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verbreking en verweerder tot de andere 
helft. 

30 november 1956. - 1 6 kamer. - Vom·
zitter H. Wouters eerste voorzitter. -
VeTsl~ggeveT, H. B~yot. - Gelijkluiclende 
eonolusie, H. l\'fahaux, advocaat-generaal. 
- Ple'iteTs, HH. Struye en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. ~ 3 december 1956 

1o HERZIENING. - NIEuw FEI1'. -.:_\F.

REST BIJ HE'l'\VEI.IC HE'l' HOE' VAN BEllOEP, 
GELAST DE ZAAR 'l'E O~DERZOEKEN, Z.LJN AD
VIES UI'l'BREI\"G'l'. - CON'l'ROLE VAN HE'l' 

I-JOI-' \"A~ VERRREKING. - BEPERICINGE~. 

.2° HEHZIENING. - Nmuw FEI'l'. 
-VTIAAG TOT HERZIENil"iG VAN EEN AHHEST VAN 

HET HOF VAN ASSISEN. - 0NDERZOEK DOOR 
EEN HOF YAN BEROEP. - AR'l'IKELEN 317, 
318 EN 372 VAN HE'l' VV...-E'l'BOEK VAN S'l'I-!Ali'i'OR

DERli.\'G NIE'l' 'l'OEPASSELIJIL 

:Jo RECHTERLIJKID ORGANISATIE.-
0PENBAAR MINIS'l'ERIE. - HERZIENING. -
Vn.AAG TOT HERZIENING VAN EEN AHllES'l' VAN 
HET HOF VAN ASSISE'!. - ZE'l'EL VAN HE'!' 
OPK'\BAATI niiNIS'l'EHIE DEZET DOOR DEZELFDE 
l\fAGISTRAA'l' YOOR HET 'HOF VAN ASSISEN EN 
'..'OOH HET 1-IOH' YAN BEROEP, \l,~ELK DE VRAAG 

ONDEHZOEKT. - 'VETTELIJKHEID. 

±0 HERZlENING. - Nmuw FEI'l'. - ON
GUNS'l'IU ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP. -
GKHO'l'IVEElm ADVlEtl UI'l'GEIJ1UCH'J' NA RE
GEL:aiA'l'IG O~DERZOEK. - VEitWERPING VAN 
DE VRAAG. 

1 o De cant-role Tan het II of van verbreking 
o1;er het an·est, lli.i hetwelk het hof 
van lJeroev het acl'l:ies nitlJ1·engt over 
~en vraag- tot herzieninf!, clTaagt enkel 
01:er cle overeenl"omsUghelrl met de wet 
van het cloo·r rlit hot geclane oncleT
zoel;; (1). (Wet h. Yan strafY., art. -145.) 

2° De rwocedure 'WOT het hot van liemep, 
wclk ecn vranr; tot her.ziening onder
zoelct vwn een cloor het hot van assisen 
w,U[!CS]lTOl.:en VOTOO'I"deUng is niet be
hee1"8t floor cle regelen eigen aan cle voor 
die reohtsmrwht gevoenle prooednre, na
melijlc (/oar cleze van de artilcelcn 317, 
818 en 3~·2 van het lYetboelc van st'l"af
'l:Orclerin.q. 

:3° Geen wetsliepaUng verbiedt cle ma
gistraat clie cle zetel van het openli!Ia1" 
min·isterie v66T het hot van assisen heett 

(1) Verbr., 20 september 19iS (A>T. Ye,.b-r., 
1948, blz. 432); 5 januari 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 302) ; 17 october 1955 (ibid., 1956, I, 
130). 

bezet, alii openbnar 1winisterie te zetelen 
v66T het hof vnn beroep, wellc cle vma,!J 
tot he1·zien·ing van een (loor het hot van 
assisen 1/oit[!eSproJ,,en TeroonlelinrJ on
dcrzoekt (2). 

±0 Op het gemotiveenl aclTies 'l:an het 
hof van beroep, ove1·eenkomstig a1·ti
lcel -i45 van het Wetboek vnn str-nfvor
clering gegeven, clat er geen grana is 
tot he1·zien'iny, ·rerwerpt het Hot '!:an 
TCJ"IJ'i"ek'in.q de Vntlt[f (3). 

(DE LAERE.) 

AlWES'l' (±). 

H!DT HOB'; - Gelet 011 het bestreden 
arrest, op 2 september 1!Jii[i gewezen waar
hij bevolen werd dat tloor het Hof Vlln 
beroer> te Gent zal woruen oyergegaan tot 
het omll'rzoek over Lle aanvraag tot her
ziening Yan de VProordcling tot !evens
lange dwangarbeiU, tegen aanlegger uit
gesproken op 8 november 1950 door het 
hof van assisen der provincie Oost-Vlaan
deren, wegens moord ov Jeannette Stan
daert; 

Gezien het ondPnloek door het Hof van 
beroep te Gent gedaan; 

Qyerwegende dat, luidens artikel 445, 
van het Wetboek van strafvordering het 
hof enkel client na te gaan of dit onder
zoek overeenkomstig de wet, is geschied; 

Overwegemle dat het hof dus van de 
grieven betreffende. de regelmatigheid van 
het Yooronderzoek en van de vrocedure 
v66r het hof van assisen, niet vermag te 
kennen; 

Overwegende clat uit de stukken van de 
procedure niet blijkt dat enige wetsbepa
ling zou miskend geweest zijn tijdens het 
vooronderzoek over de nieuwe feiten; 

Qyerwegende dat, wat de procedure 
v66r het hof van bcroep betreft, aanlegger 
de schending van de artikelen 317, 318 en 
372 van het Wetboek van strafvorderiug 
inroept; 

Overwegende dat nit c1e stukken van de 
procedure niet blijkt dat - zoals aanleg
ger het beweert - het hof van beroep zou 
hebben beslist dat de rechtspleging v66r 
het hof van assisen diende te worden toe
gepast of dat het die rechtspleging werke
lijk zou hebben toegepast; 

(2) Verbr., 25 october 1897 (Bull. en PASIC., 
1897, I, 306). 

(3) Verbr., 17 october 1955 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 130). 

('1) Het arrest wellc bevolen !weft dat de 
vraag zou worden onderzocht werd op 2 sep
tember 1955 gewezen (Bull. en PAsrc., 1955, I, 
1273). 

.. 1 
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Overwegende clot voormelde wetsbepa
lingen, waarvan aanlegger de schending 
inroept, die enkel de rechtspleging v66r 
het hof van assisen betre:ffen, ter zake niet 
toepasselijk war en; 

Overwegende dat geen wetsbepaling be
lette dat dezelfde magistraat, clie de de
batten v66r het hof van assisen had bijge
woond en tegen aanlegger de toepassing 
van de straf had gevorderd, als openbaar 
ministerie zou optreden in het onderzoek 
van de aamTaag tot herziening van het 
arrest door gezegd hof van a~sisen gewe
zen-
O~erwegende dat het hof van beroep 

souverein beoordeeld heeft of de nieuwe 
onclerzoell:smaatregelen, door aanlegger 
gevraagd, noclig waren en of de nieuwe 
feiten door hem ingeroepen afdoend ge
noeg waren om tot herziening aanleiding 
te geven; 

Overwegencle tlat uit de stukken van de 
procedure blijkt dat de rechten der verde
diging geeerbiedigcl werden; dat het on
derzoek v66r het hof van beroep overeen
komstig de wet is geschied; 

Gelet op het met redenen omkleed ar
rest, door het Hof van lleroep te Gent op 
21 juni 1956 gewezen, waarllij dit hof het 
aclvies uitbrengt dat er geen grond is tot 
herziening; 

Gelet ov artikel 445, vierde lid, van 
/ het Wetlloek van strafvordering, gewij

zigc1 door de wet van 18 juni 189±; 
Om die redenen, verwerpt de aanvraag 

tot herziening; veroordeelt aanlE'gger tot 
de kosten. 

'! december 1956. - 2° kamer. - Voor
zitter en ve1·sla,ggcver, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
liji.;Mtirlcnde conclnsie, H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 december 1956 

1o CONl!'LICT VAN BEVOEGDHEID.
BURGERLIJKI<: ZAKEN.- VORDERING ACHTER
EENVOLGENtl INGES'l'ELD VOOR EEN RECHTBANK 
VAN DE RECHTERLJJKE ORDE EN VOOR DE 
RAAD VAN STATE. - BESLISSING VAN ONBE
VOEGDHEID DER RECH'l'BANK GES'l'EUND OP DE 
o";:STANDIGHEID DA'l' HE'!' GESCHlL AAN DE AD
MINIS'J'RATlEi'E REOR'l'SMACHT ONDERHORTG 
IS. - BESLISSING VAN ONBEI'OEJDHEID VAN 
DE RAAD VAN STATE GESTEUND OP DE OMSTAN
DIGHEID DAT HEel' GESCHIL ONDERHORIG IS 
AAN DE RECH'l'BAiYKEN VAN DE RECH'l'ERLIJKE 
ORDE. - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GE
WIJSDE GEGAAN. - VERZOEKSCHRIF'l' TOT 
'l'OEL.\~ING OM VOOR DE VERENIGDE KAMERS 
VAN Hl!.l' HOF 'l'E DAGEN. - VERZOEKSCHRIF'l' 
INGES'l'ELD VOLGENS DE PROCEDURE 'l'OEPASSE-

LIJK OP DE AANVRAGEN TOT R.EJELING VAN
RECH'l'SGEBIED IN BURGERLIJKE ZA:KEN. -
TOELA'l'ING GEGEVEN DOOR DE 'l'WEEDE KAMER 

VAN RET HOF. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
BURGERLIJKE ZAKEN. VERZOEK~ 

SCHRIF'l' TOT 'l'OELA'l'ING OM 'l'E DAGEN. -
VERZOEKSCHRIF'l' SAMENHANGEND OF BIJK0-
1>lEND '!'EN OPZICH'l'E VAN EEN VERZOEKSCHRIFT 
'1'01' 'l'OELA'l'ING 0~£ TE DAGEN '!'EN EINDE OVER 
EEN GESCHIL VAN BE\TQEGDHEID 'l'E BESLISSEN. 
- TOELA'l'ING OM VOOR DE VERENIGDE KAMERS 
'l'E DAGEN. 

1" Op een vM·zoclcsch·rift tot regeling van 
bevoegrlheid, ingesteld volgens rle proce
au.re toepasscl-ijlc op de VCTZOelcschl·if
tcn tot regeUng va1t ·rechtsgebied in b~tr~ 
[!c·rUjke zalven aoo1· ecn partij aan een 
vonle1·ing, achtercenvolgens ·ingcleirl 
voor een 1·echtbwnlc vrtn de 1·echterlijlce 
orde en t:6M rle Raad van Stctte, inclien 
clie beide 1·echtsmachten, bij beslissingen 
in lc1·acht van gewijscle gegaan, zich on
bcvoeucl hebben vcrlclanrd, de eerste 
omrlat de zaak aan ecn c•dminist·ratieve 
·rechtsmacht oncle·rhor·ig was, de tweede 
011ulnt rlc zaa./c cutn de 1·echtbnnlcen van 
rle rechte·rlijlce orde onrle1·hoTiy was, 
geeft cle tweede learner -unn het hot toc
lnt-ing voor rle veren·igde lcnrncrs de te~ 
genpn1·Uj te rlagen. (Wet van 23 decem
ber 1916, art. 20, par. 2; wet van 
25 maart 1876, art. l!l, 2°; Wetboek van 
rechtsvordering, art. 36±.) 

2° 1•V nnncc1· een veTzoelcschrift tot toeln· 
ting om te clngen ·in znlce regeling vnn 
rechtsgeb'ied snmenhnn[lend of bijlco
mend is ten opzichtc van ecn verzoelc
schrift tot toelnting om te dngen in znke 
regaling vnn bc1Joegclheid, geeft de twee
fle Ieamer 'ca-n het hot toelating v66r de 
·ve1·en·i,qde lcame1·s te dngen, zelts wnt de 
·regcl'ing vnn rechtsgebiecl betrett (1). 

(JESZURIAN, T. BELGISCHE STAAT.) 

ATI.RES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van bevoegdheid en 
van rechtsgebied ingediend door M•r Si
mont, aclvocaat bij het Hof va~ verbre
ll:ing, die verzoeker Ismar Jeszunan verte
genwoordigt; 

Gelet op de artikelen 106 van de Grand
wet 20 van de wet van 23 december 194.6 
hou~lende oprichting van een Raacl vm1 
---- ----------------------

(1) V ergel. wanneer het hof enkel kennis t.e 
nemen heeft van een verzoekEchrift tot toela
ting om te dagen inzake regeling van rechts
gebied, verbr., 2± november 1952 (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 172). 
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State, 19, 2°, van de wet van 25 maart 
1876, 3.64 en 365 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering; 

Overwegende dat, zich beroepend op 
z1.1n hoedanigheid van werkweigeraar 
voor de vijand, en steunend op artikel 17 
van de besluitwet van 24 december 19"l6, 
verzoeker de vergoeding heeft gevorderd 
van de stoffelijke schaden welke hij be
weert persoonlijk geleden te hebben als 
werkweigeraar om wille van zijn recht
streekse verzetbedrijvigheid en naar aan
leic1ing van de door de bezetter getroffen 
maatregelen; 

Overwegende dat zijn aanvraag, door 
het vereffeningscomite der weerstandgroe
peringen afgewezen, achtereenvolgens ter 
I•ennis werd gebracht van de vrederechter 
van het eerste kanton te Brussel, volgens 
de rechtspleging betreffende de militaire 
opeising·en, van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel en van de Raacl van 
State; clat die drie rechtscollege.s zich 
respectievelijk op 4 november 1954, 1 april 
1955 en 9 maart 1956 onbevoegd rat·ione 
mate1·iae hebben verklaard; 

Overwegende dat de vrederechter zijn 
beslissing gesteund heeft hierop clat de 
zaak binnen de bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg viel; dat deze 
rechtbank beslist heeft dat de zaak om1er
horig· was aan een administratieve rechts
macht; flat de Raad van State zich onbe
voegd heeft verklaard om reden dat de 
wet de rechtbanken van de rechterlijke 
macht als rechters stelt ter beslechting van 
het geschil ; 

Overwegende dat die beslissingen kracht 
van gewij<Sde verkregen hebben; dat zij 
een negatief conflict van bevoegdheid en 
van jurisdictie schijnen tot stand te !Jren
gen en dat er aanleiding schijnt te be
staan tot regeling van bevoegdheid en van 
rechtsgebied; 

Om die redenen, verleent aan verzoeker 
toelating om de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de :Minister van de volks
gezonclheid en van het gezin, te dagvaar
den, ten einde van regeling van bevoegd
heid en van rechtsgebied voor de terecht
zitting van de verenigde kamers van het 
hof van 9 jannari 1957 te 9 u. 30 's mor
gens; beveelt dat het verzoekschrift aan 
de Belgische Staat zal medeg·edeeld wor
den; behouclt de kosten voor. 

3 december 1956. - 26 kamer. - TToo·r
r~<·itter, H. Fettweis, voorzitter.- l1e1·slag
geve!·, H. Valentin. - Geliilcluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite·r, H. Simont. 

\'ERBR., 1957. - ]5 

2c KAMER. - 3 december 1956 

1° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954. - BESTUURDER DIE LINKS WIL AF
SLAANJ ZIJN INZICH'l' HEED"!' LA'l'EN RENNEN 
EN ZICH NAAR LINKS HEEF'l' BEGEVEN. -
STILS'l'AANDE OM 1'E3ExiOE'l'KO:M:END VERKEER 
NIE1' 'l'E BELE'l"l'EN. - WEER AANZETTENDE. -
BEWEGING VOORZIEN DOOR ARTIREL 25, 2, 
U, EN NIE'l' DOOR ARTIKEL 17 VAN GEZEGDE 
CODE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
S'I'HAFZAKEN. - AANLEGGER \VELKE NIE'f 
PARTIJ WAS VOOR DE REOHTER IN BEROEP. -
VoORZIENING TEGEN DE DOOR DEZE LAATS'l'E 
GEWEZEN BESLISSING. - NIE'l'-ONT\'ANKELIJK
HEID. 

1° Wanneer een best1.mrde1·, d·ie na(W links 
wil afslaan, z·ijn voornemen voo1·at lcen
/Jctar maalct, zich naa1· linlcs heeft bege
ven en heett stU yestawn ten eincle het 
te[!cmoetkomend verlceer n·iet te belet
ten, is de be·werting d·ie hij nade·rhand 
·nitvoert door weer aan te zetten [!een 
manrmtvTe in de zin vnn a1·tUcel 17 van 
rle We{!code van 8 np1·il1951;, doch blijft 
behee1·st door a.rtilcel 25, 2, b, van die 
code (1). 

2° Is niet ontvankelijl;; de voomienin{! van 
een pe1·soon wellce n·iet pa1·Uj is ue
weest v66·r de rechter in beroep en te
gen dewelke de besliss·in_q van die rech
ter, door de vooTziening best1·eden, geen 
beschiklcing inhoudt (2). 

(LAJ\IARCHE EN N. V. << 'l'EX'l'ILES DE PEPINSTER ll, 

'1'. JULEMON'l' EN DURY.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het !Jestreden 
vonnis op 3· februari 1956 in hoger !Jeroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Vervier<S; 

I. Over de voorziening van Lamarche, 
!Jeklaagde : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wet!Joek, 17 en 21 van 
het koninkli.ik besluit van 8 april 1954 
houdende Algemeen Reglement op de poli
tie van het wegverkeer, doordat het !Je-
streden vonnis eerste aanlegger zowel op 
straf als op burgerli.ik ge!Jied veroorcleelt, 
alhoewel het vaststelt dat verweerder Ju-

(1) Raadpl. verbr., 1 october, 5 en 19 no
vember 1956 (B11ll. en PAsrc., 1957, I, 73, 235 
en 288). 

