, door Houbrix, van de wets
bepalingen waarbij hem opgelegd was de 

-hoofdweg niet op te rijden wanneer daar
op voorrang genietende weggebruikers 
kwamen aangereden : 

Overwegende dat aanleggers aan het 
vonnis tegenwerpen overwogen te hebben 
dat de hindernis, door de autobus van de 
naamloze vennootschap << Railways Liege
Seraing JJ opgeleverd, een wetsgeldige hin
dernis uitmaakte, dan wanneer de be
stuurder van die autobus krachtens arti
kel 54 van de Wegcode verplicht was voor 
.aanlegger Raick de do01·gang vrij te la
tell" 

o'verwegende dat, in zover het doelt op 
schending van artikel 42, het middel een 
nodeloze herhaling van het vorig middel 
is en evenmin gegrond is; 

Dat, in zover het schending vermeldt 
van artikel 54, het middel van belang ont
bloot en derhalve niet ontvankelijk is, 
naardien de veroordeling van aanleggers 
rust op een inbreuk op artikel 42, welke 
onafhankelijk is van een· eventuele schen
ding van artikel 54; 

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

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn teg~n de beslissingen, over de onder
scheiden burgerlijke vorderingen gewe
zen: 

Over het middel,- door de drie aanleg
gers voorgesteld, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 41, 42, 50, 51, 54, 55, van het konink-
1ijk besluit van 1 februari 1934, doordat 
het bestreden vonnis Houbrix van elke 
schuld vrijstelt, dan wanneer hij ver
keersvoorrang verschuldigd was, zonder 
die beslissing wettelijk te rechtvaardi
gen: 

Overwegende dat de voorziening van 
Raick, in de mate dat zij gericht is tegen 
de beslissing waarbij ann de Nationale 
Maatschappij van buurtspoorwegen haar 
vordering tegen hem ontzegd wordt, en 
tegen de beslissing waarbij zijn vordering 
tegen Magis en de Nationale Maat-

schappij van buurtspoorwegen toegewezen 
wordt, bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat aanleggei·s aan het 
vonnis tegenwerpen dat bet, zonder zijn 
beslissing wettelijk te rechtvaardigen, 
verweerders Houbrix en de naamloze ven
nootschap « Railways Liege-Seraing JJ van 
elke verantwoordelijkheid vrijgesteld 
heeft, dan wanneer eerstgenoemde, aan
gestelde van de tweede, verkeersvoorrang 
versclmldigcl was ; 

Overwegende dat de eerste rechter. 
wiens redenen het bestreden vonnis over
neemt, de gecritiseerde beslissing doet 
rusten op de beschouwing « dat de reden 
waarom Houbrix de doorgang niet heeft 
vrijgelaten, is dat hij in de materiele on
mogelijkheid heeft verkeerd het te 
doen JJ; 

Dat de rechter over de grond de verant
woording van die beschouwing hierdoor 
wil geven « dat Houbrix, die zeer traag 
reed, de vrachtwagen van Raick niet had 
kunnen zien op een ogenblik dat hij ge
past zou lnmnen stilhouden hebben om 
hem door te laten, en dat hij met recht 
mocht hopen dat in die dichte mist de 
berijders van de autosnelweg door de 
Condroz-landstreek ook alle nodige voor
zorgen zouden treffen om de mogelijkheid 
van een samentreffen met een andere 
weggebruiker op een kruispunt te voor
zien JJ; 

Dat deze beschouwingen de gevolgtrek
king welke de rechters over de grond er
uit afieiden, niet in zich sluiten; 

Dat zeer traag rijden en ten gevolge 
van de mist de genieter van verkeersvoor
rang niet hebben zien naderen geen over
macht opleverende omstandigheden uit
maken; 

Dat eruit niet blijkt dat de berijder van 
de secundaire weg niet in staat is geweest 
de buitengewone voorzorgen te treffen 
welke de insgelijks buitengewone meteo
rologiscbe omstandigheden, die alstoen 
heersten, vereisten tot vermijding van elk 
ongeval; 
_ Dat derhalve, door te . beslissen op 
grond van de reden welke het vermeldt, 
dat op verweerder Houbrix geen schuld 
rust, het bestreden vonnis zijn beslissing 
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen in zover zij tegen de over de pu
blieke vorderin:g gewezen beslissingen ge
richt zijn; verwervt de voorziening van 
Raick in zover zij gericht is tegen de be
slissingen gewezen over zijn vordering te
gen Magis en de Nationale Maatschappij 
van buurtspoorwegen en over de vordering 
van deze vennootschap tegen hem; ver
breekt het lJestreden vonnis, in zover 
daarbij over de andere burgerlijke vorde
ringen uitspraak is gerlaan; beveelt dat 
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melding van onderhuvig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigcle beslissing; . veroordeelt 
enerzijds Raick, anderzijds Magis en de 
Nationale Maatschappij van buurtspoor
wegen, en eindelijk de naamloze vennoot
schap « Les Railways LH~ge-Seraing et 
extensions )) onderscheidenlijk tot een 
derde van de kosten; verwijst de alclus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, in hoger beroep uit
spraak doende. 

25 juni Hl56. - 2" kamer. - Voo;·zitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslnggeve1·, 
H. Valentin. - Gel-ijlcltddende concl~ts·ie, 
H. Paul J\ilahaux, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Simon:t. 

2" KAMER.- 26 juni 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN.- AANVUL
LENDE PERSONELE BELASTING. - INKOMSTEN 
UIT RiOERENDE KAPITALEN. - BELASTING VER
SOHULDIGD DOOR DE PERSOON DIE, DOOR DE 
TOEKENNING OF DE BETAALBAARSTELLING ER 
VAN, HET GENOT VAN DIE INKOMSTEN IN DE 
LOOP VAN H!;'T VORIG JAAR VIDRKREGEN HEEFT. 
- UITSLUI'l'ING VAN ELKE SPLITSING VAN DE 
ALDUS VED~KREGEN INKOMSTEN. 

Is de nanvullende personele belnsting ve·r
schttldigd op de ·inkomsten ttit roerencle 
lcnpitnlen welke ver7C1'egen tvenlen in de 
loop van het jcw.r dat nwn clntgene 
wna.rnncw het belnsUngsjna1· geheten is 
voorntgnat, de persoon die rloo;· de toe
lcmm·ing of de betnrtlbctnrstell'ing er vnn, 
het genot van die inlcomsten verlcregen 
heeft. Ellce spl-its·ing vim rle nldtts ver
kre,qen inlcomsten tvOJ·rlt ·nit,qesloten, 
zelfs zo een rleel dezer inlcomsten ,qe
ncht wonlt ged·urenrle rlit t'ijdperlc bij 
w-ijze vwn burge;·l·ijlce ·vrttcht rloor een 
derde te z·ijn verlcregen geweest. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 37, 3!J en 41.) 

(DUGNIOLLE, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van cle artikelen 2, 37, inzon
derheid 37, paragraaf 1, 38, 39 en inzon
derheid 39, lid 1, 41 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het beslnit van 31 jnli 1943, 

voor zoveel als nodig van dezelfde bepa
lingen van bewuste wetten, samengescha
keld bij de besluiten van 15 jannari 1948, 
3 jnni 1941 en 12 september 1936 ; van de 
artikelen 584, 586, 1832 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wetten op de handels
vennootschappen, samengeschakeld bij 
het koninklijk besluit van 30 november 
1935, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest verklaart dat aanlegger 
de aanvullende personele belasting ver
schuldigd is over het dienstjaar 1!143 op 
het deel van de door de vennootschap 
« Solvay et Compagnie ll in 1942 nitge
keerde tlivillemlen welke zijn opgeleverd 
door de maatschappelijke aandelen welke 
aanlegger verkregen heeft nit de nalaten
schap van zijn op 5 april 1941 overleden 
moeder en nit de nalatenschap van zijn 
op 25 juli 1941 overleden tante, in de mate 
dat die dividenden met de aan de twee 
overlijdens voorafgegane periode van het 
boekjaar 1941 overeenstemmen, om de re
denen dat blijkens bovengemelde artike
len 39 en 41, de aanvullende personele 
belasting een materie treft die econo
misch reeel is, en geen toekomstig recht 
op een inkomen, en dat het begrip van 
verkrijging voor de toepassing van de 
kwestieuze belasting van hoofdbelang is; 
dat cUt begrip los staat van het effectieve 
behalen van winsten door het rechtswe
zen, van het tot nitdrukking komen van 
die winsten in de balans en van de afkon
diging van de uitkering ervan wanneer 
deze niet dadelijk plaats heeft; dat er 
ten deze zelfs geen vorderingsrecht op 
een dividend v66r de afsluiting van de 
maatschappelijke rekeningen bestond; 
dat, volgens de belastingwet, geen sprake 
ervan kan zijn dat aanleggers rechtsvoo.r
gangsters in de loop van het jaar 1941 
inkomsten zonden ontvangen hebben wel
ke pas in 1942 ter beschikking van de aan
deelhouders werden gesteld; dat aanleg
ger de dividenden van de litigieuze in
komsten in 1942 verkregen heeft, dat hij 
erover heeft beschikt en dat zijn patri
monium erdoor verrijkt werd; dat arti
kel 586 van het Burgerlijk Wetboek in 
onderhavig geval niet toepasselijk is, 
naardien het fiscaal recht ten aanzien van 
de aanvullende personele belasting van 
die be paling afwijkt, dan wanneer, naar 
luid van artikel 37 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, elk Rijksinwoner jaarlijks on
derworpen is aan een . aanvullende perso
nele belasting berekend op het geheel zij
ner inkomsten zoals ze in de artikelen 40 
tot 42 zijn bepaald, en clan wanneer ar
tikel 39 van evengemelde wetten aan de 
belasting geen andere inkomsten onder
werpt dan die van de belastingschnldige 
zelf; dan wanneer volgens de artike
len 584 en 586 van het Bnrgerlijk Wet
hoek, de dividenden uit aandelen of ac-
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ties hoegenaamd van de burgerlijke of 
koophandelsvennootscllappen burgerlijke 
vruchten zijn die dag na dag worden ver
kregen; dan wanneer, door de verdeling 
tussen de vennoten te beslissen van gans 
de gemaakte winst of van een deel ervan, 
de vennootschap enkel llet vennootscliaps
verdrag uitvoert, overeenkomstig de arti
kelen 1832 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1 van de wetten op de handelsvennoot
schappen, en aan de vennoten geen recllt 
toekent dat zij niet reeds bezaten; waar
uit volgt dat, toen llij de evenredige delen 
van de aan de overlede~en toevallende 
litigieuze dividenden inde,' aanlegger niet 
zijn inkomsten geind heeft en ui t dien 
lloofde de aanvullende personele belasting 
niet versclluldigd was : 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing blijkt dat aanlegger uit de nala
tenscllappen van de dames Dugniolle, de 
ene overleden op 5 april 1941 en de andere 
op 25 april 1941, maatscllappelijke aan
delen van de vennootscllap « Solvay et 
Compagnie ll verkregen heeft, waarvan 
het dividend voor het boekjaar 1941 in 
1942 is uitgekeerd geworden; dat, waar 
de administratie de aanvullende personele 
belasting over het dienstjaar 1943 gelleven 
heeft op de totaliteit van de door aanleg
ger gebeurde dividenden, deze betoogt dat 
hij in deze bela sting niet mag aangesla
gen worden op het deel van die dividen
den hetwelk ann zijn reclltsvoorgangsters 
als burgerlijke vrucllt toeviel, enerzijds 
van 1 januari tot 5 april 1941 en ander
zijds van 1 januari tot 25 juli 1941 ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 37 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, elk 
Rijksinwoner jaarlijks onderworpen is 
aan een aanvullende personele belasting, 
berekend op het geheel zijner inkomsten 
zoals ze in de artikelen 40 tot 4·2 zijn be
paald; dat artikel 37 door deze verwijzing 
duidelijk maakt dat de inkomsten van de 
belastingsclluldige welke · voor de ver
schuldigdlleid van die belasting in aan
merking .zijn te nemen, de in de artike
len 40 tot 42 besproken inkomsten zijn; 

Overwegende dat deze bepalingen voor 
elke categorie van inkomsten welke zij 
aanduiden de wijze van schatting en de 
datum van toekenning aanduiden, in het 
raam van het in artikel 39 vastgelegd be
ginsel; dat inzonderheid artikel 41 onder 
de inkomsten die krachtens artikel 37, 
op zekere ten deze vreemde reserves na, 
aan de aanvullende personele belasting 
onderworpen zijn, opgeeft de inkomsten 
uit roerende kapitalen van aile aard, be
doeld in artikel 14 en verworven in Belgie 
of in het buitenland; dat het woord << ver
worven ll uitgelegd is in artikel 39 het
welk in algemene termen bepaalt dat « de 
aanvullende personele belasting voor llet 

gehele jaar verschuldigd is op voet van 
de inkomsten welke de belastingpliclltige 
in de loop van het vorige jaar lleeft ge
noten of waarover llij gedurende dien tijd 
lleeft bescllikt ll, lletgeen betekent, wat de 
inkomsten uit roerende kapitalen betreft, 
de inkomste.n waarvan de belastingscllul
dige op enig moment van die tijdsruimte 
door de toekenning of betaalbaarstelling 
ervan llet genot verkregen lleeft; 

Overwegende dat, waar zij mitsdien aan 
de aanvullende personele belasting llet 
gelleel van de inkomsten uit roerende ka
pitalen van een zelfde jaar onderwerpt, 
door ter bepaling van de persoon van de 

· belastingsclluldige enkel rekening te llou
den met llet feit dat llij het genot ervan 
bekomen lleeft door ze te verwerven in de 
loop van llet jaar dat is voorafgegaan aan 
datgene waarnaar llet belastingdienstjaar 
geheten is, de wet niet enkel iedere split
sing van de aldus verkregen inkomsten 
uitgesloten lleeft, doch insgelijks elke an
dere wijze van bepaling van de persoon 
van de belastingschuldige, onder meer 
door toepassing van de regelen van het 
gemeen recht of van beginselen van bil
lijkheid; 

Dat eruit volgt dat, ten deze, llet be
streclen arrest nit het enkel door de recll
ter over cle grond vastgesteld en in llet 
middel niet betwist feit dat aanlegger, 
door in de loop van het jaar 1942 de in
komsten die van de kwestieuze maat
schappelijke aandelen voortkomen te ver
werven, het genot van die inkomsten be
komen heeft, wettelijk heeft kunnen af
leiden dat aanlegger over het dienstjaar 
1943 voor de totaliteit dier inkomsten on
der de aanvullende personele belasting 
viel; 

Dat het mid del naar recllt faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

2G juni 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTerslaggever, H. Bayot. - Ge
lijlcl~tidende concl~tsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. ~ Pleit(J?", H. Van 
Leynseele. 

2• KAMER. - 26 juni 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIF'l'E. ~ VERBE'I·ERING DOOR DE ADMI
NISTRATIE. - AKKOORD VAN DE BELASTING
PLICHTIGE. - ARREST W AARBIJ AAN DE 
ADMINISTRATIE RET BEWIJS WORDT OPGELEGD· 
VAN EEN ELEMEN1' WAAROP HE1' NIET BETWIST 
AKKOORD VAN DE BELAS'l'INGPUCHTIGE GEDRA
G1"N HEEFT. - 0NWE'l'1'ELIJKHEID. 

2° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD-
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GELOOF. -·- ZAKEN VAN DIREC'fE BELASTINGEN; 
- VERBETERINGSIJERICR'l' GIDGROND OP TEKE
NEN EN INDICIEN WAARiUIT EEN ROGERE GRAAD 
VAN WELSTAND DAN UIT DE AANGEGEVEN INKOM
STEN BLI.TKT .. - ARREST WAARBI.T ER OP 
GEWEZEN WORDT DA'l' RET VERBETERINGSBE
IR[CRT OP EEN VERKEERDE TOEPASSING VAN DE 
WET VAN 16 OCTOBER 1945 RUS'l'. ~ SCREN
DING VAN RET AAN DIT VERBETER1NGSIJERICHT 
VERSCRULDIGD GELOOF. 

l 0 Zo cle belast'in,qplichUge zich alckoonl 
heeft verlclaanl omt7'ent een cler ele
menten van het hem clam· cle cont1·ole1w 
rle1· belnstingen toegestnnnl verbete-
7'ingsbedcht, wonlt het bew·ijs 1;nn clit 
element onwettelijk floor het hof vnn 
beroep nnn cle aclminist1'nt-ie oprtelertcl 
nnnrclien cle nclmin·istTntie, lcrnchtens 
het nrt-ikel 55 vctn cle snrnengeschnlcelcle 
wetten, wegens het onbetwist floor cle 
belnstingplichtige gegeven nlclcoo7'cl vnn 
clit bewijs ontsln,qen was (1). 

2° Schenclt het aan het verbeteTingsbe-
7'icht ve1·sch1tllligll geloof het fb7Test 
waa1·bij beslist wo1·clt 1lat clit be·richt op 
een ve7'lceenle toepassing van lle wet 
van 16 october 1945 gegmncl is, inclien 
het steu!}tt op telcenen en incl·icii!n waa7·
·nit een ho,qe·re .IJntacl van welstancl clnn 
1tit 1le aangegeven inlcomsten bli.jlct. 

{BELGISCRE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN, 
'1'. DURl\'EZ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 october Hl55 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het enig midllel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 van 

(1) Raadpl. verbr., 2 mei 1956 (supm, 
blz. 728; Bull. en PAsrc., 1956, I, 923). 

Om het even welk beroep wordt door arti
kel 5, lid 5, van de wet van 24 juli 1953 uitge
sloten tegen een arrest waarbij een tussen de 
partijen en het openbaar ministerie in de loop 
van de verzoeningsprocedure tussengekomen 
akkoord bekrachtigd wordt (verbr., 12 juli 
1955, A1T. Ye1·b1·., 1955, blz. 93~; Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1242) of waarbij de bekrachti
,ging van dergelijk akkoord geweigerd wordt. 

Daaruit volgt nochtans niet dat het hof van 
beroep, door eenzelfde arrest tevens weigeren 
mag bet akkoord te bekracbtigen en over bet 
door de belastingplichtige tegen de beslissing 
van de directeur ingesteld beroep uitspraak 
te doen. Lid 3 van voormeld artikel 5 voorziet 
immers dat de weigering van bekrachtiging 
geen nieuwe paging tot veTZoening verhindert 
welke aan de vrije beoordeling wordt overgela
ten van bet openbaar m:inisterie betwelk de 

de Grondwet, 1134, 1316 tot 1322 en 1349 
tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 
paragraaf 1, van cle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakelcl 
bij koninklijk ·besluit van 12 september 
1936 en, voor zoveel als nodig, bij de be
sluiten van 3 juni 1941, 31 juli 1!}:13 en 
15 januari HJ48, 2 en 7 van de besluiten 
van 16 juni 1941 en 31 juli 1943, 2 en 6 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948, al deze besluiten tot de natio
nale crisisbelasting betrekkelijk zijnde, 
a.) eerste onderdeel, doorclat het bestre
den arrest de litigieuze aanslagen vernie
tigt om cle reclen clat zij op een losse 
grondslag rusten wijl de administra tie 
het stellig bewijs van het bezit van de 
belastingschnldige op 1 januari 1940 niet 
bijbrengt, dan wanneer, zoals blijkt uit 
de brief van 19 april 1949 - stuk 43 -
van M•r Six, lasthebber van de belasting
schulclige, deze zich akkoord heeft ver
klaard met de elementen welke de admi
nistratie ter bepaling van het bezit op 
1 januari 1940 in aanmerking heeft geno
men; dan wanneer dit akkoord dezelfde 
bewijskracht heeft als cle aanvankelijke 
aangiften in de plaats waarvan het 
treedt; dan wanneer de administratie 
mitsclien het op haar rustende bewijs 
heeft bijgebracht; dan wanneer, ander
zijds, nooit is aangevoerd dat bij de bepa
ling van de elementen van de ,rechtzetting 
van de aangiften nopens hetzelfde bezit 
een dwaling zou zijn begaan ; b) tweede 
ondercleel, doordat het bestreden arrest 
verklaart dat lle administratie door het 
vestigen van de litigieuze aanslagen de 
wet van 16 october 1945 ten onrechte heeft 
toegepast, aangezien de belanghebbende 
niet onder toepassing van die wet valt, 
dan wanneer nit de vermeldingen van het 
bericht van wijziging van 28 maart 1949 
(stuk 42) blijkt dat niet cle vermoedens, 
omschreven in de wet van lG october 1945, 

partijen nitnodigen mag van af bet aflopen van 
de tiimde dag na de uitspraak van het arrest. 
Door u:itspraak te doen bij eenzelfde arrest 
over de bekrachtiging van het akkoord en over 
het beroep tegen · de beslissing van de d:irec
teur zou het bof van beroep de toepassing van 
voormelde bepaling beletten. Het bof van be
roep zou bovend:ien de partij en verrassen die 
enkel. uitgenodigd zijn geweest om over het 
bekrachtigen van het akkoord te laten beslis
sen en niet om over de grond van bet geschil 
conclusies te nen1e11. 

Onderhavig arrest onderlijnt d-at het arrest 
van het bof van beroep niet bestreden wordt 
om cleze grondbeginsels te bebben miskend. 
Het Hof van verbreking vermag echter geen 
middelen van am btswege do en geld en in zaken 
van d:irecte belastingen (verbr., 16 november 
1954, An·. Ye1·b1·., 1955, blz. 167; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 229). 
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tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, tot, het be
palen van de activa van de belangheb
bende gediend hebben, maar wel de teke
nen en indicien, bedoeld in artikel 55 van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, die bewijzen dat 
de belanghebbende een hogere graad van 
gegoedheid genoot dan uit de aangegeven 
inkomsten bleek; dan wanneer de aandui
ding van bewuste wet van 16 october 1945 
in de aanbef van dat bericbt van wijzi
ging ter zake geen betekenis kan hebben 

Over beille onderdelen samen : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na geweigerd te hebben bet akkoord te 
bekrachtigen hetwelk tussen partijen bij 
verzoening tot stancl is gekomen, ambts
halve het geschil hervat heeft dat door 
verweerders beroep tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen aanban
gig was gemaakt, en bij hetzelfde arrest 
over de grond uitspraak gedaan heeft; 

Dat tegen het arrest enkel wordt opge
komen in zover het over het beroep een 
beslissing geeft, bij welke de litigieuze 
aanslagen vernietigd worden; 

Overwegende, eensdeels, dat die beslis
sing hierop is gesteund dat de toegepaste 
wijze van aanslag, namelijk de vergelij
king van activa, de confrontatie impli
ceert van verweerders bezit bij het begin 
en bij het einde van het belastbare tijd
perk; dat het derhalve op de administra
tie rust het bewijs van de samenstelling 
van dat bezit op 1 januari 1940 bij te 
brengen, en << dat, vermits clit bewijs niet 
is bijgebracht, de aanslag op een losse 
grondslag rust '' ; 

Overwegencle dat nit de aan het hof 
voorgelegde elementen blijkt dat verweer
der door zijn brief van 19 april 19±9 zich 
betreffende die samenstelling van bet be
zit akkoorcl heeft verklaard zoals zij in 
het hem op 28 maart 1949 toegezonden be
richt van wijziging vermeld stond; 

Dat het hof van beroep clienvolgens on
wettelijk aan aanlegger een bewijs opge
legd heeft hetwelk llij, gezien het niet 
betwist akkoord van verweercler, niet be
hoefde te leveren, om reden van het 
krachtens artikel 55 van de samengescha
kelde wetten voor dat akkoord geldend 
vermoerlen van juistheid; 

Overwegende, anderdeels, dat het ar
rest, waar het de bepaling van verweer
ders patrimonium bij het einde van het 
belastbaar tijdperk omlerzoekt, erop wijst 
<< dat de taxerende ambtenaar, door ten 
onrechte de wet van 16 october 1\J45 toe 
te passen "• tot het gecritiseerde resultaat 
gekomen is, daar verweerder niet onder 
toepassing van die wet valt; 

Dat nit bet bericht van 28 maart 1949 
blijkt dat de wijziging overeenkomstig ar-

tikel 55 van de samengeschakelde wetten 
gesteund is op tekenen en indicHin, onder 
meer verweerders activa, waaruit een ho
gere graad van gegoedheid blijkt dan uit 
de aangegeven inkomsten; 

Dat eruit volgt dat, door aan het ves
tigen van de litigieuze aanslag een andere 
wettelijke grondslag te geven dan diegene 
die daaraan in het bericht van wij.ziging 
werkelijk is gegeven geworden, het hof 
van beroep de bewijsluacht van die akte 
geschonden heeft; 

Om fiie redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover daarbij ten grande 
over het beroep uitspraak wordt gedaan; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brus.sel. 

26 juni 1956. - 2" kamer. - VoorzUter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijlcl1ticlencle conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

l e KAMER. - 28 juni 1956 

UITVINDINGSOOTROOIEN. - PHARMA-
OEUTISCHE PRODUCTEN. VATBAARHEID 
VOOR OCTROOI. 

De phnrrnaceutische 1Jj"Od1teten, llie als 
nijverheids- of hanclelsprocl11.cten lc·ztn
nen geexploiteenl wonlen, zijn voo·r oc
trooi vatbaar (1). 

(HELLINGHUIZER-GEVRIESEN, T. MAATSCHAPPIJ 
(( EA'l'ON LABORATORIES INC. )) EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP KONINKLI.TKE PHARMACEU
TISCHE FABRIEKEN BROCADES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroe11 te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 4, 6, 14, 16 
van de wet van 24 mei 1854 over de oc
trooien van uitvinding, 3, lid 1, 6, 1131, 
1133, 1319, 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Gronclwet, doordat, 
aanlegster in hoofdorde tot de nietigheid 
van de brevetten nrs 481.152 en 481.341 ge
conclucleerd hebbend om rederi dat ze be
trekking hadden op een pharmaceutisch 

(1) Zie conclusies van het openbaar minis
terie· in Bull. en PAsrc., 1956, I, 1196. 
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lJroduct welk de geneeskunst betrof, het 
bestreden arrest dit middel heeft afgewe
zen door hierop te steunen « dat de tekst 
van artikel 1 van de wet van 2± mei 1854 
de pharmaceutische producten niet uit
sluit iudien ze als nijverheids- of handels
Yoorwerpen kuuuen geexploiteerd wor
den ll, dan wanneer de ovstellers van ge
zegde wet van 1854 duidelijk hun wil 
uitgedrukt hebben de pharmaceutische 
lJrodukten van het voordeel van de oc
trooibaarheid uit te sluiten : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 24 mei 1854 beschikt dat « er uits1ui
tende en tijdeUjke rechten zullen ver
leend worden, onder de naam van oc
trooien van uitvinding, van verbetering 
of van invoering, voor alle ontdekking of 
alle verbetering in werking kunnende ge
bracht worden als voorwerv van volks
vlijt of van koophandel ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aanneemt dat de pharmaceutische 
producten door het octrooi van eerste ver
weerster bedoelcl, octrooi waarop de ver
weersters zich beroepen in hun vordering 
tegen aanleggers, in zich zelf als handels
voorwerpen kunnen geexploiteerd wor
den; 

Overwegende, weliswaar, dat. in de 
voorbereidende werken van de wet van 
24 mei 1854 zekere zinspelingeu gedaan 
werden over de niet-octrooibaarheid van 
·de voorbehoedende of geneeskrachtige me
dicamenten en geneesmiddelen, doch dat 
uit die zinsvelingen de wil van de wetge
ver niet kan afgeleid worden aan voor
meld artikel 1 een verschillende draag
wijdte te geven dan die welke uit zijn 
tekst blijkt; 

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

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

28 juni 1956. - 1" kamer. - Voorzitter, 
.H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever·, H. Piret. - Gelijlclttidende concltt
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. ~ 
Pleiters, HH. Simont en della Faille 
d'Huysse. 

lc KAMER. - 28 juni 1956 

~o ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDSONGE
VAL DA1' ZICH OP DE WEG NAAR OF VAN HET 
WERK HEEFT VOORGEDAAN. - NORMALE WEG. 
- WEG VOOR. HET VERKEER VERBODEN WE
GENS DE GEVAREN WELKE HIJ VERTOONT. -
VRIJWILLIGE GEBRUIKMAKING VAN DIE WEG. 
- WEG DIE GEEN NORMALE WEG UITMAAK1'. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - ARBEIDSONGE
VAL DAT ZICH OP DE WEG NAAR OF VAN HET 

WERK HEEFT VOORGEDAAN. - KOSTEN. -
VONNIS WAARBIJ DE VORDERING VAN DE 
RECH'l'HEBBENDEN VAN HE'f SLACHTOFFER AF
GEWEZEN WERD. - VoNNIS DAT ZE TOT DE 
KOSTEN VAN DEZE VORDERING VEROORDEELT 
ZONDER VAS1' TE STELLEN DA'l' DIE VORDERIN!l 
ROEKELOOS EN 'l'ERGEND WAS. - 0NWE'l'TE
LIJKHEID. 

1 o Met het oog op cle toepassing van· de 
beslttitwet van 13 december· 1945 betr·et
fende de ver·goecling der· ar·beidsongeval
len d·ie zich op de weg naar· of van het 
werlv voordoen, maalct geen nonnale 
weg wit de cloor het slachtojJ'er ge
bntilvte weg cUe wegens de gevar·en clie 
hij ver-toont verboden is. 

2° Is onwettel'ijlc de ver-oonlel'ing van de 
r·echthebbenden van het slachtojJ'er tot 
de lcosten ener voi"cledng gegr·orul op de 
besluitwet van 13 deceo~ber- 1945 betret
fende de ver·goeding van de schade 
vooTtvloeiende ttit ar·beidsongevallen die 
zich op de weg naar· of van het weTk 
hebben voor{!edaan, wanneer· niet vast
{!esteld wor·dt dat cle vo1·cle'l"ing roeke
loos en tergencl ·is geweest. (Wet van 
2D maart 1948 tot aanvulling, wat de 
kosten van de vrocedure betreft, van de 
samengeschakelde wetten over de ar
beidsongevallen; en artikel1 van de be
sluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
die . zich op de weg naar of van het 
werk hebben voorgedaan.) 

(HIERNAUX, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN KOLONIEN.) 

ARRES'f. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 juli 1955 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 
in hoger beroep uitspraak doende; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat aanleggers 
echtgenote, dame Degraux, tijdelijke 
ambtenaar ten dienste van verweerder op 
4 januari 1952 door een trein werd ge
dood, toen .zij zich naar haar werk begaf; 

Overwegende dat de door aanlegger, zo, 
wel in eigen naam als namens zijn min
derjarige zoon, ingestelde vordering ge
ste1.md is op de wetgeving betreffende de 
arbeidsongevallen en inzonderheid op de 
ongevallen die zich op de weg naar of van 
het werk voordoen; 

Dat deze vordering door de rechter over 
cle grond afgewezen werd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 2 van cle 
besluitwet cld. 13 december 1945 (Staats
blrul van 16 februari 1946), gewijzigd door 
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lie besluitwet van 17 december HJ46, 1, 4 
en 9 van de wet van 24 december 1903 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevaiien 
en van de wijzigende wetten, bij konink
lijk besluit van 28 september 1931 samen
geschakeld, 1 van de beslnitwet van 9 jnni 
1945 welk door artikel 26, 3", van de wet 
van 1 jnni 1949 van kracht blijft, en !Jo7 
van de Grondwet, doordat, na vastgesteld 
te hebben dat aanleggers echtgenote, be
diende aan bet Ministerie van kolonH!n, 
die heel waarschijnlijk haar trein te Pro
fondsart gemist had, zich te voet naar 
Rixensart begaf langsheen de spoorweg 
om een volgende niet te Profondsart stil
staande trein te knnnen nemen; dat zij, 
de richting van Rixensart slechts volgen
de op 320 meter van het station van die 
localiteit, cle spoorweg heeft willen over
steken om het perron ter bestemming van 
Brnssel te bereiken; dat, ten gevolge van 
de dnisternis en van de mist en misschien 
ook van het krnisen van een reizigers
trein, zij de trein Brnssel-Aarlen niet 
heeft zien aankomen en door deze wercl 
getroffen, de bestreden beslissing de vor
dering van aanlegger heeft afgewezen om 
reden dat de weg naar of van bet werk 
deze is welke het slaclltoffer normaal en 
gewoonlijk aflegt om zich naar het werk 
te begeven, dat bet slechts bij nitzonde
ring is dat zij, op de dag van het ongeval, 
de spoorweg heeft gevolgd, weg waarvan 
de toegang, overigens verboden is, - dat 
zelfs in geval het slachtoffer, ten einde 
tijdig op haar werk te zijn, bij nitzonde
ring de op aardrijksknnclig oogpnnt nor
male weg kiest, d. w. z. de rechtste en de 
kortste, doch welke zekere gevaren mede
brengt, waaraan · een reiziger zich nor
maal niet blootstelt, - het slachtoffer de 
normale weg niet heeft gekozen om zich 
naar de plaats van de nitvoering van 
haar werk te begeven, dan wanneer : 
a) het begrip van normale weg vreemd is 
aan de aard van het vervoermiddel dat 
de arbeider gebruikt om deze af te leggen, 
zodat bet afleggen van de afstand tnssen 
Profondsart en Rixensart te voet langs
heen de spoorweg in plaats van die af
stand per trein af te leggen, het slacht
offer zich van de normale weg niet lleeft 
verwijderd; b) naar luid van de voor
dracht aan de Regent, welk de aangevoer
de beslnitwet voorafgaat, een door het 
slaclltoffer gemaakte ongewone omweg 
slecllts de wettelijke l.Jescherming zou 
wegnemen inclien hij door geen voldoende 
reden kon verantwoord worden - en dat 
in onderhavig geval, door de rechter over 
de grand vastgesteld of althans aangeno
men is dat, zo bet slachtoffer bij nitzonc 
dering de spoorweg te voet heeft gevolgd, 
dit gebeurde om tijdig op !let werk te zijn, 
en dat zij gelet op de omstandigheden ove
rigens de rechtste en de kortste weg heeft 

genomen; c) het bijkomend risico welk 
aan de aldns afgelegde weg onafscheide
lijk verbonden is neemt de wettelijke be-

. scherming niet weg wanneer niet vastge
steld is dat dit risico geen verband hield 
met de noodzakelijkheid voor !let slacht
offer zich te verplaatsen ten einde zich 
naar de werkplaats te begeven (artikel 2· 
van de besluitwet van 13 december 1945) ; 
dat in tegenstelling vastgesteld wordt dat 
dit (zelfs nitzonderlijk) risico gelopen 
was om tijdig op het werk te zijn; d) ein
delijk, naar lnid van artikel 2, para
graaf 2 van de beslnitwet van 13 decem
ber 1945, de font van bet slachtoffer de 
wettelijke bescherming slechts wegneemt 
indien zij met de af te leggen weg geen 
enkel verband houdt en dat in onderhavig 
geval vastgesteld is flat bet onrechtmatig· 
feit, het pad langsheen de spoorweg ver
boden aan het verkeer van het publiek 
genomen te hebben, begaan werd om, 
langsheen de kortste weg tot !let perron 
te geraken, waar !let slachtoffer de trein 
zon knnnen nemen hebben om de plaats 
van bet werk te bereiken : 

Aangaancle het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, zo de rechter over de 
grand in zijn uiteenzetting van de feiten_ 
vermelclt dat dame Degraux, in stede van_ 
zoals naar gewoonte de trein te Profond
sart te nemen, zich ten dage van bet on
geval, te voet van Profondsart naar 
Rixensart heeft begeven, hij zijn beslis
sing niet grondt op het feit dat zij ge
brnik maakte van die wijze van verJ?laat
sing en namelijk daardoor bet beslnit 
niet rechtvaardigt dat dame Degraux de 
normale weg niet aflegde naar haar werk ; 

Dat dat onderdeel van het midclel fei
telijke grondslag mist ; 

Aangaande het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grand zijn .beslissing evenmin steunt op 
de omstandiglleid dat dame Degranx een 
ongewone « omweg JJ zon gemaakt hell
ben; 

Dat dat onderdeel van bet middel fei
telijke grondslag mist; 

Aangaande het derde onderdeel en !let 
vierde onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grand vaststelt dat dame Degranx, die 
heel waarscbijnlijk haar trein te Pro
fondsart gemist had, zich bij nacht naar 
bet station van Rixensart te voet begaf, 
aldns vrijwillig een weg nemend langs
heen de spoorweg die, wegens de bijzon
dere gevaren welke deze vertoonde, aan 
!let verkeer was verboden; 

Dat hij wettelijk nit die vaststellingen 
heeft knnnen afleiden dat de door dame 
Degranx afgelegde weg, die overigens 
haar gewone weg niet was, abnormaal 
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was, en dat het overkome11 ongeval onder 
de toepassing niet viel van de in het mid
del bedoelde wetsbepalingen betreffende 
de vergoeding der schade cUe zich op de 
weg naar of van het werk voordoet; 

Overwegende dat het slachtoffer van 
een ongeval op de weg van/ of naar het 
werk of haar rechthebbenden zeker op 
een vergoeding aansr>raak lnmnen maken, 
zelfs in geval gezegd slachtoffer een font 
heeft begaan, van het ogenblik dat die 
font met de normale weg verband houdt; 

Doch dat er dan nog vereist wordt op
dat het recht tot vergoeding tegen de 
werkgever zou bestaan, dat het schade
lijk feit op de normale weg zou gebeurd 
zijn; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naar rechte falen; 

Over het tweede middel, afgeleid ui t de 
.schending van het enig artikel van de 
wet van 20 maart 1948 betreffende de kos
ten van rechtspleging inzake arbeidsonge
vallen, 1, 4 en g. van de wetten tot inrich
ting van de vergoeding cler schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen, bij 
koninklijk besluit van 28 september Hl:31 
samengeschakeld, en 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing aanlegger 
in cassatie tot cle kosten van beide ge
dingen veroordeeld heeft, zoncler vast te 
stellen dat de eis roekeloos en plagend 
was, dan wmmeer bij gebreke aan der
gelijke vaststelling, de lwsten van de vor
deringen gesteund op de samengeschakel
de wetten houdende vergoeding van de 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen ten laste dienen gelegd van het 
bedrijfshoofd of van cliens verzekeraar : 

Overwegende dat krachtens het enig ar
tikel van de wet van 20 maart 19'48 de 
kosten van alle vorderingen gesteuncl op 
de samengeordende wetten betreffende de 
arbeiclsongevallen ten laste van het be
drijfshoofd vallen, tenzij de cis roekeloos 
·en plagend is; 

Overwegende clat de rechter over de 
grond door aanlegger tot de kosten van 
beide aanleggen te veroordelen zonder 
vast te stellen cla t de eis roekeloos en 
])lagend was, vermelde wetsbevaling heeft 
geschonden; · 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vmmis, doch enkel voor zoveel het 
aanlegger tot de kosten van beide aanleg
gen veroordeeld heeft; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, in hoger beroep 
zetelende; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt verweerder tot 
de kosten van de aanleg in verbreking. 

28 juni 1956. - 16 kamer. - TToo1·zitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Versla{f
aeper, H. Piret. - Gelijlcl!t-idencle conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Ple-iters, HH. de Harven en Simont. 

le KAMER. - 28 juni 1956 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN DIEN
STEN. -WET VAN 7 AUGUSTUS 1922. -BE
TWISTING OM'l'REN'l' EEN OPZEJGING BETEKEND 
YOOH HE'l' INWERKING'l'REDEN VAN DE WET 
VAN 11 ~fAAR'l' 195± DOCH WAARVAN DE 'l'ER
MIJN NA DEZE INWERKING'J'REDING VER
STRIJK'l'. - WE'l' VAN 11 ~fAAR'l' 195! NIE'l' 
'l'OEPASSELIJK. 

De wet van 11 11wwrt 1954 tot wijzigin{f 
en a.anvu.ll-i-n{f vnn cle wet ran 7 alt{flt.s
tus 1922 betrejjende de bediendena1·
beiclso·ve?·een7comst ·is niet toetmsselijlc 
in {!Oval van betwistin{f omt-rent een op
ZC{f{fina betekend vrl6T de daM~rn 1.vaa·rop 
cUe wet in we'rll"in{f is {fetreden, zelfs 
indien rle _in de opzegain{f beZHtalde te?·
mijn slechts na rle inwedcin{ftTedin{f 
vnn rle wet veTstd,jlct. (Wet van 
11 maart 1954, art. 14, lid 2.) 

(N. V. <<NOUVELLE cERAMIQUE D'AMAY )), 
T. BER'J'llAND.) 

ATIHEST. 

HE'.r H:OF ; ~ Gelet op de bestreden 
sententie, op 16 juni 1955 gewezen door de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik 
(kamel' voor bedienden) ; 

Over het mid del, afgeleid ui t de schen
ding van de artikelen 2 van het Burger
lijk vVetboek, 14 van <le wet van 11 maart 
1954 tot wijziging en aanvulling van de 
wet van 7 augustus 1922 op de bedienden
arbeiclsovereenkomst en 12 van de wet 
van 7 augustus 1.922 betreffende de bedien
denarbeidsovereenkomst gewijzigd door 
de wet van 2 mei 1929· betref'f'ende gezegde 
arbeidsovereenkomst, doordat de bestre
den beslissing, oordelende dat <le op 30 oc
tolJer 1953 aan verweerder betekende op
zegging van een duur van twaalf malin
den, zeven en twintig maanden moest ge
weest zijn bij toepassing van artikel 8 
van de wet van 11 maart 1954 (arti
kel 12bis geworden van de wet van 7 au
gustus 1922 op cle bediendenarbeiclsover
eenkomst), recht heeft gedaan op een bij
komende eis van een aanvullende vergoe
ding welke vijftien maand wedde verte
genwoordigt, dan wanneer, naar luid van 
haar artikel 14, de wet van 11 maart 1954 
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noch de feiten, verricht v66r haar inwer
kingtreding, noch de geschillen, gesteund 
op feiten die zich v66r dezelfde datum 
hebben voorgedaan, beheerst, wat in casn 
het geval is, de litigieuze opzegging aan 
verweerder in verbreking op 30 october 
1953 betekend geweest zijnde en regelma
tig zijnde ten aanzien van de op die da
tum van .kracht zijnde wetsbepalingen : 

Overwegende dat nit de vermelclingen 
van de bestreden sententie en nit de aan 
het hof voorgelegde stukken blijkt dat 
aan verweerder, bediende van aanleggen
de vennootschap op 30 octoller HJ53, door 
deze laatste een opzeggingstermijn van 
twaalf maanden werd J5etekend; dat de 
vordering van verweerder, steunende op 
de wet van 11 maart 1954, in werking ge
treden de 30e van dezelfde maand, er na
melijk toe strekt vergoeclingen te beko
men welke met zeven en twintig maanden 
wedde gelijkstaan; dat de bestreden sen
tentie, te dien opzichte de beslissing van 
de eerste rechter hervormende, aanlegster 
veroordeeld heeft aan verweerder een 
aanvullende vergoecling te betalen welke 
vijftien maanden wedde vertegenwoor
digt, om reden dat het contract « geen 
einde had genomen ll, op het ogenblik 
waarop de nieuwe wet van toepassing is 
geworden, daar verweenler tot op einde 
october 195:! in dienst moest blfjven, en 
daar de nieuwe wet, van openbare orde 
zijnde, de reeds ontstane toestanden, 
welke hun toekomstige uitwerkingen on
der de invloed van het nieuw wettelijk 
stelsel zullen ontwikkelen, beheerst; 

Overwegende zeker dat de gebiedende 
bepalingen van de wet van 11 maart 1954 
de toekomstige uitwerkingen van de lo
pende contracten beheersen, doch met een 
matiging volgens welke ue nieuwe wet 
niet van toepassing is op de geschillen op 
feiten gesteund, clie zich v66r de inwer
kingtreding van de wet voorgedaan hell
ben; 

Overwegende dat het betekenen van de 
opzegging cle veropenbaring uitmaakt van 
het verbreken van het bediendencontract, 
dat wettelijk de vaststelling van de op
zeggingstermijn medellrengt; dat het al
dus vaststaand juridisch feit binnen de 
algemeenheid der bewoordingen van arti
kel H van de wet van 11 maart 1954 valt; 

Waaruit volgt dat de betwistingen om
trent dit feit, ontstaan v66r de inwer
kingtreding van de nieuwe wet, door de 
oude wet worden lleheerst; 

Dat het middel uerhalve gegrond is; 

Om clie redenen, verbreekt de bestreden 
sententie doch enkel voor zoveel ze de be
s lissilig van de eerste rech ter hervormd 
heeft en over de kosten uitspraak heeft 
gedaan; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde sen-

ten tie; veroordeelt verweerder tot de kos
ten van de voorziening in verbreking; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Werkrechtersraad van beroep te Namen, 
kamer voor bedienden. 

28 juni 1956. - 1" kamer. ~ Voorzitte·r, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Versla{f
{fever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlr,luiclende conclltsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

lc KAMER. - 29 juni 1956 

1° l\HDDELEN VAN VERBREKING. 
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. - J\IIIDDEL 
GEGROND OP DE SCHENDING VAN DE BEWIJS
KRACHT DER CONCLUSIES. - lNGEROEPEN 
WETSBEPALINGEN DIE AAN DIE GRIEF VREE~fD 
ZIJN. - MIDDEL NIE'l' ON'fVANKELIJK. 

2° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - VERMOEDENS INGES'fELD 

.DOOR ARTIKEL ,2, LID 3, VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 19!5. - FEITELIJKE ELEMENTEN 
DOOR DE BELAS'l'INGPLICHTIGE INGEROEPEN OM 
'DIE VERMOEDENS TE KEREN. - BEWIJS-· 
WAARDE. - SOUVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER OVER DE GROND. 

3° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - BEZIT VAN VREEMDE: 
:M:UNTEN DOOR DE BELAS'l'INGPLICHTIGE IN OC
TOBER 1944. - RAMING VAN HEr BEDRAG DEB 
BELASTBARE INKOMS'l'EN WAARVAN DIT BEZI'f' 
VERMOED WORDT I'ODRT TE KOMEN. - 1:50U
VEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 
OVER DE GROND. 

1° Is niet ontvanlcel'ijlc het te{fen een in 
zalcen 1;an directe belastin_qen _qewezen 
arrest aangevoerd middel dat op de
schencUn_q van de bewijskracht de·r con
clltSies yeg1·ond is, wanneer _qeen enlcel 
der wetsbepalin{fen d·ie aan_qewezen 
wonlen als {feschonden {feweest zijnde, 
met dergeUjlce {!1'ief betrelclcin{f hell
ben (1). (Wet van 6 september 1895, 
art. 14.) 

2° De 1·echter ove-r de _q1·ond beoordeelt 
souverein de bewijswaarde en de draa{f
wijdte · vnn d.e fe-itelijke element en d'ie 
door een belastin{fplicht'i{fe van de ex
trabelasting in{feroepen worden om de· 
doo-r artilcel 2, lid 3, van de wet van 
16 octobe1· 1945 f,n{festelde vennoedens te 
lceren (2). 

(1) Verbr., 27 maart 1956 (supra, blz. 620; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 795). 

(2) Verbr., 16 november 1955 (supm, blz. 201; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 217). 
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:3° De ra,min{l va-n het bedra-,q der bela,st
ba-?·e inlcomsten wa-a,rva,n het bezit in 
octo/Jet· 1941 va-n 1:reemde mumten dom· 
een in cle extra-bela-stinu bela-stba-i·e be
la-stin{I1Jlichtiye, vermoecl wonlt voo1·t te 
komen behoo1't tot cle souvet·eine 1Jeoor
cleUng va-n lle 1'Cchte·r o·ue·r cle (frond (1). 

(LEGEIN, '1'. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
:arrest, op 1 juni 1953 gewe.zen door bet 
Hof van beroep te Brussel ; · 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
scbencling van de artikelen 97 van {]e 
Gronclwet, 1, paragraaf 1, 2, paragraaf 3, 
van de wet van 16 october 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting op de in oor
logstijd bebaalde exceptionele inlwmsten, 
winsten en baten, cloorclat bet arrest vast
stelt clat aanlegger « clit qu'il a acquis des 
immeubles en octobre 1940 pour un mon
tant de 821.600 francs et qu'il n'a pu les 
J)ayer au moyen de benefices et profits 
realises durant l'exercice 1940 >>, clan wan
neer a anlegger in de door hem v66r het 
hof van beroep genomen conclusies be
toogd beeft clat de koopprijs vail die on
roerende goecleren niet onder de vermo
gensaccressen over bet tijclperk 1940-1944 
mocbt voorkomen, omdat hij - in augus
tus 1940 in Belgie teruggekeerd - niet de 
gelegenbeicl gehacl heeft in enkele weken 
winsten te maken die zouden volstaan 
hell ben om hem in staat te stellen die koop 
te verricbten, en cloordat het arrest het 
door aanlegger bij conclusies ontwikkeld 
middel niet beantwoorclt : 

Overwegende dat, zo bet miclclel moet 
aangezien worden als aan bet arrest te
genwerpend dat bet aan de conclusies, 
door aanlegger v66r de recbter over. de 
grond genomen, een betekenis heeft toege
kend welke zij niet hebben en dat het 
mitsclien de bewijskracbt van die recbts
plegingsakte geschonclen beeft, het niet 
ontvankelijk is daar het niet zonder dub
belzinnigheid de clraagwijdte van het mid
del nader omschrijft en geen aanduicling 
inhoudt van de wetsbepalingen welke zou
den zijn geschonclen geweest; 

Overwegencle, in elk geval, clat aan de 
termen «durant l'exercice 1940 >> gemaakte 
winsten en baten welke het arrest ge
bruikt geen andere betekenis kan worden 
toegekend dan die van « geclurende het 
jaar 1940 gemaakte winsten en baten », 
en clat het midclel, waar bet poogt verwar-

(1) Verbr., 18 januari 1955 (A1·r. Ye,·br., 
1955, blz. 38<1,; Bull. en PASIC., 1955, I, 513). 

ring te stichten tussen het boekjaar of 
het jaar van verkrijging van de winsten 
of baten en het jaar van de aanslag of 
het belastingclienstjaar, aan het arrest 
een zin en een draagwijdte toeschrijft 
welke hetzelve niet !weft; 

Overwegencle clat bet arrest door ver
scheiclene beschouwingen de verwerping 
rechtvaardigt van het middel, bij conclu
sies opgeworpen door aanlegger, die be
toogde dat hij in de tijclruimte van en
kele weken die op zijn terugkeer in Belgie 
g·evolg·cl is, geen voldoencle baten had 
knnnen behalen om in october 1940 onroe
rende goecleren te kopen waarvan de 
prijs, namelijk 821.600 frank, cloor de ad
ministratie onder !le vermoede vermo
gensaccressen in amunerking wonlt gena
men; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede en het derde millclel, 
beide afgeleicl nit de schencling van de 
artikelen !)i van de Grondwet, 2, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
het tweecle, clooruat het bestreclen arrest 
geacht beeft dat aanlegger in gebreke 
blijft bet door bovengemelcl artikel 2, pa
ragraaf 3, ingevoerd vermoeclen te niet te 
doen, en onder meer geweigercl heeft aan 
te nemen dat aanlegger geclurencle bet 
belastbaar tijdperk 117.302 Zwitserse 
franken verkocht had, maar enkel be
vinclt clat hij gedurende bewust tijclperk 
llO.DOO Zwitserse franken verkocht l1eeft, 
dan wanneer bet vaststaat en niet ont
kencl is, ener.zijds, clat aanlegger van 1938 
tot begin 1940 verscbeidene beclragen aan 
Zwitserse franken voor een totaal van. 
117.500 Zwitserse franken verworven 
heeft, en anderzijcls, clat er hem bij bet 
eincle van het belastbaar tijclperk, octo
ber 1944 slechts 198 overbleven : het der
de. doorclat bet bestreden arrest beslist 
beeft dat aanlegger in gebreke blijft bet 
door bovengemeld artikel 2, paragraaf 3, 
ingevoerd !vermoeclen te niet te doen, en 
onder meer beslist clat de koers van 
18 frank, door de administratie voor de 
verkoop van de Zwitserse franken vastge
ste1c1, aannemelijk scbijnt, dan wanneer 
nit de elementen, door aanlegger overge
legd en door hem aangeduicl 1n de v66r 
bet hof van beroep genomen conclusies, 
blijkt, enerzijcls, dat de koers van 18 fr. 
voor 1 Zwitserse frank gedurende bet be
lastbaar tijdperk nooit is toegepast, en, 
anderzijds, clat de koers, toegepast op bet 
tijclstip van de door aanlegger gedane we
derbeleggingen- eincle 1943, begin 1944-
40 frank voor 1 Zwitserse frank was : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
door feitelijke beschouwingen welke noch 
tegenstrijcligheid, nocb dubbelzinnigbeicl 
vertonen, souverein beoordeelcl beeft in 
boever aanlegger de vermoeclens, bij pa-· 
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ragraaf 3 van artikel 2 van de wet van 
16 october 1945 ingevoerd, te niet gedaan 
heeft door het verkopen, gedurende het 
belastbaar tijdperk, te doen gelden van 
Zwitserse franken die hij beweert v66r 
dat tijdperk verworven en nog bezeten te 
hebben bij het begin van het belastbaar 
tijdperk; 

Dat de waarde en de draagwijdte van 
de door de belastingschuldige overgelegde 
bewijselementen onder de sonvereine be
oordeling van de rechter over de grond 
vallen; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno
men worden; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945, doordat het bestreden ar
rest beslist heeft dat de 10.250 gulden, 
welke aanlegger op 9 october HJ44 in zijn 
bezit had, geacht waren door hem << tegen 
de officH~le koers van de gulden op 9 oc
tober 1944 gekocht te zijn, en dat de ra
ming tegen een gemiddelde koers van de 
periode januari tot augustus 1944 enkel 
voor de effecte11 voorgeschreven is JJ, dan 
wanneer, bij niet-toepassing van artikel3, 
paragraaf 1, de buitenlandse deviezen 
voor de toepassing van het bij artikel 2, 
paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1!J45 ingevoerd vermoeden enkel mogen in 
aanmerking worden genomen voor een 
waarde die overeenstemt met llet vermo
gensaccres dat zij toelaten te schatten : 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
de 10.250 Nederlandse gulden welke ter 
voldoening aan de besluitwetten van 6 oc
tober 19±4 als eigendom van aanlegger 
zijn aangegeven, tegen de officiille koers 
van de gulden op 9 october 1944 waren 
kunnen geraamd worden, het bestreden 
arrest souverein het bedrag der belast
bare inkomsten heeft beoordeeld waaruit 
dit bezit in buitenlandse munt wettelijk 
vermoed is voort te komen; 

Dat aanlegger niet betoogt dat hij het 
bewijs ervan zou bijgebracht hebben dat 
hij die (leviezen tegen een voordeligere 
koers gekocht heeft, en dat niet blijkt dat 
de door het bestreden arrest aangenomen 
raming het bedrag in Belgische franken 
zou te boven gaan waarvoor, volgens het 
arrest, aanlegger in zijn beroep tegen de 
beslissing van de directeur aanvoerde de 
10.250 gulden gedurende het belastbaar 
tijdperk verkocht te hebben; 

Dat het midclel niet kan worden aan
genomen; 

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

29 juni 1950. - 1° kamer. - VooTzitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van Beirs. 
~ GeUjlcl·uidende conclusi.e, H. R. De-

lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Rousseaux (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 29 juni 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN.- SPECIALE 
BELASTING OP DE WINS'l'EN VOORTVLOEIEND UIT 
LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN DE VIJAND. -
LASTHEBBER DIE VOOR REKENING VAN EEN 
.ANDERE DE PRIJS HEEFT ONTVANGEN VAN AAN 
DERDEN 'l'OEBEHORENDE WAREN DIE DOOR DEZE 
GELEVERD WERDEN. - LASTHEBBER DIE NIETS 
ER VAN VO'OR ZICH ZELF BEHOUDEN HEEFT. -
LAS'l'HEBBER NIET BELAS'l'BAAR IN DE SPECIALE 
BELA STING, 

Is niet belastbua1· ·in de speciule belast-ing 
op ae winsten voo1·tvloeiend 7tit leve
dngen en p·restuties nan cle vijund, hij 
die, zonde·r ooit eigenuwr vun fle gele
ve1·de wa1·en te zi,in geweest, enlcel is 
op,qeh'eden a.ls lasthebbe1· van fle leve-
1'Uncier en voor clezes 1·elcening en van 
een bemidrlelaar tot inning van de prijs, 
1vaarvan hij niets voor zich zelf behott-
den heeft. • 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
DELFERRIERE.) 

ARREST. 

HET ·HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1!J55 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het micldel, afgeleid nit de scherr
cling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1, paragrafen 1 tot 3, 3, 7, 10, 
11 en 13 van de wet van 15 october 1945, 
tot invoering van een speciale belasting 
op de winsten voortvloeiend uit leverin
gen en prestaties aan de vijand, en 26 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en bij be
sluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, 
doorclat, na vastgesteld te hebben clat ver
weerder van december 1942 tot februari 
1943 tien checks a an to onder, voor een 
totaal bedrag van 8.351.625 frank voor 
kwijtschrift heeft onclertekend welke door 
een vijanclelijk organisme, de Algemeine 
Warenverkehrsgesellschaft op de Conti
nentale Bank getrokken waren tot beta
ling van leveringen aan de vijand, het 
hof van beroep evenwel beslist dat de 
onderhevigheicl van betrokkene aan de 
speciale belasting niet bewezen is om de 
enige reden dat er niet is aangetoond dat 
hij enig deel van de ontvangen sommen 



-926 

voor zich behonden lleeft, dan wanneer, 
aangenomen zelfs dat de betrokkene van 
de dom~ de Duitsers betaalde sommen 
niets bellonden lleeft, llet llof van beroep 
llem van de speciale belasting niet mocllt 
vrijstellen dan na behoorlijk vastgesteld 
te hebben clat de ontvangen sommen ge
cliend llacWen om nitgaven te dekken die 
gedaan werden ten einde die sommen te 
verkrijgen of te behonden, wat het nalaat 
te doen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen. 
van het beklaagd arrest blijkt dat ver
weerder, die in dienst van de naamloze 
vennootschap Sarma was, onder dreiging 
met opeising, naar hij stelt, voor de reke
ning van gemelde vennootschap :ian Van
derdonck voor de vijand bestemde wijn 
verkocht heeft; 

Dat de vennootschap Sarma nit lwofde 
van die leveringen facturen ovmaakte ten 
belope van 4.9\JS.061 fr. 90, ten name van 
evengemelde Vanderdonck; dat de vijan
delijke dienst, aan welke de wijn is gele
verd, weliswaar. andere factnren, ten be
drage van 8.351.625 frank ontvangen heeft 
waarop vcrweerder als verkoper aange
clnid stond, maar clat het niet bewezen is 
clat die in het Dnits opgestelde factnren 
nitgingen van verweercler die steeds ont
kencl heeft ze opgestelcl te hebben; 

Dat verweerder clit laatste bedrag van 
8.351.625 frank ontving bij middel van 
checks, door de Algemeine Warenver
kehrsgesellschaft op de Continentale 
Bank getrokken; 

Dat · aanlegger erkent clat verweerder 
4.958.061 fr. 90 aan ·de vennootschap 
Sarma deed toekomen, doch aanvoert dat 
hij het salclo - 3.393.563 fr. 10 - voor 
zich behield, clan wanneer verweerder 
verklaart dat hij dit salclo als door hem 
geeiste commissie. aan Vanderclonck 
stortte; 

Overwegencle dat aanlegger betoogt clat, 
vermits verweerder een som van 
8.351.625 frank, die van leveringen aan de 
vijancl voortkomt, ontvangen heeft, de 
door cleze verrichting afgeworpen winst 
onder toepassing van de speciale belasting 
valt, na aftrek, overeenkomstig de arti
kelen 13 van de wet van 15 october 1945 
en 26 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, van 
de bedrijfsnitgaven, gedaan met het oog 
op het verkrijgen van die baten; 

Overwegende, echter, dat bewnste be
lasting enkel verschuldigcl is door de ver
krijger van de baten welke nit prestaties 
aan de vijand voortvloeien, en niet door 
de lasthebber die voor eens anders reke
ning de bedragen ontvang·en he eft; 

Dat aanlegger erkent dat znlks het ge
val is voor het bedrag· van 4.958.061 fr. 90, 
hetwelk door verweercler aan de vennoot
schnp Sarma is overhandigcl; 

Dnt voor het saldo- 3.3!}3.563 fr. 10 ~ 
de rechter over de grond in feite en ch1s 
souverein vaststelt dat verweerder dnar
van niets voor zich heeft behouden, nlclus 
aannemend clat hij het integrnal aan Van" 
clerclonck !1eeft gestort en dat clerhalve· 
verweercler te genen tijde eigenaar van 
de gelevercle koopwaar is geweest, naar
clien hij in de inning van de tloor de be
stemmeling cler waar betnalde prijs niet 
voor zijn eigen rekening is opgetreden, 
doch om de betaling van de sommen die 
door zijn werkgever aan Vanclerdonck 
verschnldigd waren te verzekeren; 

Dat het bestreden arrest derhalve op 
goede gronden beslist he eft da t onclerhe
vigheicl van de speciale be lasting in hoof
de van verweerder niet bewezen was en 
dnt de litigieuze som van 3.393.563 fr. 10 
in zijnen hoofde niet onder de bedrijfs
belasting viel; 

Dat het micldel niet kan worden aan
genomen; 

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

2!} juni 1956. - 1° kamer. - TToorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTerslaggeve1·, H. De Bersa
ques. - GeUjlclnidende conclnsie, H. R. 
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Leynseele en J. Maes (deze laat
ste van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brnssel). 

l" KAMER. - 29 juni 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
UITZONDERLIJKE 'l'ER.MIJNEN. - TER.MI.JNEN 
BIJ DE BESLUITWET VAN 17 DECEMBER 1912 
GESCHORS'f TOT DE DATUM VAN HET KONINK
LIJK RESLUIT WAARRIJ HEr LEGER TERUG 
OP VREDESVOE'l' WORDT GERRACHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
UlTZONDER.LIJKE TERMIJNEN. - SCHORSING 
DEZER 'l'ER.MIJNEN DOOR DE BESLUI'fWET VAN 
17 DECEMBER 1912. - SCHORSING .TOEPASSE
LIJK ZOWEL OP DE AANSLAG IN DE BELASTING 
ALS OP DE VERHOGINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
UITZONDERLIJKE TERMIJNEN. ~ TERMIJNEN 
GESCHORST DOOR RET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 17 DECEMBER 1912. - TERMIJNEN VER
LENGD DOOR DE WE'l' VAN 30 JULI 1947. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
UITZONDERLIJKE TER'WIIJNEN.- AANVULLENDE 
AANSLAGEN NA VERSTRIJKING VAN DE DOOR 
ARTIKEL 7 4 DER SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN 
VOORZIENE TERMIJNEN. - ARTIKEL 7 VAN DE 
WE'£ VAN 16 OCTOBER 1945.- DRAAGWIJDTE. 

5° INKO:i.\'ISTENBELASTINGEN. 
EJXTRARELASTING. - ARTIKEL 13, LID 2, YAN 
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DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - VoORWERP 
EN DRAAGWIJDTE. 

·6° INKOM:STENBELASTINGEN. 
]]XTRARELASTING. - BESLUI'l' VAN DE RE~ENT 
VAN 26 APRIL 1916. - BESLUIT OVEREEN
KOMS'l'IG ARTIKEL 13 VAN DE WE'l' VAN 16 OC

TOBER 19i5. 

1 o De uitzonderU.i,ke aanslagterrnijnen 
voorzien b·ij ar·tilcel 74 van de samenge
schalcelde wetten betreffende de inlcorn
stenbelastingen z·ijn clam· de besluit
wet van 17 december 1942 geschorst en 
niet verlengd fjeweest tot de datnm van 
het lconinlclijlc besl~t'it van 1 jrrni 1949 
waarbij het tentfjbren.qen OZJ vredesvoet 
van het leger rt'itgevaarcligd werd (1). 

2° De schorsing door de besl~titwet van 
17 clecember 1942 van de uUzonder·lijke 
aanslaf!tenn·ijnen voor·zien bij arti
lcel 74 der samengeschalwlde wetten be
trejjende de inlcomstenbelastingen is 
toepasselij 7c zowel op de aanslag in de 
belasting als OZJ de belastingver·hogin
gen en de boett;ln (2). 

3° Het ar·tilcel 1 van de wet van 30 jnli 
1947 heett, wat bet?-ejt de door arti
lcel 25, lid 1, der samengeschakelde wet
ten betreffenae ae inlwmstenbelastingen 
becloelde inkomsten van cle .iaren 1940 
tot 1944, ae nit<:onaer-lijlce aanslafjter
mijnen verlenga welke floor artilcel 74 
-van aezelfde wet voor·zien zijn en wellce 
door de besluitwet van 17 december· 
1942 geschorst war·en gmveest (3). 

4° Het ar·tilcel 7 van rle wet van 16 oc
tober 1945 heett werkel'ijlc tot voorwerp 
het vestigen van aanvullende aanslagen 
toe te laten na verstrijking van de ter·
mijnen wellce door ar·Ulcel 7 4 der sa
men,qeschalcelcle wetten betTeffende ae 
inlcomstenbelastingen voor·zien zijn en 
welke cloor de besl-uitwet van 17 aecem
ber 1942 geschor·st en aoor de wet van 
30 jul'i ;1947 geschorst zijn geweest (4). 

5° Het ar·tilcel 13, lid 2, van ae wet van 
16 october· 1945 wijst op ae becloel'ing 
van de wetgever, om, niet helemaal 
aoch enlcel in de mate nodig tot het ver·
eenvortdif!en van de pr·oce(Zure, de ge
volgen te herstellen van de dubbele aan
slaf! waartoe aanleiding zou. wonlen rJe
,qeven !loor de toepassing van de extra
belasting, op inlcomsten wellce reeds in 
al h~tn elementen getroffen werden aoor· 
ae ced~tlaire belastingen, de nationale 

(1) Verbr., 21 juni 1955 (Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1143); 25 october 1955 (supm, blz. 134; Bull. 
en PASlC., 1955, I, 172). 

(2) Verbr., 29 juni 1954 (Ar1·. Yer·br·., 1£154, 
blz. 711; Bull. en PASIC., 1954, I, 945); 7 de
cember 1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 336). 

(3) V m·br., 3 februari en 16 mei 1956 (supr·a, 

crisisbelasting, de aanv~tllenae perso
nele belasting alsmede door ae ttit 
lcracht van lle tvet van 10 jannari 1940 
geheven belast-ing (5). 

6° De !loor het beslu.it van de Regent van 
26 april 1946 voor·fjesclweven ~titvoe
r·ingsmaatr-efjelen zijn over·eenlcomend 
met de bepaHngen van artilcel 13 van 
fl.e wet van 16 october- 1945 (6). 

{DUTHOI'l', T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'EH VAN ~"INANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste midllel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 56 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, 2, 17 en 18- van de wet van 16 october 
1945, tot invoering van een extrabelasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, doordat de 
Yermoedens van artikel 2, paragTaaf 3, 
van deze wet ten aanzien van aanlegger 
enkel mochten worden toegepast nadat de 
administratie vooraf het bestaan aange
toond had, in zijnen hoofde van de on
derhevigheid aan de extrabelasting : 

Overwegende dat, om aanlegger aan de 
extrabelasting onderhevig te bevinden, 
het bestreden arrest niet steunt op een 
element dat zou blijken uit de toepassing 
van de vermoellens van artikel 2, para:
graaf 3, van de wet van 16 october 19-!5; 

Dat, na aldus het bestaan van die on· 
derhevigheid bij aanlegger v~stgesteld te 
hebben, het arrest bewuste vermoedens 
heeft kunnen toepassen om de belastbare 
grondslag te bepalen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7 van de 
wet van 16 october 19-!5 en 74 van de sa
mengeschakelde wetten, doordat het be
streden arrest de toepassing van verho
gingen op de aanslagen in de gewone be
lastingen gerechtvaardigd heeft door de 
beschouwing dat «de voorschriften van 
artikel 74 van de samengeschakelde wet
ten door de besluitwet van 17 december 
1942 zijn geschorst geworden tot de datum 
van het lwninklijk besluit uitvaardigend 

blz. 442 en 775; B'Ull, en PASIC., 1956, I, 568 en 
985). 

(4) Raadpl. verbr., 21 juni en 12 juli 1955 
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 1143 en 1238). 

(5) en (6) Verbr., 20 december 1955 (supra, 
blz. · 312; Bull. en PAsrc., 1956, I, 396). 
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dat het leger terug op vredesvoet wordt 
gebracht, dit is 1 juni 1949 ''• dan wan
neer artikel 7 van <le wet van Hi october 
1945, krachtens hetwelk de administratie 
aanvullende aanslagen vcrmag te vestigen 
niettegenstaande het verstrijken van de 
termijnen van artikel 7 4 van cle samen
geschakelcle wetten, bepaalt dat geen ver
hoging noch geltlboete toegcpast wordt 
wanneer die termijnen verstreken zijn, 
en dan wanneer, zo die termijnen bij de 
besluitwet van 17 december 1942 geschorst 
en bij de wet van 30 juli 1947 tot 31 de
cember 1954 verlengtl .zijn gewordcn, deze 
laatste bepalingen logischerwijze enkel op 
het vestigen van de belasting· zelve kun
nen doelen en tlus aan de verhogingen 
en geldboeten vreemd zijn : 

Overwegende dat, zoals het bestreden 
arrest releveert, de termijnen, bij arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten 
gesteld, bij artikel 1 van de besluitwet 
van 17 december 1942 geschorst zijn ge
worden tot de datum van het koninklijk 
hesluit uitvaarcligend dat het leger terug 
Ol} vredesvoet wordt gebracht, dit wil 
zeggen tot 1 juni 1949; dat mitsdien, in 
het voor c1e belastingschuldige gunstigste 
geval dat het een termijn van drie jaar 
zou geltlen, cle navonlering van rechten 
voor het !lienstjaar 1941 tot 31 mei 1950 
mocht plaats hebben, voor het clienstjaar 
1942 · tot 31 illei 1951, en voor de dienst
jaren 1943 tot 1940 tot 31 mei 1£52; 

Dat er niet is gesteld dat de litigieuze 
aanslagen bij navorderiug van rechten na 
evengemelde data zouden zijn gevestigd; 

Overwegende dat de besluitwet van 
17 december 1942, waarbij de bij arti
kel 7 4 van de samengeschakelde wetten 
gestelde termijnen zonder voorbehoud 
zijn gescho~st geworden, de wetsbepalin
gen betreffende de toepassing van de ver
l!ogingen en geldboeten van de uitwerking 
dier schorsing niet uitgesloten heeft; 

Overwegende dat het eigenlijk doel van 
artikel 7 van de wet van 16 october 1945 
geenszins is de toepassing van de bij 
voormeld art1kel 74 gestelde regel, reke
ning houdend met de wetgeving welke 
vigeerde toen de wetgever ernaar heeft 
verwezen, te beperken, doch uitsluitend, 
met afwijking van die regel, toe te staan, 
in het geval welke het omschrijft, nog 
aanvullende aanslagen te vestigen, na 
verstrijking van de forclusietermijnen, 
bepaald bij het aldus begrepen artikel 7 4; 

Overwegende dat de wet van 30 juli 
1947, welke tle termijnen, bepaald in arti
kel 74 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingcn, tot 
m december 1954 verlengt in zover zij be
trekking hebben op de inkomsten van de 
jaren 1940 tot 1944, verre van aan arti
kel 7 van de wet van 16 october 1945 
een draagwijdte toe te kennen welke het 

niet heeft, de uitwerking van de besluit
wet van 17 december 1942 met betrekking 
tot die inkomsten uitgebreid heeft; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

schencling van artikel 13 van de vyet van 
16 october 1945, doordat het bestreden ar
rest verklaart dat de aanslagen wettelijk 
zijn gevestigd, aangezien de aftrekken 
waarin bij artikel 13 is voorzien, bere
kend zijn geworden overeenkomstig het 
besluit van de Regent van 26 april 1946, 
genomen ter uitvoering van paragraaf 3 
van evengemeld artikel 13, dan wanneer 
de wet aan de regering geen macht heeft 
kunnen verlenen om de toepassingsmoda
liteiten van paragraaf 2 van artikel 13 
willekeurig te regelen, van welk artikel 
het doel is elke dubbele aanslag te ver
mijden, en dan wanneer het door de wet
gever beoogde doel elke dubbele aanslag 
te verniijden niet bereikt is door de toe
passing van de formules, voorgeschreven 
in het besluit van de Regent voor de be
rekening van de gewone belastingen die 
van de extrabelasting dienen te worden 
afgetrokken : 

Overwegende dat de tegen het arrest 
aangevoerde grief niet hieruit is afgeleid 
dat het besluit van de Regent van 
26 april 19·26, waarvan geen schencling is 
ingeroepen, niet juist zou zijn toegepast, 
maar gesteund is op de beschouwing dat 
toepassing van dat besluit niet volstaat 
om de aftrek, iil artikel 13, paragraaf 2, 
omschreven, te verrichten in zulke mate 
als g·eschikt is ter bereiking van het doel, 
gewild door de wetgever die elke dubbele 
aanslag heeft willen uitsluiten; 

Overwegende dat in artikel 13, para
graaf 2, van de wet van 16 october 1945 
de wil van de wetgever tot uitdrukking 
komt de gevolgen van de dubbele aanslag 
te herstellen, welke zou medegebracht 
worden door de toej:mssing van de extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten, op inkomsten welke, krachtens de 
geldende wetten, reeds in al hun elemen
ten of· een deel ervan getroffen waren 
door de cedulaire belastingen, de natio
nale crisisbelasting alsmede door de bij
zondere belasting, nit kracht van de wet 
van 10 januari 1940 geheven; 

Overwegende, evenwel, dat zowel nit de 
tekst van paragraaf 3 van dat artikel als 
uit de verklaringen welke in de loop der 
voorbereidende werkzaamheden afgelegcl 
werden, ter verduidelijking van de draag
wijdte der aan de wetgever tot onderzoek 
voorgelegde bepaling, blijkt dat de wet
gever ter zake geen strikte toe passing van 
het beginsel non l!is i.n ·idern heeft beoogd; 
dat, ofschoon hij aanneemt clat dubbele 
aanslag in beginsel moet vermeden wor
den, hij desniettemin ervan afgezien heeft 



! - T =--- --------- ------=:----------- -_-~:.[ --[_ 

-929 

de volstrekte rechtvaardighei<l tot stand 
te brengen, en voor die dubbele aanslag 
enkel een correctief heeft voorzien in de 
mate die kon verenigd worden met de 
noodzakelijkheid << te allen prijze )) de 
procedure te vereenvoudigen; dat de 
praktische onmogelijkheid om op absolute 
wijze elke dubbele aanslag te vermijden 
aangenomen is geworden door de wetge
ver die kennis droeg van de moeilijkhe
den welke zich te dien aanzien bij de 
toepassing van de wet van 10 januari 
1940 hadden voorgedaan; 

Dat, om aan dit probleem een prak
tische oplossing te geven bij wege van 
forfaitaire middelen, artikel 1g, para
graaf g, bepaalt dat een koninklijk be
sluit de modaliteiten zal te bepalen heb
ben volgens welke het bedqtg zal worden 
vastgesteld, waarvan de terugbetaling of 
de aftrek van de extrabelasting krachtens 
paragraaf 2 van hetzelfde artikel zal ver
richt worden; 

Overwegende dat het besluit van de Re
gent van 26 april 1946 ter uitvoering van 
evengemeld artikel 1g, paragraaf g, geno
men is en dat het cle grenzen van de aan 
de regering door cle wetgever verleencle 
macht niet te buiten gaat; 

Dat derhalve de toepassing van dit be
sluit van de Regent de enige wettelijke 
uitvoeringswijze uitmaakt van het in pa
ragraaf 2 van artikel 1g van de wet van 
16 october 19±5 vastgelegde voorschrift; 

Dat het ;middel dienvolgens naar recht 
faalt; \ 

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

29 juni 1956. - 1° kamer. - Voo·rzitter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijklnidende concl:usie, H. R. De
lange, ad:vocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 29 juni 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. - BE
SLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELAS'l'INGEN 
WAARBIJ DE GRONDSLAG VAN DE BELASTING 
AMB'l'SHALVE GEWIJZIGD WORDT. - BETWIS-

(1) Raadpl. verbr., 1 februari en 5 april 
1955 (Ar~·. Verbr., 1955, biz. 433 en 674; Bull. 
en PASIC., 1955, I, 574 en 876}. 

Over de beperking van bet door bet beroep 
van de belastingplicbtige aan bet bof van be
roep onderworpen geschil, raadpl. verbr., 6 en 
10 april en 2 mei 1956 (supm, biz. 638, 650 en 
725; Bull. e.n PASIC., 1956, I, 813, 830 en 920). 

VERBR., 1956. -59 

TING VAN DE NIEuWE AANSLAG DOOR DE BELAS
'l'INGPLICHTIGE BI.J CONCLUSIES AAN RET OOR
DEEL VAN RET HOF VAN BEROEP ONDERWOR
PEN. - BETWISTING DEEL UI'l'MAKEND VAN 
RET DOOR RET BEROEP AAN RET HOF VAN BE
ROEP VOORGELEGD GESCHIL. 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. - GEEN 
VERPLICH'l'ING DIT BEROEP TE MOTIVEREN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. -
AANGIF'l'E. - BEWIJSKRACH'l'. - AANGIF'l'E 
DOOR DE ADMINISTRATIE AANGENOMEN. - AR
RES'l' NIE'l' VASTSTELLENDE DAT EEN DWALING 
NOPENS DE FElTEN OF RET RECHT DE AANGIFTE 
AANKLEEFT. - ARRES'l' DAT NIETTEMIN EEN 
ELEMENT DER AANGIFTE WIJZIGT. 

1 o De belast·inotJlicht·ige die bij conclu.sies 
de beslissing bestt"·ijdt waarbij de di1·ec
tenr der be lasting en oordelende over een 
·reclamat·ie, ambtshalve ae grondslag 
aer belast-in.q gewijzigd heett, onaer
werpt aan het oordeel van het hot van 
be·roep geen betwisting die vreemd is 
aan deze tvellce b·ij hem door het beroep 
aanhangig gemaalct werd (1). 

2° Geen enlcele wetsbepal-ing verplicht de 
belastingpl-ichtige, door een 1t-iteenzet
ting vwn ae miaaelen waa1·op hij steunt, 
het beroep te motive1·en dat h-ij v661· 
het hot van beroep instelt tegen de be
sliss·ing waarbij ae cl-irectenr der belas
tingen ove1· zijn reclamatie geoo-rdeeld 
heett (2). 

go Schenat ae bewijskracht van ae doo1· 
de aamin·ist-rat·ie aangenornen aangiften 
van de belastingpliehtige volgens welke 
een schulavorder·ing en een schuld, 
wellce hij had jegens een vereniging 
~oelke hij met een ande-r gevorma had, 
aan be-ide aeel_qenoten gerneen zijn, het 
arrest dat, zonde-r vast te stellen dat 
een awaling nopens de feiten of het 
r·echt die aangiften aanlcleett, beslist 
ilat bedoelde schnlavo1·de1·ing en schuld 
helemaal in de activa van de belasting
plichtige aienen begrepen te ~V01'den (g). 

(llELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. POO'l'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1g juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scheu-

(2) Verbr., 11 januari 1955 (Arr. Fe,·b,·., 
1955, biz. 354; Btlll. en PASIC., 1955, I, 481). 

(3) Raadpl. verbr., 12 juli 1955 (A,-,·. Ye1·br., 
1955, biz. 930; Bull. en PASIC., 1955, I, 1238); 
vergel. verbr., 26 juni 1!l56 (supm, biz. 917; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 1194). 
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ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°, 32, pa
ragraaf 1, eerste lid, 35, paragraaf 1, eer
ste lid, 37, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 
van de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, samengeschakeld bij het ko
ninklijk besluit van 12 september 1936, en, 
voor zoveel als noclig, bij de besluiten van 
3 juni 1941, 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 
6 van de wet van 17 juni 1938 tot weder
invoering van de nationale crisisbelasting, 
en, voor zoveel als nodig, 7 van de beslui
ten van 16 juni 1941, 31 jnli 1943 en 6 van 
het besluit van de Regent van 16 januari 
19!8, 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 zich niet onbevoegd verklaard 
heeft om de grief te onderzoeken betref
fende de aftrekking van de schulden en 
schuldvorderingen van verweerster jegens 
de vereniging Vancleput en Poot, doch be
slist heeft clat de vermogenstoestand van 
verweerster haar integrale schulclvorde
ring jegens de vereniging Vandeput en 
Poot op 1 januari 1940 t598.281 frank) en 
haar integrale schulcl jegens dezelfde ver
eniging bij einde 1944 (582.934 frank) moet 
begrijpen, dan wanneer : 1 o cleze vraag 
niet door verweerster in haar reclamatie 
is opgeworpen geworden, noch door de 
directeur der belastingen in zijn beslis
sing van ambtswege is onclerzocht, noch in 
het beroep is aangevoerd, doch voor de 
eerste maal bij conclusies is naar voren 
gebracht, en dienvolgens een nieuwe, v66r 
het hof van beroep niet ontvankelijke eis 
uitmaakt; 2° nit de stukken van het dos
sier en onder meer uit de aangiften zowel 
in de gewone belastingen als in de extra-, 
belasting blijkt dat verweerster slechts 
ten belope van de helft deel had in de 
sommen van 598.281 en 582.934 frank : · 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende, enerzijds, dat de . direc

teur der belastingen, om de activa van 
verweerster bij het begin van 1940 en het 
einde van 19±4 te bepalen, beslist heeft 
dat de belastende controleur ten onrechte 
aangenomen had dat de samengevoegde 
activa van verweerster en haar feitelijke 
deelgenoot bij helften zouden worden ver
deeld; clat hij als beginsel vooropgesteld 
heeft dat de standen der eigen activa voor 
elke dier personen moesten opgemaakt 
worden die, van 1918 tot 1946 samenge
woond hebben zonder gehuwd te zijn, op 
1 januari 1945 als « onderscheiden belas
tingsubjecten ll dienden te worden aange
zien; 

Dat de directeur, vervolgens dat begin
sel toepassend en oordele:ild dat de schuld
vordering en de sclmlc1, waarvai:t in het 
micldel gewag·, aan de deelgenoten niet 

eigen doch gemeen waren, ze voor de helft 
van hun bedrag begrepen heeft in de ver
mogenstoestand van verweerster, respec
tievelijk in 19±0 en 1944; 

Overwegende dat, naardien nopens de 
door de belastende controleur opgemaakte 
standen der activa door verweerster in 
haar reclamatie geen betwisting is opge
worpen, zoals de directeur vaststelt, deze 
naar aanleiding van het onderzoek van 
de reclamatie noodzakelijkerwijze ambts
halve van die vraag kennis genomen en 
nieuwe vermogenstoestanden opgemaakt 
heeft; 

Overwegende derhalve dat, door bij con
clusies de nieuwe vermogenstoestanden 
te critiseren welke de directeur aldus 
ambtshalve opgemaakt had, verweerster 
aan het hof van beroep geen betwisting 
voorgelegd heeft welke vreemd was aan 
het bij hetzelve door het beroep aanhangig 
gemaakte geschil; 

Overwegende, anderzijds, dat geen wets
bepaling aan de belastingplichtige de ver
plichting oplegt door een uiteenzetting 
van de middelen waarop hij steunt het 
beroep te motiveren hetwelk hij v66r het 
hof van beroep instelt tegen de beslissing 
van de directeur der belasting·en, waarbij 
over een reclamatie inzake directe belas
tingen uitspraak wordt gedaan; 

Dat, vermits de procedure in deze mate
rie in hoofdzaak schriftelijk geschiedt, de 
belastingplichtige zijn middelen door con
clusies moet kunnen naar voren brengen, 
des te meer claar hij pas na de afgifte 
van zijn beroep ter grifl:ie van het hof van 
beroep v66r de eerste maal op die griffie 
kennis kan nemen van de stukken der ad
ministratie met betrekking tot de betwis
ting; 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
middel eensdeels in feite niet opgaat, en 
anderdeels naar techt faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid : 

Overwegende dat verweerster betoogt 
dat clit onderdeel van het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk zou we
zen omdat, in geval van verbreking, het 
op verwijzing rechtsprekend hof op be
roep van de belastingplichtige niet zou 
kunnen vaststellen, in strijd met wat de 
directeur gedaan heeft, dat het hier een 
schuldvordering en een schuld betreft 
welke niet aan verweerster eigen zijn; 

Overwegende dat bij het bepalen van 
de activa van verweerster, de directeur 
nalaat, zoals de belastende controleur had 
geclaan, de litigieuze beclragen te omschrij
ven als cc schuldvordering van Mevrouw 
de vVeduwe Janssens jegens de vereniging 
op 31 december 1939 ll en cc schuld van 
Mevrouw de Weduwe Janssens jegens de 
vereniging op 31 december 1944 ll; 
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Dat de directeur deze bedragen gewis 
niet beschouwt als een schuldvordering en 
een schuld uitmakende welke integraal 
aan verweerster eigen zijn, doch integen
deel, door in de balans der activa slechts 
de helft van bewuste bedragen op te teke
nen, ze behandelt als aan de twee deelge
noten gemeen zijnde rekeningen; 

Dat het middel mitsdien ontvankelijk 
is; 

Ten aanzien van het middel : 
Overwegende dat, door te beslissen dat 

verweersters vermogenstoestand op 1 ja
nuari 19!0 haar integrale schuldvordering 
jegens de vereniging en op 31 december 
19!4 haar integrale schuld jegens dezelve 
moet begrijpen, het bestreden arrest de 
bewijskracht geschonden heeft van de 
aangiften, door verweerster zowel in de 
gewone belastingen als in de extrabelas
ting gedaan, in welke aangiften die 
schuldvordering en die schuld voorgesteld 
zijn als aan de cleelgenoten gemeen zijnde; 

Dat immers het arrest niet vaststelt dat 
het vermoeden van juistheid hetwelk voor 
bewuste aangiften geldt, vernietigd is ge
worden door het bewijs dat een dwaling 
nopens de feiten of het recht die akten 
aankleeft; 

Waaruit volgt dat clit onderdeel van het 
mid del gegrond is; 
_ Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het de litigieuze aan
slagen in de gewone belastingen en in de 
extrabelasting vernietigt in de mate dat 
geen rekening werd gehouden met een in
tegrale schuldvordering van 598.281 frank 
op 1 januari 19±0 jegens de vereniging 
Vandeput-Poot en een integrale schuld 
van 582.93± frank op 31 december 19!4 je
gens eyengemelde vereniging, en in zover 
het de Staat tot de helft van de kosten 
veroordeelt; beveelt dat melding van on
clerhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle 
beslissing; veroordeelt verweerster tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

29 juni 1956. - 1° kamer. - FoorzUter, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - F erslaggever·, H. Belpaire. 
- Gel'ijlcluidenrle aonal~tsie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele en J. Maes (deze laatste bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 2 juli 1956 

1° BEWIJS. - GELOm' AAN DE AK'fEN VER
SCHULDIGD. - STRAFZAKEN. - VONNIS DAT 
AAN DE VERKLARING VAN EEN TER 'l'ERECHTZIT
TING AANHOORDE GETUIGE EEN UITLEGGING 

GEEFT DIE MET DE 'l'ERMEN ERVAN NIET VER
ENIGRAAR IS. - J:\IIISKENNING VAN HE'l' GELOOF 
AAN HE'l' PROCES-VERRAAL VERSCHULDIGD. ' 

2° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
-PUBLIEKE \'ORDERING. - 0VERTREDING VAN 
HET KONINKLIJK RESLUI'r HOUDENDE REGE
LING NOPENS DE INSCHRIJVING VAN VOERTUI
GEN MET EIGEN REWEEGKRACHT. - VERJA
.RING VAN EEN JAAR. 

3° VERJARING IN STRAFZAKEN. -
PURLIEKE \'ORDERING. - BESLISSING VAN 
VEROORDELING. - 0NMOGELIJKHEID NA 'fE 
GAAN OF DE PURLIEKE \'ORDERING NIET VER
.TAARD IS. - VERBREKING ME'f VER-WIJZING. 

1° Mislcent het geloof aan het proaes-ver
lianl van rle teTeahtzitt-ing versahuldigrl 
het vonnis rlnt nwn rle verlclnr·ing van 
een get~tige in dit proaes-ver·lJaal opge
nomen, een u-itlegg·ing geejt die met rle 
termen eTvnn niet vM·enigbaar is l1). 

2° De pulilielce vonzer·ing spntitenrl rtit een 
overt1·eding vnn het Tconinlclij Tc besluit 
hortdenlle r·egeling nopens rle insahrij-
1Ying van voe·rf'ltigen met eigen beweeg
kraaht verjnart een jawr nn rle llntmn 
wnar-op het misrlr·ijf begaan werrl, zo 
oeen rellen ·uan st·uit-ing of sahors·ing lie
staat. (Wet van 1 augustus 1899, arti
kel 7.) 

3° Wanneer· noah de vaststellingen vnn rle 
liestrerlen 'beslissing noah rle nkten van 
de r·eahtspleg·ing, waamp het hot aaht 
vermag te slaan, toelaten te onllerzoe
ken of de p·ublielce vonler·ing verjaard 
was, wordt lle l!eslissing van veroorde-, 
ling door het hot verlirolcen rnet ver
w·ijzing (2). 

(HERMANS, T. BOVOY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 maart 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Antwerpen; 

Voor zoveel de voorziening gericht is te
gen de beslissing; 

A. Over de publieke vordering : 
Overwegende clat eiser vervolgd wercl 

wegens 1 o overtreding van de artikelen 19 
en 21-3 van de Wegcode van 8 april 1951 
en 2° overtreding van artikel 7 van het 
koninklijk besluit dd. 31 dec_ember 1953; 
dat de rechter over de grond beide over
tredingen als bewezen heeft aangezien en 

(1) Verbr., 22 maart 1!l56 (supm, biz. 609; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 780). 

(2) Verbr., 7 december 1954 (Arr. T'e1·b?'., 
1955, biz. 246; Bull. en PASIC., 1955, I, 341). 

--------I 
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eiser tot twee geldboeten (van 10 frank) 
veroordeeld heeft; 

Wat betreft de eerste telastlegging 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, 154 van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van de 
G1:ondwet, doordat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt onder meer op grond 
van de overweg·ing dat uit de verkiaringeil 
van getuige Coifs blijkt dat eiser << het 
kieine voertuig heeft ingehaald bij de aan
sluiting en onmiddellijk naar rechts heeft 
afgezwenkt, aidus de weg afsnijdend van 
de Renault en de aanrijding veroorza
kend >>, dan wanneer eiser in zijn conclu
sies voorhield dat getuige Coifs verkiaard 
had dat eiser « zeker drie meters voor de 
burgerlijke partij reed en dus de pas niet 
kon afsnijden >> zonder dat deze conclusies 
beantwoord werden; dat het bestreden 
vonnis meteen de bewijskracht geschon
den heeft welke aan de verkiaringen van 
voornoemde getuige cliende te worden ge
hecht; 

Overwegencle dat, naar lnid van het 
proces-verbaal der zitting van de politie
rechtbank te Borgerhout del. 4 januari 
1956, getuige Coifs aldaar onder eed ver
kiaarde « de eerste auto (gevoerd door 
eiser) stall:: een pinker uit van v66r hij 
draaide, de andere auto die er achter 
reed, hing er op drie meters achter »; 

Overwegende dat de in het micldel aan
gehaalde overweging van het bestreden 
vonnis niet vereniglmar is met de termen 
van de door getuige Coifs afgeiegde ver
klaring en dat het middel dan ook gegrond 
is; 

Wat betreft de tweede telastiegging : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikei 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreclen von
nis niet bepaalt wanneer het feit, hetweik 
binnen de vijftieu dagen aan de dienst 
van het weg·verkeer moest aangegeven 
worden, zich heeft voorgedaan : 

Overwegende clat naar luid van artikel 7 
van het koninklijk besluit dd. 31 december 
1953, genomen in uitvoering van de wet 
van 1 augustus 1899, voornoemd feit bin
nen de vijftien dagen ter kennis van de 
dienst van het wegverkeer moet worden 
gebracht, waaruit blijkt dat na het ver
strijken van een jaar' te dagtekenen van 
de vijftie:hde clag om middernacht, de pu
blieke vordering verjaarcl is, behoudens 
akte van stuiting of reden van schorsing; 

' Overwegende dat de datum van 16 juli 
1955, in het bestreclen vonnis voorkomend 
deze is van de vaststelling van de overtre
ding; clat bij gebreke van nadere bepaling 
over de datum waarop de overtreding is 
ontstaan, het hof in de onmogelijkheid 

verkeert, binnen de perken van zijn machc 
ten, na te gaan, of op de dag van de uit
spraak van het bestreden vonnis, de pu
blieke vordering al clan niet verjaard 
was; 

B. Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat de verbreking van de 

beslissing over de publieke vordering, de 
verbreking medebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke vorclering cUe er het 
gevolg van is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Mechelen, zetelend in hoger be
roep. 

2 juli 1956. - 26 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Yerslnggever, H. Louveaux. 
- Gel-ijlcl~tidende conclusie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 2 juli 1956 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - BEGEVING 'l'ER PLAATS. - VER
HOOR VAN GETUIGEN 'l'ER PLAA'l'S. - EED. 

W nnnee1· cle 1'echtlmnk een begeving tm· 
plnnts beveelt en . bij het schmtwen vcm 
de plnnts getuigen verhoonl worden 
moeten deze, op st1·n[ vnn nietigheid, de 
eed njleggen doo·r n1·tUcel 155 vnn het 
Wetboelc vnn strnt1·echtspleying voorye
schreven tenzij zij hie1·vnn 1Jij een wet
telijlce 1Jepnling ontslngen wonlen (1). 

(KESEL, 'l'. POPPE.) 

ARRES'l'. 

BET HOF; - Geiet op het bestreden 
vonnis, op 3 december 1955 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Gent; 

I. Wat de beslissing betreft over de pu
blieke vordering tegen aaniegger : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikeien 155 
en 176 van het Wetboek van strafvorde-

(1) Over de voorwaarden tot wetteiijkheid 
van een verhoor van getuigen bij het schou
wen van de plaats, zie verbr., 3 juli 1950 (ib,·. 
T'erb>·., 1950, biz. 691; B·ull. en PAsrc., 1950, I, 
789, en nota 1). · 
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ring, doordat het bestreden vonnis op de 
gegevens van het door de eerste rechter 
ter plaatse gedane onderzoek steunt en. 
verklaart de beweegredenen van dezes 
vonnis over te nemen, hetwelk insgelijks. 
op. de zeer nauwkeurige gedane plaats
schouwing gegrond is, dan wanneer, tij
dens dit onderzoek ter plaats zekere ge
tuigen onderhoord werden en het proces
verbaal van plaatsschouwing ervan geen 
melding maakt dat deze pei·sonen de door 
de wet voorziene eed bebben afgelegd, zo
dat uit de overgelegde stukken van 
rechtspleging niet blijkt dat bedoeld on

. derzoek ter plaa.ts in de wettelijke vor
men geschiedde, en zodat de in bet middel 
vermelde wetsbepalingen gescbonden wer
den: 

Overwegende dat de regelen van (!e ar
tikelen 155 en 176 van bet Wetboek van 
strafvoruering betreffende bet verboor 
der getuigen van toepassing blijven wan
neer de terecbtzitting van de rechtbank 
wordt voortgezet door een onderzoek ter 
plaats waartoe de rechtbank zelf over
gaat; 

Overwegende dat volgens hogeraange
haalde artikelen de getuigen op straf van 
nietigheitl de erin vermelde eetl moeten 
afieggen en er aantekening van gebouden 
wordt; dat het bestreden vonnis, door op 
een onderzoek ter plaats te steunen, tij
dens betwelk deze rechtsvormen niet wer
den nageleefd, de in het middel ingeroe
pen wetsbepalingen gescbonuen beeft; 

II. Wat de beslissing over de burger
lijke vorderingen betreft : 

Overwegende clat de vernietiging van de 
beslissing over de publieke vorclering, 
deze medebrengt van de beslissing over de 
tegen aanlegger gericbte burgerlijke vor
dering van de lmrgerlijke partij Poppe; 

Overwegende tlat aanlegger geen voor
ziening heeft ingestelcl tegen de beslissfng 
over zijn eigen burgerlijke vordering te
gen verweercler Poppe ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den vonnis in zover het uitspraak gedaan 
heeft over (!e tegen aanlegger gericbte pu
blieke en burgerlijke vorcleringen; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van bet ge
deeltelijk vernietigd vonnis ; veroordeelt 
verweerder Poppe tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Brugge, zete
lende in boger beroep. 

2 juli 1956. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - lferslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijklu.idende concl~tsie, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2" KAMER. -· 3 juli 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMilTSWEGE.- DOOR DE IlELAS
TINGPLICHTIGE TE LEVEREN IlEWI.TS. - BE
WI.JS VAN HET .JUISTE BEDRAG VAN DE INKOM
WrEN. - BE GRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
A AN SLAG VAN AMBTSWEGE. - AANSLAG GE
GROND OP DE VERMOEDENS SPRUI'l'END UIT TE 
LAAT INGEDIENDE AANGlFTE. - WETTELIJK

HEID. 

3° INKOMSTENBELAS'J'INGEN . 
AANSLAG VAN AMllTSWEGE. - BELASTINGVER
HOGING. - BELASTINGEN VERSCHULDIGD OP 
HET NIET AANGEGEVEN .GEDEEL'l'E VAN DE IN
KOMSTEN. - NoCH DE DIRECTEUR NOCH HET 
HOF VAN BEROEP MOGEN DlE BELASTINGEN OP 
MINDER DAN HET DRlEDUilllEL VERHOGEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSilELASTING. - FAMILIELEDEN DIE 
ALS 'l'EN LASTE VAN DE IlELASTINGPLICHTIGE 
WORDEN BESCHOUWD. - PERSONEN DIE DEEL 
UITMAKEN VAN ZIJN GEZIN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - PERSONEN 'l'EN LASTE. 
- JiJCHTGENOTE EN 1\HNDERJARIGE KINDEREN 
DIE MET DE IlELASTINGPLICHTIGE NIE'l' SAMEN
WONEN. - BELASTINGPLICH'l'IGE DIE IN HUN 
ONDERHOUD VOORZlET. - BESLISSING WAAR
IllJ DIE FAMILlELEDEN NIET ALS TEN LASTE 
VAN IlELASTINGPLICHTIGE WORDEN BESCHOUWD. 
- VVETTELIJKHEID. 

1° lV aar het nader bepaalt debt het voor 
rle van ambtswege belaste belasting
scllm.lrlige te leve1·en bwwij s rlit is van 
het jwiste becl1·ag zijner inlcomsten, legt 
het (Wtilcel 56, alinea 2, cler samenge
schalcelcle wetten aan de belastingsclml
clige de verplichUng op een inlcomsten-' 
cijfer te bewijzen dat met tle weTlcelij lc
Twid oveTeenlcornt; de bewooTrlingen van 
cle toet sluiten al(lus rle bewijsvoering 
vnn rlit cijfet· ~tit door rnidrlel van l07t
tere rarningen welke OZJ geen positieve 
en cont1·oleerba1'e gTonclslag ntsten. 

2° Doo1' a1·t·ilcel 56 van de samengescha
lcelde wetten betreffende de inlcornsten
belastingen woTdt niet veTboden de nan
slag van de belastingplichtige van ambts
wege te vestigen bij m'iddel van de fei
telijlce vennoedens voortlcomende ~tit 
een te laat ingediende aangifte (1). 

(1) Raadpl. verbr., 7 december 1954 (A•·r. 
Ve•·b1·., 1955, blz. 2<10; Bull. en PAsiC., 1955, I, 
333); 8 februari 1955 (An·. Ve,·br., 1955, 
blz. 468; Bull. en PAsrc., 1955, I, 613); 4 en 
19 october 1955, 14 februari 1956 (supra, blz. 68, 
113 en 485; Bull. en PAsiC., 1956, I, 82, en 
nota 1, blz. 83, 140 en 620) en 22 mei 1956 
(Bull. en PASIC., 1956, I, 1010). 
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3o Zelfs indien de oontrolem·-zetter belas
tingverhogingen toegepast heeft die ge-
1'inger zijn dan de[!ene clie bij a1·tilcel 57 
van de samengesohakelde wetten worden 
voorgeschreven, mag de direote~tr, die 
over de 1·eolamatie ~titspraak doet, de op 
het niet aangerteven [!edeelte van de in
komsten versohulll·igde belasUngen niet 
op mincler dan het dried1tbbel vaststel
len, zonlle1· eohter het bed1·ag van die 
in7comsten te mogen overschrijden, Het
zelfde gelclt voor het hot van beroep dat 
~titspraak doet ove'r het 7Jeroep tegen de 
beslissinrt van de d'i1·ecte~t1·, die de 7Je
lastingen op het d1·ied,ub bel heett ge-
7Jmcht (1), 

4° Naa'r lnid van artilcel 25, pa1·agraat 7, 
van de samengesohalcelde wetten worden 
zelceTe familieleden als ten laste van de 
belasUngpUohtige 7Jeschouwd, wanneer 
zij deel ~titmaken van het gezin, 

5° UU het feit clat de echtgenote en de 
Tcinde1·en van de 7JelasUngpliohtige niet 
rnet hem samenwonen, kan het hof van 
be1·oep wetteli.ilc afle,iden flat zi.i geer• 
deel u,itma7cen van zijn gezin zelfs wan
neer hij in hun onde1'hO'ltd vooTziet, dat 
zij, b'ijgevolg, n'iet als ten zijne laste 
mogen woTden 7Jesohmtwd en geen belns
tingvermindering ~f,it hoofcle van gezins
lasten ann het gezinshoofd mogen wor
den toegestaan (2), (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 25, par. 7, en 49b·is). 

(VAN LANGENAKEN, 1'. BELGISCHE STAAT, 
MINlSl'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET BOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 maart 195i gewezen door 
het Bof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 56, alinea 2, der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het arrest 
verklaart dat het onmogelijk is in zake 
aanslag van ambtswege het bedrag zijner 
bedrijfsonkosten op vermoedens en, dien
volgens, zijn belastbaar inkomen vast te 
stellen, dan wanneer artikel 56, alinea 2, 
zich er toe beperkt aan de belastingplich
tige het bewijs op te leggen van zijn 
juiste inkomsten, zonder aan te duiden 

(1) Verbr., 8 november 1949 (Arr. Ve,·b,·., 
1950, biz. 121; Bull. en PASIC., 1950, I, 131, en 
de conclusies van het openbaar ministerie) ; 
21 februari en 30 mei 1950 (An·. Ve1-b1·., 1950, 
biz. 413 en 6()6; Bull. en PASIC., 1950, I, 441 
en 685); 26 september 1950 (AT?". Verbr., 1951, 

door welke middelen dit bewijs dient gele
verd : 

Overwegende dat aanlegger in het mid
del beweert dat, vermits het artikel 56, 
alinea 2, van de samengeschakelcle wet
ten de bewijsmiddelen niet bepaalt welke 
de belastingschuldige aanwenden mag om 
het op hem rustend bewijst te leveren van 
het juist bedrag zijner inkomsten, dit be
wijs door vermoedens kan worden bijge
bracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ter zake, na vastgesteld te hebben dat aan
legger, die een vrij beroep uitoefent, be
weert het juist bedrag zijner bedrijfsuit
gaven te hebben opgegeven, erop wijst 
dat onder de uitgaven waaraan hij dit ka
rakter hecht, onkosten voorkomen die niet 
eigen zijn aan zijn bedrijf en dat hij toe
geven moet een belangrijk deel zijner uit
gaven, namelijk verblijf- en reiskosten 
« naar loutere raming ll bepaald te hebben 
en voor meerdere bedrijfskosten geen be
wijskrachtige bescheiden te kunnen voor
leggen; 

Overwegende dat, waar het nader be
paalt dat het door de van ambtswege be
laste belastingschuldige te leveren bewijs, 
clit is van het juist bedrag zijner inkom
sten, het artikel 56, alinea 2, der samen
geschakelcle wetten aan de belastingschul
dige de verplichting oplegt een inkomsten
cijfer te bewijzen dat met de werkelijk
heid overeenkomt; dat cle bewoordingen 
van de wet alclus de bewijsvoering uit
sluiten van clit cijfer door middel van lou
tere ramingen welke op geen positieve en 
controleerbare gronclslag rusten; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
dienvolgens terecht beslist heeft clat «ten 
overstaan van de imperatieve tekst van 
artikel 56, alinea 2, van de snmengescha
kelde wetten, het aan het hof van beroep 
niet toegelaten zoude zijn, een naar ra
ming bepaalcl bedrag, hoe reclelijk het ook 
moge voorkomen, in vervanging der door· 
de administratie naar vermoedens bepaal
de aanslaggronden te aanvaarden ll; 

Overwegende clat het middel derhalve 
niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van cle artikelen 97 van de 
Grondwet en 56 van de samengeschakelde· 
wetten, doordat het arrest niet geant
wobrd heeft op de conclusies van aanleg
ger volgens clewelke cle vergelijkingen, te
kenen of indicien, die als basis van de 
aanslag van ambtswege moeten clienen, de 
aangenomen aanslaggronden niet recht-

biz. 26; Bull. en PAsrc., 1951, I, 31); 3 febrnari 
1956 (su11ra, biz. 442; Bull. en PAsrc., 1956, I, 
568). 

(2) Het arrest impliceert niet dat de samen
woning ononderbroken moet zijn. 
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vaardigen, doordat overigens het arrest 
niet vaststelt dat de door de administra
tie aangenomen cijfers als beroepsuitga
ven gevestigd zijn op grond van tekenen 
of indicH!n of van vergelijkingen met an
dere belastingplichtigen; dat, op zijn 

-'minst genomen de gepastheid van bedoel
de tekenen, indicH~n of vergelijkingen 
nergens · door het arrest wordt vastge
steld : 

Overwegende dat aanlegger bij zijn con
clusies aanvoerde dat de door de admi
nistratie aangenomen grondslagen « niet 
gerechtvaardigd )) waren, omdat de aan
slag van ambtswege, volgens vergelijkin
gen, tekenen of indicien, diende gevestigd 
te worden op een derde van de bruto-win
sten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het vermoedelijk bedrag van 
de belastbare inkomsten naar de gegevens 
der te laat ingediende aangiften bepaald 
werd, na wijziging dezer elementen wat 
betreft de ontvangsten, waarin een te kort 
werd bevonden, en volgens welke gege
vens, de bedrijfsHtsten, in ruime mate 
overdreven waren; 

Overwegende dat, door alzo de conclu
sies van aanlegger te beantwoorden, het 
arrest artikel 97 van de Grondwet niet ge
schonden heeft; 

Overwegende dat artikel 56 van de sa
mengeschakelde wetten niet verbiedt een 
aanslag van ambtswege te vestigen bij 
middel van de enkele uit een te laat inge
diende aangifte voortkomende vermoe
dens; 

Dat het tweede middel niet kan aange
nomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 894 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het arrest beslist 
dat de directeur der belastingen de door 
de taxerende ambtenaar toegepaste ac
cressen mag verhogen, dan wanneer de 
wettelijk toegestane teruggave van de ac
cressen een vrijgevigheid uitmaakt en als 
dusdanig een onherroepelijk karakter 
heeft : 

Overwegende dat het begrip gift vreemd 
is aan de toepassing van belastingverho
gingen beneden het door de wet gesteld 
minimum bij aanslag van ambtswege; 
dat, door uitspraak te doen over de ver
hogingen, het bestreden arrest artikel 894 
van het Burgerlijk Wetboek niet heeft 
kunnen schenden; 

Overwegende dat zelfs wanneer de con
troleur, bij het vestigen van de aanslag, 
verhogingen .!Jeneden die welke artikel 57 
van de samengeschakelde . wetten voor
ziet, toegepast he eft, noch de directeur, 
bij wie de reclamatie aanhangig is, noch 
het hof van beroep, de op het niet aange
geven gedeelte der inkomsten verschuldig-

de belasting op minder dan het driedu!J!Jel 
mogen verhogen; 

Dat artikel 57 van de samengeschakelde 
wetten in dit opzicht een ge!Jiedend voor
schrift invoert; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, paragra
fen 5 en 7, der samengeschakelde wetten 
en 208 van het Burgerlijk vVetboek, door
dat het arrest, ofschoon het erkent dat 
aanlegger volkomen in hun· onderhoud 
voorziet, weigert zijn echtgenote en min
derj arige kinderen als personen ten laste 
van aanlegger te beschouwen, om reden· 
dat zij geen deel uitmaken van zijn ge
zin, daar zij niet met hem wonen, dan 
wanneer deze personen in rechte bij hun 
echtgenoot en vader wonen : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 25, paragrafen 5 en 7, zekere familie
leden als ten laste van de belastingplich
tige worden beschouwd, wanneer zij deel· 
uitmaken van zijn gezin; 

Overwegende dat het !Jestreden arrest 
vaststelt dat de echtgenote en kinderen 
van aanlegger niet met hem samenwonen, 
en dat aanlegger ~n hun onderhoud voor
ziet, dan wanneer zij elders ver!Jlijven; 
dat het uit die feitelijke toestand wette
lijk heeft kunnen afieiden dat echtgenote 
en kinderen geen deel uitmaken van het 
gezin en niet ten laste van aanlegger mo
gen worden beschouwd; dat het arrest 
dienvolgens terecht !Jeslist dat ter zake 
geen ontheffing wegens gezinslasten aan 
aanlegger kan toegestaan worden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

3 juli 1956. - 2" kamer. ~ Voorzitter, 
I-I. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Ve-rslag,qeveT, I-I. I-Iuy-
brechts. Gelijlcluidende concl!tsie, 
I-I. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - PleiteTs, I-II-I. Platens (van de 
Balie bij het I-Iof van beroep te Luik) en 
Van Leynseele. · 

2" KAMER. - 3 juli 1956 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - VERPLICH'l'ING VAN EEN 
BIJ'ZONDERE AANGIFTE. - BELASTBAim GROND
SLAG DOOR DE ADIIHNISTRATlE BEPAALD BIJ 
IIHDDEL VAN VORIGE AANGIFTEN VAN DE BE
LAS'l'INGSCHULDIGE BETREFFENDE DEZELFDE IN
KOll.fSTEN. - WETTELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
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Ex•.rRABELASTING. - BELASTBARE GRONDSLAG. 
- DOOR DE ADMINIS'l'RATIE BE.?AALD BIJ MID
DEL VAN DE AANGIFTEN VAN DE BELASTING
SCHULDIGE IN ZAKE GEWONE BELASTINGEN 
VOOR DEZELFDE BELASTBARE PERIODE EN VAN 
ANDERE DOOR HEU AFGELEGDE VERKLARINGEN. 
- BELASTBARE GRONDSLAG BIJ MIDDEL VAN 
VERMOEDENS BEPAALD. - WE'l'TELIJKHEID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR. - BEROEP 
VOOR RET HOb' VAN IlEROEP. - AANHANGIGE 
BETWISTING. 

1° Uit de omstandigheid dat artilcel 17 
van de tvet van 16 octobe·r 1945 elke be
lastingschttldige in de emtrabelasUng de 
·ve-rplichtiny ople_qt een bijzonde-re aan
gijte in te dienen vloeU niet vqort dat, 
om de lJelastbare gronrlslag te bepalen, 
de administratie niet op vo1·ige aangif
ten van rl·i.e belastinyschuldiye bet-ref
fende dezelfde inlcomsten vennag acht 
te slaan. 

2° Om de belastllcwe y1·ondslag in de em
t·mbelasf'iny te bepalen vermag de admi
nist1·atie te steunen op feUez.ijlce ver
moedens sprwitende ttU de voor· dezelfde 
pe·riode inyed·iencle aanyiften i.n de ye
wone belastingen (1) alsoolc ttit de doo1· 
de belctstinyschu.ldige verstrelcte ve1·Tcla
ringen. 

so Ingevolge het beroep van de belasting
plichtiye tegen de uesUssing vnn de di
recteur lean het hot van ber·oep, op straf 
vctn machtsove·rsclH"ij ding en behalve 
het gevnl van fo1·cltts·ie, enlcel · kennis 
nemen van de betwistingen wellce door· 
de ·reclamat-ie nan de directetw onder
worpe.n we1·den, alsrnede van de lewes
t-ies wanrove·r deze laatste arnbtshalve 
·uitspraalc heeft gedaan. 

(HOFLACK, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
l\IINIS'.rER VAN FINANOIEN.) 

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, 107, 110, 
112 en 11S van de Grondwet, 1S15, 1317 tot 
1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55, pa
ragraaf 1, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van S1 juli 194.3, 16, 17 en 19 
van de wet van 16 october 194.5 tot invoe
ring van een extrabelasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 

(1) Zie nota 1 get. R. H. onderaan dit 
arrest in Bull. en PAsrc., 1956, I, 1236. 

winsten en baten, doordat het bestreden 
arrest verklaart « dat, waar het niet be
wezen is dat de aangiften del. 8 en 18 ja
nuari 1946, vergissingen bevatten, het 
door · de bekentenissen en verklaringen_ 
van de rekwestrant zelf vaststaat, dat hij 
gedurende de vijf oorlogsjaren 541.801 fr. 
gewonnen had en meteen dat zijn aan
gifte ill de extrabelasting onvolleclig en 
onnauwl,eurig was ll, en aldus niet vast
stelt of de aangifte in zake extrabelas
ting zelf door de administratie onjuist 
werd bevonden, dan wanneer : 1° de aan
giften in zake gewone belastingen en de 
aangifte in zake extrabelasting onller
scheiden aangiften zijn, des te meer daar 
artikel 17, paragraaf 1, van de wet van 
16 october 1ll!5, voorschrijft buiten de 
aangiften in zake gewone belastingen, nog 
een nieuwe in zake extrabelasting in te 
dienen; 2° de kracht van de bekentenis 
in een aangifte vervat enkel geldt voor 
die aangifte zelf; S 0 artikel 55, para
graaf 1, 'aan_ de administratie voorschrijft 
de onjuistheid der aangifte in de extra
belasting zelf te onderzoeken en de on
juistheid ervan te bewijzen en de aan
gifte in zake gewone belastingen niet pre
valeert boven deze in zake extrabelasting, 
vooral wanneer de aangifte in zake ex
trabelasting later werd gedaan dan deze 
in de gewone belastingen; 4° de wet van 
16 october 1945 niet bepaalt dat de onder 
toepassing van de extrabelasting vallende 
inkomsten, winsten en baten, namelijk 
die winsten zijn, die aangeduid worden_ 
in artikel 25, paragraaf 1, 1°, der samen
geschakelde wetten : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat artikel 17 van de wet van 16 october 
1945 elke belastingschuldige in de extra
belasting de verplichting oplegt een bij
zondere aangifte ill te dienen, niet voort
vloeit dat, om de belastbare grondslag te 
bepalen, de administratie niet op vorige 
aangiften van die belastingschuldige be
treffende dezelfde inkomsten vermag acht 
te slaan; 

Over het tweede en het derde onder
deel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet gewezen heeft op de in het middel 
bedoelde « bekentenis ll als hebbende volle 
kracht van bewijs; dat het hof van be
roep immers zijn beslissing steunt op ver
moedens die niet enkel uit een bekentenis 
voortvloeien doch tevens uit «de verkla
ringen ll van aanlegger ; 

Dat, door aldus, met behulp van een 
bewijs door vermoedens, het bedrag van 
de krachtens artikel 2, paragraaf 1, let
ter a, van de wet van 16 october 1945 
belastbare inkomsten te bepalen, het ar
rest zich naar de artikelen 19 van die wet 
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-en 62 van de samengeschakel<le wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
·dragen heeft ; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat in tegenstell\ng met 

hetgeen in het middel aangevoerd wordt, 
artikel 2, paragraaf 1, letter a, van de 
wet van 16 october 1945 de extrabelasting 
van toepassing verklaart op de winsten 
.aangeduid in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, dit is, on
der meer, op de winsten van om het even 
-welke nijverheids-, handels- of landbouw
bedrij ven ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending v:lll de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 tot 1324 van het Burger
lijk We,tboek; 55, paragraaf 1, van de wet
ten op de inkomsten!Jelastingen samenge
schakeld bij besluit van 31 juli 1943 en 
artikel 19 van oe wet van 16 october 1945, 
doordat het bestreden arrest niet ant
woordt op de conclusies waar deze opwer
pen dat het bericht van wijziging niet 
voldoende is gemotiveerd, dan wanneer 
artikel 97 van de Grondwet voorschrijft 
op de verschillende eisen te antwoorden, 
op straffe van gebrek aan motivering : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het bericht van wij.ziging gegrond is 
op << de winsten door requestrant zelf 
.aangegeven in zijn oorspronkelijke jaar
lijkse aangiften in cle gewone belastingen 
en in zijn aangifte met het oog op fiscale 
amnestie ll; 

Dat het arrest derhalve op de conc1u
sies een gepast antwoord heeft verstrekt 
-en dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 107, 110, 
112 en 113 van de Gronuwet, 1315, 1317 
tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 
paragraaf 3, en 65 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij besluit van 31 juli 1943 en 6, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
1945, a) eerste onderdeel, 1° doordat het 
bestreden arrest verktaart « dat de eis 
van rekwestrant tot opdrijving van de 
provisie tot instandhouding der stocks, 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk is ll, 
·dan wanneer de toekenning der provisie 
op stocks van open!Jare orde is, en zelfs 
voor de eerste maal v66r het Hof van 
verbreking kan worden opgeworpen; 2° en 
doordat het bestreden arrest hieraan on
middellijk toevoegt « dat de feiten waar
op deze ei~en gegrond zijn, inderdaad 
niet aan de beoordeling van de directeur 
-voorgelegd werden ll; dan wanneer stuk 11 
. alle gegevens bevat die nodig; zijn om deze 

provisie te berekenen, namelijk de aard 
van de dieren, (hun bestemming -voor de 
verkoop of voor de uitrusting der hoeve) 
hun aantal en zelfs hun prijs, zodat het 
geloof, aan de stukken verschuldigd, werd 
geschonden; b) tweede onderdeel, doordat 
het bestreden arrest verklaart « dat in 
zijn aangifte, rekwestrant een provisie 
tot instandhouding der stocks van 
16.560 frank aangevraagd had, en het be
stuur hem spontaan 17.940 frank toe
stand; dat in zijn reclamatie rekwestrant 
niet beweerde dat de provisie onvol
doende was ll, dan wanneer, indien een 
tekst van openbare orde is, er over geen 
akkoord ook niet in de aangifte, kan wor
den getroff'en, en de schending van deze 
voorschriften van openbare orde niet in 
het bezwaar moet opgeworpen worden, 
maar door de directeur en ook door het 
hof van beroep ambtshalve moet worden 
rechtgezet : 

Over de tweede grief van het eerste on
derdeel : 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat het administratief dossier de inven
taris van de aan aanlegger toebehorende 
dim·en bevat, niet voortvloeit dat een be
twisting omtrent de vrijstelling van de 
provisie tot instandhouding der stocks bij 
de dil;ecteur aanhangig werd gemaakt ; 

Voor het overige van het middel : 
Overwegende dat krachtens artikel 66 

der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, bij artikel 19 
van de wet van 16 october 1945 op de ex
trabelasting toepasselijk verklaard, het 
hof van beroep, waarbij het beroep van 
de belastingschuldige tegen de beslissing 
van de directeur der belastingen aanhan
gig is gemaakt, behalve het geval van for- . 
clusie, enkel vermag kennis te nemen van 
de betwistingen welke door de reclamatie 
aan de directeur onderworpen werden, 
alsmede van de kwesties waarover deze 
laatste ambtshalve uitspraak heeft ge
daan; 

Overwegende dat door over een nieuwe 
reclamatie uitspraak te doen, welke, in 
strijd met artikel 61, paragraaf 3, -van 
voormelde wetten, niet aan de directeur 
der belastingen is voorgelegd geweest, het 
hof van beroep de regelen van openbare 
orde, welke de respectieve bevoegdheden 
van de administratie en van de gerechte
lijke overheden !Jepalen, zou miskennen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de nota van wederantwoord welke 
aanlegger niet mocht neerleggen, daar 
verweerder geen grond van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening had opge
worpen ; v-erwerpt de voorziening; veroor
deelt aanlegger tot de kosten . 
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3 juli 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Neveu. -
Gelijlcl·ttidende concl~isie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 3 juli 1956 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
SAMENS'l'ELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE. 
INKOMSTENBELASTINGEN.- HOF VAN BEROEP. 
- GEEN PROCES-VERBAAL VAN DE 'l'ERECHT
ZITTING. - VERMELDINGEN WELKE RET AR
REST J\.IOET BEVA'fTEN. 