(2) Raadpl. verbr., 3 november 1950 (An·. 
Verb1·., 1951, biz. 91; 20 september en 29 no
vember 1954 (B1tll. en PASIC.,. 1955, I, 23 en 
285). 
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lemont die het vrijspreekt en die, aan een 
luuispunt, een manamvre naar links wil
lende uitvoeren, rijbeweging welke hij 
begonnen had door zich naa r het midden 
van c1e rijweg te begeven, zijn voertuig 
tot stllstand gebracht heeft om een uit 
tegenoverg·estelde richting komend voer
tuig door te laten, dan wanneer, blijven 
staan zijnde en opnieuw zijn beweging 
naar links hernemend, de beklaagde Jule
mont de doorgang moest verlenen aan 
Lamarche clie, normaal zijn weg vervol
gem1, dienvolgens, en in strijd met het
geen het bestreden vonnis beslist, het 
recht had J nlemont naar links in te halen; 

A. A.angaande de beslissing op de pn
blieke vordering gewezen : 

Overwegende dat de enkele aan aanleg
ger toegepaste straf gereehtvaardigd is 
door de inbreuk op artikel 2G, 1, van de 
vVegcode in zijn hoofde bewezen ver
klaard; 

Dat het middel, ware het gegrond wat 
de telastlegging betreft welke het aan
dnidt, clit wil zeggen de inbreuk op arti
kel 21, 1, alinea 2, van hetzelfde Wetback, 
de verbreking met zich ·niet zou knnnen 
llrengen; dat het dienvolg·ens, bij gebrek 
a an belang niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de snbstantH~le of 
op st1~af van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormcn werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstlg de wet is ; · 

B. A.angaande de be,slissing gewezen op 
de tegen aanlegger ingestelde bnrgerlijke 
vonlering : 

Overwcegende dat het middel er zich toe 
beperkt te beweren dat verweerder Jule
mont die, om links af te slaan zich gedra
gen had naar de vereisten van artikel 25, 
2, b, van de Wegcode van 8 april 1954, 
doch die, in het midden van de rijweg ge
komen, er een tijd had blijven staan, de 
verplichting had toen hij weer aanzette 
en bij toepassing van artikel 17 van het
zelfde Wetboek, de doorgang v·rij te laten 
voor aanlegger, die, normaal zijn weg ver
volgend, hem naar links inhaalde; 

Overwegende dat door de Wegcode llij
zonder gereglementeerde manwnvres bui
ten het toepassingsveld vallen van arti
kel 17 van die code; dat, namelijk, de
gene clie correct de door artikel 25, 2, b, 
van clit Wetboek voorziene rijlleweging 
nitvoert geen door artikel 17 beheerste 
beweging nitvoert; 

Overwegende dat, daar verweerder Jnle
mont, volgens de vaststellingen van de 
rechter over de grond, zich naar de bepa
lingen van artikel 25, 2, b, gedragen had 
zi.in manwnvre clienvolgens bniten het toe
passingsvelcl van artikel 17 viel; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

II. Over de voorziening van Lamarche 
in zover de voorziening gericht i•S tegen 
het vonnis naarmate cUt << aanlegger )) 
van zijn aanstelling van bnrgerlijke par
tij )) afwijst; 

Overwegende dat nit enig stnk waarop 
het hof vermag acht te slaan niet blijkt 
dat de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie ze gericht is ; 

Dat ze, dienvolgens, niet ontvanke
lijk is; 

III. Over de voorziening van naamloze 
vennootschap Textiles c1e Pepinster : 

Overwegende dat de eerste rechter aan 
aanlegger Lamarche sommen lweft toege
kend die door aanlegster gevorderd wer
den alt1ns niet statnerend over de vraag 
van deze ; dat nit enig stuk van de reehts
pleging waarop het Hof vermag acht te 
slaan, 1'\iet blijkt clat aanleg.ster hoger 
beroep zpn ingesteld hell ben; dat de door 
verweerders Jnlemont en Dnry ingestelde 
beroeven nitslnitend ingestelc1 werden te
gen Lamarche, en niet tegen aanlegster; 

Overwegende dat aanlegster aldns v60r 
de conectionele rechtbank, zetelenc1e in 
graad van hog·er beroep, geen betrokken 
vartij meer was ; 

Dat het bestreden vonnis te haren laste 
geen enkele veroordeling nitspreekt; 

vVaarnit volgt dat de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwervt c1e voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten. 

3 december 1956. - 2" kamer. - F oor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslao
yever·, H. Valentin. - Gelijltoluiclencle corl
clusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Vau Leynseele en della 
Faille cl'Huysse. 

2" KAMER. - 3 december 1956 

VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL 1954, 
ARTTKEL 33. - DRAAGWIJDTE. 

Ar·tikel 33 van cle W eycocle van 8 april 
1954, volgcns hetwellc fle stilstancl clet" 
voer·tnigen verboflen is in cle oevallen 
flie het voorziet, becloelt enlcel cle stil
staanlle voertnigen in cle zin van ar·ti
kel 2, 20°, van clie cocle. 

(MONIER, T. CUSSE.) 

ARREST. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 mei 1956 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Bergen in ha
ger beroep nitspraak doende; 
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Overwegende dat de voorziening beperkt 
is tot de beslissing waarbij aanlegger ver
oordeeld is op de publieke vorclering en op 
de burgerlijke vordering tegen.~hem inge
steld wegens in brenk op artikel 33, 3°, a, 
van het koninklijk beslnit van 8 april1954 
houdende Algemeen Reglement op de poli
tic van het wegverkeer (telastlegging I) ; 

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

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 2, 20°, en 33, 3°, a, 
yan de Wegcode van 8 april 195!, doonlat 
het bestreden vonnis annlegger veroor
deelt om de tweede van die bepalingen 
overtreden te hebben, hoewel althans im
pliciet erkennend clat hij zijn voertuig 
niet tot stilstancl gehracht had gednrende 
de tijcl nodig voor het in- of nitstappen 
van personen of voor het Jaden of lassen 
van zaken, en <lit om reden dat de telast
legging niet de stilstaande toestand van 
het voertuig (l'etat d'arret) bedoelde, cloch 
de handeling het te doen stilhonden (!'ac
tion cle l'arreter), dan wanneer voormeld 
artikel 33, 3°, het feit niet bedoelt stil te 
houden, doch dat het voertuig tot « stil
staan >> te brengen naar de zin van arti
kel 2, 20° : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanleggers veroordeling, wegens inbreuk 
op artikel 33, 3°, van de Wegcode van 
8 april195!, stennt op de gronden dat «nit 
de verklaringen van beklaagden Winant 
en Monier zelf blijkt dat laatstgenoemde 
zijn voertuig deeu stilhouden naast dat 
van de eerste om een paar woorden te wis
selen »,; << dat hij tevergeefs betoogt dat 
hij omwille vail die stilstand niet schulclig 
is aan de eerste hem ten laste gelegde in
brenk, wijl de stilstand niet de tijdruimte 
heeft ge'dunrd die nodig is voor Een in
of nitstappen van personen of voor een 
laden of lassen van zaken »; << dat dit wel 
het in de reglementaire bepaling omschre
ven criterium van het stilstaand voertuig 
is, doch dat de telastlegging niet de stil
staande toestancl van een voertnig bedoelt, 
maar de handeling het te doen stilhonden, 
dat, gezien ue plaatsgesteldheid, de han
deling zijn voertuig te doen stilhonden 
voor Monier culpoos was, dat die hande
ling geoorloofd zan geweest zijn indien 
zij geboden ware door het naleven van de 
regels op het wegverkeer of door het ver
mijden van een schade; dat, in casn, dit 
stilhonden niet geboden is geworden door 
de vereisten van het verkeer doch door de 
nooclzakelijkheid voor beklaagde zich met 
een persoonlijke aangelegenheid, die ann 
het verkeer vreemd was, bezig te han
den»; 

Overwegende dat, volgens artikel 2, 20°, 
van de Wegcode van 8 april 1954, onder 

<< stilstaand voertuig » (vehicule it I' arret 
in de Franse tekst) verstaan wordt << een 
voertuig dat niet Ianger stilstaat dan no
dig is voor het in- of uitstappen van per
sonen of voor het laden of lassen van za
ken »; 

Waaruit volgt aat, voor de toepassing 
van dat reglement, een tot stilstancl ge
bracht voertuig (vehicnle arrete) niet 
noodzakelijk een stilstaaml voertuig (vehi
cule a I' arret) is; 

Overwegenrle clat de artikelen 32 en 35 
van de Franse tekst van dezelfcle code, 
welke clam·in stnan onder de rullriek <r ar
ret et stationnement », enkel cle (( vehi
cules a !'arret on en stationnement » be
cloelen; dat, zo artikel 33 llepaalt clat « l' ar
ret des vehicnles )) verboden is in cle geval
len welke het aanduidt, niettemin uit de 
plaats welke dit artikel in het reglement 
inneemt blijkt dat het slechts de stil
staande voertnigen (vehicnles a l'arret) 
betreft, - dit wil zeggen de << voertnigen 
die niet Janger stilstaan clan no dig is voor 
het in- of uitstappen van personen of voor 
het laden of lassen van zaken » en niet elk 
tot stilstand gebracht voertuig of elke be
stunrder die stilhondt; 

Overwcgende, mitsuien, dat door de ten 
laste van aanlegger wegens inbreuk op 
nrtikel 33, 3°, a, nitgesproken veroorde
ling te steunen op Lle vaststelling dat hij 
zijn voertnig tot stilstand had gebracht 
om een paar woorden te wisselen, en op de 
beschonwing dat << volg·ens de plaatsge
steldheid de hancleling zijn voertuig te 
doen stilhouclen culpoos was >) het bestre
den vonnis de in het middel aangecluide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

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

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de pnblieke verde
ring vernietiging met zich brengt van de 
beslissing gewezen over de tegen aanlegger 
ingestelde bnrgerlijke vordering die het 
gevolg ervan is; 

Om die reden(!n, verbreekt het bestre
den vonnis, doch enkel voor zoveel het uit
spraak doet over de pnblieke vordering 
ten laste van aanlegger wegens de telast
legging I ingestelcl, en over de tegen hem 
ingestelde bnrgerlijke vorclering; beveelt 
clat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde ]Jeslissing; laat de kos
ten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Charleroi in hager beroep 
zetelende. 

3 december 1956. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
ge1Jer, H. Valentin. -_ Gelijkln·idende con-
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cl,us'ie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. P.-H. Franeau (van het Hof 
van beroep te Bergen). 

2c KAMER. - 3 december 1956 

1o MIDDELIDN TOT VIDRBHEKING. -
s·rnAFZAKEN. - VoonziiCNING vAN DE VER
ooRDEELDE. - VEHOORDELING 'l'OT EEN EN
KELE STRAF. - i\'IIDDICL AFGELEID UI'l' DE 
OJ.HSTANDIGHEID DAT VERSCHEillENE S'l'RAFFEN 
HADDEN l\fOETEN UI'l'~lESPliOKEN 'VORDEN. -

GE1<IIS AAN BELANG. 

20 STRAJl'. - BIJKO:MENDE STRAF. - ON'l'
ZE'l'TING VAN HET l{ECH'l' O:i\-1 TE S'l'E:Nil\:IEN EN 
TE KIEZEN. - ~fAG DOOR DE RECII'l'ER NlE'l' 
UITGESPHOKEN \YORDE~\ 

3o VERBRIDKING. - 0MVANG. - S'l'RAF
ZAREN. - ARRES'l' ViTELK DE ONTZE'l'TING 
DER BIJ AR'l'IKEL 31 YAN BET STRAFWE'l'BOEK 
VOORZIENE RECIITEN UITSPREEK'l' UI'l'DRUK
KELIJK ERBI,J VOEGENDE DE RECHTEN OM 'l'E 
KlEZEN EN GEKOZEN 'l'E WORDEN. - VER
Bi1EKiiW ZICII UI'l'S'f'REKKEl\'DE '1'0'1' IIE'l' GE
IIELE DISPOSITIEF BETREFFENDE DE ONTZET
TING, JI.:IAAR '1'0'1' DIE ONTZETTING llEPERK'!'. 

1 o De cumlegrJer-, vemo1·deeld tot een en
kele st·l'af, is niet ontvanlcelijlc, bij ge
mis ann belang, een rwiddel at te leiden 
wit de omstandigheid dat de Techter ove1· 
de gmncl veTsoheidene stTa{fen hadde 
rnoeten ·nitsprelcen (1). · 

2° Onde·r voorbehoua van de toepassing 
van aTt-ikel 123septies van 11 et Stnttwet
boek, mag cle strctfreohter cle ontzetting 
vnn cle Teohten om te kiezen en gelcozen 
te wonlen n'iet 1titspre7cen (2). 

3° TVa-nneer een ctT1·est ve·/'brolcen 1vonlt 
o1n reclen clat het ten laste van de ver
oonleelcle ae ont.<:ett-ing cle1· bii arU
kel 81 vnn het Stntfwetboelc 1;oo1'ziene 
1·eohten ·witsp1·ee1ct, uitclntlclceUjlc eTbij 
voegenae rle 1·echten om te lciezen en ge
lcorsen te worclen, b·reiclt de ve1·brelv·ing 
zioh 1t-it tot het gehele tlispositief, be
trejfencle cle ontzetti.ny van ae 1·ech
ten (3), nwwr is tot cUt cz.ispos'itief be
per-let. 

(1) Verbr., 26 februari 1951 (A'I'I'. Ye1·b1·., 
1951, blz. 355). 

(2) Verbr., 28 juni 1938 (A1T. T'eTbr., 1938, 
blz. 148). 

(3) Cont?·n : verbr., 28 juni 1938 (A1'1'. 
Ve1·M., 1938, blz. 148). 

(CAIIAY.) 

ARREST. 

HIDT HOF; - Gelet op het llestreden 
arrest, op 16 october 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Voor zoveel de voorziening gericht is 
tegen de op de publieke vordering gewe
zen lleslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid hieruit 
dat de Correctionele Rechtllank te Charle
roi ten laste van aanlegger de omstandig
heid van de wettelijke herhaling als lle
wezen heeft aangezien zonder het dossier 
aangaancle het mtsdrijf, grondslag van 
de herlmling, llij de rechtspleging te voe
gen; 

01·erweg·ende dat het midclel dat een 
lleslissing betreft waartegen de voorzie
ning niet gericht is zomler voorwerp is; 

Over het tweede middel, afgeleid hieruit 
dat het bestreden arrest aanlegger tot een 
enkele straf van 3 jaar gevangenzitting 
veroordeelt wegens valsheid, gebruik van 
valsheicl en oplichtingen, clan wanneer het 
wegens elk misdrijf van verschillende 
nard een onderscheidenlijke straf moest 
uitspreken; 

Overwegende clat het midclel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het middel em officio, afgeleicl uit 
de iSchending van artikel 130 van rle wet 
van 12 april 1894 (art. 86 van het kieswet
boek bij koninklijk besluit van 12 augus
tus 1928 samengeschakeld) en van arti
kel 31 van het Strafwetboek : 

Overweg·encle dat het bestreclen arrest 
aan~egger veroordeelt wegens valsheid, ge
brmk van valsheid, het voeren van een 
valse naam en oplichtingen, tegen hem, 
bij bevestiging van het bestretlen vonnis, 
de ontzetting uitspreekt, voor een termijn 
van tien jaar, van de bij artikel 31 van het 
Strafwetboek aangehaalde rechten en 
dam·in uitdrukkelijk begrijpt de ontzetting 
van het recht om te stemmen en te kiezen 
en dit niettegenstaande de intrekking van 
de bepalingen van het Strafwetboek ·en 
van de bijzonclere wetten welke beschik
ken dat de ontzegging van het recht om te 
stemmen en te kiezen door de rechter zal 
of zal kunnen liitgesproken worden; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantH\le of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefcl en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle beslissing op de burgerlijke vor
clering gewezen : 
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Overwegende dat de aanlegger geen 
enkel bijzoilder mi.ddel aanvoert; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel voor zoveel het de 
ontzetting 'uitspreekt der rechten voorzien 
bij artikel 31 van het Strafwethoek; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeel telijk vernietigde beslisrsing ; ver
oordeelt aanlegger tot de negen tien(!e der 
kosten, het overige ten laste van de Staat 
blijvend ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

3 december 195G. - 2" kamer. - Voor
zitte-r, H. Fettweis, voorzitter. - Ve-rslau
_qeve-r, H. Valentin. - GeUjlvluidende con
clusie, H. Depelchin, a<lvocaat-generaal. 

2" KAMER • .,- 4 december 1956 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RADELASTING. - NAAJHLOZE VENNOOT
SOHAP. - BEDRAG VAN DE EXOEPTIONELE 
WINST AAN DIE BELAS'l'ING ONDERHEVIG. -
VERPUOH'l'ING, IN DE VERGELIJKING VAN DE 
WINSTEN OVER HE'l' BELASTBARE EN HET HEFE
REN'l'lETIJDPETIK, REKE~ING 'l'E HOUDEN 1tiE'l' 
DE DIVIDENDEN, ALSMEDE 1d.E'l' DE BEZ~~

DIGINGEN 'l'OEGEKEND AAN DE BIJ AR'l'IKEL ..:o, 
PARAGRAAF 1, 2°, LI'J'TERA b, VAN DE SAMEN
GESOHAKELDE WE'l'TEN VOORZIENE PERSONE!'r. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELAS'l'ING. - NAAMLOZE YEXNOO'l'
SOHAP. - BES'l'UURDER VAN EEN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP BEHEERDER ER VAN BENOEMD 
IN 19±0 EN NADERHAND DIE 'l'WEE FUNOTIES 
\'ERVULLENDE. - BEZOLDIGINGEN AAN DIE BE
STUUllDER TOEGEKEND ALVOTIENS HIJ EEHEER
DEI~ WEED. - BEZOLDIGINGEN NIET BEClREPEN 
ONDER DE WINSTEN VAN RET REFEREN'l'IETI,JD
PERK INDIE~, 'l'IJDENS DI'l' 'l'IJDPEllK, DIE BE
S'l'UURDER GEEN FUNC'l'IES DIE l\IE'l' DEZE VAN 
BEHEERDER GELI,JI;:STAAN VERVULDE. 