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. -
SAMENSTELLING VAN HE'l' RECHTSCOLLEGE. -
INKOMS'l'ENBELAS'fiNGEN. - NOODZAKELIJKE 
AANWEZIGREID VAN HET OPENBAAR J\.IINISTERIE 
EN VAN DE GRIFFIER. 

1° B·i:i ontstenten·is va1t een proces-veTbaal 
clat cle sarnenstell-ing van het hot van 
beroep vaststelt op cle terechtzittingen 
tijclens llewelke ae zaalc oncler.zocht 
tvercl, het advies van het openbacw rni.
njste·rie acmhoord en het an·est nitge
S1Jro7cen ~oet·d, client, in zalce vcm in
lcomstenbelastinqen het an·est zelt te 
vet·rnelclen hoe ·de 'zetel op ieder van 
voormelde terechtz-ittingen samengesteld 
was (1). · 

2° In zalce inlcomstenbelast-ingen is het 
·hot van bemep niet t·egelmatig samenge
steld zonder de aanwezigheid van het 
openbaar minister·ie (2) en zonde1· het 
bijzijn van een g1·ijfier t3). 

(HENRY, '1'. BELGISCRE STAAl', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(1) De ontstentenis van een proces-verbaal 
van de terechtzitting is te betreuren, maar 
brengt de nietigheid van de beslissing niet 
mede indien het vonnis of het arrest zelf de 
vermeldingen draagt, waaruit blijkt dat het 
rechtscollege regelmatig samengesteld was en 
in 't algemeen dat de procedure regelmatig is 
geschied (verbr., 25 april1949 (An·. Ye•·bT., 
1949, biz. 268; Bull. en PAsrc., 1949, I, 303}. 

(2) Over het integrerend deel uitmaken van 
de rechtbank van eerste aanleg of van het hof 
van beroep wat betreft het openbaar ministe-

schending van artikel 7 van de wet van 
20 april 1810 op de organisatie van de 
rechterlijke macht, van het enig artikel, 
X, van de wet van 25 october 1919 tot tij
delijke wijziging van de rechterlijke or
ganisatie en van artikel1 van de wet van 
18 juni 1928 tot verlenging van evenge
melde wet, van de artikelen 150, 152, 155, 
156, 158 en 159 van de wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke organisatie, 36 van het 
decreet van 30 maart 1808 op de politie 
van de hoven en rechtbanken, 138 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, en 97 van de Grondwet, door
dat noch het bestreden arrest, noch de 
processen-verbaal der terechtzitting vast
stelling inhouden van de samenstelling 
van het hof op de terechtzitting van 7 no
vember 1955 op welke de partijen gecon
cludeerd en gepleit hebben, noch op de· 
zitting van 22 november 1955 op welke het 
openbaar ministerie zijn advies gegeven 
heeft, en van de aanwezigheid, op die zit
tingen, van alle raadsheren die het bestre
den arrest gewezen hebben, en van de 
griffier, en evenmin vaststelling inhouden 
van de aanwezigheid van het openbaar 
ministerie op de zitting van 7 november 
195i3, op welke de partijen geconcludeerd 
en gepleit hebben, dan wanneer die vast
stellingen substantHHe formaliteiten uit
maken welke het arrest mitsdien miskend 
heeft; doorclat, althans, bij ontstentenis 
van die vaststellingen, het bestreden ar
rest het Hof van verbreking in de omno
gelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefe~ 
nen op de regelmatigheid van de samen
stelling van het hof dat het arrest gewe
zen heeft en op het naleven van die sub
stantiele vormen door de rechters over
de grond : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door de derde kamer van het Hof van be
roep te Luik gewezen, vermeidt dat ter 
openbare terechtzitting van 7 november 
1955, het verslag van raadsheer Caprasse· 
is gehoord, dat partijen geconcludeerd en 
gepleit hebben, dat het hof de debatten 
gesloten heeft en de zaak op 22 november 
1955 verdaagd heeft om de conclusie van 
het openbaar ministerie te horen; dat op 
die datum de heer substituut-procureur
generaal Moyse zijn advies gegeven heeft 

rie, behalve waar de wet er anders heeft over 
beschikt, raadpl. verbr., 31 januari 1935 (Bull. 
en PAsrc., 1935, I, 33), bijzonderlijk in zake· 
inkomstenbelasti:ngen, verbr., 23 mei 1882 
(ibid., 1'882, I, 293, motieven). 

(3) Over de noodzakelijkheid van de aanwe
zigheid van een griffier op de terechtzitting, 
zie verbr., 25 februari 1952 (Arr. Fe1·b•·., 1952, 
blz. 325; Bull. en PAsrc., 1952, I, 372) en 5 oc
tober 1953 (A1'1'. T' m·M., 1954, blz. 65; Bull. en 
p ASIC., 1954, I, 77). 
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en dat het hof de uitspraak van het arrest 
verdaagd heeft tot 20 december 1955, op 
welke dag het arrt>st is gewezen door de 
1teren Renard, Trousse en Oaprasse, 
raadsheren, in aanwezigheid van de heer 
Wilmart, advocaat-generaal, en van de 
heer Longree, griffier; 

Overwegende dat blijkens een regelma
tig aan het hof voorgelegd attest van de 
griffier van het Hof van beroep te Luik, 
er, afgezien van de bovenaangehaalde 
vermeldingen van het bestreden arrest, 
geen proces-verbaal bestaat van de op 
·7 en 22 november 1955 gehouden terecht
zi ttingen ; 

Overwegende dat, aangezien het bestre
den arrest vaststelling inhoudt noch van 
de identiteit der magistraten die de te
rechtzittingen van 7 en 22 november 1955 
bijgewoond hebben, noch van de aanwe
zigheid van de griffier op die terechtzit
tingen, noch van de aanwezigheid van het 
openbaar ministerie op de terechtzitting 
van 7 november 1955, het hof in de onmo
gelijkheid gesteld is zijn toezicht uit te 
·oefenen op de regelmatigheid van de sa
menstelling van het hof op bewuste te
rechtzittingen en op de aanwezigheid van 
alle rechters die het arrest gewezen heb
ben op de terechtzittingen in de loop van 
dewelke het onderzoek werd gedaan en 
het advies van het openbaar ministerie 
werd gehoord; 

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; legt 
de kosten verweerder ten laste; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

3 juli 1956. - 2" kamer. - Voorzitter. 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vet·slaggever, H. Valentin. 
- Gelijlclttidende conol!tsie, H. Raoul 

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. 
~ Pleiters, HH. Pirson en Van Leyn
seele. 

l" KAMER. - 4 juli 1956 

(TWEE ARRESTEN.) 

~o INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOOR'l'
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - UI'l'GAVE-DNDERNEMING VAN EEN 
DAGBLAD AR'l'IKELEN EN BERICHTEN VERSPREI
DEND 01£ DE DOOR DE VIJAND GEWENSTE OP
VATTINGEN TE DOEN ZEGEVIEREN. - AANHOU
DENDE BIJDRAGE T0'l' HET WERK VAN DE VIJAN
DELIJKE PROPAGANDA. - V~~RRICHTING WEL- 1 

. . 
KE GEHEEL DE AC'l'IVIl'EIT OMVAT EN EEN PRES-
'l'ATIE AAN DE VIJAND UITMAAKT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINS'l'EN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - UI'l'GAVE-DNDERNEMING VAN EEN 
DAGBLAD WELKE NIET ALLEEN VIJANDELIJKE 
PROPAGANDA VERSPREIDT JI£AAR OOK ANDERE 
PUBLICATIES. - DAGBLAD MET DE TOELATING 
VAN DE VIJANDELIJKE OVERHEID EN OVEREEN
KOMS'l'IG DE DOOR DEZE LAATSTE AFGEKON
DIGDE VERORDENING UITGEGEVEN. - 0MS'l'AN
DIGHEID DIE NIE'l' VOLSTAA'l' OM TE LATEN 
BLIJKEN DAT AL DE DOOR DE ONDERNEMING 
BEKOMEN WINSTEN OP ONDEELBARE WIJZE UIT 
EEN PRESTATIE AAN DE VIJ AND VOORTVLOEIEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - BELASTINGSCHULDIGE DIE VOOR 
REKENING VAN EEN UITGAVE-ONDERNEMING AR
TIKELEN EN BERICHTEN WELKE yiJANDELIJKE 
PROPAGANDA Ul'l'MAKEN EN ANDERE PUBLICA
'l'IES HEEF'r GEDRUKT. - WINSTEN DIE BE
HOUDENS BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
SLECH'l'S AANLEIDING GEVEN TOT HEFFING VAN 
DE SPECIALE BELAS'l'ING IN ZOVER ZIJ VOOR'l'
VLOEIEN UIT HET DRUKKEN VAN DE ARTIKE
LEN EN BERICHTEN WELKE VIJANDELIJKE PRO
PAGANDA UI'l'MAKEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINS TEN · VOORT
VLOEIEND UI'l' LEVERINGEN EN PRES'l'ATIES AAN 
DE VlJAND. - 0N'l'STENTENIS VAN AANGIFTE. -
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE. - BELASTBARE 
GRONDSLAG MAG NOCHTANS NIE'l' WILLEKEURIG 
WORDEN BEPAALD. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BELAS'l'BARE 
GRONDSLAG WILLEKEURIG BEPAALD. - BELAS
'l'INGPLICH'l'IGE GERECHTIGD DE NIETIGHEID 
VAN DE AANSLAG AAN 'fE VRAGEN. - RECHT 
NIE'l' ONDERGESCHIKT AAN HE'!' BEWIJS VAN 
HE'!' JUISTE BEDRAG VAN DE INKOMS'l'EN. 

6° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - SPECIALE BE
LASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT 
LEVERINGEN EN PRES'l'A'l'IES AAN DE VIJAND. -
HOF VAN BEROEP DAT VASTSTELT DAT DE BE
LASTBARE GRONDSLAG WILLEKEURIG WERD 
VAS'l'GESTELD OM TE ZIJN BEPAALD GEWEEST 
ZONDER EEN ONDERSCHEID 'l'E l\fAKEN TUSSEN 
DE INKOMSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT PRES
TATIES AAN DE VIJAND EN DEZE DIE ER NIE'l' 
UI'l' VOORTVLOEIEN. - HOF VAN BEROEP ZON
DER MACH'!' OM EEN NIEUWE AANSLAG TE VES-, 
'l'IGEN DIE DE NIETIGE ZOU VERVANGEN. 

1° De nitgave-onde?'neming van een aa.i]
blad, dat a,rtilcelen en bedchten ver-
81J1'eidt om cle aoor de vijand gewenste 
opvattingen te doen zegevieren en die 
aanho7tdend bijdraagt tot h.et werlc van 
doordringen van de vijandelijlce propa
ganda, stelt geheel hactr activ-iteit in 
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dienst van de vijand zodra en zolang die 
medewerlcing bestaat,· dienvolgens wer
den al de inkornsten, wellce zttlke activi
teit voortbren,qt, belcomen danlc zij een 
prestatie aan de vijand in de zin van 
de wet van 15 october 1945. (Eerste en 
tweede arrest.) 

2° Wanneer een ttitgave-onderneming· van 
een dagblad n·iet alleen artilcelen en be
richten 'Uer·spreidt door de v·ijand inge
geven maar oolc andere p·ublicaUes, vol
staat de enlcele ornstancliglwid dat het 
dagblad met de toelaUng van de vijan
delijlce overheid en overeenlcomsUg de 
door· deze lnatste afgelconcligde ver·or·ae
ning uitge,qeven werd, niet om te laten 
blijlcen dat al de door de onder·neming 
belcomen inlcomsten 01J ondeelbare wijze 
wit een tJrestaUe aan de vijand voort
vloeien. (Eerste arrest.) 

3° De bedri:i·virJheid van cle d·ru.lclcer· slttit 
normaal enlcel het pr·esteren ·in vcm het 
dru.lclcen zonder tttssenlcornst in· de ver
'l"ichUngen van cle ttitgever·,· wanneer hij 
voor relcen·ing van een ttitgave-ondente
rning van een dagblad ar·tilcelen en be
richten ingegeven door de vijand en an
dere publicatfes dntkt, zijn, behou.aens 
bijzonaer·e ornstandigheden, enkel aan 
de speciale belasting onclerhevig aie 
winsten wellce ttit het aruklcen van de 
artilwlen en berichte·n, floor ae vijand 
ingege'Uen, voor·tvloeien. (Tweede ar
rest.) 

4° Wanneer ae belastingschnlclige nalaat 
de aangifte, voorgeschreven bi:i arti
lcel 11, par·agraat 1, van ae wet van 
15 october 1945, in te dienen is ae aclrni
ministratie uerechtigd de aanslag van 
arnbtswege te vest'igen zonder· evenwel 
gerechtfgd te zijn de belastbare grand
slag op willekettrige wijze te bepalen (1). 

5° Het recht clat een belast'ingschuldige 
lean hebben om zich te beroepen op het 
feit dat de van ambtswege gevest·i,qde 
aanslag niet wetteUjlc gegrond is, daar· 
de bela.stbClre rfr·ondslflg willelcetw·ig 
werd bepnflld, is niet afhwnlcelijlc VCln 
de verplichting, voor hern, het bew·ijs 
te leveren Vfln het ju.iste bedrflg der be
lflstbClre inlcomsten (2). (Eerste en twee-

l de arrest.) 

6° W Clnneer- de r·echter- over de grand 
vnststelt dflt de belClstbflr·e nanslClg van 
Clrnbtswege willelcettrig werd vflstgesteld 
en dienvolgens onwettelijk is, lcnn hij 

(1) Verbr., 12 juli 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1238). 

(2) Raadpl. verbr., 18 october 1955 (twee ar
resten), 12 en 16 mei 1956 (su1n·a, biz. 108 en 
775; Bttll. en PAsrc., 1956, I, 135, 968 en 985) 
en 15 mei 1956 (B'llll. en PASIC., 1956, I, 980). 

die a(lnslag n·iet hnndhnven om reden 
dClt de belnstingschttldige het bewijs niet 
geleverd heett van het jttiste bedmg zij
ner inlcornsten. Hij lean oolc niet, zonder 
zijn mClchten te buiten te gafln een 
niettwe ClClnslag vestigen die de nieti,qe 
zmt vervangen. (Eerste en tweede ar
rest.) 

Eerste zaalc. 

(BELGISCHE STAA1', MINISTER VAN FINANClEN, 
' T. N. V. DE S'l'ANDAARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het mi<lclel, afgeleicl uit de schen
cling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1, paragraaf 1, 2, 11 en 13 van 
de wet van 15 october 1945, tot invoering 
van een speciale belasting op de winsteli 
voortv loeiend ui t leveringen en presta ties 
aan de vijancl, en 56 van de wetten be
treffencle de inkomstenbelastingen, samen
geschakelcl bij de besluiten van 3 juni 
1941 en 31 juli 1943, doordat het hof van 
beroep de betwiste taxatie in de speciale 
belasting te niet doet omdat niet al de 
door de naamlo.ze vennootschap <<De Stan
clam·cl )) bij het uitgeven van haar dag
blad « Het Algemeen Nieuws )) behaalde 
winsten tussen 10 mei 1940 en 29 maart 
1944, belastbaar zijn in de speciale belas
ting, cloch enkel de voordelen door die 
vennootschap behaald uit de duitsgezincle 
opnamen in clit dagblacl, omdat artikel 2 
van de wet van 15 october 1945 clergelijk 
onclerscheicl gebieclt en de aclministratie 
het bedrag· clezer voorclelen moet bepalen, 
cloch daaromtrent geen bewijzen levert, 
zodat het hof van beroep in de onmoge
lijkheicl verkeert tot een schatting over 
te gaan, clan wanneer, eerste onderdeel, 
al de hiervoren bedoelcle winsten, welke 
werclen verkregen dank zij het uitgeven 
van dit clagblad, de speciale belasting 
moeten onclergaan; bewust dagblad met 
algemene strekking in zijn geheel client 
beschouwcl; llet slechts kon uitgegeven 
worden ingevolge een bijzondere toelating· 
van de vijand, het onder zijn controle 
stond en zijn politiek diencle; bijgevolg 
clit clagblad M~n oncleelbare prestatie aan 
de vijand was; het door het hof van be
roep gewilde onclerscheicl op grond van 
artikel 2 van de wet van 15 october 1945 
ter cleze niet opgaat en trouwens onmo
gelijk is; tweede onderdeel, niet de ad
ministratie, maar wel de belastingplich
tige de elementen moest verstrekken om 
artikel 2 van de wet van 15 october 1945 
te kunnen toepassen en de naamloze ven
nootschap « De Standaard )\ van anlbt~-· 
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wege belast zijnde, het bewijs moest leve
ren van bet juiste bedrag van de door de 
speciale belasting getroffene inkomsten; 
derde onderdeel, het hof van beroep, vast
stellende dat minstens een deel der in
komsten van de naamloze vennootscbap 
«De Standaard ll uit prestaties aan de 
vijand voortkwam, de nietigverklaring 
van de gehele aanslag niet vermocbt uit 
te spreken; vierde onderdeel, indien bet 
bet hof van beroep niet mogelijk was, in 
de stand van het geschil, die belastbare 
winsten te berekenen, zulks geen wette
lijke rederi was om de aanslag te niet te 
doen vermits het de macbt had, desnoods 
bij een voorbereidend arrest of tnssenar
rest, bevel te geven de naar zijn o01·deel 
ontbrekende elementen aan te brengen : 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegende, weliswaar, dat de presta
tie door een persorgaan aan de vijand ge
leverd, niet bestaat in de enkele prestatie 
van het materieel werk, welke de ver
spreiding van bepaalde artikelen en be
ricbten vereist maar een meer complexe 
verrichting uitmaakt, welke geheel de ac
tiviteit omvat, bij dewelke bet persorgaan 
de lezers bereikt, tot wier geest het toe
gang verleent aan de opvattingen welke 
de vijand wenst te zien zegevieren; 

Dat aldns, zodra en zolang dit orgaan 
aanhondend bijdraagt tot het werk van 
doordringen van de vijandelijke propa
ganda, de nitgave-onderneming van het 
dagblad de gehele activiteit, welke tot dit 
gevolg bijdraagt, in dienst van de vijancl 
stelt; dat, dienvolgens, al de inkomsten 
en winsten, welke zulke activiteit voort
brengt dank zij een prestatie aan cle vij
and wenlen bekomen; 

Overwegende, nochtans, dat de enkele 
omstandigheid dat het dagblad met de 
toelating van de vijandelijke overheid en 
overeenkomstig de door deze laatste afge
kondigde verordening uitgegeven werd 
niet volstaat om een prestatie aan de 
vijand te laten blijken, daar deze enkel 
bestaat wanneer cle actieve bijdrage tot 
de vijandelijke propaganda zich werke
lijk verwezenlijkt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldns heeft kunnen beslissen dat, alhoe
wel het dagblacl << Ret Algemeen Nieuws ll 
met de toelating en onder de controle 
van de bezettende overheid werd uitgege
ven, nit deze omstandigheid nocbtans niet 
blijkt dat de pnblicatie van artikelen en 
berichten door de vijand ingegeven zon 
volstaan om de aanspraak van aanlegger 
te rechtvaanligen, volgens dewelke, al de 
inkomsten en winsten, op ondeelbare 
wijze, tnssen 10 mei 1940 en 29· maart 1944 
ontvangen, dank zij een prestatie aan de 
vijand, bekomen werden; 

Waarnit volgt dat, in zover het middel 
in zijn eerste onderdeel, tegen deze be-

weegredenen gericht is, het niet kan wor~ 
flen ingewilligd; 

Dat, voor het overige, vermits deze be
weegredenen volstaan om het dispositief 
van bet arrest te rechtvaardigen, gezegd 
onderdeel van het middel, bij gemis aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel 

Overwegende dat, wanneer de belasting
schnldige nalaat de aangifte, v0orgeschre-

. ven bij artikel 11, paragraaf 1, van de 
wet van 15 october 1945, in te dienen, het 
gevolg welk nit gemis aan aangifte sprnit 
hierin bestaat dat de aanslag bij toepas
sing van de artikelen 13 van evengemelde 
wet en 56 van de samengeschakelde wet
ten, van ambtswege gevestigd wordt, zon
der dat · de administratie in dat geval 
evenwel gerechtigd is de belastbare grand
slag op willekenrige wijze te bepalen; 

Dat ernit volgt dat het recht dat een 
belastingschnldige kan hebben om zich te 
beroepen op het feit dat de van ambts
wege gevestigde aanslag niet wettelijk 
gegrond is, niet afhankelijk is van de 
verplichting, voor hem, het bewijs te le
veren van bet juiste bedrag der belast
bare inkomsten en ba ten; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste onderdeel blijkt dat de liti
gienze aanslag willekeurig was, vermits 
de administratie onder de belastbare in
komsten heeft begrepen al de winsten be
baald sedert 10 mei 1940, zonder ditt bet 
vaststond dat, van dit tijdperk af, al die 
inkomsten werden bekomen dank zij pres
taties aan de vijand; 

Dat cUt onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het derde en het vierde onderdeel 
samen : 

Overwegende dat aan het arrest tever
geefs verweten wordt, wanneer het vast
stelde dat een deel ten minste van de door 
verweerster verkregen inkomsten door de 
speciale belasting mocht getroffen wor
den, de litigienze aanslag niet geband
haafd te hehben voor het deel dat over
eenkwam met die inkomsten, nadat de 
recbter over de grond, namelijk bij mid
del van de door partijen nieuw over te 
leggen elementen, het juiste deel had knn
nen bepalen van de inkomsten voortge
bracht dank zij die prestaties of leverin
gen aan de vijand; 

Overwegende dat wanneer de recbter 
over de grond vaststelt, .zoals ten deze, 
dat de belastbare grondslag willekenrig 
vastgesteld·werd en,dat de aanslag, dien
volgens onwettelijk is, hij de.ze aanslag 
niet zon knnnen handbaven om reden dat 
de belastingschnldige het bewijs niet ge
leverd heeft van het juiste bedrag zijner 
inkomsten; 
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Overwegende, daarenboven, dat het hof 
van beroep, geen nieuwe aanslag zou kun
nen vestigen die een eerste zou moeten 
vervangen, waarvan de nietigheid zou uit
gesproken geweest zijn, zonder zijn mach
ten te buiten te gaan en zonder zich deze 
toe te eigenen die wettelijk aan de ad
ministratie toekomen; 

Dat de.ze beide onderdelen van het mid
del niet kunnen ingewilligd worclen; 

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

4 juli 1956. ~ 1" kamer. - Foo1·zitte1', 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - TTe1'slaggever, H. De Ber
saques. Gelijlctnidende concl1tsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en 1\~oyersoen 
(deze laatste van de Balie van Dender
monde). 

Tweefle za.nlc. 

(BELGISCHE STAA'l', UINISTER VAN Ji'INANCIEN, 
T. N. V. PERIODICA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in feite en dus souverein vaststelt, 1 o dat, 
wanneer verweerster weekbladen en tijd
schriften heeft gedrukt voor rekening van 
verschillende uitgevers in dienst van de 
vijand, zij prestatics aan de vijand heeft 
geleverd; 2° dat, door het drukken van 
het dagblad « Het Algemeen Nieuws ll 
voor rekening van de naamloze vennoot
schap << De Standaard ll, verweerster wist 
dat zekere van de artikelen en berichten 
uitgegeven in dat dagblad de politick van 
de vij ancl dienden; 

Dat het beslist dat al de winsten welke 
verweerster bekomen heeft, clank zij deze 
prestaties, onder toepassing vallen van de 
speciale bela sting; 

Overwegende, nochtans, dat - wat de 
winsten betreft voortkomende van het 
drukken van « Het Algemeen Nieuws ll ~ 
de rechter over de grond heeft geoordeeld 

· dat voormelcle belasting niet al deze win
sten trof, doch enkel diegene welke hun 
rechtstreekse oorsprong vonden in het 
drukken van de enige artikelen en be rich
ten gunstig aan de politick van de vijand; 

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening enkel tegen dit laatste deel van 
de beslissing heeft gericht; 

Over het middel, afgeleid uit cle schen
cling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1, paragrafen 1 en 3, 2, 11. en 

13 van de wet van 15 october 1945, tot 
invoering van een speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen en 
prestaties aan de vijand, en 56 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij de besluiten vail 3 juni 
1941 en 31 juli 1943, doordat het hof V!\cn 
beroep de betwiste taxatie in de specia1e 
belasting te niet doet, omdat niet al de 
door de naamloze vennootschap « Perio
clica ll, wegens het drukken voor rekening 
van de naamloze Yennootschap « De Stan
daarcl ll van het dagblad << Het Algemeen 
Nieuws ll, behaalde winsten tussen 10 mei 
19i0 en 29 maart 1944, belastbaar zijn in 
de speciale belasting, doch enkel het ge
deelte dezer winsten dat verband houdt 
met het drukken van duitsgezinde arti
kelen en berichtgevingen verschenen in 
cUt clagblad, omdat artikel 2 van de wet 
van 15 october 1945 dergelijke splitsing 
gebiedt en de administratie helemaal na
gelaten heeft deze splitsing uit te voeren 
zoda t het hof van beroep over geen ele
ment beschikte tot beoordeling van de 
wettelijk belastbare grondslag, dan wan
neer, eerste onderdeel, al de winsten, 
welke werden verkregen dank zij het 
drukken van dit dagblad, de speciale be
lasting moeten ondergaan; cUt dagblad 
met algemene strekking, in zijn geheel 
client beschouwd; het slechts kon uitgege
veu en gedrukt worden ingevolge een bij
zonclere toelating· van de vijand, het on
der .zijn controle stond en zijn politiek 
diende; bijgevolg clit dagblad een ondeel
bare prestatie aan cle vijand was ; de door 
het hof van beroep gewilde splitsing op 
grond van artikel 2 van de wet van 15 oc
tober 1945 ten deze niet opgaat en trou
wens onmogelijk is ; tweede onderdeel, 
niet de administratie, maar wel de belas
tingplichtige de elementen moest ver
strekken om artikel 2 van de wet van 
15 october 1945 te kunnen toepassen en de 
naamloze vennootschap << Periodica ll, van 
ambtswege belast zijnde, het bewijs moest 
levereil van het juiste bedrag van de door 
de speciale belasting getroffene inkom
sten; dm·de onderdeel, het hof van be
roep, vaststellende dat minstens een deel 
der inkomsten van de naamloze vennoot
schap « Periodica ll uit prestaties aan de 
vijand voortkwam, de nietigverklaring 
van de gehele aanslag niet vermocht uit 
te spreken; vierde omlerdeel, indien het 
het hof van beroep niet mogelijk was, in 
de stand van het geschil, die belastbare 
winsten te berekenen zulks geen wette
lijke reden was om de aanslag te )liet te 
doen vermits het de macht had, desnoods 
bij een voorbereidend- arrest of tussenar
rest, bevel te geven de naar zijn oordeel 
ontbrekende elementen aan te brengen : 

Over het eerste ondenleel : 

Overwegende dat de prestatie door een 
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persorgaan aan de vijand geleverd niet 
bestaat in de enkele prestatie van het 
materi~le werk welk de verspreiding van 
bepaalde artikele:(l en berichten vereist, 
maar een meer complexe verrichting uit
maakt welke de gehele activiteit omvat, 
bij welke het persorgaan de lezers bereikt, 
tot wier geest het toegang verleent aan 
de opvattingen welke de vijancl wenst te 
zien zegevieren; 

Overwegencle echter clat cle bedrijvig
heicl van de clrukker en die van de uitge
ver volstrekt onderscheiclen zijn, vermits 
de eerste normaal enkel het presteren 
van het drukken insluit, zomler dat zij 
tussenkomt in de verrichtingen welke de 
tweede kenmerken; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
vaststelt dat het buiten twijfel staat, ge
let op cle betrekkingen tussen cle beheer
raden van de verwerende vennootschUJ} en 
van de naamloze vennootschap « De Stan
claard ll die het clagblad << Het Algemeen 
Nieuws ll uitgeeft, clat de maatschappe
lijke organen van de eerste kennis hacl
den van het karakter en van cle bestem
ming van cle door cle vijanp ingegeven 
artikelen en inlichtingen, welke slechts 
op onregelmatige wijze verschenen zijn; 

Overwegende uat uit deze vaststelling 
niet blijkt clat ue verwerencle vennoot
schap effectief een aandeel zou gehacl hell
ben in de beclrijvigheicl van de naamloze 
vennootschap « De Standaard ll ; dat daar
uit enkel volgt, betreffencle het drukken 
van het dagblad « Het Algemeen Nieuws ll, 
clat, zoals het arrest beslist heeft, cle ver
werende vennootschap aan de vij:md 
prestaties verstrekt lweft door bemidde
ling van de vennootschap die het dagblad 
uitgeeft, telkens als zij bewuste artikelen 
en inlichtingen gedrukt heeft; 

Dat het eerste onqerdeel van het mid
del niet kan aangenomen woruen ; 

Over het tweede onclerdcel : 

Overwegende dat, wanneer cle belas
tingsclmlclige nalaat de aangifte, voorge
schreven bij artikel 11, paragraaf 1, van 
de wet van 15 october 1945, in te dienen, 
het gevolg welk uit gemis aan aangifte 
spruit hierin bestaat flat de aanslag bij 
toepassing van de artikelen 13 van even
gemelcle wet en 56 van cle s:imengescha
kelde wetten, van ambtswege gevestigcl 
wordt, zoncler dat de aclministratie in clat 
geval evenwel gerechtigu is tle belastbare 
gron<lslag op willekeurige wijze te bepa
len; 

Dat eruit volgt <lat het recht dat een 
belastingschuldige kan hebben om .zich te 
beroepen op het feit dat cle van ambts
wege gevestig<le aanslag niet wettelijk ge
grond is, niet afhan)relijk is van de ver
plichting, voor hem, het bewijs te 1everen 
van het juiste bedrag der belastbare in
komsten en baten; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste ondercleel blijkt clat cle liti
gieuze aanslag willekeurig was, vermits 
cle administratie onder cle belastbare in
komsten heeft begrepen al cle winsten be
haald sedert 10 mei 1940, zonder clat het 
vast stond dat, van dit tijdperk af, al die 
inkomsten weruen bekomen clank zij pres
taties aan de vijanu; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht fault; 

Over het dercle en het viercle ondercleel 
samen: 

Overwegende dat aan het arrest tever
geefs verweten worclt, wanneer het vast
stelde clat een <leel ten minste van cle 
uoor verweerster verkregen inkomsten 
door de speciale belasting mocht getroffen 
worden, de litigieuze aanslag niet ge
handhaafd te hebben voor het deel dat 
overeenkwammet die inkomsten, nadat de 
rechter over de grond, namelijk bij mid
del van de door partijen nieuw over te 
leggen elementen, bet juiste cleel had kun
nen bepalen van de inkomsten voortge
bracht dank zij die prestaties of leverin
gen aan de vijand; 

Overwegende clat wanneer de rechter 
over de grond vaststelt, zoals ten deze, 
dat de belastbare gronclslag willekeurig 
vastgesteld wercl en dat de aanslag, dien
volgens onwettelijk is, hij deze aanslag 
niet zou kunnen handhaven om reden dat 
de belastingschuldige het bewijs niet gele
verd !weft van het juiste bedrag zijner 
inkomsten; 

Overwegende, daarenboven, dat het hot 
van beroep geen nieuwe aanslag zou kun
nen · vestigen die een eerste zou moe ten 
vervangen, waarvan de nietigheid zou uit
gesproken geweest zijn, zonder zijn mach
ten te buiten te gaan en zonder zich deze 
toe te eigenen die wettelijk aan cle ad
ministratie toekomen; 

Dat deze beicle onclerclelen van het mid
del niet kunnen ingewilligu worden; 

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

4 juli 1956. ~ 16 kamer. - Yoo1·.~itte1·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. ~ Yerslaggever, H. De Ber
saques. Gelijklui(lenrle conclusie, 
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Plei
ters, HI-I. Van Leynseele en Moyersoen 
(deze laatste van cle Balie van Dencler
monde). 

l" KAMER. - 5 juli 1956 

BEWIJS. - GELOOF AAN DE AKTEN VER
SCHULDIGD.- VERZEKERINGSOVEREENKOMST. 
- GEBRUIK VAN EEN VOERTUIG.- UI1'DRUK-· 
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KELIJK BEDONGEN. -- Doou 'l'E BESLISSEN 
DA'f DE OVEBEENKOMS'I' OOK 'I'OEPASSELIJK IS 
OP HE'l' GEBRUIK DA'l' HE'l' NORMAAL GEVOLG 
IS VAN HE'f BEDONGEN GEBRUIK WORD'l' HE'f 
GELOOF AAN HE'l' CON'fRAC'l' YERSCHULDIGD 
NIE'l' MISKEND. 

Door te beslissen dat het gebnbilc van een 
voe1·t·uig, wellc doo1· de ve1·zelcerings
oven3enkomst voorzien was, niet enkel 
het ve1·voe1· van zalcen was, in 1titdntlc
lcelijlce bewoo1·d·ingen vedneld, doch oolc 
het _qebntik dat wegens het beroep van 
rZe ve1·zelcerde het no1·maal gevolg van 
het eerste was, wonlt het geloot aan 
het contract ve1·sch1tlrZigrZ niet mislcenrZ. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1135, 1319 en 
1322.) 

\N. V. «CAISSE PA'l'RONALE ll, 'l'. UAGELS'l'EIN.) 

ARRES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat aanlegster met 
verweerder een 'verzekeringsovereenkomst 
gesloten had, welke de burgerlijke aan
sprakelijkheid van deze laatste ten op
zichte van derden dekte, wat het gebrui
ken betrof van een vrachtwagen Studeba
lrer voor het vervoer van zaken voor eigen 
rekening bestemd; 

Overwegende dat de door verweerder in
gestelde vordering ertoe strekt de vrijwa
·i·ing van aanlegster te bekomen aangaan
de alle vergoedingen welke door de eerste 
''erschuldigd zouden zijn ten gevolge van 
een ongeval veroorzaakt door een voertuig 
Oldsmobile door de bestuurder van ver
weerder gevoerd; dat deze staande hield 
dat de verzekerde vrachtwagen tijdelijk 
onbeschikbaar was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in principe de aanvraag van verweerder 
heeft aangenomen en een onderzoek heeft 
bevolen om de werkelijkheid van de onbe
schikbaarheid van de vrachtwagen Stude
baker vast te stellen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest na in zijn 
beweegredenen vastgesteld te hebben, dat 
de verzekeringsjJolis nr 609.303 de ver
antwoordelijkheid van verweerder dekte 
« telkens zijn burgerlijke aansprakelijk
heid bij de zaak betrokken wordt in hoe
danigheid van bestuurder of van bnrger
lijk aansprakelijk voor de bestuurder·van 
om het even welke vreemd voertuig dat 
aangewend zal worden tot hetzelfde ge
brnik als dit van het aangeduid voertuig 
en dat gednrende min dan dertig achter-

eenvolgende dagen het aangeduid voertuig, 
dat onheschikbaar zou zijn, zal vervan
gen ll; dat het voertuig in de verzekerings
polis nr 609.303 een vrachtwagen Studeba
ker was voor het vervoer van zak,en voor 
eigen rekening bestemd; dat aanlegster 
om zich van haar verbintenissen vrij te 
maken aanvoerde dat het feit dat het 
voertuig Oldsmobile dat het ongeval ver
oorzaalde voor het vervoer van zaken voor 
eigen rekening niet bestemd was zoals het 
verzekeringscontract het voorzag, doch 
voor het vervoer van passagiers diende en 
overigens op het ogenblik der feiten aan
gestelden van verweerder in cassatie van 
hun woonplaats naar de plaats van het 
werk vervoerde; dat het bezigen van een 
toerismevoertuig (Oldsmobile) in plaats 
van een vrachtwagen (Studebaker) niet 
van aard is de door de verzekeraar gedra
gen risico's te verzwaren; beslist dat uit 
de· door verweerder aangevoerde feiten 
zou hlijken dat het bezigen van het voer
tuig Oldsmobile door hem gebruikt ter ver
vanging van de vrachtwagen Studebaker 
overeenkomstig was met het verzekerings
contract en dienvolgens verweerder mach
tigt om de feiten te bewijzen door alle 
rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen, na 
het beroep ontvangen te hebben, het ge
grond verklaard te hebben en het vonnis 
waartegen beroep hervormd te hebben; 
zonder het middel te beantwoorden waar
bij aanlegster aangevoerd had, volgens de 
bewoordingen zelf van het bestredeii ar
rest, dat het voertuig Oldsmobile, dat het 
ongeval veroorzaakte en dat een toerisme
voertuig was, tot het vervoer van zaken 
voor eigen rekening niet was aangeweild 
zoals in het verzekeringscontract voorzien, 
doch voor het vervoer van passagiers dien
de; en dit zonder in zijn motieven enige 
vaststelling te doen die aan het Hof van 
verbreking zou toelaten na te gaan _of het 
voertuig Oldsmobile dat het ongeval ver
oorzaakte, overeenkomstig artikel1, B, 1 o, 

b, van de polis, tot hetzelfde gebruik was 
aangewend als het in de polis aangeduid 
voertuig d.w.z. voor het vervoer van za
ken voor eigen rekening, essentiele voor
waarde opdat het in de verzekeringspolis 
zou begrepen zijn : 

Overwegende dat, zonder desomtrent be
streden te worden, het arrest beschouwd 
heeft dat de verzekeringsovereenkomst, in 
geval van voorlopige onbeschikbaarheid 
van de vrachtwagen Studebaker, het ge
bruik dekte van onverschillig well' voer
tuig voor hetzelfde gebruik bestemd; 

Overwegende dat op de in het middel 
aangeduide conclnsie, het arrest geant
woord heeft : « dat nit artikel 1 van de 
verzekeringspolis blijkt dat het vervoer 
van personen de vrijwaring, voorwerp van 
het contract, niet deed vallen; dat zij 
zelfs de lmrgerlijke aansprakelijkheid van 
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'appellant (hier verweerder) dekte voor de 
-schadevergoeding door deze verschuldigd 
aan del'den met de verzekerde vrachtwa
gen in zekere voorwaarden vervoerd; dat 
-die vrijwaring geenszins afhankelijk 
wordt gelnaakt van het werkelijk vervoer 
van zaken voor eigen rekening; ... dat het 
vervoer van werklieden, om ze naar de 
werf te brtmgen en ze ervan terug te bren
gen, voorkomt als binnen de uitoefening 
vallend van' het beroep van aannemer welk 
appellant uitoefent; dat het normaal is 
·dat een vrachtwagen die in hoofdoi·de be
stemd is voor het vervoer van zaken nood
zakelijk voor de onderneming ook voor 
het vervoer van werklieden naar de werf 
zou dienen; 

Overwegende dat door vast te stellen, 
enel'zijds, dat het voertuig, in' het verze
keringscontract aangeduid, een dubbele 
bestemming had, te weten het vervoer van 
zaken voor eigen rekening, en, normaal 
gevolg van die eerste bestemming, het ver
voer van werklieden naar de werf, en, an
·derzijds, dat het voertuig van verweerder, 
dat het ongeval veroorzaakte, deze tweede 
bestemming had, en dat zijn gebruik dien
volgens door het contract ·voorzien was, 
het arrest, op de conclusies een gepast 
.antwoord heeft gegeven; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
-schending van de artikelen 1134, 1135, 
l319, 1320 en 1322 van het Burgei·lijk Wet
hoek, doordat het bestreden arrest beslist 
dat, uit de door verweerder aangevoerde 
feiten zou blijken dat de verzekerde 
vrachtwagen Studebaker werkelijk onbe
schikbaar was op de dag van het ongeval 
en dat het bezigen van het voertuig Olds
mobile gebruikt voor deze te vervangen 
overeenkomstig was met het verzekerings
contract en dienvolgens verweerder mach
tigt om die feiten door alle rechtsmidde
len, getuigenissen inbegrepen te bewijzen, 
dan wanneer door aldus te statueren, be
weegredenen genomen hieruit dat uit ar
tikel 1 van de verzekeringspolis blijkt dat 
het vervoer van personen de vrijwaring 
niet deed wegvallen, voorwerp van het 
contract, dat zij zelfs de burgerlijke aan
sprakelijkheid van verweerder dekte voor 
de schadevergoeding verschuldigd door 
deze aan de met de verzekerde vrachtwa
gen in zekere voorwaarden vervoerde der- · 
den, dat die vrijwaring geenszins in elk 
geval afhankelijk wordt gemaakt van wer
kelijk vervoer van zaken voor eigen reke
ning, het bestreden arrest de bewijskracht 
van de verzekeringspolis nr 609.303 schendt 
en aan die polis een uitlegging geeft welke 
met haar bewoordingen niet overeen te 
brengen is, daar deze duidelijk vermelden, 
zoals uit de vaststellingen van het bestre
den arrest blijkt, dat de burgerlijke aan-

VERBR., 1956. - 60 

sprakelijkheid van verweerder gedekt was 
voor de schade aan derden veroorzaakt ter 
gelegenheid van het bezigen van een 
vrachtwagen Studebaker tot liet ver
voer van zaken voor eigen rekening aan
gewend en ieder maal dat zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid betrokken wordt in hoe
danigheid van bestuurder of van burger
lijk verantwoordelijk voor de bestuurder 
van het onverschillig welk vreemd voer
tuig dat voor hetzelfde gebruik zal gebe
zigd worden als het aangeduid voertuig ... 
waaruit volgt dat de burgerlijke aanspra
kelijkheid van verweerder slechts gedekt 
was, naar de bewoordingen van de polis, 
voor zoveel het voertuig Oldsmobile aan
gewend werd tot hetzelfde gebrnik als dat 
waartoe partijen overeengekomen waren 
dat de vrachtwagen Studebaker zou aan
gewend worden, d.w.z. tot. het vervoer van 
zaken voor eigen rekening; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
het gebruik van een voertuig, welk door 
het verzekeringscontract voorzien was, 
niet enkel het vervoer van zaken voor 
eigen rekening was, in uitdrukkelijke be
woordingen vermeld, doch ook het gebruik 
dat, wegens het beroep van verweerder, 
het normaal gevolg van het eerste was, te 
weten het vervoer van werklieden naar de 
werf, het arrest de bewijskracht aan ge
zegd contract verschuldigd niet geschon
den heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

5 juli 1956. - 1" kamer. - Vom·zitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Verslc~ggeve1·, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijklu.idende oonclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-.generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux 
en Sunont. 

l e KAMER. - 5 juli 1956 

HUUR VAN DIENSTEN. - OVEREEN
KOMST YOOR ONBEPAALDE DUUR. - CON'l'RAC'l' 
DAT NIE'l' ONDER TOEPASSING VALT VAN DE BI.J
ZONDERE WETGEVING OP RET BEDIENDENCON
TRACT.- .AFDANKING ZONDER ERNS1'IGE REDE
NEN. - YOORWAARDEN. - AARD VAN HE'l' 
RECHT VAN DE BEDIENDE. 

Onder het regime welke de wet van 
11 maart 1954 voorajging leon de werlc
gever, wanneer een dienstoontraot van 
een bediencle, die onder de toepassing 
van de wet van 7 a~tgustus 1922 niet viol, 
zondeT bepal-ing van duur gesloten was 
geweest, aan ge.ze,qd cont?·aot een einde 
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stollen mits naleving van het boding het
wellc het oont1·aot hieromtrent bevatte. 
Bij ontstentenis van :zmllcdanig boding 
en van ernstige 1·edenen was de werlcge
ver ertoe geho1tden aan de bediende een 
opzegging te geven van een dnur nor
maal nodig om hem toe te laten een ge
lijlcsoortige betrelclcin{! te vinrlen otwel 
de wedde te betalen wellce de bed·iende 
[!Od1trende die tijd zou verlcre{!en hob
ben (1); het 1·eoht van de bediende ont
leedcle z·ioh niet in een 1·eoht tot sohacle
vergoed·ing be·relcend naa1· de belangrijlc
heicl van het door· de bediende werlcelijlc 
onde1·gaan nadeel. 

(N. V. SOBELIA, 1'. HOJJERTUS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 september 1955 gewezen 
door de Werkrechtersraad van ·beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegcle stukken blijkt dat verweer
ster, die ten clienste Yan aanleggende ven
nootschap was krachtens een contract 
zonder bepaalde cluur, op 6 januari 1954, 
zonder opzegging werd afgedankt ; 

Dat de bestreden sententie, waarvan 
het dispositief over dit plmt niet gecriti
seercl wordt, beslist dnt deze contractver, 
breking zonder enige reden geschiedde; 

Dat ze aanlegster veroordeelt ann ver
weerster een som van 32.000 frank te be
talen welke overeenstemt met het bedrag 
der wedden die door verweerster zouden 
verkregen geweest zijn tijdens de opzeg
gingstermijn die haar diende verleend; 

Overwegende dat wegens het bedrag 
van de toegekende bezoldiging en van de 
flatum wnarop de opzegging gegeven werd, 
het geschil onder toepnssing valt noch 
van de wet van 7 augustus 1922, noch 
van de wet van 11 maart 1954 op het be
diendencontract; 

Over het enig middel, eerste onderdeel, 
afgeleid nit de schending van <le artike
len 1142, 1145, 1146, 1149 tot 1151 en 1315 
van het Burgerlijk Wetboek, nlsook 12, 
15 en 29 van de wet van 7 augustus 1922 
op het bediendencontract, gewijzigd door 
de besluitwet van 28 februari 1947, door
dat, uitspraak doende overeenkomstig de 
wetgeving in voege voor 11 maart 1954, 
de bestreden beslissing, om aan verweer
ster een vergoeding wegens afdanking ge-

(1) LAGASSE, « De l'indemnite due en cas de 
rupture d'un contrat d'emploi. Contrats non 
regis par la loi du 7 aoiit 1922 », Revue de la 
Banque, 1948, blz. 345, 430 en 434; zie oak de 
beschouwingen die het wetsvoorstel, hetwelk 

lijk aan vier maand wedde toe te kennen, 
gesteund heeft op het principe dat een 
bediende, zonder wettige reden en zonder 
opzegging afgedankt, noodzakeli,ik recht 
heeft op een vergoediilg die overeenstemt 
met de bezoldiging die hij zou genoten 
hebben zo de werkgever hem de opzeg
ging gegeven had waartoe hij verplicht 
was, clan wanneer, overeenkomstig de be
schouwde wetgeving, de vergoeding ver
schulcligd aan een afgedankte bediende 
die een wedde van meer dan 72.000 frank 
genoot, in geen zulkdanig forfait bestaat, 
doch wel in de vergoeding van het door 
de bediende in oo1w1·eto geleden nadeel, 
rekening gehouden met al de beoorde
lingselementen waarover de rechter be
schikt op het ogenblik waarop hij . uit
spraak moet doen, namelijk de weerin
llienstneming van die bediende en de ge
kende voorwaarden van die weerindienst
neming; tweede onderdeel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat, om aan verweerster een 
vergoeding gelijk aan vier maand wedde 
toe te kennen, hetzij 32.000 frank, de be
streden l1eslissing << overbodig ll steunt 
hierop « dat geintimeerde, in elk geval, 
door de aan haar .!Jetekende ongerecht
vaardigde afllanking, een nadeel heeft 
ondergaan dat veel aanzienlijker is dan 
clit door appellante aangenomen, en welk 
ondermeer voortvloeit nit de moeilijkhe
den van wederaanpassing aan haar 
nieuwe bediening, uit het beperken van 
haar toekomstvooruitzichten in geval zij 
een .nieuwe betrekking moet vinden ten 
gevolge van een afdanking wegens ern" 
stige redenen en van de verplichting 
waarin zij verkeerde haar rechten door 
de rechtsmacht te cloen erkennen ll, zon
der .nochtans vast te stellen dat clit na
deel cle toegekende som .zou bereiken : 

Dat de bestreden sententie aldus haar 
dispositief niet door gepaste beweegrede-
nen rechtvaardigt; · 

Aangaande het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, onder het regime 
welk de wet van 11 maart 1954 voornf
ging, wanneer een clienstcontract van een 
bediende, die onder de toepassing van de 
wet van 7 augustus 1922 niet viel, zonder 
hepaling van duur gesloten was geweest, 
en clat de overeenkomst er niet anders 
over bescllikt had, de werkgever nan ge
zegd contract een einde kon maken, zelfs 
zonder ernstige redenen van contractver
breking, doch met last voor hem aan de 
bediende een opzegging te geven van een 

tot de wet van 7 augustus 1922 aanleiding gaf, 
voorafgingen alsmede de memorie van toelich
ting van het wetsontwerp door de regering
ingediend (LEGER en CROCKAERT, Le cont•·at· 
d' emploi, blz. 22, 23 en 38). 
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-duur :normaal nocUg om hem toe te Iaten 
·een gelijksoortige betrekking te vinden, 
en, bij ontstentenis van dergelijke opzeg
ging, de werkgever verplicht was aan de 
bediende zijn wedde te betalen welke hij 
gedurende die tijd zou verkregen hebben; 

Overwegende dat het recht van de afge
dankte bediende zich niet ontleedde in een 
recht tot schadevergoeding welke bere
kend zou geweest zijn volgens de belang
rijkheid van het door hem werkelijk on
dergaan nalleel; 

Dat cUt onderdeel van het midllel naar 
rechte faalt; 

Aangaande het tweede onderdeel : 
Overwl,gende dat dit onclerdeel van bet 

middel een overbodige reden van de sen
tentie bestrijdt; dat het, dienvolgens, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Om cUe redenen, verwerpt de voor.zie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

5 juli 1g56. - 1 • kamer. - Voorzitter 
en -versla,qgeve1·, H. Sohier, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Gelijlclniclencle 
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleitm·, 
H. Demeur. 

1 e KAMER. - 5 juli 1956 

ERFENISSEN. - VEILING VAN EEN ONROE
REND GOED VAN EEN NALATENSCHAP AFHANGENDE. 
- 0NROEREND GOED DAT GEEN DEEL MEER Ul'l'
MAAKT VAN DE ONVERDEELDE MASSA. - 0N
ROEREND GOED AAN ZEKERE VAN DE ERFGENA
MEN TOEGEWEZEN. - 0NVERSCHILLIGE OM

STANDIGHEID. 

H et om·oer-encl goecl aat van een aan ve?·
sche·icle?W e·rfgenamen toelcomencle nala
tenschap afhangt en aat bij veiling veT
lcocht worclt, meta let geen cleel rnem· ?tit 
van cle te verclelen erfelijlce massa. Het 
wordt in de massa do01· ae p?·ijs of cloor 
de schnlclvorclering ove·r de p1·ijs ver
vangen (1), zelts zo het aan mecleerfge
namen toegewezen we1·d (2). (Burgerlijk 
Wetlwek, art. 827 en 828.) 

(PATERNOTTE, '1'. SME'l'S.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 19 februari 1953 (A1~·. J1erb1·., 
1953, biz. 425; B1tll. en PAsrc., 1953, I, 473). 

(2) Zie nota's 1 tot 7 van professor SAVATIER 
-onder Fr. verbr., 2 februari en 2 juli 1925 
(Dall. pe1·., 1926, I, 57). 

arrest, op 8 maart 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 711, 815, 816, 
826, 827, 828, 882, 883, 1107, 1134, 1135, 1582, 
1583 en 1686 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest de vordering van wijlen 
Edouard Reniers ontvankelijk en gegrond 
heeft verklaard, gezegd heeft dat deze als 
tussenkomende bij de reeds bevolen verde
ling en vereffening van de nalatenschap 
van Pierre Grandjean zal ontvangen wor
clen en, ten einde die verdeling en die ver
effening te voltooien, de openbare verkoop 
bev6len heeft van het onroerend goed gele
gen te Ougree, rue du Tige, 26, dan wan
neer dit goecl thans van de erfelijke massa 
niet meer afhing, daar het, op een vorige 
vordering tot vereffening en verdeling van 
de nalatenschap Grandjean, aan de aan
legster, die verklaarde voor zich zelf en 
haar minderjarige kinderen te verkrijgen, 
geveild en toegewezen werd, en dan wan
neer het bestreden arrest niettemin beslist 
h~eft zoals gezegd werd, onder voorwend
sel dat de toewijzing op veiling aan enkele 
van de eigenaars in het onverdeelde van 
een onroerend goed, dat van de nalaten
schap afhangt, aan de verdelingsverrich
tingen van deze geen einde heeft gemaakt 
en dat de thans tussen aanlegster en haar 
minderjarige kinderen !Jestaande onver
deeldheid van de nalatenschap zelf af
hangt, aldus de uitwerking van de verwe
zenlijkte veiling en van de toewijzing van 
het litigieus onroerend goed aan aanleg
ster en haar minderj arige kinderen mis
kennend: 

Overwegencle dat de op de artikelen 1166 
en 815 van het Burgerlijk Wetboek en 2 
van de wet van 15 augustus 1854 gesteunde 
vordering, op 17 maart 1952 ingeleid door 
de rechtsvoorganger van de eerste twee 
verweerders, schuldeiser van aanlegster, 
ertoe strekte de verdeling en de vereffe
ning te bevelen van de nalatenschap van 
wijlen Pierre Grandjean, echtgenoot van 
aanlegster, en de openbare verkoop van al 
de goederen welke er van afhangen, en, 
meer bepaald, van het onroerend goed ge
legen te Ougree, 26, rue du Tige; 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest en nit de stukken van de rechtsple
ging blijkt : 1° dat de werkzaamheden van 
rekening, vereffenihg en verdeling vltll 
de nalatenschap Grandjean bevolen wer
den bij arrest van bet Hof van beroep te 
Luik dd. 20 juni 1H46; 2° dat tijdens een 
openbare Terkoop bij veiling, op 9 januari 
1947, aanlegster in onverdeeldheid met de 
minderjarige kinderen nit het huwelijk 
gesproten en met een natuurlijk kind van 
haar, gezegd onroerend goed te Ougree 
verkregen heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
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beslist dat de rechtsvoorganger van ver
weerders Smets en Reniers als tussenko
mende bij de reeds bevolen verdeling en 
vereffening van de nalatenschap van 
Pierre Grandjean zal ontvangen worden, 
en, « ten einde de verdeling en de vereffe
ning te voltooien ll en « volgens de rech
ten van ieder in die nalatenschap ll, de 
openbare verkoop beveelt van het onroe
rend goed gelegen te Ougree, 26, rue du 
Tige; 

Aangaande het tweede dispositief : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat die nieuwe openbare verkoop nodig 
is om de verdeling en de vereffening van 
de nalatenschap te voltooien, omdat de 
toewijzing ,bij veiling van 9 januari 1947 
slechts « een in zekere mate voorbereiden
de ll akte uitmaakt van de verdeling van 
de erfelijke onverdeeldheid, en dat de 
nieuwe toewijzing en veiling « te zamen 
de verdeling van een zelfde onverdeeld
heid zullen uitmaken ll; 

Overwegende enerzijds, dat, door de 
veiling van het onroerend goecl te Ougree 
op 9 januari 1947, dit goecl geen deel meer 
uitmaakt van de te verdelen erfelijke 
1nassa; 

Dat, anderzijcls, de staat van onver
deeldheid, wat dit goed betreft, en die se
dert de veiling tussen de aanlegster en 
haar minderjarige kinderen bestaat, zijn 
oorsprong vindt, niet in de erfelijke rech
ten van dezen in de nalatenschap Grand
jean, doch in de samenlijke verkrijging 
van het geveild goed; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkel element releveert waaruit zou 
volgen dat in onderhavig geval de goede 
voltooi~ng der werkzaamheden van verde
ling en vereffening van de nalatenschap 
Grandjean een verdeling vergde van de 
onverdeeldheid ontstaan uit de toewijzing 
van gezegd om·om·encl goed; . 

Waaruit volgt dat het arrest niet wet
telijk zijn dispositief rechtvaardigt en 
dat het middel, in zoverre het ertegen ge
richt is, als gegrond voorkomt; 

Aangaanc1e het eerste beschikkend ge
c1eelte : 

Overwegende dat het middel niet aan
duidt in wat dit dispositief onwettelijk 
zou zijn; 

Dat, voor het overige, nit geen vaststel
ling van het arrest blijkt dat, v66r de eis 
tot tussenkoming van de rechtsvoorganger 
van verweerders Smets en Reniers, de ver
richtingen van de verdeling en van de ver
effening van de nalatenschap Grandjean 
voltooid zouden geweest zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, in zoverre het de openbare verkoop 
beveelt van het om·oerend goed gelegen te 
Ougree, rue du Tige, 26, ten einde de ver-

deling en de vereffening te voltooien van 
de nalatenschap van Pierre Grandjean en 
volgens de rechten van iedereen in die 
nalatenschap, alsook in zoverre het over 
de kosten van hoger beroep en de kosten 
van verzet van aanlegster uitspraak doet; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerders tot de drie' vierde van 
de kosten, het overige ten laste van aan
legster zijnde; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

5 juli 1956. - 1° kamer. - Voo1·zUter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Bareel. - Ge
lijlvlttidende concl·nsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·, H. Delacroix. 

l e KAMER. - 6 juli 1956 

HUUROVEREENKOJIIIST. - PACH1'. 
0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER. - VERBOD 
EEN NIEUWE OPZEGGING TE GEVEN BINNEN DE 
DRIE JAAR VANAF DE BETEKENING VAN EEN 
OPZEGGING DIE DOOR DE RECHTER NIET WERD 
GELDIG VERKLAARD. - ZIN· VAN DIE LAA1'STE 

WOORDEN. 

Het ve1·bod voor de verpaohter binnen de 
drie jaar vanat een « niet geldig ver
lclaanle opzegg·ing ll de pacht opniettw 
op te zeggen is ·van toep!lSS'il!IJ, niet al
•leen wanneer een vonnis de eerste op
zegging niet geldig heeft ve·rlclaat·d, 
·maar oolv Wftnnee·r de ve·rpachter afge
zien heett vnn ellce vonlering tot gel
digverlclwring e·rvwn (1). 

~DEFOORT, T. VAN OOST.) 

ARREST. 

HET HOJJ'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 juni 1955 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1775 en 1776, meer 
bepaald lid 3, van bet Burgerlijk Wet
hoek, zoals gewijzigd bij de artikelen 14 
en 15 van de wet van 7 juli 1H51, en, voor 
zoveel nodig, van artikel 1748 van het-

·(1) Zie het bijkomend verslag van. de vere
nigde Commissies van landbouw en justitie van 
de Senaat (Pa>·l. Do·c., Senaat, 1947-1948, 

. ur 158, blz. 8). 
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zelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij arti
kel 2 van voormelde wet, doordat het be
stredelf vonnis beslist dat de door eiser 
aan verweersters gegeven opzegging van 
11 juni 1954 tegen 24 december 1956 niet 
van waarde kan worden verklaard om re
den dat de vorige eigenaar van kwes
tieuze hofstede, v66r de verkoop dier hof
stede aan eiser, reeds op 19 december 
1953 aan ;verweersters opzegging had ge
geven tegen 24 december 1955 en op verzet 
van verweersters geen dagvaarding had 
gegeven tot geldigverklaring, dan wan
neer voormeld artikel 1776, lid 3, enkel 
een nieuwe opzegging verbiedt wanneer 
een eerste opzegging door de rechter werd 
afgewezen, - wat ten deze niet het geval 
is geweest : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat dame Agnes Dons de Loven
degem op .19 december 1953 opzegging be
tekende aan verweersters tegen 24 decem
ber 1955; dat verweersters ertegen verzet 
deden en de verpachtster de geldigverkla
ring van gezegde opzegging niet vervolg
de; dat dame Dons de Lovendegem op 
10 april 1954 het verhuurd goed aan aan
legger verkocht en deze aan verweersters, 
op 11 juni 1954, opzegging betekende tegen 
24 december 1956; dat, op verzet van ver
weersters, zowel de vrederechter als de 
rechtbank van eerste aanleg, bij toepas
sing van artikel 1776, lid 3, van het Bur
gerlijk Wetboek, de eis tot geldigverkla
ring van die laatste opzegging hebben af
gewezen; 

Overwegende dat aanlegger beweert dat 
die wetsbepaling enkel toepasselijk is in 
zover een vonnis uitdrukkelijk heeft be
slist dat de vorige opzegging niet diende 
geldig verklaard doch niet wanneer, zoals 
,in onderhavig geval de geldigverklaring 
ervan niet v66r het. gerecht werd ver
volgd; 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de opzegging 
door aanlegger op 11 juni 1954 betekend 
een « nieuwe opzegging >> is ; 

Overwegende dat de door aanlegger 
voorgestelde verklaring van artikel 1776 
van het Burgerlijk Wetboek, gewij.zigd 
bij artikel 15. van de wet van 7 juli 1951, 
door de tekst van de wet niet is opgelegd 
en met de voorbereidende werkzaamhe
den ervan strijdig is; 

Overwegende, enerzijds, dat zo die 
tekst de termen « niet geldig verklaarde 
opzegging » bezigt, hij geenszins bepaait 
dat het gemis aan geldigverklaring nood
zakelijk uit een vonnis moet volgen en· 
niet kan voortvloeien uit het afzien, door 
hem die de opzegging heeft gegeven, van 
elke vordering tot geldigverklaring er
van; 

Overwegende, anderzijds, dat uit het 
aanvullend verslag van de Commissies 

van lan<lbouw en justitie van de Senaat, 
- verslag dat tijdens de parlementaire 
debatten niet werd tegengesprorren, -
blijkt dat die bepaling tot doel heeft dat 
de pachter «ten minste drie jaar lang 
zou besclmt zijn tegen elke nieuwe opzeg
ging, van wie deze ook moge uitgaan en 
op welke gronden zij ook moge berus
ten », en dat « dit is voor de veiligheid 
en de gerustheid van de pachter een on
ontkoombare eis »; 

Overwegende dat dit doel - de pachter 
gedurende drie jaar een tijdperk van vei
ligheid en rust te verzekeren - niet zou 
worden bereikt imlien het de verpachter 
vrijstond de opzeggingen te vermenig
vuldigen op voorwaarde de geldigverkla
ring der noegere opzeggingen niet werd 
gevorderd, en aldus de pachter te ver
plichten telkens verzet ertegen te doen; 

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

ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

6 juli 1956. - 18 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
geve1·, H. De Bersaques. - Gelijlclnidende 
concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Struye. 

le KAMER. - 7 juli 1956 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDHIJFSBELASTING. - AFSTAND VAN HAN
DELSFONDS. - AFS'fANDSPRIJS ONDEHHEVIG 
AAN DE BEDRIJ~"SBELAS~'ING IN ZOVER ER EEN 
VERMEERDERING VAN DE IN HE~' BEDRIJF GE
STOKEN ACTIVA Ull' BLLITCT IN DE LOOP VAN 
DE EXPLOITATIE ONTSTAAN. 

2° HANDELSFONDS. - AFSTAND. - ON
DERSTELT EEN VERBIN~'ENIS OM NIET TE CON
CURREREN VAN DE OVERDRAGER JEGENS DE 
OVERNEMER. - VERBINTENIS WELKE EEN ELE
l>IENT Ul'IMAAKT VAN DE WAARDE VAN HET 
FONDS. 

1° De atstandsp1·ijs van een handelsfond8 
is aan de bed1·ijfsbelasting ondeThevi.o 
ingeval er een vermee1·dering !tit blijlct 
van cle in het bedrijf gestolcen activa 
wellce voo·rtlcomt van, in de loop van· de 
exploitatie van bewu8t fonds, behaalde 
meenvaarden (1). (Samengeschakelde 
we~ten, art. 27.) 

2° De afstand van een handelsfonds im-

(1) Verbr., 27 februari 1951 (An·. fe,-b,·., 
1951, biz. 360; Bull. en PAsrc., 1951, I, 428) ; 
20 september 1955 (supl'a., biz. 14; Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 19, en nota 1). 
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pliceert wettelijlc een verplichtin,q niet 
te concu.rreren, wellce ve1·pUchtinu een 
element van zi.in waanle u.itmctalct (1). 

~BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN, 
'f. BAUDOUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, en 27, pa
ragraaf 1, van de wetten betreffende de 
lnkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van 15 januari 1948, en, gevolg. 
lijk van artikel 2 paragraaf 1, van de 
w'et~bepalingen betreffende de nationale 
.crisisbelasting, samengeschakeld bij be
sluit van 16 janu'ari 1948, doordat het ar
rest beslist dat de uit de afstand van het 
handelsfonds gehaalde winst ten deze niet 
belastbaar is omdat zij voortvloeit nit om
'Standigheden die van de exploitatie van 
de handel los staan en zij te verklaren is 
door redenen van persoonlijke gepastheid 
van de overnemers, welke blijken uit het 
feit dat dezen volgens het contract van af. 
stand een verbintenis om niet te concurre
ren vanwege de overdrager en gemakke
lijke betalingsvoorwaarden, waarbij nag 
de van een belangrijke brouwerij ontvan
gen voorschotten, genieten, dan wanneer, 
eerste onclerdeel de verbintenis om niet te 
·concurreren geeiJ aan het litigieuze con
tract eigen bepaling is, doch tot de aard 
zelve van de afstand behoort, en het door 
die verbintenis is dat in feite de afstand 
van de klientele van het handelsfonds tot 
uiting komt; dan wanneer de door die 
klH!ntele verkregen meerwaarde, welke 
ter gelegenheid van de afstand aan het 
licht treedt, niet is kunnen tot stand ko
men dan in de loop van de exploitatie en 
>~ij derhalve op grondslag van artikel 27, 
paragraaf 1, van de samengeschakelde 
wetten belastbaar is; tweede onderdeel, 
aangenomen zelfs dat de ter zake ver
leende gemakkelijke betalingsvoorwaar
·den in feite voor de overnemer een voor
deel uitmaken, hetwelk derhalve een ver
hoging van de afstandsprijs met zich 
1Jrengt, dit voordeel, hetwelk geraamd kan 
worden, beperkt is eri op zich zelf de 
waardevermeerdering van het afgestane 
fonds niet kan rechtvaardigen : 

Overwegende dat, ingeval uit de af-

(1) Raadpl. verbr., 31 october 1932 (Bull. 
·en PAsrc., 1932, I, 290), en noot van Mw GE
VERS in Revue c1·it. j,w. belge, 1950, biz. 2SO. 

standsprijs van een handelsfonds een ver
meerdering van de in dit bedrijf gestoken 
activa blijkt, welke voortkomt van in de 
loop van de exploitatie van bewust fonds 
behaalde meerwaarden, die vermeerdering 
in de bedrijfsbelasting belastbaar is, 
krachtens artikel 27, paragraaf 1, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
ink omstenbelastingen; 

Overwegende dat het arrest beslist heeft 
dat zulks ter zake het geval niet was, 
naardien de waardevermeerdering van het 
fonds sprui t ui t omstandigheden die van 
de exploitatie van dat fonds los staan en 
zich na de exploitatie ervan door verweer
der voorgedaan hebben; 

Overwegende dat het arrest de oar
sprang ervan vindt in de aan verweerder 
opgelegde verplichting niet te concurreren, 
in de aan de overnemer verleende gemak
kelijke betalingsvoorwaarden en in het 
voordeel dat deze genoot vanwege de door 
een brouwerij toegestane leningen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat <le afstand verricht werd 
voor de l)rijs van 650.000 fr., welke, val
gens de administratie, cen meerwaarde 
van 297.750 frank begreep, op welke som 
de litigieuze aanslag werd gevestigd; 

Overwegende dat het arrest door een 
souvereine feitelijke beoordeling beslist 
dat een deel van clie som van 297.750 frank 
de vergelding was van de aan de overne
mer verleende gemakkelijke betalings. 
voorwaarden, alsmede van de voordelen 
welke deze genoot vanwege de door een 
brouwerij toegestane leningen, en mitsdien 
zijn oorsprong had in vreemde omstandig
heden en niet in de meerwaarde welke 
het handelsfonds zou verkregen hebben in 
de loop van en door de exploitatie van de 
handel; 

Overwegende evenwel dat het arrest 
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft zijn 
beslissing dat het andere deel van die 
som zijn oorsprong niet zou vinden in de 
meerwaarde welke het handelsfonds in 
de loop van en door de exploitatie van de 
handel zou verkregen hebben; 

Dat immers het zich in dit opzicht ertoe 
beperkt te laten gelden dat dit deel de 
vergelding is van de verbintenis om niet 
te concurreren welke door verweerder 
werd aangegaan, dan wanneer de afstand 
van een handelsfonds wettelijk een ver
plichting niet te concurreren impliceert, 
welke verplichting een element van zijn 
waarde uitmaakt; 

Overwegende derhalve dat, nu het niet 
geconstateerd heeft, hetzij dat verweerder 
ter gelegenheid van de afstand van het 
handelsfonds een verbintenis om niet te 
concurreren aangegaan had, van een an
dere aard dan en omlerscheiden van de 
rechtens uit de afstand zelve van het fonds 
spruitende verplichting, hetzij dat par-
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tijen aan voormelde verbintenis een ge
pastheidswaarde toegeschreven hadden, 
welke geen vergelding van dat fonds zelve 
uitmaakte, het arrest het dispositief niet 
gerechtvaardigd heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing, doch enkel in zover zij de aan
slag vernietigt in de mate dat deze geves
tigd is op het deel van de som dat de ver
gelding was van de verbintenis om niet te 
concurreren; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt elke der partijen 
tot de helft der kosten; verwijst d~ aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

7 juli 1956. - 16 kamer. - Voorzitter·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersa
ques. Gelijkl~tidende conclttsie, 
H. J!,. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HR. Van Leynseele en de Longue
ville (deze laatste van het Hof van beroep 
van Brussel). 

26 KAMER. - 9 juli 1956 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - HOF VAN BEROEP. - BE
KLAAGDE ONDERVRAAGD. - IN BERAAD GEROU
DEN ZAAK. - DOOR ARREST BEVOLEN HER
OPENING VAN DE DEBATTEN. - TWEEDE VER
SLAG, NIEUWE VOR.DERINGEN VAN RET OPEN
BAAR MINISTERIE, NIEUWE CONCLUSIES VAN 
RET BEREER, VERVOLGENDE PARTIJ, BIJ AF
WEZIGREID VAN BEKLAAGDE. - ARREST BIJ 
VERSTEK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAREN. - ARREST ALS OP TEGEN
SPRAAK GEWEZEN BESTEMPELD. - ZDNDER IN
VLOED OP DE WEl~KELIJKE AARD ERVAN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BIJ VER
S1'EK GEWEZEN ARREST VAN VEROORDELING. -
- VOORZIENING TIJDENS DE GEWONE TERMIJN 
OM VERZE1' AAN TE TEKENEN.- NIET ONTVAN
KELIJR. 

4° DOUANEN EN ACOIJNZEN. - DouA-

(1) Raadpl. verbr., 5 october 1914 (Bull. en 
PASIC., 1915-1916, I, 100) en 4 februari 1952 
(A1T. T'e1·br., 1952, biz. 283; Bull. en PASIC., 

1952, I, 318) en nota 2 onder dit laatste arrest, 
en 9 juli 1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 1260). 

(2) Verbr., 14 november 1955 (supm, biz. 195; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 241); 9 juli 1956 (Bull. 
en PASIC., 1956, I, 1260). 

NEN. - BEDRIEGLIJKE INVOER VAN GOEDE
HEN ONDERWORPEN AAN VERBODS-, BEPER
KINGS- OF CONTROLEMAATREGELEN. - TOE
PASSELIJKE GELDBOE'l'E. 

5° DOUANEN EN ACOIJNZEN. - Ac
CIJNSRECH'l' OP DE 'l'ABAK: - HANDELING OF 
PRAKTIJK DIE RET ONTTREKKEN VAN GOEDE
BEN AAN RET ACCIJNSRECR'l' VOOR GEVOLG OF 
TEN DOEL HEBBEN GERAD. - TOEPASSELI.JKE 
GELDBOETE. 

6° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - DoUANEN. - l'\1ISDRIJF BE

TEUGELD MET HOOFDGEV ANGENISSTRAF EN GELD
BOETE. - VoDRZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- VERBREKING OP GROND VAN EEN NIET WET
TELIJKE GELDBOETE. - VERBREKING STREKT 
ZICH UIT TOT HOOFDGEVANGENISSTRAF. 

1° Is een arrest bij veTstelc, het door· het 
hot van ber·oep gewezen nn·est van ver·
oot·deUng, indien het hof, nnclnt cle be
lclaagcle een eer·ste verslag, 1titgebt"ncht 
cloor· ,een vnn cle lerlen vnn het hot, ge
hoor·cZ hncl en onder·m·aagcl werrl, de· 
hempening van cle clebatten beveelt en 
bij afwezigheid van belclnngcle een niettw 
ver·slng, niett.we vorcler·ing van het O]Jen
bnnr· minister·ie en n·iettwe conclusietr 
vnn rle ctclministrnUe, vervolgencle partij 
annhoonl heeft (1). 

2° H et feit clat cle r·echter· over de gmnd 
zijn beslissing als op te.qenspmalc of 
bi:i ver·stelc gewezen heeft geheten, blijft 
zoncler· iwvloecl op cle wet"lceUjlce nnra 
van zijn beslissing (2). 

3° De cloor· een belclactgcle ·ingestelcle voor·
z·iening ger·icht tegen een arrest waarbif 
h-ij bij ver·stelc wercl veToor·cZeeld, is tij
clens cle gewone termijn van veTzet niet 
ontvanlcelijk (3). 

4° Wegens beclTieglijlce invoer· van goede
ren ondeTWOTpen aan veTbods-, beper
lcings- of oont·rolemaatregelen moet een 
gelclboete u.itgespToken wor·clen gelijlc 
aan het cl·ttbbel van cle waarde van de 
goecleren om het even of cleze goecleren 
aan invoer-reohten oncler·hevig zijn of 
niet (4) en zelfs zo het rl·ttbbel vnn cle 
wnnr·cle rnincle·r bedTaagt clnn het Uen
clltbbel van cle geslolcen invoerreohten. 
(Impliciete beslissing.) (Wet van 6 april 
1843, art. 22; wet van 20 december 1897,. 
art. 1, gewijzigd door de wet van 30 juni 
1951, art. 9.) 

(3) Verbr., 10 mei 1954 (Bull. en PASIC., 1954,. 
I, 765); zie ook verbr., 4 april 1955 (A1·r. 
Verbr., 1955, biz. 670; Bull. en PAsrc., 1955, I, 
862) en 9 juli 1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 
1260). 

(4) Raadpl. verbr., 7 november 1955 (su.pm, 
biz. 172; Bull. en PAsrc., 1956, I, 214, en 
nota 4). 
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JJo De handeling of tJrakt-ijken die het ont
trekken van tabak aan het dom· het a1·
Ukel1 van de wet van 31 december 1947 
betreffende het fiscaal 1·egime van tabak 
voorgesch1·even accijns1·echt ten gevolge 
·Of tot lloel hebben, wonlen beteu.,qeld 
met een geldboete ten belope van tien 
maal de ontdolcen 1·echten, zonder min
ller dan 1.000 franlc te mogen bedragen. 
(Wet van 31 december 1947, art. 6, para
graaf 1.) 

6° lVanneer 011 voorZ'iening van beklaagde, 
een a1-rest dat een hoofllgevangenisstraf 
en een geldboete ttitspreelct, wegens be
d!··ieglijke it~voer van uoederen onder
worpen aan verbods-, bepe1·1cings- of con
tmlemaat!·egelen, verbrolcen wonlt om 
1·eden van omvetteliilcheid van de ver
·oordeling tot ,qeldboete, sh·eJct de ve·r
brelcing zich t(!it tot het beschUclcend [!C-
4eelte dat de hoofdgevangenisstraf ·u.·it
.spreelct en toot·dt de ve1·wijz·ing be·uolcn 
1!007' het geheel (1). 