1° TVanneer de belastingplichtiue van de 
ewtr'abelasting een naamloze vennoot
schap is, wo·rdt het bed1·au van de ex
cepUonele winst aan die belastin_q on
derworpen bepaald door de verueUjlcinu 
van de w·insten over het belastbm·e tijd
perk met die oveT het referentietijd
perlc, er·in begrcpen de d·iv·idenden, als
mede de bezolcligingen toegelcend aan de 
personen venneld in artilcel 25, pa1·a
graaf 1, 2°, Utte1·a h, 1:an de samenge
schalcelde weten betrejjende de inlcom
stenbelasUngen, zelfs indien die perso
nen, yeclw·ende dat belastbare tijclpe·rlc, 
.die hoedctnighe·id hebben veTlm·en, maa1· 
·in rlienst van de vennootschap zijn 

ue/Jleven (1). (Wet van 1G october 1945, 
art. 4, par. 5.) 

2° TVannee-r de bestn1wde1· van een naam
loze vennootschap behee1·de·r benoemd is 
geweest in 1940 en nader·hand die twee 
fnncties heett gecmnnleerd, mogen de 
bezolclirJingen die hem toegelcend zijn ue
weest alvorens hij beheerde1· we1·d, om 
het bedray van cle exaepUonele winsten 
belastbaa1· in hoofde vnn de vennoot
schnp te bepnlen, niet begrepen wonlen 
oncler de 1~insten van het referenUeUjd
pe·rlc, inclien tijdens dit U.iclperlc, die be
stunrcler geen t(tncties die met deze van 
beheerde1· gelijlcstnan ve1··vulde (2). 
(Wet van 1G october 1945, art. 4, par. 5, 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenhelastingen, art. 25, par. 1, 
2°' litt. b.) 

(llELGISCHE STAAT, 1\UNISTER VAN FINANCI.EN, 
rl'. N. V. IN YEREFFENING « LE CREDI'l' GEN1f:BAL 
DHUGEOIS )).) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het micldel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 2°, letter b, 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 4, para
grafen 1 en 5, en 5, paragraaf 3, derde lid, 
van de wet van 16 october 1945 tot invoe
ring van een extrabelasting op de in oor
logstijd behaalde exceptionele inkomsten, 
wiooten en baten, en 1320 tot 1332 van het 
Burgerlijk Wethoek, doordat het bestre
den arrest beslist da t de bezoldigingen 
ten belope van 257.752 fr. 08, door ver
weerster aan Haesebrouck als directeur 
gedurende de periode van 1 januari 1935 
tot 31 deceinber 1939 toegekend, voor de 
berekening van de referentiewinst der 
vennootschap in aanmerking dienen te 
worden genomen, zoncler nacler · te bepa
len of bewuste bezoldigingen moeten wor
den aangezien als vallende onder de in 
artikel 25, paragraaf 1, 2°, letter b, van 
de samengeschakelcle wetten bedoelde be
zolcligingen; dan wanneer, volgens de be-

--------·--·· ----

(1) Verbr., 22 november 1955, twee an·esten 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 272 en 275); 29 no
vember 1956 (ibid., 1957, I, 326). 

(2) Over het begrip van functies gelijk
staande met deze van beheerder van een 
naamloze vennootschap, raaclpl. verbr., 17 no
vember 1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 277, en 
de conclusie van het openbaar ministerie). 
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palingen van de artikelen 4, paragrafen 1 
en 5, en 5, paragraaf 3, derde lid, van 
voornoemde wet, voormelde bezoldigingen 
niet onder de bestandclelen van de rcferen
tiewinst mogen worclen begrepen, aange
zien Haesebrouck gedurende het referen
tietijdperk geen beheerder of commissa
ris der kwe.stieuze vennootschap was en 
daarin geen ambten waarnam als belloelcl 
in artikel 25, paragraaf 1, 2°, letter b, 
van de samengeschakelde wetten : 

Overwegende dat, wanneer cle belasting
schulclige zoals ter zake een naamloze ven
nootschap is, het beclrag der aan de extra
belasting onderhevige exceptionele winst, 
naar luid van artikel 4, paragraaf 5, van 
de wet van 16 october 1945 vastgesteld 
worclt door vergelijking van de winsten, 
inclusief de dividenden alsmede de bezol
digingen toegekend aan de in. artikel 25, 
paragranf i, 2°, letter b, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingwetten 
opgenoemde personen zelfs indien die per
sonen gedurende het belastbaar tijdperk 
deze hoeclanigheid, verloren hebben, maar 
in dienst van de vennootschap zijn geble
ven; 

Overwegencle dat onder de in artikel 25, 
.paragraaf 1, 2°, letter b, opgenoemde per
sonen voorkomen de beheerders, commis
sarissen of vereffenaars van de vennoot
schappen op aandelen en andere personen 
die soortgelijke ambten vervullen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt clat Haesebronck reeds v66r 1935 
het ambt van directeur der vennootscha D 
vervulde, dat hij het tot na 1944 heeft vei;
vuld, maar dat hij in de loop van het 
jaar 1940 tot beheerder is benoemd en 
seclertdien de twee ambten gelijktijdig 
vervulde; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
.nit het enkel feit dat de winsten van het 
belastbaar tijdperk de bezoldigingen om
vatten, die aan Haesebrouck in zijn twee
vouc1ige hoeclanigheid van beheerder en 
bestuurder der vennootschap zijn uitbe
taald, niet wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de bezotdigingen, aan de belangheb
bende betaald voordat hij in 1940 beheer
der wer<l, eveneens in de winsten van het 
belastbaar tijdperk dienden te worden be
grepen; dat, daar het niet vaststelt dat 
Haesebrouck in de loop van dat tijdperk 
een der ambten, in voormeld artikel 25, 
1mragraaf 1, 2°, letter b, bedoeld, vervuld 
heeft, zijn dispositief niet wettelijk met 
red en en he eft omkleed; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestreden 

arrest, doch enkel in zover het bij de 
winst van het referentietijdperk de som 
van 257.752 fr. 08 gevoegd heeft, zijmle 
het bedrag van de door verweerster aan 
haar directeur - Haesebrouck uitbetaalde 
bezpldigingen, en het aanlegger tot cle 

kosten veroordeeld heeft; beveelt dat mel
<ling v·an onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroer> 
te Luik. 

4 december 195.6. - 2e kamer. - Voo1·
z·Ute1·, H. Giroul, raadsheer waarnemen<1 
voorzitter. - Versla.ggerer, H. Neven. -
Gelijlcl·uillenlle concl1tsie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Billon. 

2e KAMER. - 4 december 1956 

1o INKOiVISTENBELASTINGEN. 
FJX'l'RABELAS'l'ING. - SAMENWERICENDE VEN
NOOTSCHAP. - VASTS'l'ELLING DER 'l'I.JDENS 
DE JlELASTilARE PERIODE VERWEZENLI.JKTE 
vYINSTEN. - WINSTEN JlEGRIJPENDE DE BE
ZOLDIGINGEN TOEGEKEND AAN EEN C01IMISSA
RIS, DIE DEZE HOEDANIGHEID TIJDENS DE BE
LASTilARE PERIODE HEE~"T VERLOREN MAAR 
lN DlEXS'l' VAN· DE VENNOOTSCHAP GEJlLEVEN' 

WAS. 

~ INKOMSTENBELASTINGER 
EX'l'RA!lELASTING. - SAMENWERKENDE VEN
NOO'l'SCHAP. - PERSOONLIJKE ONTLASTING 
AAN DE YENNOTEN YOORZIEN DOOR AR'J'IKEL 2, 
PARAGRAAF 1, LI1'TERA a., 'J'WEEDE LID, VAN DE 
WE'l' VAN 16 OCTOilER 1915. - 0NTLASTING 
UITGESLOTEN VOOR DE 'l'AXATlE VAN DE YEN
NOOTSCHAP DOOR AR'l'IKEL 4, PARAGRAAF 5, 
VAN ZELFDE \VET. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRAilELASTING. - AR'l'IKEL 4, PARA
GRAAF 5, VAN DE WE'l' VAN 16 OCTOJlER 19i5. 
- BEPALING WELKE AFWIJKT VAN ARTI
KEL 35, PARAGHAAF 3 EN 3bis, VAN DE WET
TEN BETREFFENDE DE INKO:NISTENllELASTINGEN 
SAMENGESCHAKELD DOOR HET JlESLUIT VAN 

31 JULI 19!3. 

1 o Om het bela.stba.a.·r excellent va.n de 
w·insten, wellc cle bela.stba.Te gronllsla.g 
u.itmcta.lct in lle ext1·abela.sting in hooflle 
van een sa.menwerkencle vennootschap 
te bepa.len, moet men onller de tijdens 
ae bela.stba.1·e pe1·iolle verwezenl-ijlcte 
winsten beg-rijpen lle bezollligingen toe
gelcenll, ten wellce Utel oolc, a.a.n een 
commissa.ds va.n cle vennootscha.p die, 
tijdens cl-ie per·iocle, die hoecla.nigheicl 
heett ver·loren, nwar in dienst van cle 
vennootscha.p is gebleven (1). (Wet van 

(1) Verge!. verbr., 22 november 1955, twee 
arresten (Bull. en PAsrc., 1956, I, 272 en 275); 
4 december 1D56 (-ibid., 1957, I, 350). 
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16 octolJer 1945, art. 4, par. 5, en 11, pa
ragraaf 3.) 

:2<> ATtilcel 4, vamg1·aat 5, van de wet van 
16 october 1946 sl·nit, wat ae taxatie der 
samenwm·Jcende 'Uennootschappen be
trejt, de ontlasting u.it 'UOOno·ien ten 
voo·rdele van de vennoten pe1·soonUjk, 
rloor arUlcel 2, pM·agraaf 1, Uttern a, 
tweede lill vnn zelfcle wet Cl). 

Bo A1'ti1"el 4, pamgraaf 5, va.n de wet van 
16 octobe1· 1946 ·is op zichzelf een vol
ledige bepal'ing, wellce aftoijkt van ar
t·ilcel 35, paragrajen 3 en 3bis van de 
wetten betreffende de i!tlcomstenb'elas
tingen, snmengeschalceld bij besluit van 
31 juli 1943 (2). 

(N. Y. L'EUONOMIQUE, 
T. BELGTSCIIE S1'AA1\ I\UNISTER VAN FINANCIEN.) 

_ ARREST. 

HET HOI<'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 januari 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit lle schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 2, parag-raaf 1, letter a, van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting, 25, paragraaf 1, 2°, let
ter b, en 35, l)aragrafen 3 en 3bis, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bi.i besluit ,van 
31 juli 19±3, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te llebben dat de heer De
cllamps algemeen directeur van de aanleg
gencle vennootschap was en mitsdien met 
!mar een bediendencontract had, en dat 
hij in haar kapitaal geen deelneming had, 
aan aanlegster de in artikel 2 van de wet 
van 16 october 1945 omschreven vrijstel
ling van de extrabelasting voor de bezol
digingen ontvangen krachtens een bedien
dencontract, wanneer de deelneming van 
de betrokkene in het maatschappelijk ka
pitaal niet hoger geweest is dan 5 t. h., 

:geweigerd heeft om de enkele reden dat de 
heer Dechamps, wiens bezoldigingen ·met 
de winsten cler aanleggende vennootschap 
waren samengevoegd, gelijkaardige amb
ten waarnam als die van een beheerder, 
dan wanneer de in artikel 35, paragraaf 3, 
van de samengeschakelile wetten voor
ziene gelijkstelling met de beheerdem, van 
alle personen die gelijkaardige ambten 
waarnemen als die van beheerder, niet in 
artikel 2 van de wet van 16 october 1945 
·overgenomen is, en dienvolgens de door 

(1} Zie nota 2 in Bull. en PAsrc., 1957, I, 351. 
(2) Verbr., 29 november 1956 (Bull. en PASIC., 

1957, 1, 326). 

het arrest opgegeven reden niet volstaat om 
de weigering van een vrijstelling te recht
vaardigen welke behoort te worden ver
leend voor alle met de vennootschap door 
een bedienclencontract verbonclen perso
nen, of clezer ambten al clan niet met die 
van de beheerders gelijlmarclig zijn, in
geval hun deelneming in het kapitaal niet 
hager is dan 5 t. h., clan wanneer het te
genstrijdig is te verklaren, zoals het ar
rest gedaan heeft, enerzijcls, clat Dechamps 
tot algemeen directeur cler aanleggencle 
vennootschap is benoemd en, anclerzijds, 
clat hij in werkelijkheicl niet door een be
dienclencontract met deze verbonden was; 
clan wanueer het bestreden arrest ten on
rechte steunt op het ontbreken van een 
getekend contract, naardien het llestaan 
of de aarll van· een contract niet kan af
hangen van het instrumentum waarvan 
het cloel is clat contract te llewijzen; clan 
wanneer het de bewijskracht van het pro
ces-verbaal van de beraadslaging van de 
beheersraad van 28 januari 1941 geschon
clen heeft door aan de functies welke door 
di~ beraadslaging aan Dechamps opgeclra
gen werclen niet de aard van een bedien
clencontract toe te kennen : 

Overwegencle clat de aanleggencle ven
nootschap enkel opkomt teg·en de beslis
sing van het arrest waarlJij uitspraak is 
geclaan over de aanslag in de extrabelas
ting welke te haren laste gevestigd wenl 
op grand van de winsten; geduremle het 
belastbaar tijdperk gemaakt door de sa
menwerkencle vennootschap welke zij op
gevolgcl l1eeft; 

Overwegende dat llet middel aan de 
rechter over de grand enkel verwijt in de 
belastbare sommen b.ezolcligingen begrepen 
te hebben die in uitvoering van een beclien
dencontract aan algemeen clirecteur De
champs zouden zijn uitgekeercl; 

Overwegende dat, in strijd met de stel
ling waarop het micldel rust, de bestreden 
beslissing niet enkel gesteund is op het 
waarnemen, door Dechamp.s, van gelijk
aardige ambten als die van een beheerder; 

Dat immers het arrest vaststelt, zonder 
in dit opzicht gecritiseerd te worden, dat 
Dechamps commissaris van de samenwer
kende vennootschap was; dat hij deze 
llOedanigheitl verloren heeft in 1941, dit 
is gedurende het belastbaar tijdperk, en 
dat hij tot het einde van hetzelve als alge
meen directeur in dienst van de vennoot
schap is gebleven; 

Overwegende dat krachtens artikel 11, 
paragraaf 3, en van artikel 4, paragraaf 5, 
van de wet van 16 october 1945, de elemen
ten te vergelijken tot het bepalen van de 
in hoofde van een samenwerkende ven
nootschap in de extrabelasting belastbare 
grondslag alle winsten begrijpen alsmede 
de bezoldigingen, toegekend onder meer 
aan de commissarissen, zelfs indien dezen 
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gedurende het belastbaar tijdperk deze 
hoedanigheid hebben verloren maar in 
dienst van de vennootschap zijn gebleven; 
dat uit cleze tekst blijkt clat cle bezol
cligingen toegekencl aan een commissaris 
van cle vennootschap die deze hoeclanig
heicl verloren heeft, nooclzakelijkerwijs de 
bezoldie;ingen moeten omvatten welke hij 
ingevolge een becliendencontract bekomen 
heeft daar hij ze in clieust van de vennoot
schap bekomen heeft; 

Overwegende dat aldus, ten aanzien van 
de vestiging van de extrabelasting ten 
laste van de rechtspersoon zelf van een 
vennootschap, als in paragraaf 5 van voor
meld artikel 4 bedoeld, deze bepaling de 
vrijstelling, welke ten voordele van de 
vennoot persoonlijk voorzien is in de 
laatste zin van artikel 2, paragraaf 1, let
ter c~, van dezelfde wet, uitsluit; 

Dat, anclerzijds, voormelde paragraaf 5 
een op zichzelf volleclige bepaling is 
welke afwijkt van de paragrafen il en 3bis 
van artikel 35 van cle wetten betreffende 
tle inkomstenbelastingen, bij het besluit 
van 31 juli 1943 samenge.schakeld; 

Dat hieruit volgt dat, bij toepassing van 
artikel 11, paragraaf 3, en van artikel 4, 
paragraaf 5, van de wet van 16 october 
19i5, de niet gecritiseercle feitelijke vast
stellingen van het arrest volstaan om de 
bestreden beslissiJJg te rechtvaarcligeJJ; 

Dat de vraagpunten welke het micldel 
opwerpt met betrekkiJJg tot het bestaan 

· van een bediendencontract dat de samen
werkemle vennootschap en algemeen di
recteur Dechamps verbindt, van belang 
onthloot zijn, wat de in hoofde van de 
vennobtschup gevestigcle extrabelasting 
aangaat; 

Dat derhalve het middel, hetwelk tegen 
ten overvloede gegeven redenen opkoint, 
niet ontvankelijk is ; 

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

4 december 1956. - 2° kamer. - Voor-
zitter, H. Gir·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslag.r~ever, H. Huy-
brechts, Gelijlclnidende conclttsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Ple·i
ter·s, HH. de M:ey en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 4 december 1956 

1° INKOJI.iSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - SCHEI\'KING DOOR EEN 
ONBEKE~DE SCHENKER. - WETTELIJK VER
MOEDE"! DAT ZE VOOR'l'KO~iT VAN INKOMSTEN 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - HOEDANIGHEID VAN BE
LASTINGPLICHTIGE. - HOEDANIGHElD WELKE 
BLIJKT UIT HET llEWIJS DAT DE VERMOGENS
ACCRESSEN VOORTKOMEN Ul'l' SCHENKINGEN 
VAN EEN ONBEKENDE SCHENl(ER, 

1° Doo·r te uezJalen dat, wannee·r de schen
lcer onbelcend is bij het vestigen van de 
extrabelasUn,q, ze gevesf'igd wordt ten 
name van de per·soon wellce de schen
king genoten heeft, schetJt Mtilcel 2, pa
r'agraaf 5, vcm de wet van 16 october 
1945 geen speo·iale categorie van w-insten 
aan die belasting onderhevig, 11H~ar veT
moedt het dat de sohenlcingen, wrwn:an 
de clonataris de oorspr,ong heejt vMzwe
gen op het ogenblUc van de vestiging van 
de belc~sting, voortlwrnen vnn ·inlcomsten, 
winsten en baten, vMmeld in aTt'ilcel 1 
van zelfde ar·tilcel en onder·werpt ze aan 
de extn~belc~sting 'in hoofcle van de l!e
Y'iftigde (1). 

2° TVannee1' het bewezen is dnt vermo
gensaccressen vwn een versoon, tijdens 
het belr~stbnr-e tijdper"lv, voortlcomen van 
schenlcingen 1:cm een onbelcencle sohen
lcer, staat het wettelijlc ·vast clat die ver'
soon de hoedanigheicl vcm belasting
plichf'ige van de extmbelasUng bezit (2). 

(VAN DOREN, WEDUWE LE!:SEN, EN ECHTGENOTEN 
SERNEELS-LEYSEN, T. BELGISCHE STAAT, MINIS
'fEU VAN FINANClEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1955 gewezen {loor 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het enig midclel, afgeleicl nit de· 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 2, inzonderheid paragra
fen1, 3, 4, 5 en 11, paragraaf 1, van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
e-A.-trabelasting op .cle in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten : a) doordat het bestreden arrest 
beslist heeft dat wijlen Oorneel Leysen 
aan ·de extra bela sting onderhevig was om 
de enkele reden dat reclelijkerwijze mocht 
vermoecl worden dat zijn vermogensaccres 
van schenkingen voortkwam, dan wan
neer de administratie, om de hoedanig
heW van aan <le extrabelasting onclerhe
vige persoon te bewijzen, client aan te to
nen clat de belastingpliclltige inkomsten 
bekomen heeft die vallen in de bij para
graaf 1 van artikel 2 van de wet van 

----'--1 --- -
ONDERWORPEN AAN DE EX'l'RABELASTING. - (1) en (2) Vm·br., 10 juli 1956 (B1tll. enc 
SCHENICING ONDERHEVIG AAN DE EXTRABELAS- PASIC., 1956, I, 1281, en: nota 2). 
'l'ING IN HOO!i'DE YAN DE BEJIF'l'IGDE. Zie nota in Bttll. en PASIC., 1957, I, 353. 
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16 october 1945 gestelde grenzen, en dan 
wanneer de enkele vaststelling dat de be
lastingplichtige een schenking genoten 
heeft dit bewijs niet oplevert, nu daar
door bovemlien niet is bewezen dat de 
schenker zelf aan de extrabelasting on
derhevig was of dat de schenker, of al
thans de begiftiglle, voormelde belastbare 
inkomsten zou verkregen of behaald heb
ben; b) doordat het arrest de wet ge
schonden heeft door te beslissen dat er 
groml is om te vermoeden dat cle schen
king· door de sclloonzoon van de belasting
schnldige zou zijn gedaan, en door de aan
slag in hoof{le van wijlen Leysen te hand
haven, dan wanneer, in de logica van de 
geclachtengang van het arrest, {le extra
belastfng in hoofde van de schenker 
diende te worden gevestigd : 

Overwegencle dat bet bestreden arrest 
op grond van feitelijke vermoedens be
t>list dat het vermogensaccres hetwelk in 
hoofde van wijlen Oorneel Leysen bij 
het einde van het belastbaar tijdperk aan 
het licht is gekomen « redelijkerwijze mag 
vermoed worden van scllenkingen voort 
te komen JJ ;~ 

Over llet tweede onderdeel : 

Ovenvegende dat, {loor te vermelden 
cc clat de omstandiglleclen welke nit het 
dossier blijke:n zelfs het vermoeclen aan
nemelijk maken dat dat vermogensaccres 
zon kunnen voortkomen van de handel 
in groenten welke geclurende bet belast
baar tijdperk door de scboonzoon van 
de oorspronkelijke verzoeker gedreven 
wercl JJ, het. bestreclen arrest louter een 
onderstelling vooropstelt, zonder ze in 
aanmerking te nemen of haar de minste 
juridiscbe draagwijdte toe te kennen; 

Overwegencle dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat de schenker op het tijdstip 
van de vestiging van cle extrabelasting 
niet bekencl was ; 

Overwegende dat dit oncler·deel van het 
miclclel, hetwelk op een onjuiste nitlegging 
van de bestreclen beslissing rust, in feite 
niet opgaat; 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegencle clnt de wetgever, ten eimle 
elke praktijk te voorkomen -clie tot doel 
zou bebben de belangrijkheid of het be
staan der belastbare materie te verhelen, 
in paragraaf 4 van artikel 2 van de wet 
van 16 october 1945 bepaalt, om toepassing 
van eei:t laag belnstingvoet wegens split
sing der activa te vermijden, dat, in geval 
de accressen van vermogen onder meer 
van schenkingen voortkomen, het bedrag 
van deze schenkingen, zelfs wnnneer de 
daarmee verbancl hondencle belasting ten 
laste van de beg-iftig-de ing·evorclerd is, in 
beschouwing genomen worclt in de per
soon van de schenker; dat bij in para-

graaf 5 van hetzelfde artikel bepaalt dat, 
wanneer de schenker bij het vestigen van 
de extrabelasting niet gekencl is, deze 
dan gevestigd wordt ten name van de per
soon die de schenking genpten heeft, in
dien hij nog steeds in leven is ; 

Overwegende dat deze laatste bepaling, 
zonder een nienwe categorie van aan {le 
extrabelasting onderworpen baten tot 
stand te brengen, het vermoeden voorziet 
dat de schenkingen, waarvan de begun
stigde op het tijclstip van de vestiging der 
belasting de herkomst verborgen heeft, 
voortkomen van inkomsten, winsten of 
baten, in paragraaf 1 van hetzelfde arti
kel opgesomd, en ze in hoofde van de be
giftigde aan de extrabelasting onder
werpt; 

Overwegende derhalve dat, al is het 
juist dat het Hof van beroep ten onrechte, 
naar recht, geoordeeld heeft dat para
graaf 5 van artikel 2 een bijzonclere cate
gorie van aan de extrabelasting oncler
worpen baten invoert, er evenwel blijft 
dat het bestreclen arrest, door sonve
rein in feite vast te stellen dnt de ver
mogensaccressen van Oonwel Leysen 
van schenkingen voortkwamen en dat 
de schenker op het tijdstip van de ves
tiging van de extrabelasting niet ge
kencl was, wettelijk de beslissing ge
rechtvaardigd heeft de verkrijger van 
cUe schenkingen te beschouwen als ge
clurende het belastbaar tijdstip baten be
haald hebbencle die vallen in de grenzen, 
door paragraaf 1 van artikel 2 van de wet 
van 16 october 1945 gesteld; 

Overwegencle dat de redenen waardoor 
het arrest erop wi,ist c1at die bnten een 
exceptioneel karakter vertonen, door de 
voorziening niet gecritiseerd worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdien, zonder welke ook der in het mid
del aangeduide wetsbepalingen te schen
den, heeft kunnen beslissen clat voor
noemcle Leysen een aan de extrabelasting 
onderhevige persoon was ; 

Dat clit onderdeel van het middel niet 
kan nangenomen worclen ; 

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

4 december 1956. - 26 kamer. - Voo·1·
zUte1·, H. Gironl, raaclsheer waarnemenrl 
voorzitter. - Verslarwever, H. Moriame. 
- GeUjlclttidende concl·usie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de 
Mey en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 4 december 1956 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'J'EN. - GEM:EENTETAKSEN. -BE-
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SLISSING VAN DE BES1'ENDIGE DEPUTA'riE VAN 
DE PROVINCIERAAD ·wr.JZENDE OVER EEN Pt.ECLA
MATIE TEGEN EEN AANSLAG IN EEN GEMEEN'i'E
BELASTING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - GEMEEN'l'EBELASTINGEN. -
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU'l'ATIE 
WIJZENDE OVER EEN RECLA~IA'i'IE TEGEN EEN 
GEMEENTEBELASTING. - BESLISSING WELKE 
DE AANSLAG VERNIETIGT ZONDER EEN DOOR 
DE GEMEEN1'E INGEllOEPEN nHDDEL '.rE BE
ANTWOORDEN. - NIET GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

1° De beslissing bij dewelke cle bestendi.ge 
deputntie 1/Wn cle pro'U·inc'inle 1·nacl 01/C1' 
een reclnmat-ie tegen een annslag In een 
gemeentebelnsUng wijst Is een 1/0nnis en 
moet, clerhctl'Ue, genwti·ueercl zijn (1). 

2° Is niet regelnHtti,q gemot-i·ueenl cle be
sUs sing 1/an cle bestenclige deputntie vcm 
een p·ro'Uincictle 1'ctacl wellce een a.nnslct,q 
in een gemeenteuelnsUng verniet-igt 
."Zander een m·iclclel te benntwoonlen clnt 
cloor de gemeente opgeworpen was om 
1Je wettigheicl 1/ctn clie annslng te 1'Ccht
vactrdigen. 

(GE~IEEN'l'E UKKEL, '1'. CASSE.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
!Jeslissing·, op 18 november 1955 gewezen 
door de !Jestendige deputatie van de pro
vinciale raad van Brabant; 

Over het enig middel, afg·eleid nit de 
schending van de artikelen 6, 97 en 112 
van de Grondwet, 138, van de gemeente
wet en 74bis van de wetten betreffende de 
inkomsten!Jelastingen, door het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 samenge
schakeld, doordat de bestreclen beslissing 
de aanslag, ten laste van verween1er ge
vestigd, als te laat geschied vernietigt, 
zonder de stelling van aanlegster te 
beantwoorden volgens welke cUe aanslag 
regelmatig was gevestigd bij toepassing·. 
van artikel 74bi.s van de voormelde samen-
geschakelc1e wetten : · 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde elementen blijkt dat, om de 
wettelijkheid van de vestiging van de 
litigieuze aanslag te rechtvaardigen, aan
legster voor de llestendige deputatie de 
toepassing, ter zake, van artikel 74bis van 
de samengeschakelde wetten cloen gelden 
Iweft; 

(1) Raadpl. verbr., 7 october 1935 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 360); 13 mei 194-6 (An·. Verbr., 
1946, biz. 25) ; 26 september 1950 (ibid., 1951, 
biz. 25); 11 december 1951 (Bull. en PAsTe., 
1952, I, 172); 9 maart 1954 (ibid., 19M, I, 602). 

Dat <le bestreden beslissing zelf melding 
ervanmaakt dat verweerder zich tegen die 
eis verzette onder aanvoering dat voor
meld artikel op de gemeentebelastingen 
niet toepasselijk is ; 

Overwegencle dat de beslissing waarcloor 
de bestendige deputatie van een provin
ciale raad uitspraak doet over een recla
matie tegen een aanslag in een gemeente
belasting een vonnis is en dienvolgens met 
redenen client. omkleed te zijn; 

Overwegem1e dat, door de ter betwisting 
staande aanslag te vernietigen, omdat hij 
na cle verstrijking van de wettelijke ter
mijnen op het kohier is gebracht, zonder 
het door aanlegster aangevoerd lilidclel, 
welke de -gTondslag ern1n ook zij, te be~ 
handelen, de bestendige deputatie haar be
slissing niet wettelijk met redenen om
ldeed lweft; 

Dat het middcl, in zover het schemling 
doet gelden van artikel 97 van de Grand
wet, mi tsdien gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing ; beveelt dat melding van oncler
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten· ver
wijst de zaak naar de ilestendige 'aepu
tatie van de provincie Henegouwen. 

4 <Jecember 195.6. - 28 kamer. - Voo·r
zitter, H. Gironl, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslnggever, H. Valentin. 
- Gelij'kl·niclen!le conclu.sie, H. Delange, 
aclvocaat-generaal. 

28 KAMER. - 4 december 1956 

to INKOMSTENDELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - EXCEPTIONELE WINS'l' 
AAN DIE BELASTING ONDERREVIG. - Duun. 
VAN RET REFERENTIETIJDPERK. - DUUR GE
LIJK AAN DEZE VAN RET 'l'IJDPERK VAN BE

LASTBAHE ACTIVITEI'l'. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTINH. - NAAMLOZE VENNOOT
SCRAP DIE, GEUURENDE RET BELASTBARE TIJD
PERK, DE ONDERNEMING VAN EEN ANDERE 

NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP REEF'l' VOORTGEZET. 
- GEEN SAMENVOEGING VAN DE WINS1'EN VAN 
BEIDE YENNOOTSCRAPPEN. - WINST EIGEN 
AAN IEDERE VENNOOTSCRAP WELKE RET VOOR
WERP MOE'l' UITMAKEN VAN ONDERSCHEIDENE 
AANSLAGEN. 

3° INKOMSTENBELAS'l'INGEN. 
EXTRABELASTING. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP DIE, GEDURENDE HE'l' BELASTBARE TlJD
PETIK DE ONDERNEMING VAN EEN ANDERE NAAM
LOZE VENNOOTSCIIAP HEEFT VOOR'l'GEZET. -
RE~'ERENTIEWINST TOT DEWELKE ZIJ RECH'l' 
HEEF1' 'l'E DEZEN TITEL. - REFERENTIEWINST 



-235-

BEREKEND IN EVENREDIGHEID :h-IE'!' HE'f TI,JD
PERK GEDURENDE HETWELK ZIJ DE ONDEll
NE1HNG HEEF'l' GEi!~XPLOI'l'EERD. 

1 o Om het exceptioneel cleel van cle ·inlcom
sten, winsten en baten, aan cle extnt
belasting onder·hevig, te ber·elcenen is de 
duur van het ·referenUetijflper·lc, in ellc 
rJGval, geUjlc awn deze van het tijdpe·rlc 
van de belastbare activiteit (1). (Wet 
van 16 october 1945, art. 4, par. 1.) 

2° Wanneer een naamloze vennootschap, 
gedurende het belastba1·e tijclpe1·1c, nn 
overneming, cle onclerneming van een 
andere vennootschap heett voor·tgezet of 
ttitgeoefend, ·ir~ de voonvnarden voorzien 
bij artilcel 8, paTag')'(Wf 2, van de wet 
van 16 october 1945, dienen, voo1· het 
vaststellen van cle belnstbct1·e gmndslag 
in de extJ·abelast1ng, de winsten rfedtt
rende d-it tijclperlc doo1· beide vennoot
schappen behaald n·iet snmengevoe,qd. 
Het exceptionele deel de1· winsten van 
ellce vennootschap moet het voor·wer11 
tt.itmalcen van oncle1·scheidene annslagen, 
gelet op de bepalingen van a1·tilcel 11, 
parag1·aten 1 en 3, van zelfde wet. 

3° TVanneer een naamloze vennootsclwp, 
gedurencle het belastbare t'ijdperlc, nn 
overnemin[J, cle ondernern:ing van een 
andere vennootscha.p heett voor·tgezet ot 
·nitgeoefend, moet de r·efeJ·enUewinst 
waar·op zij r·echt heett te dezen Utel, be
r·elcend worden in even·redigheid met 
het tijdperlc gecltwende hetwelke zij de 
onclernem'i?tg heett tJeiJxploiteeTd (2). 
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 1, 
en 8, par. 2.) 

{N. V. « SOCIE'l'E D'IMPRESSION ROTATIVE EN 
COULEURS S.I.R.E.C. ll, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

RET HO])'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burg·erlijk 
Wetboek, 1, inzonflerheid paragraaf 2, 
letter a, 4, inzonderheid paragraaf 1, let
ter b, en paragraaf 2, 5, inzonderheid 
paragraaf 3, 8, inzonderheid paragraaf 2, 

(1) Raadpl. verbr., 17 mei 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1021); 7 februari en 3 juli 1956 
(ibid., 1956, I, 597 en 1233). 

(2) N opens de toepassing van artikel 8, para
graaf 2 van de wet van 16 october 1945, raadpl. 
verbr., 10 juli 1956 (BttlZ. en PASIC., 1956, I, 
1277) en 9 october 1956 (ibid., 1957, I, 120). 

en 9, inzonderheid letter c, van de wet 
van 16 october 1945, 32, inzonderheid para
graaf 1, lid 2, van de wetten lletreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij besluiten, hetzi] van 31 juli 1943, 
hetzij van 15 januari 1948, eerste onder
cleel, door<lat, in hoofdzaak steunend op 
artikel1, paragraaf 2, letter a, van de wet 
van 16 october 19'!5, het llestreden arrest 
de stelling huldigt volgens welke, in ge
val van een vennootschap welke in de loop 
van het onder de extrallelasting vallend 
tijdperk door een andere vennootschap 
wordt overgenomen, de referentiewinst 
van de overnemende vennootschap met 
de referentiewinst van de overgenomen 
Yennootschap enkel mag worden ver
hoogcl naar evenredigheid van de tijds
ruimte tlie nog moest lopen vanaf de 
datum der opslorping tot het einde van 
·het bela<Stbaar tijdperk, dan wanneer : 
a) deze materie behandelcl is in artikel 8, 
paragraaf 2, van de wet van 16 october 
1945, waarin van de referentie sprake is, 
en niet in artikel 1 hetwelk op de belast
bare grondslag betrekking. heeft; b) tle 
omstandigheid dat de aanleggende ven
nootschap in haren hoofde de winst van 
de overgenomen vennootschap tot met de 
datum der opslorping aangegeven heeft, 
los client te staan van de kwestie der refe
rentiewinst die daarvan geheel onder
scheiden is; tweede onderdeel, doordat 
het !Jestreden arrest zegt dat krachtens 
artikel 8, paragraaf 2, van de wet van 
16 october 1945, de vennootschap die na 
overneming een onderneming voortzet, bij 
haar ,eigen referentiewinst de referentle
winst mag voegen waarop de overgenomen 
vennootschap recht zou gehad hebben, 
vanaf de datum der opslorping, indien zij 
niet van titularis veranderd ware, dan 
wanneer de bedoelde tekst de woorden 
cc vanaf de datum der opslorping ll geens
zins behelst; dan wanneer integendeel de 
woorden cc alsof de onderneming niet van 
titularis veranderd ware ll, die in de tekst 
der wet staan als g·evolgtrekking de aftrek 
van zestig maanden referentie met zich 
moeten brengen : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegster, naamloze ven
nootschap, sedert 1 october 1941 na over
neming· cle onderneming van de naamloze 
vennootschap cc Provin et Wuidar ll voort
gezet of geclreven heeft, en beslist dat de 
eerste bij haar eigen referentiewinst de 
referentiewinst mocht voegen waarop de 
tweerle vanaf voormelde datum recht zou 
gehad hebhen indien zij niet ware over
genomen; 