\LAMEY EN lrERODE, '1'. BELCHSCHE S'I'AA'l1, 

DOUANEN EN ACCIJNZEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 6 mei en 28 october 11l'55 ge
wezen door het Hof van beroep te Brus
sel; 

I. Over de voorziening van Lamey : 

Overwegende dat, nadat ter zitting van 
8 april 1955 de znak contrndictoir gein
strueerd was geworden, zowel ten op
~ichte van aanlegger als van de medebe
klaagde, het hof van beroep op G mei 1955 
een arrest wees waarbij, ten einde aan
vullende inlichtingen in te winnen, her
opening van de de batten werd gelast ; 

Dat de zaak vervolgens herhaaldelijk 
verdaagd werd, eindelijk op 30 september 
1955, zonder dat aanlegger alstoen is ver
schenen; 

Overwegende dat, volgens het proces
verbaal van de op deze laatste datum ge
houden zitting, aileen de medebeklaagde 
is verschenen en ondervraagd is gewor
den, een der raadsheren een nieuw ver
slag ge.daan heeft, de middelen van de 
vervolgenc1e partij zijn gehoord gewor
-den, het openbaar ministerie zijn vorde
ring uitgesproken heeft, het verweer van 
de medebeklaagde is gehoord en de .zaak 
in beraad is gehouden geworden; 

O>erwegende dat het arrest van 28 oc
tober 1955 eveneens vaststelt dat aanleg-

(1) Raadpl. verbr., 29 november 1948 (A1'1'. 
V e?'b1·., 1948, biz . .592; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 674). 

ger, hoewel behoorlijk op de zitting van 
heropening van de debatten gedagvaard, 
niet verschenen is; dat het desniettemin 
verklaart dat het hof van beroep op te
genspraak beslist; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de rechter zijn beslissing << contradictoir 
arrest ll heet, haar werkelijke aard niet 
wijzigt; 

Dat, aangezien aanlegger, volgens de 
vaststellingen zelf van da t arrest en van 
het proces-verbaal van de zitting van 
30 september 1955, noch het op die zitting 
gedaan nieuw verslag bijgewoond heeft, 
noch de definitieve eisen van de vervol
gende partij en het openbaar ministerie 
bijgewoond of tegengesproken heeft, het 
arrest te zijnen opzichte bij verstek is ge
wezen; 

Overwegende dat de voorziening op 
7 november 1955 ingesteld, dit is op een 
tijdstip toen het arrest van 28 october 
1955 nog voor ver.zet vatbaar was, mits
dien niet ontvankelijk is in zover het ge

. richt is tegen dat arrest, noch derhalve 
tegen het op 6 mei 1955 gewezen arrest 
dat voorbereidend en van onderzoek was; 

II. Over! de voorziening van Herode : 

A. In zover zij tegen het arrest van 
6 mei 1955 gericht is : 

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

B. In zover zij tegen het arrest van 
28 october 1955 gericht is : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de .artikelen 1 vail de wet 
van 20 december 1897, betreffende de be
teugeling van de sluikhandel in zake goe
deren waarvan de in-, nit- en doorvoer 
verboden is of welke aan wettelijke con
trolemaatregelen onderworpen zijn, ge
wijzigd bij artikel 9 van de wet van 
30 jimi 1951, inzake douanen en accijnzen, 
19 tot 26, en inzonderheid 22, van de wet 
van G april 1843, op de beteugeling van 
de smokkel inzake douanen, 6, para
graaf 5, van de wet van 31 december 1947, 
betreffende het fiscaal regime van tabak, 
doordat de bestreden beslissing, na bewe
zen verklaard te hebben : 1° de inbreuk 
op de artikelen 4, :J7, 38, 39 en 232 van 
de algemene wet van 26 augustus 1S22, 
over de heffing der rechten van in-, nit
en doorvoer, van de accijnzen, ·alsmede 
van het tonnegeld der zeeschepen, op de 
besluiten van de Regent van 15 december 
1944 en 13 november 1945, betreffende in-, 
uit- en doorvoer der koopwaren, en be
krachtigc1 bij de wet van 18 juni 1947; 
2° de inbreuk op de artikelen 1 tot 5 van 
de wet van 31 december 1947, betreffende 
het fiscaal regime van tabak, op paragra-
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fen 57 en 58 van het reglement, gevoegd 
bij het ministerieel besluit van 22 januari 
1948, waarbij accijnsheffing op gefabri
ceerde tabak wordt geregeld, aanleggers 
wegens de eerste inbreuk hoofdelijk ver
oordeeld heeft tot een geldboete van 
24.530 frank, en wegens de tweede in
brenk tot een geldboete van 168.770 frank, 
welke geldboeten allebei tienmaal de ont
doken rechten belopen, dan wanneer, 
aangezien voor sigaretten bij het inkomen 
een voorafgaande machtiging moet wor
den overgelegd, zij gelijkgesteld zijn met 
verboden goederen, waaruit volgt dat we
gens het bedrieglijk invoeren ervan of het 
bezitten met ontduiking van de accijns
rechten, enkel een geldboete, gelijk aan 
tweemaal hun waarde, mag worden uitge
sproken, en dan wa:nneer derhalve de 
geldboete van 24.530 frank niet wettelijk 
is (schending van de artikelen 1 van de 
wet van 20 december 1897, gewijzigd bij 
artikel 9 van de wet van 30 juni 1951, 19 
tot 26 en inzonderheid 22 van de wet van 
6 april 1843), evenmin als de geldboete 
van 168.770 frank wettelijk is (schending 
van de artikelen 6, paragraaf 5, van de 
wet van 31 december 1947, 22 van de wet 
van 6 april 1843) : '-'-

10 Overwegende, aangaande de geld
boete, nit hoofde van bedrieglijke invoer 
van sigaretten uitgesproken, dat het ar
rest vaststelt dat er bedrieglijke invoer 
plaats gehad heeft van goederen welke 
bij het inkomen aan wettelijke verbods-, 
beperkings- of controlemaatregelen zijn 
onderworpen ; 

Overwegende dat artikel 9 van de wet 
van 30 juni 1951, hetwelk artikel 1 van de 
wet van 20 december 18!}7 vervangt, arti
kelen 18 tot 26, 28 en 30 van de wet van 
6 april 1843 op de beteugeling van de 
smokkel inzake douanen, gewijzigd bij 
de wet van 31 december 1947, op derge
lijke materie toepasselijk maakt; 

Dat bijgevolg de toepasselijke geld
boete het dubbele was van de waarde der 
litigieuze goederen en dat het hof van 
beroep, door een geldboete ten belope van 
tienmaal de ontdoken rechten nit te spre
k,en, een onwettelijke straf gewezen 
heeft; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het van bedrieglijke invoer uitgaat, mits
dien gegrond is en dat, wegens de on
splitsbaarheid van de nit hoofde van de 
telastlegging I uitgesproken veroordelin
gen, de verbreking van de over de vorde
ring van het bestuur gewezen beslissing 
verbreking met zich brengt van de beslis
sing, gewezen over de vordering van het 
openbaar ministerie; 

2° Overwegende, aangaande de geld
boete gewezen nit hoofde van inbreuk op 
de wet van 31 december 1947 betreffende 
het :fiscaal regime van tabuk, dat het hof 

van beroep, na bij de qualificatie van het 
ten laste gelegd feit, in de dagvaarding 
gegeven, regelmatig een bijkomende qua
lificatie gevoegd te hebben, tegen aanleg
ster bewezen heeft verklaard de telastleg
ging << zonder geldige bescheiden de siga-
retten, sub I aangeduid, in haar bezit 
gehad te hebben, die gefabriceerde tabak 
was andere dan regelmatig van een :fis
caal bandje voorziene tabak en dan natte
pruimtabak, welke handeling ten gevolge 
of welke praktijk ten doel gehad heeft 
voormelde sigaretten, die voor een bedrag 
van 16.877 frank in dat recht belastbaar 
waren, aan toepassing van het accijns
recht op de tabak te onttrekken >>; 

Overwegende dat de tweede der aldus 
bewezen verklaarde inbreuken omschre
ven is in artik~l 6, paragraaf 1, van de 
wet van 31 december 1947, en bestraft met 
een geldboete, gelijk aan tienmaal de ont
doken rechten; 

Overwegende dat de door het hof van 
beroep uitgesproken geldboete mitsdien 
door die inbreuk wettelijk gerechtvaar
digd is; 

Dat dit onderc1eel van het middel naar 
recht fault; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantHlle 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 van Lamey ; over de voorziening van 
Herode uitspraak doende : verbreekt het 
arrest van 28 october 1955, doch enkel in 
zover daarbij Herode uft hoofde van de 
telastlegging I is veroordeeld tot vier 
maanden gevangenis, tot een geldboete 
van 24.530 frank, tot een subsidiaire ge
vangenis van twee maanden, tot betaling 
van de douanerechten en tot de kosten; 
verwerpt die voorziening voor het ove
rige; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik; veroordeelt La
mey tot de kosten van zijn voorziening, 
en Herode tot twee derden van haar voor
ziening, het overblijvende de Staat ten 
laste zijnde. 

9 juli 1956. - 2e kamer. - l'oorzltter, 
H. Fettweis, voorzitter. - l'erslaggever, 
H. Valentin. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Simont. 

2e KAMER. - 9 juli 1956 

VEJRANTWOORDEJLIJKHEJID (BUITEJN 
OVEJREJEJNKOMST). BESOHADIGDE 
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ZAAK. - BEDRAG VAN DE HERS'l'ELLINGEN 
HOGER DAN DE YERKOOPWAARDE. - VERGOE

DING. 

lV anneer het beclra.q van cle u:it te vom·en 
herstellingen aan een door de to1tt van 
een cle?·de beschadigd voortverp, hager 
beloopt dan de verlcooznvaa-rde van ll'it 
voorwerp, verrnag de ?·echter ove1· de 
grand te besUsse1~ dat het slachtoffer 
slechts op d·ie waanle 1·echt lean cloen 
pelden (1). 

(N. V. CHARBONNAGES DE TAMINES, 
T. SCHOUMACKER.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het llestreden 
arrest, op 6 decemller 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
·enkel over de burgerlijke vordering van 
aanlegster beslist he eft; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schenc1ing van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
·Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verweerders hoger beroep ontvangt en 
dienvolgens beslist dat aanlegster, als 
schadevergoeding enkel recht heeft op de 
som die het bedrag'van de<< verkoopwaar
de '' van haar door de daad van verweer
der lleschadigde personenantomobiel ver
tegenwoordigt, en dit om de reden dat 
« het materieel onmogelijk is zich op de 
markt der personenwagens een Cadillac 
aan te schaffen van dat helemaal verou
denl type ''; dan wanneer : 1 o de vergoe
ding van de schade, in beginsel en inge
val de benadeelde het verzoekt, in natura 
client te worden gelast wanneer dergelijke 
vergoecling materieel mogelijk is en geen 
dwang op de persoon van de schuldenaar 
onderstelt ; dan wanneer de vergoecling 
« bij equivalent ,, alleen subsidiair in 
overweging genomen en gelast mag wor
{'len, en alleen in de mate dat vergoeding 
in natura materieel onmogelijk is; dan 
wanneer, aangezien vergoeding in natura 
het herstel in de « voormalige toestancl '' 
van de beschadigde zaak onderstelt, aan
legster clienvolgens recht had, zoals zij 
het vorderde, op het integraal bedrag van 
alle nodige en verkrijgbare kosten voor 
het herstellen van haar beschadigd voer
tuig, zonder dat bewust bedrag tot de 

(1) Raadpl. MAzEAun, Traite cle la responsa
bilite civile, 4e uitg., bd. III, urs 2402 en vlg.; 
SAVATIER, T·raite de la •·esponsabilite civile, 
bd. II, nr 604; LALDU, '!'mite 1n·atique de Za 
1·esponsabilite ci·vile, 19'55, blz. 127, nr 180bis; 
DE PAGE; bd. II, biz. 980,' nota 7. 

« verkoopwaarde '' van dat voertuig be
hoefde te worden beperkt; 2° vermits de 
vergoeding van de schade integraal bc
hoort te zijn, zij in elk geval zodanig 
client te worden vastgesteld dat de bena
deelde zich een zelfde zaak als de bescha
digde zaak kan aanscllaffen; dan wan
neer, door vast te stellen dat het mate
rice! onmogelijk was zich een zelfde voer
tuig aan te scllaffen als het door de daad 
van verweerder beschadigde voertuig, · het 
bestreden arrest clus in elk geval de aan 
aanlegster toegekende vergoeding niet tot 
het bedrag van de « verkoopwaarde '' van 
bedoelcl voertuig mocht beperken, vooral 
dan wanneer dat voertuig in natura ma
terieel kon hm·stelcl worden : 

Overwegende dat het O!) de rechter over 
de grond rustte de omvang en de moda
liteiten van cle vergoeding bij equivalent, 
de enige die gei'Ortlerd was, souverein te 
beoordelen; 

Dat hij enkel van deze souvereine 
macht gebruik gemaakt heeft door te be
slissen dat ter zake het nadeel, hetwelk 
in de aan de wagen van aanlegster toe
gebrachte schade bestond, · helemaal zou 
vergoed zijn door toekcnning van de ver
koopwaarcle van dat voertuig v66r het 
ongeval; dat hij aldus geen der in het 
miclclel aangecluide wetsbepalingen ge
schomlen heeft; 

vVaaruit volgt clat geen van de oncler
delen van het middel kan aangenomen 
worden; I 

Om cUe 'redenen,' vcrwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

9 juli 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Ve-rslag,qever, 
H. Daubresse. - Gelijlcl,u.idencle conclu.
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Ple-ite-rs, HH. Simont en Struye. 

2" KAMER. - 9 juli 1956 

VREEMDELINGEN. - IN UITYOERING VAN 
DE WET OP 12 FEBRUARI 1897 GENOMEN UIT
ZET1'INGSBESLUIT. - AI<'GIFTE VAN EEN REIS
WI,JZER. - LATER HUWELIJK MET EEN BEL
GISCIIE VROUW VAN WIE DE VREEMDELING EEN 
IN BELGIE TIJDENS ZIJN \'ERBLI.TF IN RET 
LAND GEBOREN KIND HEEFT. - 0MSTANDIG
HEID ZONDER UITWERKING OP HET UITZET
'l'INGSBESLUIT. 

lVunnee1· een m·eerncleling het voorwerp 
is geweest van een in uitvoering van 
artilcel 1 van de wet op 12 tebruari 1897 
op de vreemdelingen genornen uitzet
tingsbeslnit, en wunnee-r hij, na betelce
nin,q van dit besluit, cle bij artilcel 4 
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van voormelde tvet voorziene reiswijzer 
he eft ont·mngen, blijft het h·L<Welij lc 
aangegaan, na de afgifte van die reis
wijzer, met een Belgisehe V'I'O'lr.w van 
wie hij een in Belgie tijllens zijn vet·
blijf in het lana gebo1·en ldnll heett, 
zonller 'l<itwerking op het uitzettingsbe
slnit (1). 

(RIGHETTO.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op _26 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, 2°, van de wet van 12 fe
bruari 1897 op de vreemdelingen, thans 
vervangen door artikl~l 5, 2°, van de wet 
van 28 maart 1952, en 6 van het konink
lijk besluit van 14 augustus 1933, hou
dende regeling van de op de vreemdelin
gen toepasselijke verblijfrechten en sa
menschakeling van de verschillende rege
len betreffende de vreemdelingenpolitie, 
doordat het bestreden arrest, met misken
ning van de draagwijdte van de woorden 
<< verblijfplaats )) en « ingezetene ll in die 
onderscheiden bepalingen, _ beslist dat de 
vreemdeling tegen wie een uitzettingsbe
sluit is genomen en die naderhand met 
een Belgische vrouw is gehuwd en zijn in 
Belgie geboren kind heeft gewettigd, de 
uitzondering waarin die bepalingen voor
zien niet kan genie ten, dan wanneer, eer
ste onderdeel, het arrest geen antwoord 
verstrekt heeft op de conclusies waarbij 
aanlegger betoogde dat de bewijzen van 
inschrijving in de bevolkingsregisters het 
bewijs opleverden dat hij, ten dage van 
zijn huwelijk met een Belgische vrouw, 
houder was van de bij het koninklijk be
sluit van 14 augustus 1933 voorgeschreven 
identiteitskaart voor vreemdelingen, en 
mitsdien van zijn aanwezigheicl in Belgie 
op die datum anderszins dan door een ver
lengde reiswijzer kan doen blijken, dan 
wanneer, tweede onderdeel, aanlegger in 
Belgie op l7 mei 1935 houder was van een 
tot 10 februari 1936 geldige identiteits
kaart, welke trouwens verlengd werd, en 
welke, naar luid van artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 14 augustus 1933, 
ten aanzien van de wet van 12 februari 
1897 zijn staat van ingezetene vaststelde 
en gold als verblijfsvergunning voor een 
tijdperk van twee jaar te rekenen van 
haar datum, dan wanneer, derde onder
dee!, in strijd met wat het bestreden ar
rest verklaart, het besluit tot uitzetting 

(1) Raadpl. verbr., 22 juli 1932 (Bull. en 
PASIC., 1932, I, 232). 

niet was uitgevoerd geworden door af~ 
gifte, aan aanlegger op 12 maart 1935, 
van een reiswijzer, naardien de afgifte 
van dergelijk stuk slechts een aan de uit
zetting voorafgaande formaliteit uit
maakt, en de uitvoering enkel door het 
overschrijden van de grens tot stand komt,. 
dan wanneer, vierue ondercleel, artikel 5, 
2°, van de wet van 28 maart 1952 het 
koninklijk besluit tot uitzetting doet ver
vallen hetwelk tegen een vreemcleling 
v66r zijn huwelijk met een Belgische 
vrouw genomen werd en hetwelk niet ten 
uitvoer werd gebracbt : 

Overwegende dat nit de vaststellingen· 
van het bestreden arrest en het beroepen 
vonnis, welker redenen het arrest over
neemt, blijkt dat op 17 december 1932 een 
koninklijk besluit tot uitzetting tegen 
aanlegger is genomen geweest bij toepas
sing van artikel 1 van de wet van 12 fe
bruari 1897; dat, na betekening van dit 
besluit aan aanlegger, deze op 12 maart 
1g.35 de bij artikel 4 van die wet voorziene 
reiswijzer ontvangen heeft, en dat deze 
reiswijzer is verlengd geworden; dat aan
legger na afgifte van de reiswijzer met 
een Belgische vrouw gehmvd is eri. zijn 
in Belgie tij<lens zijn verblijf in het land 
geboren kind gewettig·d heeft; dat het be
sluit tot uitzetting niet is ingetrokken ge
worden; 

Over het eerste ondenleel van het mid
del : 

Overwegemle dat bet bestreden arrest 
bij verwijzing naar de redenen van de 
eerste recllter beslist dat aanleggers aan
wezigheid in Belgie, vanaf 12 maart 1935, 
dag 

1
Van afgifte van de reiswijzer waar

door hem was bevolen, in uitvoering van ' 
het uitzettingsbesluit, het land te ver
laten, niet meer een regelmatig verblijf 
uitmaakte hetwelk aileen toepassing van 
artikel 2, 2°, van de wet van 12 februari 
1897 met zich had kunnen brengen, en 
dat aanlegger te dien opzichte tevergeefs 
de inschrijvingen in de bevolkingsregis
ters inroept welke hij na 12 maart 1f:55 
bekomen heeft in weerwil van het hem 
gegeven bevel het koninklijk besluit van. 
l7 december 1932 na te komen en het Rijk 
te verlaten, met verbod er in de toekomst 
terug te keren; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus een passend antwoord op het in het 
middel aangehaald ven-veer heeft ver
strekt en mitsdien de in artikel 97 van 
de Grondwet vastgelegde vormregel niet 
heeft miskend; 

Over de andere drie onderdelen teza
men : 

Overwegende dat de afgifte van de 
door artikel 4 van de wet van 12 fe
bruari 1897 voorziene reiswrJzer, het 
in die zelfde bepaling omschreven bevel 

Cl l '_::____::_: 
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het Rijk te verlaten in zich sluit en aan 
het uitzettingsbesluit zijn eerste uitwer
king verleent; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond mitsdien wettelijk heeft kunnen be
slissen dat het door aanlegger na de af
gifte van clie reiswijzer aangegaan huwe
lijk met een Delgische vrouw wier in 
Belgii~ tijdens zijn verblijf geboren kind 
hij gewettigd had, het tegen hem gena
men uitzettingsbesluit niet had doen ver
vallen; 

Overwegende dat, in zover het de re
denen critiseert volgens welke aanlegger 
sedert de afgifte van de reiswijzer in 
Belgii~ geen regelmatige verblijfplaats 
meer had, tegen ten overvloede aangege
ven beschouwingen van llet bestreden ar
rest opkomt; 

vVaaruit volgt c1at llet middel niet kan 
aangenomen ·worden ; 

En overwegende dat de substantii~le of 
DP straf van nietiglleid voorgeschreven 
reclltsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

9 juli 1956. - 28 kamer. - F oorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Tfersln,q_qever, 
H. Valentin. - Geli.ilcln·iuencle conclus·ie, 
H. Depelcllin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 juli 1956 

1·echter behoren, uit te spn37cen amant 
cUe misdrijven verlcnocht zijn met een 
wnnbeclrijf -wnnrvnn cle co·irectionele 
rechtbnnk ·in ee·rste nnnleg kennis he eft; 
wnnneer de beschilcking vnn cle 1'nnd7cn
mer en het vonnis lcrncht vnn uewijsue 
hebben bekomen; wnnneer cle ~tit het 
gecontrnvent-ionnliseeru wnnbecl1'ijf ont
stnne publieke vo1·cle1·ing verjctarcl wns 
op het ogenbl-ik wnn-rop het vonnis vnn 
onbevoegclhe·id lcnwht vnn _qwwijsde hacl 
bekomen en wnnneer een b~wge-rl-ijlce 
vonle-ring bij die mtblieke vo-rue-ring 
we-rd ge~oegcl_, oncle-rzoekt het hot, inge
vol,qe een Telcwest tot -regeling vnn 
het -rechtsgebi.eu, of clie b~wge1·Ujlce vo-r
cler-in_q ten gepnste tijcl schijnt te zijn in
gestelcl geweest, of het cloo·r cle beschilc
king vnn cle TnnclkameT ncw1· ae tJOli
tieTechteT verzonclen teit ve·rknocht 
schijnt met het wnnbeclrijf wnarvan cle 
con·ectionele 1·echtbnnlc in eeTste nnnleg 
kennis heett en of cUe rechtbanlc e-r vnn 
regelmnt·i_q ·in lcenn·is wenl gestelcl. In 
bevestigencl geval wonlt cle b~t1·geTlijlce 
vonleTin_q nnar cle in eerste ·nan leg ze
telencle C01Yect·ionele 1·echtbanlc verwe
zen opclctt er samen met het ·wnnbeclrijf 
•u.itsp-raalc zou. -wonlen ove1· _qeclann en 
-wo1·clt het relcwest voo-r het overige ve1·-
-wor-pen. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
'l'. LOUYRIEX EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op llet door de 
REGELING V .AN RECHTSGEBIED. procureur des konings te Luik ingediend 

STRAFZAREN. - BESCHIKKING VAN DE RAAD- verzoekscllrift tot regeling van reclltsge-
KAMER WAARBI.T EEN WANBEDRI.TF NAAR DE bied; 
POLITIERECH'l'BANK WORD'J' VERWEZEN. 
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID 0:1.-IDA'l' DE NAAR 
DE POLITIERECH'l'BANK VERWEZEN MISDRI.TVEN 
MET EEN v66R DE COUllECTIONELE RECHTBANK 
AANHANGIG WANBEDRI.TF VERKNOCHT Zl.TN. 
- PUBLIEKE VORDERING BETREFFEND HET GE
CON'l'RAVEN'i'IONALISEERD WANBEDRIJF VER
.TAARD. - BURGERLI.TKE VORDERING BloT DIE 
PUBLIEKE VORDERI;>!G GEI'OEGD. - 0NDER
ZOEK DOOR HEl' HOF. - DURGERLI.TKE \'OR
DERING SCHIJNBAAR 'l'EN GEPASTE 'l'I.TD INGE
STELD.- VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID SCHI.JN
BAAR GE_GROND. - CORRECTIONELE RECHT
BANK SCHIJNBAAR REGELMATIG IN KENNIS VAN 
HET WAi'IBEDRI.TF GESTELD. - VERWI.TZING 
VAN DE BURGERLI.TKE VORDERING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK. 

TVannee1· cle C01Tect·ionele rechtbanlc, nit
sp1·aalc cloencle in hager beroep, zich on
bevoe_qu heeft verlclaarcl om over een 
floor cle raaulcamer gecontraventionali
seercl wanbeu1·ijf en over miscl1·ijven, 
-wellce tot ae lievoegdheia van ile politic-

OverWegende dat de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik bij 
bescllikking van 27 januari 1955, onder 
vaststelling van verzaclltende omstanclig
lleden, Guillaume Louvriex naar de be
voegde reclltbank van politie verwezen 
lleeft ter zake van, te .Awans, op 16 de
cember 1954, onvrijwillig, bij gebrek aan 
vooruitzicht of voorzorg, docll zonder het 
inzicht om de persoon van een ander aan 
te randen, aan Marie Petermans slagen of 
verwondingen veroorzaakt te llebben; 

Dat de ambtenaar van llet openbaar mi
nisterie bij de Reclltbank van volitie te 
Hollogne-aux-Pierres voormelde Louvriex 
v66r die reclltbank lleeft doen dagvaar
den ten einde aldaar terech t te staan, 
zowel wegens llet in de bescllikking van 
de raadkamer omscllreven feit als wegens 
een inbreuk op artikel 26 van llet konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
.Algemeen Reglement op de politie van 
llet wegverkeer; dat llij bovendien Marie 
Petermans, Victor Boulanger en J"ules 
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Grognard heeft doen dagvaarden om er 
terecht te staan wegens inbreuken op het. 
zelfde artikel 26, alsmede de naamloze 
vennootschap « Brasserie Piedbamf JJ en 
Victor Thewis, als burgerlijk. verantwoor~ 
delijk, respectievelijk voor Guillaume 
Louvriex en Marie Petermans; 

Overwegenlle dat, ter terechtzitting van 
de rechtbank van politie van 24 mei 1955, 
Leduc, Thewis en Delrez zich burgerlijke 
partijen gesteld hebben : Joseph Leduc 
tegen Boulanger ; Victor Thewis tegen 
Louvriex, Grognard, de naamloze vennoot~ 
schap « Brasserie Piedbceuf JJ en Boulan~ 
ger; Tony Delrez tegen Louvriex, Peter~ 
mans, Boulanger, Grognard, de naamloze 
vennootschap << Brasserie Piedbceuf JJ en 
'l'hewis; 

Overwegende dat, bij exploot van 21 juni 
1955, Jules Grognltrd en Norbert Gro~ 
guard, Joseph Leduc rechtstreeks hebben 
doen dagvaarden om v66r de Oorrectionele 
Rechtbank te Luik te verschijnen ter 
zake van, te A wans, op 16 december 1954, 
een wanbedrijf van onvrijwillige slagen 
en verwondingen en inbreuken op het Al
gemeen Reglement op de politie van het 
wegverkeer begaan te hebben; 

Overwegende dat de Oorrectionele Recht~ 
bank te Luik deze zaak 011 30 november 
1955 sine d·ie verdaagd · heeft; 

Overwegende dat, bij vonnis van 21 de
cember 1955, de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik, in hoger beroep uitspraak doende 
over de bij de Rechtbank van politie te 
Hollogne-aux-Pierres aangebrachte zaak, 
zich onbevoegd verklaard heeft wegens de 
verknochtheid tussen de feiten van deze 
zaak en de feiten welke door de recht~ 
streekse dagvaarding bij de Oorrectionele 
Rechtbank te Luik aanhangig waren ge
maakt; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van 27 januari 1955 en het 
vonnis van de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik van 21 december 1955 in kracht 
van gewijsde zijn getreden; 

Overwegende echter dat er tussen die 
beslissingen enkel strijdigheid heerst ten 
aanzien van de telastleggingen van de in 
de beschikking van de raadkamer om~ 
schreven onvrijwillige slagen en verwon
dingen, tegen Guillaume Louvriex, dat 
hieruit blijkt dat het verzoekschrift tot 
regeling van rechtsgebied zonder voor~ 
werp is daar de inbreuken tot regeling 
van rechtsgebied zonder voorwerp is wat 
de inbreuken op de Wegcode betreft welke 
door de dagvaarding van de ambtenaar 
van het openbaar ministerie aan Lou
vriex, Petermans, Boulanger en Grognard 
ten laste zijn gelegd; 

Overwegende, anderzijds, dat de pu
blieke voi·dering met betrekking tot het 
aan Louvriex ten laste gelegde gecontra
ventionaliseerd wanbedrijf van onvrij-

willige slagen en verwondingen, bij toe~ 
passing van de artikelen 22 en 26 van de 
wet van 17 april 1878 en bij gebreke van 
een oorzaak van schorsing, verjaard was 
sedert een vroegere datum dan die waar
op het vonnis van onbevoegdverklaring 
kracht van gewijsde heeft verkregen; dat 
het verzoekschrift tot regeling van rechts~ 
gebied mitsdien insgelijks ten aanzien 
van deze publieke vordering van voor
werp ontbloot is; 

Overwegende evenwel dat de burger~ 
lijke vorderingen, door Thewis en Delrez 
bij voormelde vordering gevoegd en ge~ 
richt tegen Louvriex en de naamloze ven
nootschap « Brasserie Piedbceuf JJ regel
matig te gelegener tijd schijnen ingesteld 
te zijn geworuen; dat de feiten welke in 
de beschikking van contraventionalise
ring omschreven waren, samenhangend 
schijnen met de feiten welke door de 
rechtstreekse dagvaarlling bij de in eerste 
aanleg zetelende correctionele rechtbank 
zijn aangebracht en dat bedoelde feiten 
regelmatig bij deze rechtbank aanhangig 
schijnen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege~ 
lc~nde, verwijst naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Luik, zetelende in eerste 
aanleg, de burgerlijke vorderingen welke 
door Thewis en door Delrez tegen Lou
vriex en de naamloze vennootschap 
« Brasserie Piedbamf JJ v66r de Recht~ 
bank van politie te Hollogne-aux-Pierres 
ingesteld werden, opdat zij aldaar onder
zocht en berecht worden tegelijkertijd 
als de vorderingen, ontstaan uit de recht
streekse dagvaarding welke bij deze 
~·echtbank ten laste van Leduc aanhangig 
rs; verwerpt het verzoekschrift voor het 
overige. 

9 juli 1956. - 2" kamer. - VoorzitteT, 
H. Fettweis, voorzitter. - TTerslnrJYever, 
H. Neveu .. - Gelijlcl7tidende conclusie, 
H. Depelchm, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 juli 1956 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - STBAF
ZAKEN. - PBOCES·VERBAAL VAN DE 'i'EBECH'l'~ 
Zl'l'TING WAARIN DE OVERLEGGING VAN BE
SCHEIDEN DOOR DE BUBGEBLIJKE PARTIJ 
WORDT VAS'l'GESTELD. - BESCHEIDEN NIET BIJ 
DE BUNDEL VAN DE PROCEDURE GEVOEG-D. -
BESLISSING VAN VEROOBDELING OP DE ELEMEN~ 
TEN VAN DE BUNDEL EN OP HE'f ONJ:lEBZOEK 
TER ZITTING GEGROND. - 0NWETTELlJKHEID. 

De besl-issi·ng wnn1·bij de belclaagde op 
g·rond vnn de elementen 1Jan de bundel 
en van het onderzoelc te·r te1·echtzittin,q 
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·veroonleeld WOI'dt, is omvettelijlc, wan
near de bescheiclen, waa1·van een proces
verbaal van cle terechtzitting cle neder
legging door de bttrge·rlijlce partij vast
stelt, niet b·ij de bwnrlel van de rechts
pleging zijn gevoeqd. 

(GILllER'l', '!'. VAN OA.u·w·ENBERG.) 

ARR.ES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

In zover de voorziening de over de pu
blieke vordering gewezen beslissing be
doelt : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 
van de artikelen 153, 154, 155, 156, 18\J, 1\JO, 
210, 211 van het Wetboek van strafvor
dering, en 97 van de Grondwet, doordat, 
hoewel in het proces-verbaal van de zit
ting van16 april 1956, is vastgesteld dat 
de raadsman van de burgerlijke partij, 
na mondeling geconcludeerd te hebben, 
<< documenten neerlegt Jl, bedoelde 'docu
menten noch gei:nventariseerd, noch regel
matig bij het dossier gevoegd zijn, dan 
wanneer, aangezien het hof van beroep 
kennis ervan heeft gehad en zijn overtui
ging op cc de elementen van het dossier Jl 

heeft gesteund, het voor het Hof van ver
breking niet _mogelijk is, wegens het niet 
overleggen van die documenten, die noch
tans gedurende de debatten oflicieel wer
den overgelegd, zijn controle uit te oefe
nen : 

Overwegende dat in het proces-verbaal 
van de zitting van 16 april 1956 is vastge
steld dat de raadsman van de burgerlijke 
partij op die zitting cc documenten neerge
legd heeft JJ; dat het arrest van veroorde
ling onder meer op- cc de elementen van 
het dossier Jl en « het v66r het hof ge
voerd onderzoek Jl gesteund is; 

Overwegende dat bedoelde documenten 
niet bij het dossier der rechtspleging zijn 
gevoegd en dat het hof derhalve in de on
mogelijkheid wordt gesteld zijn toezicht 
over de wettelijkheid van cle bestreden 
beslissing uit te oefenen; 

Dat het micldel gegrond is; 
In zover de voorziening de over de bur

gerlijke vordering gewezen beslissing be
doelt : 

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen beslis
sing de vernietiging met zich brengt van 
de beslissing gewezen over de btu·g·erlijke 
vordering, welke het gevolg ervan 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 verweerster tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep· 
te Luik. 

9 juli 1956. - 26 kamer. - Voo1·zUte·r, 
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve·r, 
H. Valentin. ~ Gelijlclnidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter H. della Faille d'Huysse. 

2° KAMER. - 9 juli 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - SrRAFZAKEN. - VERMEL
DING VAN DE TOEGEPAS'l'E WETTELIJKE BEPA
LINGEN. ~ BEROEPEN VONNIS DAT EEN ARTI
KEL VAN DE WET AANDUID'!' DOCH SLECHTS 
ENKELE VAN DE BEPALINGEN VAN DIT AR'l'IKEL 
TOEPAST. - llECH'.rER IN HOGER BEROEP NOG 
ANDERE BEPALINGEN '!'OEPASSEND. - BESLIS
SING IN HOGER l!EROEP DIE NAAR HET DOOR 
HET BEROEPEN VONNIS AANGEDUID ARTIKEL 
VERWIJST. -' REGELMATIG IN RECHTE GE
MOTIVEERDE BESLISSING. 

l<Vanneer de ee·rste 1·echter in een vonnis 
van veroordeling een wetsa1·tilcel ver
melat, hetwellc de gTondelementen van 
het misdTijf aanwijst of de straf van 
clit misdrijf bepaalt, zondeT die veTmel
aing te bepe1·1cen tot de bepalingen van 
clit UTt-ilcel Welke hij WeTlcelijJc heeft 
toege]Jast, ·is de besUssing van veTooTde
ling van de rechter in hoge1· beToep in 
rechte met 1'edenen omlcleed :indien h·ij 
ve·rwijst naa1· het dooT de ee1·ste 1·echteT 
aanged·uia art·ilcel zo de belclaagde we
gens cmde-re bepalinr1en van- hetzelfde 
artilcel 'Ueroo·Nleeld woTdt. 

(NIEUWENHUYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet Ol) het bestreden 
vonnis, op l(l februari 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het eerste en het tweede middel 
tezamen, allebei afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2 en 2bis van de wet van 1 augustus 
1899, houdende herziening van de wetge
ving en de reglementen op de politie van 
het verkeer, gewijzigd bij de wet van 
1 augustus 1924, en het tweede middel 
bovendien, inzonderheid afgeleid uit de 
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schending van lid 11 van bovengemeld 
lid 2, doordat het bestreden vonnis beslist 
he~ft dat aanlegger gedurencle een maancl 
vervallen is van het recht een rijtuig op 
de openbare weg te besturen, en dat 
door toecloen van cle griffie melding van 
cle vervallenverklaring op de iclentiteits
kaart zal gemaakt worclen, zonder uit
drukkelijk artikel 2, bovengemeld licl, van 
de wet van 1 augustus 1899 in te roepen, 
doch zicll ertoe beperkencl te verwijzen 
naar de in het beroepen vonnis aange
duide artikelen, en cloorclat het beroepen 
vonnis van 13 januari 1956, ofschoon van 
gezegcl artikel 2 melcling makencl, aanleg
ger niet van het recllt een rijtuig _te be
sturen vervallen heeft verklaarcl, en cloor
clat bewust vonnis derllalve meergemelc1 
lid van clat artikel niet heeft toegepast 
en het mitsclien niet becloelcl heeft, clan 
wanneer bewust lid van artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 1899 alleen in het 
aanbrengen van dergelijke vermelcling, 
door toedoen van de griffie, op de iuenti
teitskaart voorziet en clan wanneer, clien
volgens, het deel van !let clispositief van 
het bestreclen vonnis, hetwelk die ver
melding gelast, niet naar recllt gemoti
veerd is overeenkomstig artikel 97 van de 
Gronclwet, dan wanneer cle in artikel 2b-is 
van meergemelde wet omscllreven verval
lenverklaring niet wettelijk kan uitge
sproken worclen zoncler dat meteen cle 
formali tei t van vermelding, omscllreven 
in licl 11 van artikel 2 van clie wet gelast 
wordt, .en dan wanneer, clerhalve, vennits 
bewuste formaliteit van vermelcling door 
het bestreden vonnis niet wettelijk werd 
gelast de straf van vervallenverklaring 
evenmin wettelijk wercl uitgesproken, clan 
wanneer, althans in de onclerllavige om
stancliglleclen, de ui tclrukking « in het be
roe pen vonnis aangecluicle artikelen >>, 
welke in de reclenen van het bestreden 
vonnis voorkomt, clubbelzinnig is, en clan 
wanneer cleze clubbelzinniglleid in de l'e
denen gelijkstaat met het ontbreken van 
redenen, .zoals bepaalcl bij de artikelen 97 
van de Gronclwet : 

Over beicle midclelen tezamen : 

Overwegencle clat het bestreclen vonnis 
naar de in het beroepen vonnis aange
duicle artikelen verwijst; clat het beroe
pen vonnis onder meer artikel 2 van d~ 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigcl bij 
de wet van 1 augustus 1g.24, aancluiclt, 
zoncler cleze aancluicling tot een of anclere 
''an de bepalingen van dat artikel te be
perken; 

Overwegencle, voorzeker, clat cle eerste 
rechter de vervallenverldaring van het 
recht een rijtuig te besturen niet uitge
sproken heeft en lid 11 van voormelcl ar
tikel 2 niet toegepast heeft, welk lid, val
gens aanlegger, a an de rechter voor
schrijft de vermelding, van de uitgespro-

ken vervallenverklaring op de iclentiteits
kaart van de veroorcleelcle te gelasten; 

Overwegencle echter clat, tot toepassing 
van artikel g.7 van de Gronuwet, de ver
wijzing, door de rechter over cle groncl, 
naar de door de eerste rechter aange
duide artikelen niet beperkt worut tot de 
bepalingen van die artikelen welke cle eer
ste rechter effectief toegepast heeft, doch 
gelclt voor het gelleel van cle bepalingen 
welke clie artikelen omvatten; 

Waaruit volgt clat, aangenomen zelfs 
dat, om zijn beslissing naar recht te mo
tiveren, cle recllter clie de vervallenverkla
ring van llet recht een rijtuig te besturen, 
licl 11 van artikel 2 van de wet van 1 au
gustus 1899, gewijzigcl bij de wet van 
1 augustus 192,1, had clienen aan te clui
clen, llet miclclel clesniettemin in feite niet 
opgaat; 

En overwegencle cla t cle substantH!le of 
op straf van nietiglleicl voorgescllreven 
recll tsvormen werclen nageleefcl en cla t de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

9 juli 1956. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Fettweis, voorzitter. - Versla,qgever, 
H. Moriame. - GeUjkln·idende conclnsie, 
H. Depelcllin, atlvocaat-generaal. - Plei
ter, H. Dautrebancle (van het Hof van 
beroep van Brussel). 

2e KAMER. - 10 juli 1956 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'rRABELASTING, - REFERENTIEWINST. 
PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERK'l'E AAN
SPRAKELI.TKHEID DIE GEDURENDE DE BE
LASTBARE PERIODE RET HEDRI.TF VAN EEN 
NAAMLOZE YENNOOTSORAP REEFT VOORTGEZET. 
- BEPALING VAN DE REFERENTIEWINSTEN DIE 
VAN DE BELASTBARE WINSTEN VAN DE PERSO
NENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRA
·KELI.TKREID AFTREKBAAR Zl.TN. - GERESER
VEERDE WINSl'EN ALLEEN AFTREKBAAR. 