Overwegende dat artikel 4, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 het alg<'
meen beginsel vooropstelt dat de extra-
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belasting eukel een inkomstenexcedent, 
« exceptionele winst ll genoemd, treft het
wellr opgelen~rd is door dat gedeelte van 
de gezamenlijke, geclurende het belastbaar 
tijdperk llehaalde belastbare inkomsten 
llat hoger gaat dan het totaal bedrag der 
onder letters IL of b omschreven aftrek
hare winsten; dat, in elk geval, de duur 
van het referentietijdperk gelijk is ann 
de dum· van het belastbaar tijdperk van 
activiteit; 

Overwegende dat artikel 8, paragraaf 2, 
van mee.rgemelde wet bepaalt dat de per
soon die gedurende het referentietijdperk 
of het bela,3tbaar tijdperk, een onclerne
ming voortzet of cleze, na overneming, 
drijft, de winst van het referentietijperk 
in aftrek mag brengen alsof de onclerne
ming niet van titnlaris veranrlercl ware, 
op zekere voorwaarden die aaJl(lniclen clat 
de belastllare llestanddelen en de af te 
tl'ekken bestanddelen moeten overeenstemc 
men; 

Overwegende dat aanlegster lletoogt dat 
<le winst vtm llet referentietijclperk, in 
~;over zij op cle overgenomen vennootschap 
hetrekking heeft, niet behoeft proportio
neel te worrlen ll<·~11erkt tot de tijclsruimte 
geclurende welke de overnemencle vennoot
schap, na overneming, de activiteit van de 
overgenomen vennootschap voortgezet of 
uitgeoefencl lleeft, clocll dat zij integraal 

.client tE' wor<1en afg·etrokken van het to
taal lledrag der winsten, door beide ven
nootscllappen gedurende het belasl'lmar 
tijdperk gemaakt; 

Overwegende dat geen enkele tekst van 
de wet van 1G october 1945 de samenvoe
ging toestaat van de winste11 welke gedu
remle het belt:ustbaar tijdperk door eike 
der vennootsch~ppen zijn gemaakt ; dat 
voor het exceptwneel deel, dat aan elke 
van l1ie vennootschappen eigen is, afzon
derlijke aansiagen moeten worden g·eves
tigd, reiwning houclend met de llepalingen 
van artikel 11, paragrafen 1 en 3, van ge
noemcle wet; 

Overwegende clat artikel 8, paragrarrf 2 
niet afwijkt van het beginsel, gesteld do01: 
artikel 4 hetweik voor de bepaling van de 
exceptioneie winst, de duur van het refe
rentietijdperk beperkt tot de duur van het 
beiastbaar activiteitsti:idperk; 

Dat hieruit voigt dat de bestreclen lleslis
sing wettelijk geweigerd heeft, voor de 
berekening van de referentiewinst, waarop 
aanlegster ingevolge de overneming van de 
naamloze vennootscha p « Pro tin et W ui
dar ll aanspraak kon maken, rekening te 
houden met het aan de datum der over
neming voorafgegane tijdperk; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; ve.roordeelt aanlegster tot de kosten. 

4 december 195G. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Gil·oul, raac1sheer waarnemend 

voorzitter. - VersZauge·uer, H. Neveu. -
Gelijlclnlrlende concl~tsie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van r,eyn
seeie. 

l e KAMER. --·- 6 december· 1956 

PENSIOIDNEN. - BUJ{GERLIJKE l'ENSIOE-
1\'EN. - PE!l.SOON WELKE KRACH'l'ENS EEN 
PRIVA'l'E OVEREEi\-r:KO:li.IST RET RECHT TOT EEN 

PEKS':OE"' BEZI'l'. - WET VAN 21 ,JULI 18!4, 
ARTIKEL 49. - BEPALINll ZONDER. TOEPAS
SINll. 

rirtikeZ 49 vnn !le wet ·un·n 21 :i'ltZi 1844 op 
!le bnruerZi}lce en lcerlcel'i:ilce pensioenen, 
welJ,;e voorziet dat zelwre vet·oor!lelin
gen het verlies vnn het pens·ioen of vnn 
het t·echt ~wt te belcomen medebrengen, 
·is niet toepnsselij lc OZJ 1le tJer·sonen wier· 
·recht OZJ een pensioen ·nit een pt·i·v!£te 
overeenlcomst SlJT'll'it. 

(NA'l'IONALE :MAA'l'SCHAPPI.T VAN Bgf~GIBCHE 

SPOORWEl!EN, T. HOBER'l'.) 

ABRES'l'. 

HE'.r HOF; - Geiet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1955 gewezen door !let 
Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat verweer
cler, die alstoen in dienst van de << Compa
gnie du Nord Beige >l was, op 1 octoJJer 
1937 door deze maatschappij tot het pen
sioen is toegelaten; 

Dat naderhand de exploitatie van de 
«Compagnie du Nord Belge ll door aan
legster wercl overgenomen en dat kmch
tens overeenkomsten tnssen beide maat
schappijen, de verkrijgers van de door 
de « Compagnie du Nord Beig-e ll uitge
keercle pensioenen voortaan hun pensioen 
van aanlegster ontvingen; 

Dat aaniegster weigerde aan verweer
cler vanaf 1 september 1944 het hem ver
leende pensioen nit te betalen, om de re
clen dat verweerder, wegens zijn geclrag 
tijdens de o01·log, met criminele straffen 
stafbaar was ; dat verweercler nadien door 
llet militair gerechtshof veroordeel-cl is ; 

Overwegencle dat aanieg·ster haar wei
gering steunde op artikel 49 van de wet 
van 21 juli 1844, lid 1, luidens hetwelk 
veroorcleling tot een schandstraf llet ver
liezen van het pensioen of van het recht 
het te bekomen met zich brengt ; 

Overwegende clat, verweerder aanieg
ster g-edaagd llebbend tot betaling van de 

, na 1 selJtember 1944 vE>rvallen pensioens-
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achterstallen, het bestreden arrest hem 
zijn eis heeft toegewezen; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Bnr
gerlijk Wetboek, 49 van de wet van 
21 jnli 1844 op de bnrgerlijke en kerke
lijke pensioenen, 1, 31, 123sexl'ies en 
septies van het Strafwetboek, doordat 
het bestreden arrest, om te beslissen dat 
verweercler in het pensioen, dat hem was 
verleencl voordat hij nit hoofde van bnr
gerontrouw veroordeeld werd, gerechtigd 
bleef niettegenstaande deze veroordeling, 
overweegt; enerzij cls, dat het litigieuze 
pensioen aan yerweerder, cc cUe geen amb
tenaar is JJ, verschuldigd is ter uitvoering 
van een private overeenkomst, het becling 
voor een ander dat vastgelegd was in de 
tussen aanlegster e11 de cc Compagnie clu 
Nord Beige >J gesloten overeenkomst, en 
clat derhalve de wet van 21 juli 1844 <c ter 
zake geen toepassing lmn vinclen JJ; en 
anclerzijcls, aangenomen zelfs. clat die wet 
ter zake toepasselijk mocht zijn, het ver
val, geregeld bij artikel 49 van bovenge
noemcle wet verweercler niet mocht tref
fen omdat bewust verval, hetwelk val
gens het bestreden arrest door de ver
oordeling tot een criminele straf wordt 
medegebracht, ingevoerd is in het kader 
van een straf welke niet meer bestant se
clert de afkondiging van de wet van 8 jnni 
1867 die het Strafwetboek vormt, eerste 
ondercleel, dan wannecer aanlegster bij 
conclusies uitclrukkelijk deed gelden dat, 
ingevolge de tussen haar, de Belgische 
Staat en de cc Compagnie du Nord Belge JJ 

gesloten oyereenkomsten tot regeling van 
de overneming van cle bedrijvigheid dier 
maatschappij door aanlegster, het pen
sioensrecht waarop verweerder zich be
riep onderworpen was nan de bepalingen 
van de wet van 21 juli 1844 zouat cle rech
ter over de grand, door enkel verweerders 
hoeclanigheid en het bij overeenkomst 
vastgestelcle regime van het litigieuze pen
sioen in bescllouwing te nemen, zoncler 
het bij conclusies ontwikkekl middel te 
beantwoorclen, zijn beslissing niet wette
lijk met red en en heeft omkleecl ; tweecle 
onderdeel, dan wanneer het bestreclen ar
rest, na erkend te hebben clat onder de 
beheersing van de wet van 21 juli 1844, 
een veroorcleling tot een criminele straf 
het verliezen van het pensioen of van het 
recht het te bekomen met zich brengt, 
evenwel beslist clat er geen schandstraffen 
meer bestaan zoals zij in 1844 begrepen 
werclen, cloch enkel criminele, correctio
nele of politiestraffen, alclus overwegende 
dat geen enkele der thans nag van kracht 
zljncle straffen, zelfs niet de criminele 
straf, het gevolg kan hebben dat eertijcls 
door artikel 49 van de wet van 21 juli 1844 
nan de schandstraf toegekend werd; dercle 

onclerdeel, clan wanneer artikel 49 van de 
wet van 21 juli 1844, hetwelk enkel ten 
aanzien van de gepensioneerde ambtenaren 

_de gevolgen aancluidt van een veroordeling 
die tot hun afzetting zou hebben kunnen 
leiclen ingeval zij nag in dienst waren ge
weest, naarclien elke veroorcleling noodza
kelijk <c de uitsluiting van de veroordeelcle 
van ieder openbaar ambt of ieclere open
bare becliening met zich brengt JJ, nooclza
kelijkerwijze cle secunclaire nitwerking 
moet llebben als omschreven in meerge
meld artikel 49 nit aanmerking van een 
straf - de schandstraf, en inzonderheid 
de schanclstraf van burgerlijke degrada
tie (degradation civique) - clie voorheen 
gestelcl was op hetzelfcle misdrijf waarop 
thans een criminele straf is gesteld en die 
ontzettingen behelsde welke thans gehcel 
zijn begrepen in de levenslange ontzetting 
nit de in artikel ;n van het Strafwetboek 
van 1867 vermelcle rechten, voorgescllreven 
bij artikel 123sexies hetwelk op verweer
tler is toegepast : 

Wnt het eerste onc1ert1eel betreft : 
Overwegemle dat het bestreuen arrest, 

in nanmerking nemencl dat verweercler 
zijn bedrijvigheicl enkel ten dienste van 
de <<Compagnie clu Nord Belge >J gepres
teerd had, erop wijst dat hij geen ambte
naar ~ras; 

Dat het zegt clnt verweenlers recht te
gen aanlegster niet nit een tnssen de Bel
giselle Staat en aanlegster gesloten over
eenkomst was gesproten, doch nit een be
ding, opgenomen in de overeenkomst met 
privaat karakter welke tnssen de cc Com
pagnie clu Nord Belge JJ en aanlegster was 
gesloten; 

Dat de rechter· over de groncl door cleze 
reclenen een passencl antwoorcl verstrekt 
op het miclclel clat nanlegster v66r hem 
had ingeroepen; 

Dat llet eerste onderc1eel van het milldel 
in feite niet opgaat; 

Wat het tweccle en het derde ondenleel 
betreft : 

Overwegende clat het bestrellen arrest, 
na erop te llebben gewezen dat verweercler 
geen ambtenaar was en llat zijn recht te
gen aanlegster uit een private overeen
komst Rl)root, ern if afieidt cla t de aange
voercle wettekst, namelijk artikel 49 van 
de wet van 21 juli 1844, ter zake geen toe
passing kan vinclen; 

Overwegende clat clit rechtsmotief de be
slissing van de rechter over de groncl wet
telijk rechtvaardigt; 

Dat het midclel, in zover het in het 
tweec1e en het clercle onderdeel tegen an
dere beschonwingen van cle bestreclen be
slissing opkomt, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten. · 

6 december 1956. - 1e kamer. - Voo1·
zitter~ H. Wouters, eerste voorzitter. -
VerslMweve1·, I-I. Piret. - Gelijlcluiclencle 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. -- Pleiters, HR. Van 
Ryn en Ansiaux. 

le KAMER. - 6 december 1956 

BURGERLIJKE VORDERING. - Von
DERING GESTEUND OP EEN DOOR VERWEERDETI 
ERKENDE VALSHEID. - VERWEERDE!l DIE 
CONCLUDEER'l' 'l'O'l' DE SCHORSING OM DE 
ENIGE REDEN DA'l' EEN LOPEND ONDERZOE.K TEN 
LASTE VAN DE DADERS VAN DE VALSHEID EEN 
DEELNEMING VAN AANLEGGER ZOU KUNNEN BE
WIJZEN. - BESLISSING WELKE DE VRAAG 
TOT SCHORSING AFWIJST OM REDEN DA'l' ZE 
ENKEL OP EEN LOUTERE HYPOTHESE VAN 
WAARSCHIJNLIJKHEID ON'l'BLOOT STEUN'l'. 
WET'l'ELIJKE BESLISSING. 

l·Vanneer (tnnlegger een btwgerl-ijke vo·r
de·r·in{! ste·unt op een valsheid waa1·van 
de werkeUjkheicl clo01· verwee1·der is e1·
kencl, maa1· dat deze laatste conclndee1·t 
tot de scho,·sin{! (/01' vordering om de 
enige 1·eclen (lat het mogeli:ik is flat een 
strafonclerzoek in {lang lastens de cla
ders van (le V(Llsheicl zo·n ktmnen bewii
zen dat (Lanle{lge·r insgelij lcs deel zou 
hebben _genomen aan de valsheicl, wijst 
wettelij lc die conclttsie af de bes.lissing 
wellce vaststelt flat ve1·weercler een !ott
teTe h1Jpothese formltleert;, van eUce 
waarschijnlijlcheicl ontbloot (1). 

(Ll],l!CLE'l'TE, T. JOSSE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 10 september 1955 gewezen 
door de werkrechtersraad van beroep te 
Bergen, lmmer voor bedienden; 

Gelet op de akte, op 29 februari 1956 
aan verweerder betekend en op 3 maart 
1956 ter griffic van het hof neergelegd, ten 
verzoeke van de naamloze vennootschap 

(1) Nopens de draagwijdte van de regel « Le 
criminel tient le civil en 6tat », raadpl. verbr., 
1 februari 1951 (An·. Ve?·b1·., 1951, biz. 301) ; 
Rl:p. pmt. d1·. beige, vo PTescTiption en mar 
tik1·e rep'J'essi'ue, nr 256; HAUS, P1·incipes gCnl:
mux de dmit pl:nal belge, bd. II, nr 1319; 
GARRAUD, 1'mit6 the01·ique et pTatique d'in
st,·uction cTiminelle ,' bd. I, biz. 450 en 451. 

<<Anciennes Usines Canon-Legrand», 
'waarrloor het geding tot verbreking wordt 
henat dat werd ingesteld door de voor
ziening van Georges Limelette, curator 
over het faillissement van genoemde ven
nootschap, welke gedingshervatting hierop 
is gesteund dat de vennootschap na de 
voorziening een concordaat bekomen l1eeft 
hetwelk is bekrachtigd door een vonnid 
waartegen g·een verhaal werd ingesteld; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
bevattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerli.ik Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat de rechters in hoger 
heroep geweigerd hebben de regelmatige 
conclusies van aanlegster in te willigen 
welke ertoe strekten te verkrijgen dat de 
uitspraak zou worden opgeschorst tot na 
de sluiting van het strafonderzoek dat ge
opend werd omtrent de feiten die verweer
der aanhaalde ter rechtvaardiging van de 
onmiddellijke verbreking, door hem, van 
het hecliendencontract waanloor hi.i met 
de «Anciennes Usines Canon-Legrand>> 
verbonclen was, en dit om reclen dat de cu
rator niet op de loutere onderstelling 
mocht steunen van een eventnele telast
legging tegen verweerder uit hoofde van 
medeplichtigheid in het misdrijf van op
making van een valse halans, weerhouden 
ten laste van de directie der gefailleerde 
vennootschap, om een verdaging sine die 
van de zaak te verkrijgen, clan wanneer 
de gang van een hurgerli.ike vordering, 
welker afloop kan worden heinvloed door 
de beslissing van een hang\!nde publieke 
vordering, client te worden opgeschorst 
totdat over de puhlieke vordering een 
einduitspraak is gegeven, dan wanneer de 
rel!hters in hoger beroep niet releveren 
dat ter zake de beslissing over de v66r 
hen gehrachte vordering niet kon worden 
bei:nvloed door het gevolg dat zou worden 
gegeven aan het strafonderzoek waartoe 
de feiten aanleiding hadden gegeven wel
ke verweerder zijn werkgever had aange
wreven en waarvan die rechters het be
staan aannemen, en alclus het punt in het 
midden la ten of zij het verzoek om op
schorting verwerpen omdat, huns inziens, 
het instellen van een burgerli.ike verde
ring niet behoeft te worden opgeschorst 
totdat een einduitspraak is gegeven over 
de publieke vordering waardoor de afloop 
dier burgerlijke vordering kan worden be
invloed, dan wel of, naar hun mening, ten 
deze, de heslissing over de hurgerlijke 
vordering de weerslag van de heslissing 
over de publieke vordering niet kon on
dergaan, aldus het hof in de onmogelijk
heid stellend de wettelijkheid van de be
streden sententie te onderzoeken : 

Overwegemle dat de bestreden sententie 
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overeenkomstig de conclusies genomen 
door aanl"gster, die alstoen door haar cu
rator vertegenwoordigd was, erop wijst 
dat er verzocht werd de uitspraak over de 
door verweerder ingestelde burgerlijke 
vordering op te schorsen, om<lat nol)l'ns 
lie beschul<liging van opmaking van een 
valse balans, door verweerder tegen de 
directie dcr hem te werk stellende ven
nootschap ingebracht, op welke beschul
diging onder rpeer zijn lmrgerlijke vorde
ring rustte, een nog lopend strafonderzoek 
geopend was, waardoor « er zou kunnen 
worden ontdekt dat verweerder persoon
lijk deelgenomen had aan de handelingen 
die hij nu zelf laakt )) ; 

Overwegende dat de sententie vervol
gens vaststelt dat het vei'zoek om opschor
sing cnkel steunt cc op de loutere onder
stelling van een eventuele telastlegging )) 
tegen verweerder nit hoofde van mede
vlichtigheid in het misdrijf van opmaking 
van een valse balans clat de clirectie der 
gefailleerde vennootschap ten laste is ge
legd en dat gecn enkel element deze onder
stelling staaft; 

Overwegende dat de !Jestreden sententie 
door deze beschouwingen, waarin geen 
duhbelzinniglleid schuilt en waaruit blijkt 
dat de bewering van de curator slechts 
een van elke waarschijnlijkheid ontblote 
onderstelling is, de verwerping van het 
verzoek, zoals het omschreven was, wette
lijk gerechtvaardigd heeft; dat het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Over llet tweede middel, afgeleid nit de 
scllending van de artikelen 14 van de wet 
van 7 augustus 1922 betreffende het lledien
d(mcontract, gewijzigd en aangevuld bij 
de wetten van 28 september 1932, 22 juli 
1952 en 11 maart 1954, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet, doordat de bestreden beslis
sing, om het huger beroep van aanlegster 
niet gegrond te verklaren en ze tot llet be
talen van onderscheiden sommen te ver
oordelen, aangenomen heeft dat de door 
verweerder ingeroepen feiten voor hem 
een gegronde re<len opleverden om het con
tract dat hem met zijn werkgever verbond 
terstond te verllreken, en dit zonder de 
lJewijsvoering te beantwoorden, door aan
legster ontwikkeld tot staving van haar 
bewering dat bedoelde feiten niet de cc ge
wichtige )) redenen uitrnaakten die ver
weerder machtig<len zijn bediendencon
tract op staancle voet te verbreken : 

Overwegende dat de eerste rechter aan
genornen had dat volc1oende gewichtig wa
ren de feiten, door verweerder ingeroepen 
ter rechtvaardiging van -het verbreken, 
zonder vooropzeg, op 14 juni 195±, van het 
tussen hem en de aanleggende vennoot
schap gesloten bediendencontract, te we
ten, enerzijds, de onregelmatigheden wel
ke door de directie dier vennootschap in 

de balansen van de boekjaren 1952 en 1953 
werden gepleegd, en anderzijds, de aan
vaarcling, door haar, buiten weten van 
verweercler die aan het hoofd der boek
llouding stond, van wissels waarop pro
test was gevolgd, welke onregelmatighe
den voor verweerder een persoonlijke aan
sprakelijkheicl met zich konden brengen; 

Overwegemle clat v66r llet rechtscollege 
in lloger beroep, de curator over het fail
lissement van aanlegster, om te betwisten 
dat cle door verweerder aangevoerde grie
ven het door de eerste rechter aangeno
men karakter van gewichtigheid hadden, 
verwees naar nota's van 23 april 1952 en 
17 maart 1954, in dewelke verweercler, voi
gens aanlegster, de onregelmatigheden 
van genoemde balansen vaststelde; dat 
aanlegster hieruit afleidde dat verweerder 
<lie onregelmatigheden, « vermits ze zo 
lang geleden plaats had<len )), niet kon la
ten gelden als rechtvaardiging van de ver
breking cc op staande voet )) op 14 juni 
1951; . 

Overwegende clat aanlegster ook be
toogde dat de aanvaarding van handelsef
fecten en het daarop gevolgd beslag tot 
bewaring betrekking hadden op een koop 
die aan het cloel der vennootschap vreemd 
was en noch de vennootschap, noch ver
weercler konden binden; 

Overwegende dat, door ten aanzien van 
<le gewichtigheid der redenen, de beslis
sing van de eerste rechter te bevestigen, 
met zich ertoe te beperken te releveren 
dat verweerder, cc om de hem te werk stel
lende vennootschap zeer ernstige moeilijk
heden te besparen, zo ver mogelijk is ge
gaan in het uitstellen en het geduld oefe
nen vooraleer te beslissen zijn contract te 
verbreken )), de bestreclen sententie op VO
renaangehaalde conclusies geen passend 
antwoord heeft verstrekt; dat zij mits
clien het in het middel aangeduid arti
kel 97 van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
is tot het onderzoeken van het derde mid
del hetwelk tegen dezelfde bepaling op
komt als het tweede middel, verbreekt 
de bestreden sententie, behalve in zover 
zij llet verzoek om opRclwrsing verwerpt; 
verwerpt de voorziening wat deze beslis
sing betreft; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde sen
tentie; veroordeelt aanlegster tot een 
derde en verweerder tot twee derde der 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor beclienden. 

6 december 1956. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel. - Gelijlclwidende 
conclnsie, H. Raoul Hayoit- de Termi-
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court, procureur-generaal. 
HH. VanRyn en Ansiaux. 

PleiteTs, 

1" KAMER. - 6 december 1956 

1° HUUR VAN GOEDEREN. - Huun 
VAN ONROERENDE GOEDEUEN. - NATIONALE 
CRISISBELAS'l'ING. - VER!lOD DIE BELASTING 
TEN LAS1'E VAN DE HUURDER TE LEGGEN. -
BEPALING INGELAST IN EEN BELAS'l'INGWE'l' 
MAAR WELKE SLEOH'l'S EEN DER VOORWAAR
DEN VAN DE HUUR VAN ONROERENDE GOEDE
REN BEGELT. 

2° BELASTING. - NATIONALE CRISISBELAS
TING Ul'l' HOOFDE VAN ONROERENDE EIGEN
DOMlliEN. - BELASTING DIE DOOR DE EIGE
NAAR TEN LAS'l'E VAN DE HUUHDER NIE'l' 1\fAG 
WORDEN GELEGD. - VERBIN'l'ENIS DOOR DE 
HUURDER AANGEGAAN OM DIE BELASTING 1'E 
BETALEN. - NIETIGHEID. - AFS'l'AND VAN DE 
HUURDER OJII ZIOH OP DIE NlETIGHEID 'l'E 
BEROEPEN. - VOORWAARDE VAN GELDIGHEID. 

3° AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AFS'l'AND DOOR DE SCHULDENAAR OU ZIOH 1'E 
BEROEPEN OP DE NIE'l'IGI-IEID VAN EEN VER
BIN1'ENIS. - AFSTAND WELKE KAN YOORT
SPRUI'l'EN UIT DE VRIJWILLIGE UITVOERING 
VAN DE VEHBIN'l'ENIS :MET KENNIS VAN HE'l' GE
BREK \¥ELKE ZE BEIU~P'l'. 

1 o Alhoewel ingelnst ·in een belnsUngtvet, 
betrett het lnntste licl ·vnn nrt-ilcel 4, 
pnntrtma.f 1, vnn het beslltU vnn cle Re: 
gent '1'nn 16 jnnnnr-i 1948, wellce bepnalt 
tlnt de nnt-ionale aris·isbela.st-ing versah~f.l
digcl 11it hooftle vnn on-roerencle ei,qen
clomrnen niet ten laste van de hmwde·r 
mag 1.V01'clen gelegcl, noah de vest-iging 
noah cle wijzen vnn invonle-ring '1'an de 
be lasting, nuw.1· 1'CfJ6lt enlcel een cloT 
voa1·wcut1"tlen van ae h·wnr van onroe-
1·enrle goederen (1). 

2° H et l£tatste U£l van a1·t-ilcel 4, pat·a
gntnf 1, van het beslui.t van ae Regent 
van 16 jnnu.n1·i 1948, -wclk bcpaalt 1lnt 
cle nationale a1·isisbelast-ing versa7mlclig£l 
uit hoofcle van onroe·rende e·igenrlornmen 
rloor £le eigenaa1· ten laste ·van cle hn1w
cleT niet mag 'W01'£len gelegrl, is een ge
biedende bepaling, £loch we lice enlcel ae 
p1·ivate belnngen van de hu.u .. rde·r be
scherm t; waantit t;Ol,qt £lat zo cle ve1'
binten·is die hi.i heeft aangegann iecle1· 
.ia£tr die belnsting te betalen nieU{f is, 
fle hmwrleT n·iettemin er·vnn ma{f afz·ien 
zich op fl'ie n·iet-igheifl te be1·oepen, op 
·voonvaanle clat, wat eenieder van de 

(1) Zie conclusie van het openbaar ministe
rie in Bull. en PASIC., 1957, I, 361. 

aan clie verb'i-nten·is gegevene ·witvoe1'in
gen betrett, dit njz-ien voo1· de n'itvoe-
1'ing fle1· verbintenis niet geschied£le. 

3° Het a.fzien, cloo·r cle schu./.denaar om 
ziah op fle nietipheid van een ve1·uintenis 
te beroepen mag voortspntiten uit ae 
vrijwillige lf.itvoering va.n cz.ie VC1'binte
nis met kennis vnn het gebrelc wellc ze 
behept. 

(Rl.JKI:lDIENS'l' YOOR AHBEIDSBEJIIIDDELING 
E'! '\VERKLOOSHEID, '1'. DUBREUIL.) 

ARHES'f. 

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 mei- 1955 in hoger beroep 
gewezen ·door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Drussel; 

Over !let middel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1108, 1131, 1235, 
1376 en 1377 van het Durgerlijk Wetboek, 
4, paragraaf 1, ·in fine, van het besluit 
van de Regent van 16 januari 1948, tot 
samenschakeling van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting, doorclat de 
bestretlen beslissing het tegenberoep niet 
gegroncl heeft verklaard en het beroepen 
vonnis bevestigcl heeft in zover het aan
legg·er zijn tegenvordering ontzegcle, om 
de reclen dat de dwaling een nootlzakelijke 
voorwaarde is voor de vorclering tot terug
eising van het niet-versclmlcligcle en clat 
aanlegger ter zake noch bewezen, noch 
aangeboden had te bewijzen dat hij de ten 
laste van verweerders gevestigcle nationale 
crisisbelasting bij vergissing betaalcl had, 
clan wanneer aanleggers tegenvorclering 
strekte tot terugeising van de sommen 
ter uitvoering van een ongeoorloofcle over
eenkomst betaalcl, en dan wanneer aan
legger in dat geval, om zijn vorclering toe
gewezen te krijgen, niet . behoefcle aan te 
tonen dat de betalingen bij vergissing wa
ren geclaan : 

Overwegencle clat de rechter zijn beslis
sing niet gesteuml heeft op de enige over
weging· in het micldel aangehaalcl, name
lijk dat de dwaling van degene die 
betaalcl heeft een noodzakelijke voor
waarcle is voor de vorclering tot terug
eising van het nietverschulcligcle; 

Dat, na erop te hebben gewezen dat, 
naar luicl van de tussen partijen in 1949 
gesloten huurovereenkomst, en niettegen
staancle het verhocl, gestelcl bij artikel 4, 
paragraaf 1, laatste lid, van de wetten 
hetreffende de nationale crisisbelasting, 
sameng·eschakeld hij besluit van de Regent 
van 16 januari 1918, het hurend orga
nisme, rechtsvoorganger van aanlegger, 
aanvaard heeft de nationale crisishelal:l
ting te hetalen, het bestreclen vonnis vast-
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:stelt dat aanlegg·er « hoewel de gebiedende 
tekst der belastingwet kennend, desniet
temin drie jaar de nationale crlsisbelas
ting vrijwillig betaald heeft )) , namelijk 
in 1949, 1950 en 1951; 

Dat de rechter over de groncl mitsdien 
_geoordeeld lweft dat aanlegger bij elke 
dier betalingen, desbetreffencle ervan af
gezien had zich te beroepen op de nietig
hekl van de verbintenis ter voldoening 
van welke hij ze verricht hacl; 

Overwegencle clat cleze vaststellingen het 
bestreclen clispositief wettelijk rechtvaar
cligen; 

Dat immers het laatste lid van artikel 4, 
paragraaf 1, van voormelrle wetten, hoe
wei in een belastingwet opgenomen, niet 
tot de vestiging of de wijze van invorde
ring der . belasting betrekkelijk is, en 
slechts een -cler voorwaarden van de huur 
van onroeremle goederen regelt; dat deze 
bepaling, hoewel gebiedem1 zijncle, tot 

-doel heeft private belangen te beschermen, 
namelljk die van de huurder, dewelke van 
die bescherming mag afzien en bijgevolg 
ervan mag afzien de nietigheicl van de 
door. hem aangegane verbintenis te -cloen 
gelclen, mits clat afzien niet v66r ·de uit
voering cler verbintenis heeft plants ge
had; 

Dat het middel, hetwelk slechts opkomt 
tegen een reden die niet noodzakelijk is 
om het dispositief te rechtvnarcligen, niet 

. ontvankelijk is ; 
Om die reclenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorrleelt aanlegger tot de kos
ten. 

G december 1956. - Je kamer. - Vool·
zittet·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel.- Gel-ijlclu.idenfle 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Au
siaux en Simont. 

l e KAMER. - 7 december·l956 

1o BEVOEGDHI!JID I!JN .AANLI!JG.- AAN
LEG. - BURGERLIJKE ZAREN. - DWANGBE
VELEN BETEKEND AAN VERSCHEIDENE PERSONEN 
OM DE INTORDERING VAN EEN GE_MEENTETAXE 

TE VERZEKEREN. - VERZET DOOR GEZAMEN
LIJKE DAGVAARDING. - 'VERZE'l' GEGROND OP 
DE ONWETTELIJKHEID VAN DE GEilfEEN'l'ELIJKE 
VEROl{DENING WELKE DE '!'AXE INVOERT. 
V ASTSTELLING VAN DE AANLEG. 

2° BEVOJDGDHI!JID I!JN AANLIDG. 
AANLEG. - BURGERLI.JKE ZAKEN. - SOHA'J'
TING VAN HE'l' GESOHIL DOOR PARTIJEN. -
ZONDER GEVOLG INDIEN EEN WE'l'TELIJKE 
GROND VAN SOHATTING BES'l'AA'l'. 

VEHB~., 1957. - 1G 

3° SCHI!JIDING DI!JR MACHTI!JN. 
'\oYERKEN BESTEMD 0-'I HE'J' GE.M"~K IN DE 
S'l'H.A'l'EN 'l'E VERZEKEREN. - GEPASl'HEID EN 
UITVOERINGSMODALI'l'EI'fEN. SOUI'EREINE 
BEOORDELING \'AN DE GE,viEEN'l'ELIJKE OVER
HElD. 

4u GI!Jl\'II!JI!JNTFJ I!JN PROVINCIALFJ TA
XI!JS. - GEUEEN'l'ETAXE. - TAXE VOOR DE 
HERNIEUWING DER VOE'l'PADEN. - VERORDE
NI"'G WELKE BESLIS'l' DAT DE KOSTEN VAN DIE 
\VEHICEN ZULLEN GEDilA3EN -WORDEN YOOR DE 
HELFT DOOR DE GEMEENTE EN VOOR DE \¥EDER
HELFT DOOR DE AANPALENDE EIGENAARS EN 
DAT DE GEMEENTE ZONDER VERGOEDING OVER 

DE 1t£ATERIALEN ¥VELKE VAN D~ VROEGERE 
BEKLEDING YOOR'l'KOMEN ZAL llESOHIKKEN. -
Y ONNIS WELK DES LIST DA'l' DE 'l'AXE ONRE
GELMA1'IG IS OMDAT' DIE LAA'l'STE llESOHIR
I<:ING STRIJDIH IS l\IET AR'l'IKEL 555 VAN RET 
BURGERLIJK WE'l'BOEK. - 0NWE'f'l'ELI.JKE 
BESLISSING. 

5° GI!llVII!JI!JNTI!J IDN PROVINCIALI!J TA
XIDS. - GEMEE~1'E1'AXE. - POLI'fiEVEROR
DEi\'ING V\TELKE HE'l' COLLEGE VAN BURGEMEES
'l'ER EN SCHEPENEN 'l'OELAA'l' DE VOE'l'PADEN VAN 
DE GE1iEENTE 'l'E HEHNIEU\\rEN. - .VERORDE
NING OP DE TAXES GOEDGEKEURD DOOR HE'l' 
KONINRLIJK BESLUI'l' WELK DE 'l'AXE VOOR 
DIE WERKEN INVOER'l', - BELAS'l'ING INGE
S'l'ELD DOOR DE VEROHDENING OP DE TAXES. 

6° KOSTI!JN. - VoonziENING IN VERBHE
RING. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. - BES'l'HE
DEN VONNIS VERBllOKEN. - \TERSCHILLENDE 
VERVVEERDERS, - GEEN HOOFDELT,JJ(E VEil
OORDELING 'l'O'l' DE KOS'l'EN. 

1 o 1V annee1· verscheirlene pe·rsonen d-ooT 
een gezamel-ijlce clagvannling verz·et doen 
tegen cle clwangbet,elen welke hen bete
kenrl .zi_in r1e-weest om de ·invm·de1·ing 
van een ge·mee-ntetaxe te 1!erzekeren, 
wonlt cle aanleg voor een-ieder van cUe
gene cl·ie ·rcrzet doe n door het bed1·au 
'!:an c7e gevordeYde tawc bepnalcl. 

2° Wauneer e1· een wettelijlce grand tot 
schnttinrt ·vcm het geding bestaat, be
hoo1·t het niet rutn cle pn•·i'ijen tot deze 
sclwttinu over te r;aan en may fle rech
ter [leen 1'Clwninu met die schattin.rJ 
hourlcn (1). 

3° De ,qepastheid van fle -werlcen beste-mfl 
om het gemalc van de cloorgang in de 
stTaten te ve·rzelce1·en en de ·nitvor:winus
modaUteiten van flie werlcen behoren 
tot de sou·vereine beoordeling van fle acl
rn·in·ist·mt'ieve ot:erhrYifl, binnen fle peT
ken ·w.n rle regelmatig ge·nomen be
schikk-ingen om flctt doeleinrle te vm''We
.zenlijken. 

4° TVftnnec-r een ,r;emeenteve1·onlening be
slist dat cle lcosten ran de hernieuw·ing 

(1) Verbr., 8 november 1951 (ATr. Verb1·., 
1952, biz. 112). 
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1;an roctpnrlen zullcn worden gerlntgen 
voor de helft door de gemeente en voor 
de werle·rhelft rloor ae awnpnlencle e'i,qe
Juwrs en dat rle uemeente, zonrler ver
uoerl'iny, over rle ·mate?"ialen voo'l'tko
·menrle ·Hm rle vroer1ere beklerlinu znl 
lwseh-ilcken, 1·eehtvaanl'iut niet wetteUjlc 
zijn rl'ispos'itiej' het vonnis rlat rle taxe 
on·regelmat·iy ,;erlclaa1·t omdnt rUe lnat
ste bepaling strij cliy is met nrti/Gel 555 
·J;an het Buryerlijk 1•Vetboelc, wa.nneer 
11-it de rnststelz.inyen ,;an rle r·echte1· 
I!Ujlct, enerzijrls, rlat rle belcledin,q der 
•voetparlen aangelegd was yeweest tloo1· 
de aanpalenrle eigenanrs ingevolye ver
pliehtinuen hen wettelijlc floor rle ue
meentelijlce overhehl opyelegcl, en, nn
ile·r.zijrls, rlnt rle gemeente, dooT de her
nieuwing van clie bekleding te l!esz.issen 
niet rtls eiuenaTes ,;nn de gTond van rle 
voetpaden heej't uehnnrleld maar wel als 
o·uerheicl we/.lce l!evoegcl ·is om. te zo·ruen 
voo1· al 1.vat de veilighcirl en het yemak 
•Jxtn de aoorycmu in rle stratcn nnnunat. 