2o INKOl\fSTENBEI.,ASTINGEN. 
]JXTRABELASl'ING. - REFEREN'f!EWINST. 
BEDRI.TF NA OVERNAME, GEDURENDE DE RE
FERENTIEPERIODE OP HE'l' BELASTRAAR 'fl.TD
PERK, VOORTGEZE'l'. - REFERENTIEWINS'r AF
'fREKBAAR ALSO~' DE ONDERNEMING NIET VAN 
Tll'ULARIS VEHANDERD HAD. BEPALING 
'l'OEPASSELI.TK OP DE FORFAI'fAIRE REFEREN

'fiEWINST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'rRABELASTING, PERSONENVENNOOT
SORAP ME'l' BEPERKTE AANSPRAKELI.TKREID 
DIE GEDURENDE HE'f BELASTBAAR 'l'I.TDPERK 
RET BEDRI.TF VAN EEN NAAMLOZE VENNOO'l'-
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SCHAP VOORTGEZET HEEFT. - WINSTEN VAN 
HET REFEREN'l'IE'riJDPERK. - REFERENTIE
WINST FORFAITAIR NAAR HET BELE3D KAPI
TAAL VASTGESTELD. - REFERENTIEWINS'J' VAN 
DE PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID BEREKEND NA AFTREK
KING VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOTEN IN 
HET EVENTUEEL SALDO VAN HET KAPITAAL EN 
IN DE RESERVES. 

1 o vVanneer· een personenvennootschap 
met bcperlcte aanspralcelijlcheill gell~t-
1·enlle het belastbnM tijclperlc en in ae 
bij art-ilcel 8, par·agraaf 2, vnn ae wet 
van 16 october 1945 gestelae voorwaar
aen ae oncle·rneming van een nnamloze 
vennootschap heett voortgezet, blijlct ·nit 
ae samenvoeging van ae ar·tilcelen 4, pa
rag·rafen 1 en 4, en·11, paragraaf 3, van 
vom·noerncle wet, waarvan het artilcel 8, 
paragntaf 2, n·iet afwijlct, aat clie per
sonenvennootschnp noah ae awn ae ven
noten toegelcende winsten, noah ae be" 
zolcl-i,qingen ver·leena nnn ae in arti
lcel 25, para.grant 1, 2°, litt. b, van ae 
snmengeschalcelcle wetten opgesomae 
personen in ae w·insten vnn het refeTen
Uetijllper·k vennag op te nemen. 

2° TVanneer·, geclnTenae het ·refeTentietijcl· 
per·lc of het belastban·r tijclperlc een on
cleTneming, na ovenwming, worat voort· 
,qezet, of gerl'l'even, mag ae winst van het 
TefeTenUetijclper·lc mits in acht neming 
van zeke·re voonvanTclen ·in aftTelc ge
lwacht ·wonlen also_f ae onaerneming 
niet van titular"is ver·nnrler·a hacl. D·ie 
bepalinu vnn ae wet gelclt zowel vooT ae 
nawr cle torfctitniTe ,qegevens vnn aTU
lcel 5 vnn ae wet vnn 16 october 1945 
bepaalcle Tefer·entiew·inst als voor ae 
tverlcelijlc tijclens het referentietijclpeTlc 
behactlcle winst. (Wet van 16 october 
1945, art. 8, par. 2.) 

3° TV nnneM· eon peTsonenvennootschnp 
met beperlcte nnnspralcelijlcheill gea~t
renae het belnstbanr tij clpe·rlc en in ae 
bij artUcel 8, paTngrnnf 2, van ae wet 
1JWn 16 october 1945 voorziene voorwnar·
clen, fle onclerneming vnn een nnarnloze 
vennootschnp heett voortgezet, moet ae 
Teferentiew·inst, zo zij forfnitair worat 
vastgestelcl, nanT het belegcl lwp'itnnl be
paala volgens ae eer·ste twee leden van 
w·tUcel 5, pnntgrnaf 3, vnn voorrnelae 
wet, berelcend wonlen, na aftrelclcing 
van de aanclelen van ae vennoten, in 
het eventueel salao van het lcavitaal en 
in de resenH3S en geensii;·ins op 'unns het 
maatsohnzJpelij 7c lcapitnal en de r·eser
ves l1). (Wet van 16 october 19!5, art. 4, 
par. 4, 5, par. 3, al. 1, en 8, par. 2.) 

(1) Vergel. verbr., 7 februari 1956 (suz11'a, 
blz. 462; B-ull. en PA5IC., 1956, I, 592). 

(PERSONENVENNOO'l'SCHAP MET BEPERK'l'E AAN
SPRAKELIJKHEJD « RENNO'l'TE FRERES E'l" 

S<EUR », '1'. BELGISCHE STAA'l', MINIS'l'ER VAN 
FINANCIEN.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden_ 
arrest, op 23 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Bru13sel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, inzonder
heicl paragraaf 1, letter a, en de naragra
fen 4 en 5, 5, paragraaf 1, en 8, para
graaf 2, van de wet van 16 october 1945· 
tot invoering van een extrabelasting op de 
in oorlogstijd behaalde exceptionele in
komsten, winsten en baten, en 97 van de 
Gronclwet, cloordat het bestreden arrest, 
onder bevestiging van de beroepen be
stuurlijke beslissing, beslist heeft clat de 
referentiewinst, welke van de winst van_ 
het belastbaar tijclperk mag worden afge
trokken om de in hoofcle van aanlegster 
in de extrabelasting belastbare grondslag 
te bepalen, enkel de gereserveerde win
sten mocht begrijpen die geclurende het 
referentietijdperk door de naamloze ven
nootschap « Etablissements Rennotte Fre
res et Soom· .>> behaald werden, met uit
sluiting van de bezoldigingen die door die 
vennootschap gedurencle hetzelfde tijcl
perk aan de personen vermeld in arti
kel 25, paragraaf 1, 2°, letter b, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen uitgekeerd werden,. 
om reden clat aanlegster geen aanspraak 
erop kan maken << in het totaal referentie
hedrag enkel winsten op te nemen die, in
dien zij gedurende het belastbaar tijd
perk waren behaald, onder toepassing 
van de extrabelasting zouden gevallen 
zijn >> en zulks beweerdelijk krachtens ar
tikel 4, paragraaf 1, letter a, van de wet 

. van 16 october 19!5, dan wanneer cleze 
beperking niet is vastgelegd in deze wet, 
waarvan artikel 8, paragraaf 2; aan aan
legster uitclrukkelijk het recht verleent 
« de winst van het referentietijdperk in 
aftrek (te) brengen alsof de onclerneming 
niet van titularis verandercl ware », clit 
wil zeggen de winst van de naamloze ven
nootschap « Etablissements Rennotte Fre
res et Sceur », welke winst niet anders 
dan overeenkomstig paragraaf 5 van arti
kel 4 kan worden begrepen en onder meer 
de aan de mandatarissen der vennoot
schap toegekende bezoldigingen client te 
begrijpen, en dan wanneer het bestreden 
arrest mitsdien, althans om een met de 
wet niet strokencle reden, het beroep van 
aanlegster verworpen heeft hetwelk tot 
vernietiging van de te haren laste geves
tigde aanslag strekte : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegster, personenvennoot-
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schap met beperkte aansprakelijkheid, op 
23 december 1941 werd opgericht, en ge
durende het overige van het belastbaar 
tijdperk, mits alle in artikel 8, para
graaf 2, van de wet van 16 october 1945 
omschreven voorwaarden van overeen
komstigheid, de onclerneming van een 
naamloze vennootscllap voortge.zet heeft 
welke zoals aanlegster de benaming « Eta
blissements Rennotte Freres et Sceur ll 
droeg en voor 1 januari 1940 sedert meer 
dan vijf jaar bestond; 

Dat llet erop wijst dat de betwisting 
loopt over de bepaling van de winst van 
het referentietijdperk, welke dient te 
worden toegepast om in lloofde van aan
legster cle « uitzonderlijke winst ll vast te 
stelle.n; 

Overwegemle dat artikel 4, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 als alge
meen beginsel stelt dat cle extrabelasting 
slechts een inkomstenexcedent treft, «ex
ceptionele winst ll geheten, hetwelk opge
leverd worclt door het gedeelte van de ge
zamenlijke geclurende het belastbaar tijd
perk behaalde belastbare inkomsten dat 
hoger gaat dan het totaal bedrag der af
trekbare winsten welke in bovengemelde 
paragraaf onder letters a en b aangeduid 
zijn; 

Dat in paragrafen 4 en 5 van voormelcl 
artikel, welke de aanpassing van dat be
ginsel op de vennootscllappen tot voor
werp hebben, de toepassingsmodaliteiten 
ervan zijn omschreven; dat paragraaf 4, 
met betrekking tot de vennootscllappen 
onder gemeenschappelijke naam, de ven
nootschappen bij wijze van eenvoudige 
geldschieting en de personenvennoot
schappen met beperkte aansprakelijkheid, 
tot bepaling van de exceptionele winst, de 
in paragraaf 1 bedoelde totale bedragen 
der belastbare inkomsten en der referen
tieinkomst verdeelt onder de vennoot
schap enerzijds, en de vennoten, zaak
voerders en andere personen anderzijds, 
en bepaalt, wat de vennootschap betreft, 
dat de te vergelijken elementen, zowel 
voor llet referentietijdperk als voor het 
belastbaar tijdperk, beperkt zijn tot de 
in paragraaf 1 omschreven totale bedra
gen, verminderd met de inkomsten toege
kend aan de in artikel 2, paragraaf · 1, 
letter a, bedoelde vennote.n, zaakvoerders 
en andere personen; 

Overwegende dat paragraaf 5 van arti
kel 4 uitsluitend betrekking heeft op de 
andere vennootschappen welke de rechts
persoonlijkheid bezitten; 

Overwegende dat artikel 8, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 zich ertoe 
beperkt binnen de grens van de beginse
len welke tot bepaling van het belastbaar 
excedent dienen, aan te nemen dat de 
persoon die gedurende llet referentietijd-

VERBR., 1956. - 61 

perk of het belastbaar tijdperk een on
derneming voortzet of deze, na overne
ming, drijft, gerechtigd is de winst van 
het referentietijdperk in aftrek te bren
gen alsof de onderneming niet van titu
laris veranderd ware, onder zekere voor
waarden waarbij uitdrukkelijk wordt be
paald dat overeenkomstigheid tussen de 
belastbare elementen en de aftrekbare 
elementen moet bestaan; 

Overwegende dat, waar artikel 11, pa
ragraaf 3, bepaalt ·dat de extrabelasting 
ten laste van de vennootschap op grand
slag van het totaal der in de bepalingen 
van artikel 4, paragrafen 4 en 5, van de 
wet omschreven inkomsten gevestigd 
wordt, die wetsbepaling bevestigt dat ar
tikel 8, paragraaf 2, generlei afwijking 
heeft gebracht van de wijze om het in 
paragraaf 1 van artikel 4 vastgelegd al
gemeen beginsel op de vennootschappen 
toe te passen, overeenkomstig de paragra
fen 4 en 5, van evengemeld artikel 4; 

Overwegende dat, zo het bestreden ar
rest, om te beslissen dat aanlegster onder 
haar inkomsten van het referentietijd
perk de winsten niet mocht begrijpen die 
aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, let
ter b, van de samengeschakelde wetten 
vermelde vennoten, zaakvoerders en an
dere persone.n werden toegekend, zijn be
slissing ongenoegzaam motiveert waar het 
enkel artikel 4, paragraaf 1, letter a, van 
de wet van 16 october 1945 inroept, er 
evenwel blijft dat die beslissing gerecht
vaardigd is door de toepassing van de ar
tikelen 4, paragraaf 4, en 11, paragraaf 3, 
van evengemelde wet op de feitelijke toe
stand welke de rechter aanstipt; 

Dat derhalve het middel, in .zover het 
de schending doet gelden van voormeld 
artikel 4, paragraaf 1, letter a, zonder 
belang en bijgevolg niet. ontvankelijk is; 

Overwegende dat, in zover het de scherr
ding inroept van artikel 4, paragrafen 4 
en 5, en van artikel 8, paragraaf 2, het 
mid del naar recht faalt; 

Dat, in zover het melding maakt van 
artikel 5, paragraaf 1, van de wet van 
16 october 1945 en van artikel 97 van de 
Grondwet, het middel, hetwelk niet ver
duidelijkt waarin het arrest die bepalin
gen zou hebben geschonden, niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, paragraaf 2, 
5, paragrafen 1 en 3, van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een ex
trabelasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten, 
en 9·7 van de Grondwet, cloordat het be
streden arrest de conclusies van aanleg
ster afgewezen heeft in zover zij daarbij 
subsidiair vorderde dat haar aftrekbare 

1 referentiewinst overeenkomstig artikel 5, 
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paragraaf 3, van de wet van 16 october 
1945 zou worden berekend, om reden 
dat krachtens artikel 8; paragraaf 2, van 
dezelfde wet, « aileen de winst · van het 
referentietijdperk van de voorganger in 
een voortgezette onderneming door de 
nieuwe titularis mag ingeroepen worden>> 
en dat << de voorwaarde tot toepassing 
van het in paragraaf 3 van artikel 5 be
schreven aftrekprocede ontbreken en clit 
procede ter zake niet toepasselijk is >> ; 
dan wanneer artikel 8, paragraaf 2, van 
de wet de belastingschuldige welke het 
bedoelt geenszins uitsluit van toepassing 
van de bepalingen van meergemeld arti
kel 5, paragraaf 3, en wel, integendeel, 
de toelichting bij het regeringsontwerp, 
hetwelk de wet van 16 october 19'45 is ge
worden, zegt dat, ingeval zij «de bepa
lingen van paragraaf 2 . van artikel 8 >> 
niet kunnen genieten, «de voortgezette 
of overgenomen bedrijven de aftrekking 
mogen bekomen van een overeenkomstig 
de bij artikel 5 voorziene grondslagmoda
liteiten bepaald winstcijfer >> (Kamer der 
volksvertegenwoordigers, zitting 1944-1945, 
Parl. besch., nr 119, bl. 14), en mitsdien, 
om een met de wet strijclige reden, het 
heroep van aanlegster verworpen heeft 
hetwelk tot vernietiging van de te haren 
laste gevestigde aanslag strekte : 

Overwegende dat de enige grief welke 
aanlegster in dit middel tegen het arrest 
doet gelden is dat het haar conclusies af
gewezen heeft waardoor zij berekening 
van haar aftrekhare referentiewinst over
eenkomstig artikel 5, paragraaf 3, van de 
wet van 16 oct<?ller 1945 vorderde; 

Dat hlijkens hewuste conclusies, de af
gewezen eis tot doel had de toepassing, 
niet van lid 4, maar van lid 1 van pal' a
graaf 3 van artikel 5, welk lid voorziet 
in een aftrek op de grondslag van liet 
maatschappelijk kapitaal en de reserves, 
welke eis gesteund was op de comhinatie 
van deze laatste hepaling met die van 
artikel 8, paragraaf 2, van dezelfde wet; 

Overwegende dat, al is dit artikel 8, pa
ragraaf 2, .zonder onderscheid van toepas
sing zowel op de werkelijk hehaalde als 
op de forfaitaire referentiewinst, het 
evenwel geen wijziging toegehracht heeft, 
noch aan het heginsel volgens hetwelk, 
ten aanzien van de personenvennoot
schappen met heperkte aansprakelijkheid, 
de te vergelijken elementen, tot bepaling 
van « de exceptionele winst >>, zowel voor 
het referentietijdperk als voor het belast
haar tijdperk, de met de toegekende in
komsten verminderde winsten zijn, noch 
aan de aanpassing van <lit heginsel welk 
artikel 5, paragraaf 3, tot stand hrengt 
waar het in lid 4 hepaalt dat de perso
nenvennootschappen met heperkte aan
sprakelijkheid slechts een forfaitaire. re
ferentiewinst kunnen inroepen, berekend 

op grondslag van het eventueel saldo van 
het kapitaal na aftrek van de hijdragen 
der vennoten, en op grondslag van de 
reserves; 

Dat eruit volgt dat de afwijzing van de 
door aanlegster hij conclusies voorge
brachte eisen gerechtvaardigd is door de 
toepassing van artikel 4, paragraaf 4, en 
van lid 4 van paragraaf 3 van artikel 5 
op de in het arrest vastgestelde feitelijke 
toestand; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen; 

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

10 juli Hl56. - 2• kamer. - T'oorzitter·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - T'e·rslaggever, H. Huybrechts. 
- Gelijlcl~tidende concMtsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Ple'iters, 
HR. Delacroix (van de Balie hij het Hof 
van heroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 10 juli 1956 

1° BEL.ASTINGEN. - RECHTSPLEGINGEN 
BETRE~'FENDE TEN BATE VAN DE STAA'l' GEVES
'fiGDE BELASTINGEN. ~ MINISTER VAN FINAN-· 
OlEN HANDELEND «EX OFFICIO)). 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
:EJXTRAEELASTING. ~ SCHENRING DOOR EEN 
ONEEKENDE. - HERKOMST UIT IN DE EXTRA
BELASTING BELASTBARE INKOMSTEN WETTELIJK 
VERMOED. - VERKRIJGER ONDERHEVIG AAN 
DE EXTRABELASTING. 

1 o In al de r·echtsplegingen betreffende de 
inning en de invor·dering van ten bate 
van de Staat geheven belastingen treedt 
de Minister van financien ex officio op 
als ojjicieel aangesteld orgaan van de 
Sta.at (1). 

2° Door te bel)alen dat wanneer de schen
ker· niet gelcend is bij het vestigen van 
de ewtrabelasting, deze gevestigd wordt 
op naam van ite persoon die de schen
king genoten heeft of, in ueval van over
lijden, op de bij artikel11, paragraaf 2, 
voorgeschreven wijze, vermoedt het ar
tilvel 2, paragraaf 5, van de wet van 
15 october 1945 dat de giften waarvan 
bij het vestigen van de aanslag de be
giftigde de oorsprong verborgen heeft 
voortlcomen van inlcomsten, winsten of 
baten verrneld in paragraaf 1 van het-

(1) Verbr., 26 juni 1956 (Bull. en PASIC., 

1956, I, 1195). 
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zelfde artilcel en onderwerpt ze in hoof
de van de begiftigde aan de emtrabelas
ting (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. T ... , ECHTGENOTE V ... ) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door verweerster hieruit afgeleid 
dat de voorziening door de Minister van 
:6nancien ingesteld werd zonder dat ver
klaard is dat hij als vertegenwoordiger 
van de Staat handelde, dan wanneer in 
belastingzaken alle gedingen moeten in
gesteld worden in naam van de Staat, 
vertegenwoordigd door de Minister van 
financten : 

Overwegende dat de Belgische Staat 
v66r het gerecht zijn rechten door zijn 
organen, de hoofden der ministerHlle de
partementen, doet gelden, en dat J.n aile 
procedures betreffende de inning en de 
invordering van de ten bate van de Staat 
geheven belastingen, de Minister van 
financHln em o jfioio optreed t als offici eel 
aangesteld orgaan van de Staat; 

Overwegende derhalve dat de grand 
van niet-ontvankelijkheid niet kan aan
genomen worden; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, en 1, 2, paragrafen 1, 3 tot 
5, 11, 16, 17 en lf} 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 bestreden arrest, na aange
nomen te hebben dat het vermogensaccres 
van verweerster van schenkingen voort
komt, beslist, zonder vastgesteld te heb
ben dat de schenker bekend is, dat h~t 
bestaan van die schenkingen niet van 
aard is om de onderhevigheid aan de ex
trabelasting in hoofde van de belangheb
bende met zich te brengen, dan wanneer, 
ingeval de vermogensaccressen van schen
kingen voortkomen en de schenker bij het 
vestigen van de extrabelasting niet be
kend is deze belasting op naam van de 
begiftigde gevestigd wordt : 

Overwegende dat door het bestreden ar
rest uitspraak wordt gedaan, niet over 
het bepalen van de belastbare grondslag, 
maar over een kwestie welke moet voor
afgaan aan de toepassing van de wette-

(1} Zie nota, getekend ·R. D., in Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1281. 

lijke vermoedens, die voor dat bepalen 
bij de artikelen 2, paragraaf 3, en 3 van 
de wet van 16 october 1945 zijn ingevoerd, 
te weten enkel over de hoedanigheid van 
aan de extrabelasting onderhevige per
soon; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na tot dit beperkt doel enkel zekere van 
de activa van verweerster j_n aanmerking 
genomen te hebben, aan de hand van fei
telijke vermoedens aanneemt dat die ac
tiva voortkomen van schenkingen waar
van de enige oorzaak de levenswijze van 
verweerster en haar onafhankelijkheid 
ten opzichte van haar man is; dat het 
beslist dat het bestaan van dergelijke 
schenkingen niet van dien aard is dat zij 
ipso facto de hoedanigheid van onderhe
vige aan de extrabelasting in hoofde van 
verweerster met zich brengt, om reden 
van het beperkend karakter van de in ar
tikel 2, paragraaf 1, van de wet gegeven 
opsomming; 

Overwegende dat nit de context van het 
arrest blijkt dat zij die de aldus ver
moede schenkingen gedaan hebben niet 
bekend zijn; 

Overwegende dat de wetgever, tot voor
koming van elk manumvre welke ertoe 
strekt de belangrijkheid of het bestaan 
van de belastbare materie te verbergen, 
in paragraaf 4 van voormeld artikel 2 be
paalt, ten einde toepassing te vermijden 
van een te laag belastingbedrag wegens 
de splitsing der activa, dat in geval de 
accressen onder meer van schenkingen 
voortkomen, het bedrag van deze bij de 
persoon van de scbenker in aanmerking 
wordt genomen, zelfs wanneer de daar
mede verband boudende belasting ten 
laste van de begiftigde ingevorderd is; 
dat de wetgever in paragraaf 5 van bet
zelfde artikel bepaalt dat, ingeval de 
scbenker bij het vestigen van de extra
belasting niet gekend is, deze dan wordt 
gevestigd op naam van de persoon die 
de schenking genoten heeft, indien hij 
nog steeds in Ieven is ; 

Overwegende dat deze laatste bepaling, 
zonder een nieuwe categorie van onder 
de extrabelasting vallende baten in te 
voeren, vermoedt dat de schenkingen, 
waarvan de begiftigde bij het vestigen 
van de belastingen de oorsprong verbor
gen heeft, voortkomen van in paragraaf 1 
van hetzelfde artikel vermelde inkom
sten, winsten of baten, en ze in hoofde 
van de begiftigde aan de extrabelasting 
onderwerpt ; 

Overwegende derhalve dat, door te be
slissen, met miskenning van het in para
graaf 5 van artikel 2 omschreven wette
lijk vermoeden, dat er generlei bewijs 
voorhanden was dat de van niet geiden
tificeerde schenkers voortkomende schen
kingen, welke verweerster genoten heeft, 
van in pal'agraaf 1 Yan voormeld artikel 2 
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opgesomue baten voortkomen, het bestre
den arrest de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Overwegende dat, vermits alle redenen 
van de bestreden beslissing uitsluitend 
strekken tot rechtvaardiging van het 
hierna te vernietigen dispositief, hetwelk 
de aanslag onwettelijk gevestigd ver
klaart, daar onderhevigheid aan de extra
belasting bij verweerster ontbreekt, cle 
verbreking op geheel de bestreden beslis
sing moet slaan; 

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 verweerster tot de kosten; 
verwijst c1e zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

10 juli 1956. - 2e kamer. - Voor·zitter·, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ferslaggever, H. Moriame. -
Gelijlclwiclcnde conclnsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter·s, HR. Van 
Leynseele en Hendrickx (deze laatste van 
het Hof van l1eroep te Brussel). 

2e KAMER. - ll juli 1956 

1° VERBREKING. - STRAFZAKEN. - BE
STREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING AANGEVOCHTEN REDEN. ~ HOF 
VAN VERBREKING GEMACHTIGD EEN RECHTS
HROND AAN TE HALEN W AARDOOR DE BESLIS
SING GERECHTVAARDIGD WORDT. 

2° BELASTINGEN EN TAXES. - 0PE
NINGSTAXE DER SLIJTERIJEN VAN OEOISTE 
DRANKEN. ~ MAKELAAR IN DRANKEN. -
GEEN VERJ>IOEDEN VAN DE HOEDANIGHEID VAN 
LAS'l'GEVER. 

1° Wanneer cle bestr-eden beslissing ge
grond is op een door de voorziening 
aangevochten reclen; mag het H of van 
verbrelcing een rechtsgr·ond aanhalen 
waarclom· de beslissing ger·echtvaardigcl 
worclt (1). 

2° De mak:elaar in dr·anlcen die als lotttere 
tttssenper·soon optreeclt vom· cle leve
r·ing van dr-anlcen aan de herbergiers, 
slijters van dranlcen in gebouwen 
waarvan cle makelaar· eigenaar is, wordt 
niet ver·moed de hoeclani,qheicl van last
geve·r te bezitten wat betrett ae toepas
sing van de wet over· cle taxe op de 

(1) Verbr., 7 maart 1955 (Ar'T. Jler·br., 1955, 
l)lz. 577; B••ll. en PASIC., 1955, I, 7't6); 24 april 
1956 (sttpm, blz. 699; Bttll. en PASIC.,. 1956,. 
r., 888). 

gegiste clmnken (2). (Wetten op de slij
tenJen van gegiste dranken, samenge
schakeld bij koninklijk besluit van 
3 april1953, art. 21 en 22, 2°.) 

lBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'l'. COLLE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gezien de door het Hof 
van beroep te Gent op 5 januari 1956 ge
wezen arresten; 

Overwegende dat de zaken ingeschre
ven onder nrs 2928 tot 2939 verknocht zijn; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 1°, c, 9, 17, 
22, 23, 28, 29, 35, 1°, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
45 van de bij koninklijk besluit van 
3 april 1953 samengeordende wetsbepalin
gen, 9 van het koninklijk besluit van 
4 april 1953, 1 van de wet van 6 maart 
1818, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 5 juni 193±, en 97. van de Grondwet, 
in zover de bestreden arresten de beklaag
de Colle als slijter-lastgever beschouwen 
omdat hij makelaar in dranken zou zijn 
en dus drankhandelaar in de zin van het 
vYetboek van koophandel, dan wanneer 
volgens de wil van de wetgever, in zake 
slijterijen van gegiste dranken, slechts 
als lastgever kan worden aangemerkt de 
bierhandelaar die werkelijk dat beroep 
uitoefent en bieropslagplaatsen bezit : 

A. In zover het middel gericht is tegen 
de beslissingen over de in de verschil
lende zaken ten laste van eerste verweer
der gelegde betichtingen A : 

Overwegende dat eerste verweerder on
der die betichtingen vervolgd werd om 
« als slijter-lastgever, geen aangifte van 
de staking van zijn bedrijf op 1 januari 
1953 te hebben ingediend bij de ontvanger 
der accijnzen over het gebied ll; 

Overwegende dat de verplichting, aan
gifte te doen bij de ontvanger der accijn
zen over het gebied, van de staking van 
een exploitatie van een slijterij van ge
giste dranken, opgelegd werd door arti
kel 9 van koninklijk besluit van 4 april 
1953 in werking getreden op 5 april 1953; 

Overwegende dat naar de vaststellin
gen van de vonnissen waartegen beroep, 
waarvan de bestreden arresten de beweeg
redenen overnemen, de onder de betich
tingen A ten laste van verweerder gelegde 
feiten wegens dewelke hij vrijgesproken 
werd, bedreven werden op 1 januari 1953, 

(2) Raadpl. : Par·l. Doc., Kamer, zitting 
1913-1914, nr 4, blz. 24, en Senaat, zitting 1951-
1952, nr 506, blz. 5; CONSTANT, Le regime de 
l'alcool, nr 457. 
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d.atum waarop zij in elk geval niet straf
baar waren'; 

Overwegende dat, ware het middel ge
,grond, het bescbikkend gedeelte van de 
beslissingen niettemin overeenkomstig de 
wet zou blijven; 

B. In zover het mid del gericbt is tegen 
de beslissingen over de ten laste van alle 
verweerders gelegde beticbtingen B : 

Overwegende da t verweerders onder 
die betichtingen vervolgd werden om (( te 
Gent, op 1 januari 1953 of ten minste tns
sen 28 september en 15 october 1953, als 
daders, mededaders, medeplicbtigen of 
enigszins belang bebbenden, een slijterij 
van gegiste dranken te bebben geopend 
en nitgebaat, zonder de voorgescbreven 
aangifte te bebben ingediend bij de ont
vanger der accijnzen over het gellied ll ; 

Overwegende dat de bestreden arres
ten, bij bevestiging van de vonnissen van 
de eerste rechter, verweerders ontslaan 
van de vervolging op grond van de be
.scbouwing dat verweerder Colle lastgever 
zou zijn in de zin van artikel 22 van de 
·OP 3 april 1953 samengescbakelde wetsbe
palingen inzake slijterijen van gegiste 
·drunken, daar bij eigenaar en verbnurder 
is gebleven van de gebonwen waar drun
ken verkocbt werden en dat bij, boewel 
bij geen dranken die nit zijn eigen brou
werij voortkwamen, zoals vroeger, aan 
·de andere verweerders leverde, niettemin 
.als makelaar optrad tussen de naamloze 
vennootscbap Brouwerij van Haecht en 
de herbergiers mits commissieloon, en 
·deze laatsten verplicbtte bier. te verkopen 
dat hun door gezegde brouwerij geleverd 
werd; 

Overwegende dat naar de zin van hoger
vermeld artikel 22, dat slechts de berne
ruing is van artikel 8, lid 4 van de wet 
van 29 augustus 1919 en van een vroeger 
artikel 13, paragraaf 1, uit een wetsont
werp van 15 october 1913, bet vermoeden 
van de boedanigheid van. lastgever niet 
·toepasselijk is op makelaars in dranken, 
·daar deze als loutere tussenpersonen op
treden en ter zake door de wetgever niet 
bescbouwd worden als personen die wer
kelijk het beroep van drankbandelaars 
uitoefenen ; 

Dat het middel dienvolgens gegrond is ; 

Om die redenen, voegt de zaken samen 
ingeschreven onder nrs 2928 tot 2939; ver
llreekt de bestreden arresten, docb. aileen 
voor zoveel zij uitspraak gedaan bebben 
·over de beticbtingen B en over de kosten; 
beveelt dat melding van onderbavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
·de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; 
verwerpt de voorzieningen voor bet ove
rige; veroordeelt eerste verweerder tot 
-een vierde, de andere verweerders tot een 
~mder vierde en aanlegger tot de belft der 

kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar bet Hof van beroep te Brussel. 

11 juli 1956. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Huybrechts, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijlcluidende concl~Lsie, H. Depel
chin, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Castille (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 

1" KAMER. - 12 juli 1956 

HANDELSHUUROVEREENKOMST. 
WEIGERING DE OVEREENKOMS1' TE HERNIEU
WEN OM PERSOONLIJK HET GOED TE BE'l'REK
KEN. - AFSTAND VAN HET GOED BINNEN DE 
'!'WEE JAAR VAN DE 'l'ERUGNEMING. - BE
WONING WERKELI,JK VOOR'l'GEZE'l'. - GEEN 
UI'l'WINNINGSVERGOJ;,"'JING. 

De verhn~Lt"det· d·ie de herrvieuwing van 
eon handelshmtrovereenlcomst heejt ge
weigerd om pet·soonUjlc het verh~w.t·d 
goed te betrelclcen en hot binnen de twee 
jaar van cle teru.gnem·ing vervreemdt, is 
et· niet toe rtehouden een ~Litwinnin.qsver
rtoeding te betalen indien hij werlcelijlc 
het goed blijjt bewonen. (Sectie van het 
Burgerlijk Wetbock houdende de bij
zondere bepalingen betreffende de han
delshnurovereenkomsten, [wet van 
30 april1951], art. 16, 1, 1°, en 25, 3°.) 

(GREGOIHE EN VAN GEEL, 
'1'. HUYBENS-COOMAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 mei Hl55 in hoger beroep 
gewezen door de Recbtbank van eerste 
aanleg te Brussel; 

Over bet middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 537 en 544 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 16, bijzonderlijk 16, 
I, 1°, en 25, bijzonderlijk 25, 3°, van de 
wet van 30 april 1951 op de bandelsbunr
overeenkomsten, met het oog op de be
scberming van bet bandelsfonds, doordat 
het bestreden vonnis aanleggers in ver
breking tot bet betalen van een uitwin
ningsvergoeding veroordeelt, om reden 
dat zij de uitwinningsgrond niet in de 
door de wet voor.ziene voorwaarden ten 
uitvoer zouden gebracht bebben, die door 
hen was aangevoerd geweest om de ber
nienwing van de huurovereenkomst te 
weigeren door, binnen de door de wet 
voorziene termijn van twee jaar, de titel 
te verwisselen kracbtens welke zij de 
buurders badden kunnen uitwinnen, dan 
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wanneer gezegde artikelen 16, I, 1 o, en 
25, so, niet vergen dat de werkelijke, per
soonlijke of door aangestelde betrekking 
van het goed, tengevolge van de terugne
ming door de verhuurder in hoedanigheid 
van eigenaar zou verwezenlijkt worden, 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
niet alleen gezegde wetsbepalingen heeft 
geschonden doch, bovendien, met schen
ding van de artikelen 5S7 en 544 welke het 
eigendomsrecht inrichten, zonder wette
lijke grondslag een verbod om te ver
vreemden heeft gevestigd 

Overwegende dat geen enkele wetsbe
paling het recht van de verhuurder be
perkt, die zich verzet heeft tegen de her
nieuwing om werkelijk en persoonlijk 
een tot de handel bestemd verhuurd goed 
te betrekken, gezegd goed binnen de twee 
jaar die de terugneming volgen te ver
vreemden; 

Overwegende dat artikel 25, S0 , van de 
sectie van het Burgerlijk Wetboek hou
dende de bijzondere regelen betreffende 
de handelshuurovereenkomsten (wet van 
30 april 1951) beschikt dat de verhuurder 
tot de betaling van een uitwinningsver
goeding verplicht is wanneer hij het voor
nemen niet ten uitvoer brengt waarvoor 
hij de hum·der heeft kunnen uitwinnen; 

Dat uit deze tekst vloeit dat het feit 
dat, krachtens vermeld artikel, de ver
plichtiug tot· stand brengt een vergoeding 
te betalen wanneer het verzet tot her~ 
nieuwing gegrond is op artlkel 16, I. 1 o, 
het gebrek aan werkelijke betrekking 
is door de oude verhuurder of door een 
van de in clit artikel vermelde personen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanleggers, binnen de twee 
jaar van de terugneming, de eigendom 
van het onroerend goed aan een derde heb
ben afgestaan, doch zich het genot hebben 
voorbehouden van de plaatsen met han
delsbestemmiug welke zi.i teruggenomen 
hadden, ten einde er zelf of door tussen
komst van een beheerder het er in door 
hen gevestigd verschillend handelsfonds 
uit te baten, en werkelijk deze bewoning 
hebben voortgezet; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door in die voorwaarden te be
slissen, om de reden dat de aanleggers 
hun titel van eigenaars in die van huur
ders, hadden verwisseld, dat gezegde 
aanleggers gehouden waren een uitwin
niugsvergoeding te betalen, min de tekst 
van artikel 25, so, heeft bijgevoegd, en, 
bijgevolg, deze wetsbepaling heeft ge-
schonden; · 

(1) Raadpl. verbr., 8 juni 19•51 (A•·r. Ve·rbr., 
1951, blz. 594; Hull. en PASIC., 1951, I, 686) ; 
17 januari 1952 (Arr. Verbr., 1952, blz. 245; 
BuU. en PAsrc., 1952, I, 272); 16 october 1952 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op• 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten ~ 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel, .zetelende in hoger 
beroep. 

12 juli 1956. - 16 kamer. - Voorzitter,. 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Pir·et. - Gelijklu.idende cortclu
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Simont en Van Leyn-· 
seele. 

l e KAMER. - 12 juli 1956 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BEWIJSAANBIEDING TOT STAVING VAN EEN BE
WEBING. - BESLISSING WELKE ZICH ER'l'OE. 
BEPERK'l' DOOR EEN ANDERE BEWERING DE AAN
VOERING TE3EN TE SPREKEN ZONDER DE GE
GRONDHEID VAN HAAR BEOORDELili'G NADER TP~ 

BEPALEN. - VERWERPING VAN RET BEWIJS
AANBOD NlE'l' MET REDENEN 01!KLEED. 

De ve1·werping van een bewijsaanbod is 
niet regelmatig met redenen omkleed 
wanneer die beslissing slechts gegrond 
is op een bewering die de aanvoering te
genspreelct zonder de geyrondheid van 
deze beoordelin.g nade1· te bepalen ten 
aanzien van de tot stavina van het mid
del aangevoerde bestanddelen waarvar~> 
het bewijs aangeboden was (1). 

(N. V. << FABRIQUE NATIONALE D'ARMES 
DE GUERRE », T. RAMOUX EN DARCIS.) 

ARREST. 