5° 'J.Vannee·r de poUtie·ueronleninu 1;nn een 
r;em.centc 71 et colleue van buryemeester 
en schepenen toe/.rw.t rle voctpaclen rle1· 
qem.ecnte tc lJerr!'iemven op kosten van 
rle annpulenrle eiuennars, volyens de be
pa.lingen 'L'an cle taxevC1'01'de·wingen, en 
cen tuxeveronleniny, uorHlyckeunl rloo·r 
rle Konin[J, een rleel clC1' lwsten ten 
lnste •uan ae aClnpa/.e·nrle eiyennnrs leut, 
is cle tnxe inr;estelcl niet cloo·r rle politi e
·ncro?·deni:nu maar floor cle taxe·~;eronle
ninu. 

(i" lVannee1· in lmruerl-ijlce zalcen het hot 
een ·vonnis ,;erb·reelct rnouen de ver-wee·J;
rltws niet hooj'rleli:i 7.: tot de kosten wor
den veroordeelrl (l). 

(s-r~\D HO.'iSEJ '1'. SAlYIEN\VEllKEL\DE VENl\'OO'l'SCFLAP 
P.\'l'IUAJ POR'I'OIS EN COl\SOR'.rEN.) 

AHRES'l'. 

HID'l' HO:l!'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, gewezen op 12 juli 1950 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde, en op de an·esten gewezen op 
4 juni 1953 en op 10 december 1953 door 
het Hof van beroep te Gent; 

Overwegende c1at aanlegster tegen ge
melde beslissingen twee aclltereenvolgende 
voorzieningen in verbreking lleeft inge
<liend, allelleide op 2 mei 1955 ter gi'iffie 
van het hof overgelegtl; 

Dat beitle zaken, respectievelijk onder 
nrs 1752 en 1753 op de algemene rol inge
schreven, samenllangencl zijn; 

Overwegende dat bij vooraf betekencle 

·----------·---- -----

(1) Verbr., 8 juli 1955 (H,ll. en PASIC., 1955, 
I, 1218). 

akte, ter griffie van !let hof op 2 mei 195$ 
overgelegc1, aanlegster afstand heeft ge
daan van de eerste voorziening, welke op· 
22, 24 en 25 januari 1955 betekend wenT 
(zaak nr 1752) ; 

Over de voorziening welke het voorwerp·. 
uitmaakt van de zaak 1753 : 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de urresten van 4 juni en 10 decem
ber 1953 : 

Over het micldel, afgeleid uit de schen-
cling van de artikelen 1, 8, 16, 21, 23, 25 
en 3a van de wet van 25 maart 1876 hou
clende titel I van het voorafgaamle boek 
van llet vVetboek van burgerlijke rechts
pleging (voormelcle artikelen 8 en 16 res
pectievelijk gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 15 maart 1932 en bij de wet van 
20 maart 1948), 1319, 1320 en 1322 van het 
Bnrgerlijk 'Vetboek tot regeling van bet 
aan de akten te hechten geloof (ter zake, 
de alcte waarin cle bewoorclingen van llet 
exploot van rechtsingang del. 26 Hl1l'il 1949 
worden weergegeven), doordat, bij de be
streclen arresten, het Hof van beroep te 
Gent ten onrechte beslist heeft dnt de ont
vnnkelijkheill van het beroep door eiseres 
ingesteld tegen de beslissing cler Recht
bank van eerste aanleg te Ondenaarde, 
waarbij zekere gemeentetaxes waarvan 
de invorclering ten laste van verweerclers 
vervolgd was onwettelijk verkluarcl wor
den, n.fhing van het beclrag der dwangbe
velen respectievelijk betekend op grond 
van gezegde aanslagen aan iecler der af~· 
zonderlijk beschouwcle verweerclers, en 
waarvan bet belangrijkste slechts 17.523 fr. 
beloopt, en clienvolgens aangenomen heeft 
dat gezegcl beroep niet ontvankelijk moest 
verklaard worden clej'ect1t snmrnae, dan 
wanneer cle in de vorm van gezamenlijke 
tlag'Vaarcling 1.en verzoeke van verweer
ders ingediencle vorclering tot voorwerp 
had voor recht te !wren zeggen clat de 
kwestieuze taxes onregelmatig zijn en on
gegToncl eii clat ze dienvolgens niet ver
sclmldigcl dijn ·door de verzoekers ; dat ze 
dus niet tot lliegene behoorde waarvoor 
de wet van ambtswege een sclmttings
gromlslag vaststelt; dan wanneer, ten an
dere, de oorspronkelijke eisers, in hnn 
exploot van rechtsingang, zelf de vorcle
ring in hoofde van ieder van hen cc op 
meer (]an 25.000 frank'' haclden geschat, 
<lit is op een boger beclrag dan dit van de 
laatste aanleg; clan wanneer, dienvolgens, 
het hof van beroep, - tenzij, overeen
komstig artikel 35 van voormelde wet van 
2li maart 1876, vast te stellen dat de oor
spronkelijke eisers alzo een « overdre
veue " schatting van bet bedrag van de eis 
zonden g·edaan hebben met het oog op het 
ontduiken van de wet warbij het bedrag 
van de laatste aanleg wordt be1mald -
door deze schatting noodzalwlijk was ge-
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bonden en clerhalve de zaak als beroep
baar moest aai1zien 

Overwegencle clat clwangbevelen uitge
vaardigd werden: tegen ieder van verweer
ders om de invordering van een gemeente
taxe te verzekeren en clat verweerders de 
Techtspleging van verzet tegen gemelde 
dwangbevelen hebben ingedien{l bij geza
menlijke clagvaarding ; 

Overwegencle dat incUcn de aldus ver
volgde eis ertoe strekt cle nietovereen
stemming met de wet te doen vaststellen 
van het gemeentelijk besluit waarbij de 
taxe tot stand wercl gebracht, waarvan 
betwist wordt dat zij verschuldigd is, het 
aanvoeren van ·de onwettelijkheicl van de 
administratieve akte nochtans het voor
werp van de eis niet uitmaakt, c1aar cUt 
aanvoeren slechts een micldel is en kan 
zijn ter staving van de eis waarbij het 
bestaan van de schuldvordering, waar
van aanlegger de uitvoering vervolgt te
gen ieder vrm hen, ten laste van elke vcr
weerder afzoliderlijk worclt 'betwist; 

Overwcgende dat voor ie!ler v,1n ver
weerders llet Yoorwerp van de eis alclus 
-een betwisting van schuldvorclering zijnde, 
het belang voor iecler van hen bepaal!l 
wordt door het bedrag van zijn schuld; 

Dat zodus, voor ieder van de verzetters, 
de aanleg, krachtens artikel 21 van dC' 
wet van 25 maart 1876, bepaald WPWl 
-door het beclrag van de te zijnen laste ge
vorclerde taxe ; 

Overwegende dat wanneer, zoals in on
derhavig geval, de waarde van de eis nit 
het voorwerp ervan volgt, de schntting 
clie de pnrtijen ervan zouden gedaan heb-
1Jen zonder uitwerking blijft ; 

Dat de recilter bijgevolg geen acht ver
mocht te slaan op de schatting van -de eis 
welke verweenlers, wat ieder van hen be
trof, in het exploot van reclltsingang had
den gedaan· en dat hij dus niet gehouden 
was, om die schatting te verwerpen, vast 
te stellen dat zij overdreven werd met 
het oog op het ontduiken van de wet waar
bij het bedrag van de laatste aanleg wordt 
bepaald; 

Waaruit volgt dat llet mhldel naar recht 
faalt; 

II. In zover de voorziening gericllt is 
tegen het vonnis van 12 juli 1950 : 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de 
o:chencling van de artikelen 6, 107, 108 
en 110 van de Grontlwet, 75 en 76, 5°, van 
de Gemeentewet van 30 maart 1836 (ge
wijzigd bij artikel 2 Yan de wet van 
30 juni 1865 en artikel 4 van het konink
lijk besluit del. 14 ang·nstus 1933), 50 van 
bet decreet van 14 december 1789 betref-

fende de oprichting van de municipalitci
ten, 3, 1°, van titel XI van het decreet 
van 16-24 augustus 1790 op de rechterlijke 
inrichting, 354, 355 en 356 van -cle alge
mene politieverordening der stad Honse 
del. 26 jannari 1931 en 8 november 1932, 
11, 12 en 13 van de taxeverorclening der
zelfcle stad del. 5 april 1947, goedgekeurd 
bij koninklijk besluit cld. 19 mei 1947, 
cloordat het bt>streden vonnis verweerders 
van de betaling van de litigieuze belasting 
op de voetpaden vrijstelt en, om aWns te 
beslissen, hierop steunt dat, bij gebrek 
aan algemene bepaling in de wettelijke 
vonnen getroffen, het schepencolleg·e niet 
vennag, in een beriaalde straat willekeu
rig een duurdere bekledingswijze van de 
voetpaclen voor te scllrijven dan die welke 
voor andere straten wordt gebruikt, en de 
kosten ervan door de aanpalende eige
na ars te do en dragen, clan wanneer, door 
de vernieuwing van de voetpaclen der 
Zuidstraat te bevelen, en door de voor 
gezegd werk te gebruiken materialen te 
preciseren, het college in ca.su. slechts 
van de machten lleeft gebruik gemaakt 
welke aan cUt college uitclrukkelijk wor
den toegekencl bij hiervoren gemelde arti
kelen 354 tot 356 van de algemene politie
verordening der stacl Rouse, welke zelf 
slechts een toepassing uitmaken van de 
algemene regel waarcloor de gemeenteover
heid verplicht wort!t te zorgen voor al 
wat de veiligheicl en het gemak in de stra
ten en op de openbare wegpn aangaat, 
en dan wanneer de gepastheid der even
tneel te nemen maatregelen betreffencle 
dat voorwerp alsook het bepalen van de 
kens der te gebrniken materialen om er 
de verwezenlijking· van te verzekeren 
noodzakelijk behoort tot de souvereine 
bteoordeling van de administratieve over
heid, zonder enig mogelijk toezicht van
wege de rechterlijke macht : 

Overwegende dat, om te beslissen dat, 
ten gevolge van de buitengewone kosten 
van vernieuwing van de voetpaclbekleding, 
de taxe die de eigenaars van goecleren 
treft, gelegen langs de Zuidstraat, op on
regelmatige wijze gevestigcl werd, het be
streclen vonnis hierop steunt dat de kens, 
voor clle straat, van een bekle.ding die 
dnurcler kost dan deze welke in andere 
straten werd gebruikt, tot zorlanig oncler
scheid leidt tnssen de belastingplichtigen 
die een evenreclig aancleel in de kosten 
van de werken van clien aartl hebben te 
dragen, -clat zulk gevolg nitslnitencl had 
kunnen voortvloeien nit een algemene be
slissing getroffen in de wettelijke vorm 
en dat derhalve de kens van de bouwstof 
aan de willekeur van het college van bur
gemeester en schepenen niet mag overge
laten worden zoals in onderhavig geval 
is ge~c hied ; 
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Overwegemle dat het beoordelen van de 
gepastheicl zowel van de werken die ertoe 
strekken bet gemak van de doorgang in 
de straten te verzekeren als van cle uit
voeringsmoclaliteiten van zoclanige wer
ken tot de souvereine beoorcleling van de 
administratieve overbeid behoort binnen 
de perken van de regelmatig getro:ffen be
slissingen met het oog op de verwezen
lijking van dit doeleincle ; 

Overwegende dat llet vonnis er niet op 
wijst dat de werken van vernieuwing van 
de voetpaclbekleding van de Zuidstraat 
bevolen en uitgevoerd werden in overtre
cling met de bepalingen van de algemene 
politieverordening van 26 januari 1931 en 
8 november 1932 op de stof, dan wapneer 
bet blijkt clat die verordeuing door de 
gemeenteraad regelmatig getroffen wercl 
en clat de taxeverorclening van 5 april 
19'17, goeclgekeurd bij besluit van de Re
gent van 1!} mei 1947, uitdrukkelijk er
naar verwijst; 

nat bet vonnis niet vaststelt dat de kens 
van de g·ebruikte beklecling zou afwijken 
van de voorscllriften van die algemene 
poJitieverorclening, waal'van artikel 358 
de aard van de bouwstoffen bepaalt Wltal'

mede de yoetpaclbeklecling· moet aangelegcl 
worden, alsmecle de bijzonclere voorwaar
den waarnan die bouwstoffen moeten be
antwoorclen en evenmin dat die kens werd 
gedaan om redenen die vreemd zijn aan 
bet voorwerp zelf van de werken; 

Overwegencle clat nit de feitelijke vast
,o;tellingen van de bestreclen beslissing niet 
blijkt dat bet gebruik van een bouwstof, 
die duurcler kost clan cleze welke in an
dere straten werd aangewencl, voor gevolg 
z~m hebben gellacl clat al degene die zicb in 
dezelfde feitelijke toestand bevonden niet 
op gelijke wijze worden getroffen door cle 
taxe die de door clit gebrnik veroorzaakte 
kosten moet clekken; 

Waaruit volgt clat bet miclclel gegroncl 
is; 

Over llet twee.cle miclclel, afgeleicl uit de 
scllending van de artikelen 107, 108 en 110 
van de Gronclwet, 75 en 76, 5°, van de 
Gemeentewet van 30 maart 1836 (gewij
zigd bij artikel 2 van cle wet van 30 juni 
1865 en artikel 4 van bet koninklijk be
sluit cld. 14 augustus 1933), 354, 355 en 356 
van cle algemene politieverordening cler 
stacl Rouse del. 26 januari 1931 en 8 no
vember 1932, 11, 12 en 13 van de taxever
orclening derzelfcle stad del. 5 april 1947, 
g·oedgekeurcl door koninkli.ik besluit del. 
19 mei 1947, 538 en li55 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 1 van de wet van 1 februari 
1844 op de politie van de wegen (gewijzigcl 
bij die van 15 ang'llStllS 1897), doordat bet 
bestreden vonnis verweerders van de be
taling van cle litigieuze belasting op {]e 

voetpaclen vrijstelt en, Oil). aldns te be
slissen, hierop steunt clat de verorclening 
waarbij kwestieuze belasting ingevoenl 
worclt, in cle mate warin zij, in geval 
van vernieuwing cler bestaandc voetpaclen, 
voor bet gemeentebestuur het recbt voor
ziet om zonder vergoeding over de nit de 
afbraak voortkomencle materialen te be
Rchikken, onverenigbaar zou wezen met 
cle in artikel 555 van het Burgerlijk Wet
boek vermelde regel, clan wanneer, ener
zijds, gezegcl artikel niet toepasselijk is 
wanneer het, zoals ter zake, goecleren 
g·eldt welke van het openbaar domein deel 
uitmaken, en anclerzijds, het alzo aan de 
gemeenteoverlleid verleencl recht een der 
toepassingsmodaliteiten van de litig·ieuze 
taxe uitmaakt en dat het aan de gemeen
teraarJ beboort, onder het enig voorbe
boucl van bet toezicbt door de hog·ere ad
ministratieve overbeicl, souverein het be-~ 
drag, de zetting, alsook de inningsmocla
liteiten clqr gemeentetaxes te bepalen : 

Overwegencle clat om cle betwiste taxe~ 
onregelmatig te verklaren, het bestreclen 
vonnis op de beschouwing steunt dat, in 
geval van hernieuwing van de bekleding 
van cle voetpaden welke cle aallpalencle 
eigenaars verplicllt werclen aan te leggen 
en te onderhonclen, {]e gemeenteoyerheicl 
niet vermag zieb, zelfs bij een in regel
matige vorm genomen beslissing, de vroe
ger bestaancle beklec1ing zoncler vergoe
cling toe te eigenen; clat het nit artikel 555 
van bet Bnrgerlijk Wetboek bet bestaan 
afleidt van het recht voor de aanpalencle 
eigenaars ofwel llet materiaal van· de 
vroegere beklecling weg te nemen ofwel 
cle betaling van de waarc1e ervan te be
komen; 

Overwegen cle dat nit de bestrec1en ]Je
slissing blijkt, enerzijcls, clat de voetpad
bekleding, tot de hernieuwing waarvan 
de gemeentelijke overheicl besllst heeft 
over te gaan, rloor {]e aanpalencle eige
naars aangelegcl en onclerbonclen wercl in 
uitvoering van door de gemeentelijke over
lleicl wettelijk opgelegcle vervliclltingen 
en, anclerzijcls, clat de gemeente, wanneer ~ 
zij beslist heeft die bekleding te hernien
wen, niet gebandelcl heeft in boeclanigheid 
van eigenaar van de grond van cle voet
paclen, maar wel als ovcrl!eid in wiens 
bevoegdbeicl het ligt te ~;orgen voor al 
wat de veiligbeid en llet gemak van de 
do01·gang in cle straten aangaat; 

Dat die omstandigheden vrecmcl zijn 
aan de toe11assingsvoorwaarclC'n van arti
kel 555 van het Burgerlijk Wetboek en 
clat. de rechter over de grond derhalve 
niE't gerechtigd is nit die wetsbepaling af ~ 
te leiclen dat lle aanpalencle eigenaars een 
recht bezitten om het materiaal voortko
mende van de afbraak van de vroegere-
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bekleding weg te nemen of om voor de 
waarde ervan vergoed te worden; 

Overwegende dat de hernieuwing van 
de voetpadbekleding bevolen en uitge
voerd werd ])ij toepassing van de artike
len 354, 355 en 356 van de algemene poli
tieverordening die voorziet dat die wer
ken op kosten van de aanpalende eige
naars worden uitgevoerd, overeenkomstig 
de bepalingen van {le taxeverordeningen; 