HET HOF; --' Gelet op de bestreden 
sententie, op S juni 1955 in laatste aan
leg gewezen door de werkrechtersraad te 
Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-· 
ding van artikel 97 van de Grondwet (ge
brek aan redenen, strijdigheid in de be
weegredenen welke met een gebrek aan. 
motieven gelijkstaat, gebrek aan ant
woord op de conclusies van verweerster,. 
thans aanlegster in verbreking, die vraagt 
om te mogen bewijzen, namelijk dat 

(Ar1·. Verbr., 1953, blz. 63; Bull. en PAsrc., 
1953, I, 68); 13 januari 1955 (An'. Ve?'br., 1955, 
blz. 358; Bull. en PAsrc., 1955, I, 4'85); 12 mei 
1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1003}. 
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8.000 werklieden zonder onderbreking 
noch klacht aan het werk zijn gebleven, 
dat het werk op geen enkel ogenblik on
mogelijk noch gevaarlijk was voor het 
personeel, welke ook de temperaturen wa
re.n in de werklokalen waar de aanleg
gers, bier verweerders, zich in !'le loop 
van de voormiddag van 20 april 19M be
vonden, schending van de artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van het geloof dat aan de ak
ten versclmldigd is), schending van arti
kel 64 van het bij besluit van de Regent 
dd. 11 februari 19,!6 goedgekeurd Alge
meen Reglement voor de arbeidsbescher
ming, doordat het beschikkend gedeelte 
van het bestreden vonnis waarbij de 
vordering van verweerders Ramoux en 
Darcis gegrond werd verklaard niet ten 
genoegen van recht met redenen is om
kleed, het vonnis er zich toe beperkend 
in zijn laatste overwegingen te beweren 
<< dat in de groepen 71 en 73, waar de 
werklieden bezig waren, juistheidswerk 
wordt verricht dat een normale tempe
ratunr vergt en dat elk werk onmoge
lijk was in een luge temperatuur zo
als die welke heerste op het. ogenblik 
waarop die werklieden hun werk moesten 
beginnen, dat dit feit door verweerster 
zelf bekend was, dat, voor het overige, de 
administratieve onderrichtingen zich ter 
zake noodzakelijk moesten opdringen; 
eindelijk, zo partijen in feite niet ak
koord gaan over het juiste peil van de in 
de werklokalen 71 en 73 ten tijde van de 
feiten heersende temperatunr, de ver
weerster niet betwist dat die temperatnnr 
lager was dan het peil dat normaal in de 
werklokalen wordt vereist ll; dan wan
neer : a) in zijn eigen overwegingen het 
vonnis begonnen is met te erkennen << dat 
verweerster (thans aanlegster in verbre
king) oordeelde dat, in strljd met de ge
zegden van aanleggers, er op 20 april 1954 
tussen 7 u. 45' en 10 n. geen enkele onmo
gelijkheid heeft bestaan voor aanleggers 
om hun werk nit te voeren ll, dat het ook 
erkende « dat, naar verweerster, de admi
nistratieve onderrichtingen niet toelieten 
het werk te weigeren zo .de beschonwde 
temperatuur niet was bereikt, en dat, nit 
technisch oogpunt, er geen onmogelijk
heid tot werken bestaat wanneer de tem
_peratuur tot op 25°, 15° of tot 10°, zelfs 
tot 6° stijgt, dat het werk aileen minder 
:gemakkelijk wordt gemaakt; dat zij 
staande houdt dat de door aanleggers ge
_geven aanduidingen aangaande de in de 
werklokalen heersende temperatuur niet 
met de waarheid stroken; dat verweer
ster tegen het argument afgeleid uit arti
kel 64 van het Algemeen Reglement be
treffende de arbeidsbescherming opkomt; 
dat, in zulkdanige voorwaarden werkend 
(de uitgifte van het vonnis vermeldt door 
een klaarblijkelijke vergissilJg van over-

schrijving het woord « abnormule ll) als 
die waarin aanleggers werkte, meer dan 
8.000 werklieden bewijzen dat de arbeid 
mogelijk was en dat dit feit zelfs een on
weerlegbaar bewijs uitmaakt van die mo
gelijkheid voor de belanghebbenden om 
te werken ll; b) de conclusies van aanleg
ster werkelijk de onder letter a hierbo
ven vermelde beweringen en betwistingen 
vermeldden en de beweerde erkenningen 
niet inhielden welke het vonnis beweert 
er in te vinden, derwij.ze dat de motie
ven van het vonnis : n) met elkaar strij
dig zijn, zoals bewezen worclt door de 
hierboven gedane vergelijking tussen de 
overwegingen weergegeven in het begin 
van de uiteenzetting van het middel en 
die welke hierboven sub litt. n zijn her
haald, strijdigheid die gelijk staat met 
een gebrek aan motieven, waaruit schen
ding van artikel 97 van de Grondwet; 
b) niet verenigbaar zijn met de duide
lijke en stellige bewoordingen van de 
conclusies van aanlegster, alclus de arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek schendend (schending van het 
aan de akten verschuldigd geloof) ; 
c) aan artikel 64 van het Algemeen Regle
ment betreffende de arbeidsbescherming, 
goedgekeurd bij besluit van de Regent dd. 
11 februari 1946, een betekenis geven die 
het klaarblijkelijk niet heeft en dat het
geen het vonnis overigens van dit artikel 
zegt zo onbegrijpelijk is dat het slechts 
de schijn van een motief heeft en natuur
lijk geen beweegreden uitmaakt, en dat 
het vonnis alclus niet enkel artikel 64 
doch ook artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat uit de bestreden sen
tentie blijkt dat de vordering tot de be
taling strekt van het loon voor de uren 
gedurende welke de verweerders staande 
hielden, op 20 april 1954, in de onmoge
liikheid te zijn geweest om te werken, 
uit hoofde van de te lage temperatuur 
die in de werklokalen van aanlegster 
heerste; 

Overwegende dat aanlegster de werke
lijkheid van de aangevoerde onmogelijk
heid betwistte en, naar luid van haar bij
komende conclusies verzocht om toegela
ten te worden het bewijs te leveren, na
melijk, dat, op datum van 20 april 1954, 
te 7 u. 45', de temperatuur in de werklo
kalen, volgens de groepen, van 9 tot 12 
graden was en vlug steeg, dat 8.000 !eden 
van het werkpersoneel zonder onderbre
king noch klacht bleven werken, 800 zelfs 
het werk te 6 uur begonnen hebbend, dat 
op geen enkel ogenblik het werk noch on
mogelijk noch gevaarlijk is geweest en 
dat zelfs het bureaupersoneel bleef wer
ken; 

Overwegende dat de sententie hierop 
wijst « dat het zeker is dat de groepen 71 
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en 73, waartoe verweerders behoorden 
juistheidswerk verrichten dat een nor
male temperatuur vereiste en dat elke ar
beid onmogelijk was in lage temperatuur 
zoals deze die er heerste op het ogenblik 
waarop de arbeiders hun werk hadden 
moe ten hernemen JJ; 

Overwegende dat, om die reden, de sen
tentie er zich toe beperkt, door een be
wering, de aanvoeringen van aanlegst~r 
tegen te spreken, zonder de gegrondherd 
nader te bepalen van haar beoordeling ten 
a:mzien van de door aanlegster tot sta
ving van haar verdedigingsmiddel aange
voerde bestanddelen; 

Dat de bestreden sententie de verwer
ping van het aanbod van bewijs van aan
legster niet overeenkomstig het voor
schrift van het in het middel aangeduid 
artikel 97 van de Grondwet motiveert; dat 
het middel dienvolgens gegrond i_s wat dit 
aangaat; 

Om die redenen, verbreekt de bestre
den sententie; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de werkrechters
raad te Verviers. 

12 juli 195!i. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. Verslag
gever, H. H. Bareel. - Gelijlcl1tidende 
oonolnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, HH. Hermans en Si
mont. 

VACANTIEKAMER. - 20 juli 1956 

1° HERZIENING. - Nmuw FElT. - ON
DERZDEK VAN DE AANVRAAG DOOR EEN HOF 
VAN BEROEP. - BURGERLIJKE KAMER DOOR 
DE EERSTE VOORZl'l'TER VOORGEZETEN. -
ZIN VAN DEZE url'DRUKKING. 

2° HERZIENING. - Nmuw FEIT. - ON
DERZOEK VAN DE AANVRAAG DOOR EEN HOF 
VAN BEROEP. - 0NDERZOEK NIET OVEREEN
KOMS'l'IG DE WET. - NIETIGVERKLARING VAN 
DIT ONDERZOEK. - VERWIJZING NAAR EEN 
ANDER HOF VAN BEROEP. 

1o Wannee1· het Hof van verbrelcing een 
hot van beroep gelast heett met het on
dM·zoelc van een aanvraag tot herzie
ning moet dit onderzoelc plaats hebben 
vom· de burgerlijlce lcamer, gewoonlijlc 
voorgezeten door de eerste voo1·zitter, 
behalve zo dit niet lean gesohieden om 
reden 1.:an de voorsolwitten van de wet 
van 15 j1tni 1935 betrefjende het gebrnilc 
der talen in gereohtszalcen. (Wetb. van 
strafrechtspleging, art. 445 [wet van 

18 juni 1894] ; decreet van 6 juli 1810. 
art. 4 en 7.) 

2° Wanneer het onde1·.zoelc van een ov ar
tilcel 4-4.'1, 3°, van het Wetboelc van itrat
vordering gestemLde aanm·aag tot her
z·iening, onregelmat-ig is gesohied, wordt 
het nietig ve1·lclaard lloo·r het Hot van 
verbrelcing hetwellc beveelt dat het on
derzoelc zal herbegonnen wonlen en de· 
zaalc te dien e·inde nnar een nnder hot 
vnn beroep verwijst. (Wetboek van 
strafvordering, art. 445 [wet van 18 juni 
1894]. 

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

ARREST (1). 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, ondertekend door M•r Van Ryn,. 
advocaat bij het Hof van verbreking,. 
waarbij Henri Stockbroeckx herziening: 
aanvraagt van een in kracht van gewijs
de gegaan arrest, op 30 januari 1953 door· 
het Hof van 1Jeroep te Luik gewezen,. 
waarbij hij tot een gevangenisstraf van 
drie maanden en een geldboete vim 
1.400 frank, verhoogd met 60 deciemen, 
alsmede tot schadevergoeding jegens de
Belgische Staat, burgerlijke partij, werru 
veroordeeld uit hoofde van valsheid · in. 
geschriften en gebruik van valse stukken; 

Gelet op de aanmaning tot tussenkomst 
in het geding tot herziening, op 21 mei 
19-54 ten verzoeke van requestrant aan de· 
burgerlijke partij lJetekend; 

Gelet op het door het hof op 10 ja
nuari 195;} gewezen arrest, waarbij wordt 
gelast dat tot het onderzoek over die aan
vraag zal worden overgegaan door het 
Hof van beroep te Brussel, ten einde na 
te gaan of de tot staving van de aanvraag· 
opgesomde feiten afcloende genoeg schij
nen om tot herziening aanleiding te ge-
ven; 

Gelet op het arrest van 23 mei 1956,. 
waarbij de eerste kamer van het Hof van 
beroep te Brussel het advies uitbrengt 
dat er geen termen tot herziening aanwe
zig zijn; 

Overwegende dat krachtens artikel 445 
van het Wetboek van strafvordering, ge
wijzigd bij de wet van 18 juni 189-1, wan
neer het hof gelast heeft dat een hof van 
beroep over een aanvraag tot herziening 
een onderzoek zal instellen, dit onderzoek 
moet plaats hebben in de openbare te
rechtzitting van de burgerlijke kamer,. 
voorgezeten door de eerste voorzitter; 

(1) Ret arrest, waarbij het onderzoek van 
het rekwest bevolen werd, dagtekent van 10 ja
nuari 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 474). 
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Overwegende dat uit de parlementaire 
-voorbereiding van de wet van 18 juni 1894 
blijkt dat de wetgever in bewust arti
kel 445 aan de uitdrukking << burgerlijke 
kamer voorgezeten door de eerste voorzit
ter lJ de betekenis gegeven heeft welke zij 
heeft in de artikelen 4 en 7 van het de
()l'eet van 6 juli 1810, dit wil zeggen de 
betekenis « burgerlijke kamer, gewoonlijk 
door de · eerste voorzitter voorgezeten JJ ; 

Overwegende dat volgens de, op 12 juli 
1955 bij toepassing van artikel 193 van de 
wet van 18 juni 1869 opgemaakte lijst, 
tot regeling van de dienst in het Hof van 
beroep te Brussel, de eerste voorzitter 
van dit hof ten dage waarop tot het on
<lerzoek over de aanvraag van verzoeker 
Dvergegaan werd, gewoonlijk de tweede 
kamer voorzat; 

Overwegende dat uit geen enkele vast
stelling 'van het aan het hof voorgelegd 
an;est blijkt dat het onderzoek niet door 
de tweede kamer had kunnen geschieden 
om ·reden van de voorscbriften van de 
wet van 15 juni 1935 betreffende het ge
bruik van de talen in gerechtszaken; 

Overwegende dat het onderzoek waar
toe ter zake door de eerste kamer van 
het hof van beroep werd overgegaan mits
(Jien niet overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verklaart het oncler
zoek waartoe door bet Hof van beroep te 
Brussel overgegaan werd en het arrest, 
hetwelk het gevolg ervan is, nietig; be
veelt dat mel([ing van onclerba vig ·arrest 
zal gemaakt worden op de kant van het 
vernietigd arrest; beveelt dat het oncler
zoek zal herbegonnen worden en verwijst 
te dien einde de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

20 juli 1956. - Yacantiekamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Gilmet. - Gelijkl1t"iden
de conclusie, H. Depelchin, advocaat-ge
neraal. 

VACANTIEKAMER. - 20 juli }956 

1° MIDDELEN TOT YERBREKING.
STRAFZAKEN. - MIDDEL BEWERENDE DAT CON
CLUSIES ONBEAN'l'WOORD ZIJN GEBLEVEN. -
ZONDER NADERE ,\ANDUIDING. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° STRAF. - YEROORDELING WEGENS EEN 
GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF VAN 
ONVRTJWILLIGE VERWONDINGEN EN WEGENS 
INBREUKEN OP DE WEGCODE. - MISDRIJVEN 
EEN ENKEL FElT UITMAKEND. - liJEN ENKELE 
STRAF VAN 50 FRANK GELDBOE'l'E. - WETTE
LIJKHEID. 

1° H et m·iddel dat een niet beantwoorden 

van conclusies doet gelden zonder de eis, 
het verweer of de emceptie aan te duiden 
waarop niet zou zijn geantwoord gewor
den, is niet ontvanlcelijk (1). 

2° De enkele st1·at van 50 franlc geldboete, 
wegens een gecontraventionaliseerd wan
bed?·ijf van onvrijwillige verwondingen 
en wegens een inbreulc op de Wegcode 
1titgesprolcen, is wettelijk wanneer de 
1·echter ovm· de grand vaststelt dat beide 
misdrijven cloor een zelfcle feit uitge
maalct werclen. 

{LINARD DE GUER1'ECHIN.J 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 maart 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de rechtbank geen rekening gehouden 
heeft met de door aanlegger in zijn con
clusies ingeroepen middelen, en hieruit 
dat zij haar beslissing hierop steunt dat 
het slachtoffer uiterst rechts reed en licht 
is afgeweken op het ogenblik toen de be
klaagde het inhaalde, zonder in de ter
men van de wet de bestanddelen der 1n
breuken vast te stellen : 

Overwegende dat, in zover het een niet 
beantwoorden van aanleggers conclusies 
doet gelden, zonder evenwel de eis, het 
verweer of de exceptie aan te duiden 
waarop niet zou zijn geantwoord gewor
den, het middel wegens .zijn oncluidelijk
heid niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, zo het bestreden von
nis erop wijst clat aanlegger in abnormale 
omstancligheden ingehaald heeft en dat 
het slachtoffer door het te dichtbij voor
bijgaan van aanleggers wagen verschrikt 
is geworden, het evenwel ook vaststelt 
dat de telastleggingen van onvrijwillige 
verwondingen en inbreuk op artikel 21, 3, 
van de Wegcode van 8 april 1954 tegen 
aanlegger bewezen zijn; 

Overwegende dat die telastleggingen op
gesteld waren, de eerste in de bewoordin
gen van de artikelen 418 en 420 van het 
Wetboek van strafrecht, de tweede in de 
bewoordingen van. voormeld artikel 21, 3; 

Dat mitsdien, in strijd met het beweer
de in het middel, hetwelk in dit opzicht 
in feite niet opgaat, het vonnis het be
staan van de bestanddelen van de inbreuk 
vaststelt; 

Dat het middel niet kan slagen; 

(1) Verbr., 5 maart 1956 (Bull. en P.\src., 
1956, I, 707). 
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Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de uitgesproken straf de bij de 
wet gestelde grens te hoven gaat : . 

Overwegende dat aanlegger uit hoofde 
van een, door de raadkamer regelmatig 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf van 
onvrijwillige verwondingen, en van in
brenk op artikel 21, 3, van de W egcode 
van 8 april 1954, beide inbreuken door 
een zelfde feit .uitgemaakt zijnde, veroor
deeld is geworden tot een enige straf van 
50 frank geldboete, verhoogd met 190 de
ciemen en alclus op 1.000 frank gebracht 
of tot een vervangende gevangenisstraf 
van tien dagen ; 

Overwegende dat, aangezien de zwaar
ste straf cUe krachtens artikel 65 van het 
Wetboek van strafrecht diende te worden 
uitgesproken, die was welke op de in
brenk op de Wegcode stond, en aangezien 
deze inbreuk krachtens artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 1899 bestraft wordt 
met een gevangenisstraf van een tot acht 
dagen en een geldboete van 5 tot 200 fr., 
of slechts met een dezer straffen, de uit
gesproken straf overeenkomstig de wet 
is: 

'waaruit volgt dat het middel naqr 
recht faalt; 

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

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

20 juli 1956. - Vacantiekamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijlcl~ti
dende concl1;,sie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

VACANTIEKAMER. -4 september 1956 

HERZIENING.- NIEUW FElT.- BEGRIP. 

Maalc.t geen nieuw feit ~tit, in de zin van 
artilcel 443, 3°, van het Wetboelc van 
strafvordering, de door een getuige na 
de beslissin.q va.n veroordeling gedane 
intrelclcing van de door hem tijdens het 
geding afgelegde verlclaring wanneer die 
intrelclcing reeds in dezelfde bewoordin
gen door die getuige gedaan werd voor
aleer de rechter, aan wie zij voorgelegd 
werd, zijn beslissfng velde t1). 

(1) Betreffende bet toezicbt van het Hof 
over bet al dan niet nieuw karakter van de 
door de verzoeker in herziening aangevoerde 
feiten, zie verbr., 15 october 1951 en 26 mei 

tSCHERMANN.) 

ARREST. 

HE'l: HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, getekend door M•r De Bruyn, 
advocaat bij het Hof van verbreking, op 
13 april 1956 ter griffie van het hof neer
gelegd, waarbij Ozias Schermann, om her
ziening verzoekt van een op 12 februari 
1955 door het Hof van ber·oep te Gent ge
wezen en in kracht van gewijsde gegaan 
arrest, ingevolge hetwelk hij veroordeeld 
werd tot drie maand gevangenisstraf en 
100 frank geldboete gebracht op 2.000 fr., 
behulpelijk 1 maand gevangenisstraf, we
gens verscheidene feiten van misbruik 
van vertrouwen gepleegd te Anzegem op 
5 en 12 februari 1953; 

Gelet op het met redenen omkleed gun
stig advies van drie advocaten bij het 
Hof van beroep te Brussel, met tien jaar 
inschrijving op de lij st; 

Gelet op de artikelen 443 en 444 van 
het Wetboek van strafvordering, gewij
zigd bij de wet van 18 juni 1894; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
steunt op een intrekking van verklaring 
van Luitenant-Generaal Graff, getuige, 
welke tijdens het vooronclerzoek gehoord 
werd; 

Overwegende dat verzoeker aanvoert 
dat zijn onschuld schijnt te volgen uit 
cleze verklaring, feit dat zich voorgedaan 
heeft sedert zijn veroordeling of omstan
digheid die hij niet in staat was te bewij
zen ten tijde van zijn geding en er in dit 
verband op wijst dat deze verklaring op 
21 maart 1956 door Luitenant-Generaal 
Graff getekend dezes vroegere verklaring 
van 26 maart 1953 alsmede de verklaring 
op 11 maart 1953 tijdens het vooronder
·zoek gedaan door getuige Lambotte, be
treffende aanleggers schuld, intrekt en 
aanstipt : « ... cette CEuvre n'a pas et n'a 
jamais eu de reproche a faire a M. Seller
mann soit quant a son travail soit quant 
a sa pro bite )) ; 

Ovei'wegende nochtans dat door een 
verklaring van 23 december 1953, gete
kend door beide evengenoemde getuigen 
en aan de reenter in hoger beroep overge
legd (stuk gei:nventorieerd onder nr 20-b) 
Luitenant-Generaal Graff en getuige 
Lambotte reeds dezelfde intrekking van 
hun vroegere verklaringen gedaan hebben 
en bevestigd hebben dat verzoeker « a ete 
occupe sous leur direction pendant plus 
de deux ans et que pendant cette periode 

1952 (Ar1·. Ye1·br., 1952, blz. 67 en 531; BuU. 
en PASIC., 1952, I, 72 en 611) alsook 9 novem
ber 1953 (A rr. V erb1·., 1954, blz. 145; B••ll. en 
PASIC., 1954, I, 169). 
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ils n'ont eu aucun reproche 11 lui adresser 
au sujet de sou travail on de sa pro bite >>; 

Overwegende dat verzoeker, die zijn 
verdedigiug rechtmatig voorgeclragen 
heeft voor het hof van beroep derhalve 
niet kan aanvoeren dat gezegcle intrek
king een feit is dat zicll voorgedaan lleeft 
sedert zijn veroordeling of een omstan
digheid die hij niet in staat was te be
wijzen ten tijde van zijn geding; 

Waaruit volgt dat llet door verzoeker 
ingeroepeu feit niet voldoet aan de bepa
lingen van artikel 44g, go, van llet Wet
bock van strafvordering en het verzoek 
tot herziening niet ontvankelijk is; 

Om die redeneu, verwerpt het verzoek 
tot herzieniug als zijnde niet outvanke
lijk; veroordeelt verzoeker tot de kosten. 

4 september 1956. - Vacantiekamer. -
l'o01·zitte1·, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
It. 'Delithaye. - Gelijlcl7tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. 

VACANTIEKAMER. -4 september 1956 

JlJED. - BURGERLIJKE z,U<EN. - GETUIGEN. 
- DEWOORDINGEN VAN DE EED. 

In burgerUjke zaken, zijn de bewom·din
gen vctn de eed der get7tigen : « Ilc zweer 
de waarheid te zeggen >>, gevolgd door 
de aanroeping van de Godheid (1). (Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging, ar
tikel g5 en 262; besluit van 4 november 
1814, art. 1.) 

(SCHILLEMANS, 'l'. SELS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1956 gewezen door llet 
Hof van beroep te Brussel; 

In zover de voorzieniugen gericht zijn 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 127 van de Grand
wet, 262 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorclering en 1 van het koninklijk 
besluit van 18 september 1894, doordat 
het bestreden arrest aanleggers veroor
deelt wegens valse getuigenis in burger
lijke zaken, dan wanneer het proces-ver
baal opgesteld ter gelegenheid van het 

(1) BRAAS, P1'f;cis de proceduTe ci-vile, nr 1059; 
Repert. p1-at. ell·. belge, vo Enquete, nr 135. 

getuigenverhoor in het burgerlijk proces 
niet vaststelt dat aanleggers de eed heb
beu afgelegd in de door het kouinklijk 
besluit van 18 september 1894 bepaalde 
termen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitdrukkelijk er op wijst dat het door llet 
middel bedoeld proces-verbaal vermeldt 
dat alle getuigeu, en inzonderheid aanleg
gers, de volgende eed hebben afgelegd : 
cc Ik zweer de waarheid te zeggen, zo 
helpe mij God >> ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegeude dat de substautiele of 
op straf van uietigheid . voorgesehreveu 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

In zover de voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissiug over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat aauleggers geen . bij
zoncler mid del doen gelden; 

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

4 september 1956. - Vacantiekamer. 
Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelij7cl7tidende conchtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. 

VACANTIEKAMER. -4 september 1956 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. -
ARREST DA'l' HET VERZE1' VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING AFWIJST. - VER
OORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT 
SCHADEVERGOEDING INGEVOLGE ARTIKEL 1g6 
VAN HET WETBOEK VAN Sl'RAFVORDERING. -
VEROORDELING DIE ALLEEN DOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING KAN EN MOET 
UITGESPROKEN WORDEN. 

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING~ 
STELLING DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ JEGENS 
DE BEKLAAGDE TO'J' SCHADEVERGOEDING VER
OORDEEL'l' OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1g6 
VAN HET WETBOEK VAN Sl'RAFVORDERING. -
VERGOEDING WELKE UI'l'SLUITEND DE AAN DE 
BEKLAAGDE DOOR HET VERZET VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ BEROKKENDE SCHADE HER
STELT. 

go BINDENDE BEOORDELING VAN DE 
RECHTER OVER DE GROND. 
STRAFZAKEN. - ARRES1' DAT HET VERZET 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN BE
SCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING 
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A~'WIJST. - GEEN CONCLUSIES OMTRENT RET 
BEDRAG VAN DE AAN DE REKLAAGDE VERSCHUL
DIGDE VERGOEDING. - SDUVEI\EINE EEOORDE
LING OVER DIT EEDRAG DOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING. 

1° Artikel136 van het TVetboelv van st·raf
vordet"·ing legt het de lcwrnet' van inbe
sohuldigingstelling als pl'ieht 011 de bur
gerlijlce partij, die bij hnar vet'Zet tegen 
een besohiklcing van buUenvet·volging
stelling in het ongelijlc wot·dt gesteld, 
zelfs van fi-rnbtswege tot sohadwvergoe
ding te veroonlelen (1). Aileen fle lca
mer van ·inbesehitldigingsteiUng ve·rmag 
die veroo·rdeling 1tit te sprelcen. 

2° Voormelde sohadevergoeding heeft ~tU
sluitend tot doel het nadeel te herstellen 
hetwellc spnr.it ~tit het doot· cle b~trget·
lijlce pwrU:i ten ont'eehte aangetelcend 
verzet tegen cle besohilclcing van b~titen
vet'volgingsteUing; die vet',qoecl·ing bUjft 
vreemd aan het nadeel ontstaan v66r 
het ver.'i!et (2). 

3° Bij ontstentenis van oonolus·ies aan
gaancle het beflt·ag van het floor de biW
gerlijke pat·tij aan de belclaa,qde veT
sohuldigd herstel., wot·flt flit beclt·ag S07t
verein get'aamd cloot" fle lcamet' van in
besoh~tlcliging stelling (3) . 

(PYNAERT, 'f. STERCK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 mei 1956 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel; 

.Overwegende dat tegen het arrest en
kel wordt opgekomen in zover het, met 
verwerping van het door de burgerlijke 
partij Sterck aangetekend verzet tegen 
de op 10 december 1955 ten gunste van 
aanlegger door de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
verleende beschikking van buitenvervol
gingstelling, Sterck veroordeelt om aan 
elk der aanleggers een som van 50 frank 
schadevergoecling te betalen; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet toeliet te on
derscheiden : 1 o waarom het de schade
vergoeding welke het aan aanlegger toe-

(1) en (2) Raadpl. verbr., 4 juli 1949 (A•·•·. 
Verb?'., 1949, blz. 433; Btdl. en PASIC., 1949, 
I, 492); 13 februari 1950 (Arr. Verb1·., 1950, 
b!z. 381; Bull. en PASIC., 1960, I, 410). 

(3) Verbr., 10 juni 1942 (A1T. Ve1·br., 1942, 
blz. 74; Bull. en PASIC., 1942, I, 148). 

kent op 50 frank voor elke der beklaagden 
raamt, en 2° waarom het, enerzijds, een 
beschikking bevestigt welke akte verleent 
van het voorbehoud ten aanzien van het 
vorderen van schadevergoeding, welk 
voorbehoud door aanleggers was gemaakt, 
en, anderzijds, schadevergoeding toekent 
welke noch uitclrukkelijk noch feitelijk 
gevorderd was, en doordat het arrest 
dienvolgens op tegenstrijdige redenen 
rust : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 136 van het 
Wetboek van strafvordering het de ka
mer van inbeschuldigingstelling als plicht 
oplegt de burgerlijke partij, die bij haar 
verz2t tegen een beschikking van buiten
vervolgingstelling in het ongelijk wordt 
gesteld, zelfs van ambtswege, tot schade
vergoecling te veroordelen ; 

Dat het bedrag van het uit dien hoofde 
verschuldigde herstel souverein door de 
kamer van inbeschuldigingstelling wordt 
geraamd dewelke, bij ontstentenis van 
een eis of van conclusies dienaangaande, 
zoals ter zake, haar raming niet op bij
zondere wijze l)ehoeft te motiveren; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de in voormeld arti

kel 136 omschreven veroordeling tot scha
devergoeding, welke aileen de kamer van 
inbeschuldigingstelling vermag uit te spre
ken, het noodzakelijk gevolg van de af
wijzing van het verzet is ; 

Dat die schadevergoeding uitsluitend 
tot doel heeft het nadeel te herstellen 
spruitende uit het door de burgerlijke 
partij ten onrechte aangetekend verzet 
en, derhalve, slechts door dat verzet ont
staat; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling mitsdien zonder tegen
strijdigheid die schadevergoeding heeft 
kunnen toekennen, ofschoon zij de be
schikking van 10 december 1955 bevestig
de, welke aan aanleggers akte ervan ver
leende dat zij zich voorbehielden van de 
bnrgerlijke partij Sterck schadevergoe
ding te vorderen voor het alstoen aange
voercl, en gevolglijk v66r het verzet tegen 
meergemelde beschikking ontstaan na
deel; 

Waaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan slagen; 

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

4 september 1956. - Vacantiekamer. -
Voomitter, H. de Olippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V eTslaggever, 
H. Bayot. - Gelijlcl~tidende oonclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-genet·aal. 
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VACA!NTIEKAMER. -4 september 1956 I 

1° M!IDDlDLEN TOT VERBREKING. -
Sl'RAFZAKEN. - VOORZIENING DOOR BE
KLA~GDE. - :iHIDDEL VAN AARD EEN VERBRE
KING ZONDER VERWIJZING MEDE TE BRENGEN. 
- ANDER MIDDEL DA'J' EEN VERBREKING MET 
VEBWIJZING RECHTVAARDIG'l'. - VERPLICH
TING RET EERS'l'E ~HDDEL 'l'E ONDERZOEKEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
.JAARLIJKSE AANGIFTE DOOR EEN VENNOOT
SCIIA:P. - VENNOOTSOHAP IN VEHEFFENING. -

.ii.ANGIFTE NIE'l'TE,\HN VEHPLICH'l'END, 

3° INKOJVISTENBELASTINGEN. 
0NTS'l'ENTENIS VAN AANGlF'l'E. - BIJ ARTI
REL 77, PARAGRAAF 3, DER SAM.ENGESOHA
KELDE 'VETTE~ BETREFFENDE DE INROMSTEN
BELAS'l'INGEN VOOBZIENE HERHALEG. - VooR
WAABDEN. 

1° Het feU dnt een dam· de belclaagde tot 
staving van zijn voorziening inge1·oepen 
middel ·uan MLnl is de verb?'elcing teweeg 
te b1·engen rloch met ·oe1·wijzing, ont
slaat het hot er ·oan n·ie.t een anller in
geroepen midrlel te onderzoelcen het
wellc, zo het [!e[!ronrl is bevon(len, de 
verbrelcing zonrle1· verwij:zing Z01L te
weeg bren[!Cn (1). (Impliciete beslis
sing·.) 

2° De rloor art'ilcel 54, pMag?·aaf 1, van 
cle samen[!eschalcelde wetten voor[!e
sch1·even jaarlijlcse aangifte van cle in
l.:omsten nan de vennootschappen moet 
zelfs door een in 1Jereffening zijnde ven
nootschap ingedien(l ·worden. 

3° Opdat cle belasUngsclwlrli.r;e, d·ie in ge
brelue is geb!even de voo1·gesclweven 
aangifte in de inlcomstenbelasUngen in 
te dienen, z·ich ·in cle cloo1· a.1·tilcel ''17, 
para.g1·arL/ 3, ·van cle samengeschalcelde 
wetten voorziene staat van herhaling 
zou bevinden, is het vereist dat hij er 
zich van ontlwnden heeft de aangifte 
in te dienen met het voornemen de be
lasting te ontd·uUcen. (Wet van 8 maart 
1951, art .. 'll.) 

(HORNEBECQ, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'rER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

' HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 
-----------

(1) Verbr., 18 mei 1953 (Art·. J!e,·br., 1953, 
biz. 641; Bull. en PAsrc., 1953, I, 724); 4 octo
ber 1954 (A1"1'. Vet·b1·., 1955, biz. 43; Bull. en 

.PASIC., 1955, I, 62). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 54 der samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het arrest aan
leggers veroordeelt om .zich ervan ont
houden te hebben voor de vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam « Horne
becq et Demay l>, waarvan zij de beheer
ders zijn, een aangifte in de inkomsten
belasting over het dienstjaar 1954 in te 
dienen, dan wanneer hetzelfde arrest 
vaststelt dat de vennootschap sedert 1 ja
nuari 1953 haar zaken gestaakt had : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de vennootschap, waarvan aanleggers 
de organen zijn, sedert 1 januari 1953 in 
staat van verei'f'ening was en het nog was 
op het einde van het jaar 1954; 

Overwegende dat, waar het beslist dat 
aanleggers derhalve, naar luid van arti.. 
kel 54, paragraaf 1, lid 3, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
sten!Jelastingen, ertoe gehouden waren de 
in de vorige lec1en van hetzelfde artikel 
omschreven aangifte, dit wil zeggen een 
aangifte in de inkomstenbelasting in te 
clienen, !let arrest voormeld artikel 54 
paragraaf 1, juist toegepast he eft; ' 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest steunt 
op de staat van herhaling waarin aan
leggers zich zouden bevonclen hebben, 
zonder de vaststellingen te doen welke 
l1et aanwezig zijn van de staat van her
haling doen blijken 

Overwegende dat aanleggers vervolgd 
waren ter zake van, met overtreding van 
artikel 54, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
sten!Jelastingen, << zich ervan onthouden te 
hebben in de vastgestelde termijn de aan
gifte terug te zenden welke voor het 
dienstjaar 1954 moest worden overge
legd )) ; dat, na de telastlegging bewezen 
te hebben verklaard, de eerste rechter 
hen elk tot een geldboete van 10.000 frank 
of twee maamlen vervangende gevange
nisstraf veroordeelde, bij toepassing van· 
artikel 77, paragrafen 1 en 3, van dezelfde 
samengeschakelde wetten; dat het arrest 
deze beslissing bevestigd heeft om reden 
dat « vermits de beklaagden zich in staat 
van herhaling bevinden, de door de eer
ste rechter uitgesproken straffen wette
lijk zijn >> ; 

Overwegende, voorzeker, dat naar luid 
van lid 2, van voormeld artikel 77, para
graaf 3, «in geval van herhaling, de geld
boete niet minder dan 10.000 frank mag 
bedragen >> ; 

Overwegende echter dat artikel 77, pa
ragraaf 3, enkel toepasselijk is op diegene 
die zich ervan onthouden heeft de ver-
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eiste aangi-fte in te dienen «met het voor-~ 
nemen de belasting te ontduiken ll ; 

Overwegende dat dit element van de in
brenk noch cloor het bestreden arrest, 
noch door het bij het bevestigd vonnis 
wordt vastgesteld; 

Dat mitsdien het arrest het in het mid
del aangetluid artikel 97 van de Grondwet 
en artikel 77, paragrafen 1 en 3, van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen geschonden lweft; 

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; 
laat cle kosten fie Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

4 september 1956. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, II. de Clippele, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Verslag_qever, 
H. Neveu. - Gelijlcl~tidende concl-us1-e, 
H. Raoul Hayoit de 'l'ermicourt, procu
reur-generaal. 

VACANTIEKAMER. -4 september 1956 

1° VERKEER. - MISDRIJF. - PnocEs
VERBAAL BEWI,TS OPLEVEREND TO'l' BEWI.JS VAN 
RET 1.'EGENDEEL. - YOORWEilP VAN DIE BE
WIJSKRACH1'. 

2° BEKEN'l'ENIS.- S'rRAFZAKEN.- BUR
GERLIJKE VORDERING. - DE STRAFHECHTER 
MAG ZIJN OVER'rUIGING VORl\illN ZONDER ACH'l' 
TE SLAAN OP DE BEWIJSKRACH'l', WELKE RET 
BURGERLIJK WE'rBOEK AAN DE BEKEN'rENIS 
HECHT. - Ul'l'ZONDERING. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. ~ MIDDEL AANVOEREND DAT DE 
RECH'l'ER IN l•'El'l'E DE BEWIJSMIDDELEN YER
KEERD HEEFT BEOORDEELD. - HOF ZONDEH 
MACHT OM DERGELIJK TOEZlCHT UIT TE 
OEFENEN. 

1° De bewijskracht dam· a?·t-i1cel 4 van de 
wet van 1 lt'!t!J'!tstus 1899 toegelcend aan 
z·e1ce1·e processen-verbaal wellce een in
breulc acm de wet of aan de reglementen 
bet?·effende het ve1·1ceer vaststeilen, be
treft enlcel de mate?"iele vaststeu-tn,qen 
van de verbalise1·ende beambten en niet 
de oprechthe-id van de door hen opgeno-

-------------------

(1) Over de voorwaarden vereist opdat een 
bij artikel 4 der wet van 1 augustus 1899 voor
zien proces-verbaal tot het tegenbewijs be
wijskracbtig weze, zie verbr., 17 maart 1952 
(Arr. Ym·b•·., 1952, blz. 386; Bull. en PASIC., 
1952, I, 439, en conclusies van de heer eerste 
-advocaat-generaal R. Hayoit de Termicourt). 

me-n verlclaringen of van de juisthei d 
vcm de hun aangegeven feiten (1). 

2° Behoudens in de bij a1·tilcel 16 van d. e 
wet van 17 april 1878 voorziene gevalle-n 
vermag de skafrechter, zelfs wanneer 
hi_j over lle burgerlijlce voTdering 1ti't
sprartlc cloet, zijn ove-rtui_qin_q te vonne·n 
zonde-r, wat betrett een belcentenis 1:an 
de belclaagde, acht te slaan op cle bc
wijslc-racht welke het bnrgerlijlr. Wet;
boelc, aan een belcentenis hecht (2). 

3° Het hof ve?·mag n1:et nn te gaan of de 
1·echte1· over lle g1·ond de hem ove1·ge
legde bewijselementen goerl of verlceerd 
in jeite heett beoordeeld (3). 

(LEBON, T. BALTHASAR'f.) 

ARBES'l'. 

RET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 maart 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing, gewezen over de publieke 
vordering, ingesteld : 

a) Tegen verweercler 

Overwegenclc dut de voorziening niet 
ontvankelijk is, aanlegger, burgerlijke 
partij, niet tot de kosten van die vorde
ring veroorcleeld zijncle; 

b) Tegen aanlegger : 
Overwegende dat de voorziening bij ge

brek aan belang niet ontvankelijk is, 
daar aanlegger vrijgesproken werd ; 

Tn zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing, gewezen over de door 
aanlegger tegen verweercler ingestelde 
burgerlijke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 154 en 189 van 
het Wetboek van strafvordering, en 4 
van de wet van 1 augustus 1899 op de po
litie van het verkeer, cloordat het bestre
den vonnis, door verweerder vrij van elke 
verantwoordelijkheid voor het litigieus 
ongeval te verklaren, de bewijskr~cht 
heeft miskend van het in het dossier be
rustend processen-verbaal van de politie, 
waaruit blijkt dat verweerder bekend 
heeft niet zijn uiterste rechterkant ge
houden te hebben : 

---------~ 

(2) Verbr., 2 december 1940 (Arr. Verbr., 
1940, blz. 128; Bull. en PASIC., 1940, I, 309); 
19 mei 1952 (Ar•·. Yerb,·., 1952, blz. 525; B-ull. 
en PASIC., 1952, I, 604). 

(3) Verbr., 17 october en 28 november 1955 
(sup.-a, blz. 106 en 238; B-ull. en PASIC., 1956, 
I, 133 en 294) . 
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Overwegende, enerzijds, dat de in arti
kel 4'·van de wet van 1 augustus 1899 om
schre\'en processen-verllaal, volledig be
wijs Qpleveren, zolang het tegendeel niet 
13ewezen is, van de materH\le vaststellin
gen van de verbaliserende beambten, 
maar niet van de oprechtheid van de door 
hen opgenomen verklaringen of van de 
juistheid van de hun aangegeven feiten; 

Overwegende, anderzijds, dat, behalve 
het ten deze vreemde geval, omschreven 
in artij;:el 16 van de wet van 17 april 1878, 
de strafrechter zijn overtuiging mag vor
men zonder acht te slaan op de bewijs
kracht, welke het Burgerlijk Wetboek 
aan de bekentenis hecht; 

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

(le schending van artikel 12, 1, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 op de 
verlreerspolitie, daar de elementen van 
het dossier het bewijs opleveren dat ver
weerder zijn rechterkant niet hield, over
eenkomstig het voorschrift van dit arti
kel: 

Overwegende dat het hof niet vermag 
na te gaan of de rechter over de grond 
de hem voorgelegde bewijselementen goed 
of verkeerd in feite heeft beoordeeld; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het op de rechtbank rustte 
te zeggen of elke der beklaagden wel zo 
ver rechts als mogelijk op de rijbaan 
reed, wat zij niet gedaan heeft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat cen twijfel blijft heersen 
nopens de aan beide · beklaagden toege
schreven fouten en uit die vaststelling af
leidt dat die twijfel aan elke der beklaag
den ten goede moet komen; 

Dat het vonnis, derhalve, regelmatig 
gemotiveerd is en dat het middel in feite 
niet opgaat; 

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

4 september 19i:i6. - Vacantiekamer. ,_ 
Voorz'itte·r, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1· 
H. Bayot. - Gelijkluidende conclusie' 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu~ 
reur-generaal. - Pleite·r, H. Voisin (van 
het Hof van beroep van Luik). 