Dat cle taxes, bestemcl om de prijs van 
die werken te dekken, overeenkomstig 
artikel 13 van de taxeverordening werden 
gevestigd, de last van cUe cmkosten te dra
gen zijnue, kraclltens cUe bepaling, voor 
de helft door de stad en voor de helft 
door de eigenaars, de stacl in dit geval, 
zoncler vergoecling de beschikking behou
dende over de oucle materialen van de 
hernieuwcle voetpadbekleding; 

Overwegende dat de uitvoeringsmodali
teiten van de werken en de modaliteiten 
van verdeling van de last die eruit voort
vloeit alclus bepaalcl werden door de ad
ministratieve overheid handelemle binnen 
de per ken van lutar bevoegdheicl; 

Waarnit volgt clat hct middel gegrund 
is; 

Over het 'derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10"7, 108 en 110 
van cle Grondwet, 75 en 76, [Jo, van de 
Gemeentewet tld. 30 maart 1836 (gewijzigd 
bij artikel 2 van de wet van 30 juni 1865 
en artikel 4 van llet koninklijk lJesluit del. 
14 augustus 19i:l3), 354, 355 en 306 van de 
algemene politieverordening c1er stad 
Runse cld. 26 januari 1931 en 8 november 
1932, 11, 12 en 13 van de taxeverordening 
derzelfde stad del. 5 april 1!347, goedge
keurd bij koninklijk beslnit dd. 19 mei 
1947, 50 van llet decreet dd. 14 december 
1780 betreffencle de opricllting van de mu
nicipaliteiten, 3, 1°, van titel XI vnn het 
decreet dd. 16-24 augustus 1790 qver de 
recllterlijke inricllting, doordat llet be
streden vonnis verweerders van de beta
ling der litigieuze taxe op de voetpa{len 
vrijstelt en, om aldus te beslissen, llierop 
steunt dat de algemene politieverordening. 
op grondslag waarvan het college van bur
gemeester en scllepenen de llernieuwing 
der voetpaden van de Zuidstraat lleeft be
volen, niet ter goedkeuring nan de K011ing 
werd onderworpen, - de taxeverordening 
del. 5 april 1947 llebbende, volgens de 
reclltbank, slechts tot voorwerp gehad de 
nwdaliteiten van de litigieuze taxe te 
bepalen, - dan wanneer gezegde alge
mene politieverordening, in de mate 
waarin zij, bij llaar artikelen 354 en 356, 
de mogelijkheid voor de gemeenteoverheid 
voorziet, in geval van aanleg of hernieu
wing der voetpaden, ten laste van de aan
palende eigenaars de terugbetaling van de 
nit dien hoofde gedane kosten te vervol
gen, cluidelijk preciseert dat de bijdrage 

van deze eigenaars in de kwestieuze kos
ten « volgens de bepalingen van de taxe
verordeningen ll zal geschieden, - waar
uit volgt dat uitsluitend in functie van de 
geldigheid van de verordening, - die de 
voorwaarclen van dat bijdragen vaststelt 
en die precies daardoor de litigieuze taxe 
invoert - de wettelijkheid van bewuste 
taxe client beoordeelll : 

Ovenvegendte dat, om te besliF>sen dat 
de taxe die de eigennars treft waarvan 
de goederen gelegen zijn langs de Zuid
straat, op onregelmatige wijze gevestigd 
werd ten gevolge van de buitengewone 
kosten van de hernieuwing van de voet
padbeklecling, het bestreden vonnis op de 
beschouwing steunt dat de beslissingen 
van de gemeenteraad waarbij de kosten 
van het aanleggen van voetpaden ten laste 
van de aanpalende eigenaars gelegd wor
den, door de Kuni11g moeten goedgeke.nnl 
worden, dan wanneer, in onderhavig ge
val, de goedkeuring van llet taxeregle
ment van 5 npril 1\147 lJij besluit van de 
Regent van 19 mei 1947 niet volstaat om 
het algemeen }1olitiereglement in uitvoe
ring· van hetwelk clit taxereglement werd 
gen-omen, regelmatig te maken en dan 
wanneer dit laatste reglement cle taxe niet 
ingevoerd heeft maar enkel pen modaliteit 
ervan bepaalt; 

Overwegende dat het vonnis, zontler de
bewoonlingen te miskennen van de arti
kelen 11. 12 en 13 van de tnxeverordening 
van 5 ain·il 1947, goeclgekeurd bij besluit 
van de Regent van 19 mei 1947, niet llCeft 
kunnen beslissen dat clie verordening geen 
taxe over de voetpaden invoerde en name
lijk een taxe betreffende de hernienwing 
van de voetpaden, dan wanneer artlkel 13 
bepaalt dat, in de straten waar llet col
lege de algehele llernieuwing van a 1 de 
voetpaden beslist lleeft, de onkosten zul
len gedragen worden voor de helft door de 
stad en voor de llelft door de eigenaars, 
en venler nog preciseert dat in dit geval 
de stad zoncler enige vergoecling over de 
oucle materialen van het hernieuwue voet
pac1 zal bescllikken ; 

Dat zodus artikel 3::J6, tweede lid, van 
de algemene politieverm·dening in uitvoe
rlng waarvan de beslissing werd getrof
fen tot hernieuwing van de voetpaden van 
de Zuidstraat en tot uitvoering van de· 
werken ten koste van lle aanpalende ei
genaars overeenkomstig de taxeverorde
ning, niet de bepaling is welke de onkos
ten van die werken ten belope van de· 
helft ten laste van de aanpalencle eige
naars lleeft gelegd, maar wel artikel 13· 
vDn cle taxeverordening dat de taxe alzo 
ingevoerd heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Qyerwegende dat aanlegster vordert dat 

verweenlers ltoofdelijk tot de kosten van: 
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-cte aanleg· in verbreking· zonden worden 
veroordeeld ; 

Overwegende dat die hoofclelijkheid 
door geen enkele wetsbepaling is voor
zien; 

Om die redenen, en zonder acltt te slaan 
op de memorie van antwoord in zover deze 
ter griflie van het hof werd overgelegd 
op 27 jnli 1955 ten verzoeke van verweer
-tlers Lucie Coppens, Eugene Maerheid, 
Willy Van Haute-l\1aerheid, Paul De
clercq-Maerheid, aan wie het inleWeud 
verzoekschrift op 22 en 23 april 1955 werd 
betekend, voegt samen de zaken nrs 1752 
en 1753 ; decreteert de afstand van de voor
ziening in de zaak nr 1752; verwerpt cle 
voorziening in de zaak nr 1753 docll enkel 
in zover zij gericht is tegen cle an·esten 
van het Hof van beroep te Gent van 4 junt 
en 10 december 1953 ; verbreekt het bestre
den vonnis van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde van 12 juli 1950; 
beveelt clat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
vernietigcle beslissing·; veroordeelt aanle.e;
ster tot de kosten van de zaak 1752; ver
oon1eelt verweerders tot de helft der 
kosten van de zaak 1753 en aanlegster tot 
de overige helft; verwijst cle zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent. 

7 december 1956. - 16 kamer. - Voor
z'itte1·. H. de Clippele, raadsheer waar
nemenll voorzitter. V e·rslct[!f}eve1·, 
H. van Beirs. - Gel'ijkl1t-'iclencle concl~twie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en Demeur. 

VEREN. KAMERS. - 8 december 1956 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
ARREST YAN DE RAAD YAN STATE. - ARRES'l' 
DAT EEN EXCEPTIE VAN ONBE\TOEGDHEID VER
WERPT. - EXCEPTIE DOOR AANLEGGER IN 
YERBREKING EN EEN Ai'iDERE PAR'riJ YOORGE
S'l'ELD. - VOORZIENING ENKEL DE'l'EKEND AAN 
~EN DEflDE PARTI,J, 'VELKE DE ZAAK VOOR DE 
RAAD VAN STATE AANHANC:Ifl HAD GEMAAKT. -
AAT\~E~WER. DIE V66R HE'l' HOF DE TWEEDE 
PARTI.J NIE'l' HEEF'l' GEDAAGD TEN EINDE HET 
ARREST GEMEEN 'l'E HOREN VERKLAI~EN. -
VOORZIENING mE'l' ON'l'VANKELIJK. 

Wnnnee·r cle Raacl ·vctn State, een excepUe 
'Van onbe'Voegllheicl lloor aanlegrJet· in 
·t:CI'brel<lng en lloor een nnlle1·e pnr
tij 1:oorgestelcl he eft ve1·wm·pen, ·is 
cle voorziening tot verbrelcing tegen dnt 
nrrest inyestelcl, alhoewel regelmat'ig 
nan cle lle·rrle part'ij, ·wellce cle zaalv vurk 
de Ranrl van Stnte aanhangig hacl .Qe
mnalct, betelwna, n·iet ontvanlceUjlc in
clien aanlegge1· 'U66r het hot ae pcM·tij 
welke, zoals hij, de exceptie vnn onbe
voegflheicl hctcl vom·gestelll, niet heeft 

_qeclaagcl ten einlle het an·est gerneen te 
horen 1:erlrlaren (1). 

(MU'J'UALI'l'El'l'SYERENIGING << LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE l\IUTUALI'l'El'l'EN ll EN <f FAl\H
LIEZIEKENDOND YOORZIENIGHEID )), 'I\ DEYNE.) 

ARHES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1956 gewezen door de 
Raacl van State; 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening door llet openbaar mi
nisterie opgeworpen en overeenkomstig ar
tikel17ter van de wet van 25 februari 1925 
(wet van 20 juni 1953, art. 2) aangezegd, 
afgeleid hieruit dat spijts de ondeelbaar
heid van llet gescllil tussen aanlegsters en 
het Rijksfonds voor verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit, aan de ene zijde, 
en verw~erder, aan de andere zijde, aan
legsters gemeld fonds niet v66r het hof in 
tussenkomst hebben geroepen ten einde 
gemeenverklaring van het te wijzen ar
rest; 

Overwegende dat blijkt nit het bestre
den arrest en nit de stukken van de pro
cedure dat zowel aanlegsters als het 
Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit een declinatoire exceptie 
hebben voorgesteld gesteund op de grond 
dat de eis tot de bevoegdheid der rech
terlijke overheclen belloort; 

Overwegende dat het geschil tussen ver
weerder, enerzijds, en het Rijksfonds, en 
aanlegsters, partijen die in onclerhavig ge
val hetzelfde belang hebben, anderzijds, 
alleen op iclentieke wijze tegenover al de 
partijen kan worden beslecht; 

Dat het geschil bijgevolg, ondeelbaar is; 
Overwegende clat, vermits de voorzie

ning het gewijscle van de bestreden beslis
sing, waarbij de Raad van State zich be
voegd lleeft verklaard en nad.erhand over 
de grond uitspraak lleeft gedaan, opnieuw 
ter sprake brengt, aanlegsters ertoe ge
houclen waren het Rijksfonds tot gemeen
verklaring van het te vellen arrest v66r 
het hof te dagvaarden, en dat, bij gebreke 
daarvan, de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

8 december 1956. - Verenigde kamers. 
- Voo1·zitte1·, H. Wouters, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve-r, H. Belpaire. -

(1) Raadpl. verbr., 28 april1950 (A•·r. Verb·r., 
1950, blz. 542, .en de nota 3) ; 10 juni 1955 
(B1tll. en PASIC., 1955, I, 1106). 
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Gelijlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaa l. -
Pleiter, H. Demeur. 

2e KAMER. - 10 december 1956 

VERKEEH. - VOORRANGEN. - WEGCODE, 
AUTIKEL 16, 2, a. - 0PENBARE WEG WAARIN 
EE~ SPOOR LIG'l'. - HOOFDWEG. - VooR

WAARDEN. 

Om te oonlelen of een openba1·e weg, 
tvaad·in een spoor ligt, hoofclweg ·is ten 
opr<;ichte ·van een anclere, m.oet de 1'ech
ter nagaan of de hoofdweg een ancle·re 
weg of zijn voortzetUng over geheel z·ijn 
lJ·reeclte knr'ist (1), zoncler enkel acht te 
slrwn 011 de rechthoek gevonnd op het 
Twnisptmt door 'de achtereenvolgende 
wegen waa'i'Op het spoo·r ligt. (Wegcode, 
art. 16, 2, a.) 

(PHOCUREUR DES KO!\'INGS 'J'E GENT EN VAN 
HI,JFTEJ T. CRA].!PE EN P. Y. B. A. ROUVROY 
EN cie.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 april 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtllank 
te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring : 

Over het middel, afgeleid door de vro
curem· des konings te Gent nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16, 1 en 2, a, van de w·egcode van 
8 april1954, cloordat de door het bestreden 1 
vonnis aangehaalde beweegredenen niet 
van aard zijn om het niet bestaan van de 
telastgelegde overtreding van de vVegcode 
voor gevolg te hellben : 

Overwegencle clat verweerder vervolgd 
werd wegens overtrecling van de bepalin
gen van artikel 16, 1 en 2, a, van de vVeg
code om bij het naderen van een weg, die 
hoofdweg is ten opziehte van die waarop 
hij zich bevond, verzuimcl te hebben de 
bestuurder die op de hoofdweg reed te la
ten voorgaan; 

Overwegencle dat verweer<ler nit hoofde 
van deze telastlegging door de eerste rech
ter veroordeeld werd om reclen dat, hoe
wei hij van rechts kwam, hij, krachtens 
artikel 16, 1, van <le w·egcode voorrang 

(1) Verbr., 25 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 535) en 24 september en 15 october 
1956 (ibid., 1957, I, 39 en 139). 

verschnldigd was aan de lmrgerlijke par
tij Van Hijfte clie op een openbare weg 
reed waarin een spoor ligt dat de zijweg, 
waaruit verweerder kwam aangereden,. 
over geheel zijn breedte kruist; 

Overwegemle dat, uitspraak doende in 
hoger beroep, het bestreden vonnis de be
slissing van de eerste rechter .vernietigd 
heeft en verweerder heeft vrijgesproken 
om de enige reden dat nit het plan opge
steld door de politie was gebleken dat de 
stoepzijde der onpare huisnummers van. 
de Annonciadestraat en de stoepzijde der 
onpare huisnummers van de Vandervelde
straat een volmaakte rechthoek vonnen, 
zodat de eerstgenoemde stra,at moeilijk 
een voortzetting van de laatstgenoemde 
kan genoemd worden; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 16, 2, a, cle openlmre wegen waarin 
ten minste een spoor ligt hoofdwegen zijn 
ten opzichte van elke andere weg en dat 
krachtens artikel 16, 1, . in afwijking van 
artikel 15, hetwelk de voorrang van de 
van rechts komende bestnurder hulcligt, 
de bestuurder die een weg nadert waarin 
een svoor ligt, zelfs wanneer hij van 
rechts komt, de bestuurder die op die 
weg rijdt moet laten voorg;aan; 

O''erwegencle dat een nitzondering O[J 

cUe regel wordt aangenomen door arti
kel 16, 2, a, tweede lid, waarbij bepaald 
wordt dat de openbare weg waarin een 
spoor ligt echtar zijn karnkter van hoofcl
weg ten opzichte van de zijweg verliest 
als het spoor de zijweg niet over geheel 
zijn breedte kruist; 

Overwegende clerhalve dat, waar het be
streden vonnis, zonder na te gaan of het 
spoor de zijweg over geheel zijn breeclte 
kruist, beslist dat de weggebruiker, die 
nit de zijweg komt, de doorgang niet vrij
laten moet voor de bestuurder die op de 
weg rijdt waarov het spoor ligt, wanneer 
dit spoor op een I;:ruispunt doorloopt over 
twee on<lerscheiden straten welke een vol
maakte rechthoek vormen zoclat cle ene 
moeilijk als de voortzetting van cle andere 
kan worden beschouwd, het bestreden 
vonnis een afwijking van de door arti
kel 16, 1, bepaalde regel invoert welke de 
\Vegcode niet voorziet; en dat de redenerr 
van het lJestreden vonnis derhalve zijn 
beschikking niet rechtvaardigen; 

Overwegencle dat het middel derhalve 
gegrond is; 

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

Overwegende clat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen beslis
sing de verbreking medebrengt van de be
slissing gewe.zen over de burgerlijke vor
<lering welke het gevolg ervan is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-
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(len vonnis; beveelt dat melding van bet 
<mderhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van cle vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerders tot de kosten; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, uitspraak 
lloende in boger beroep. 

10 december 1956. - 26 kamer. - VooT
z'itter en verslnggever, H. Vandermerscll, 
raadslleer waarnemend voorzitter. - Ge
li:ilultticlencle concl·usie, H. :M:ahaux, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Gilson de 
Rouvreux en Pinget (deze laatste van het 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 10 december 1956 

1° VFJRKEER. - WEGCODE, AR'l'IKEL 16. -
VOORRANGEN. - KRUISPUN'l'. - HIERAR
CHIE DER ViTEGEN. - PLAA'l'S \V AAR DIE 
HIERARCHIE WORDT BEPAALD. 

2° vERKEER. -- vV1wconE, AR'l'IKEL 16, 
2, (~. - HOO~'DWEG. - 0PENBARE WEG WAAR
IN 1\-IINS'l'l~i'\S EEN SPOOR LIGT VVELK EEN 
ZIJVVEG OVER OEIIJ~EL ZIJN BREED'l'E KRUIS'l'. 

- BEGRIP. 

1° De h'ii!rwrclde cler weyen, wellce op een 
lc-r·nispnnt ellcnnr lcPwisen, rUent beoo1·
cleelcl ·volyens cle lcemne;rlcen cl·ie ze op 
het lcrnispu.nt zelf ve·rtonen (1). (Weg
code, art. 16.) 

2° Is hoojclwey ten opzfchte van elk an
dere weg, in (le z-in vnn (t'i"Mleei 16, 2, a, 
vnn (le TVeycocle, cle openbcwe weg wanr
i.n rn·instens een spoor· z.igt, wnnnee-r het 
spoo1·, OZJ het. lcnt:ispm~t zelf, cle zi;iwey 
of zi:in vooTtzettiny 01:e1· r~cheel . zi:in 
bree(lte lcru:ist (2). 

(DELOMBAER.DE EN IIOORNAER'l', 
T. VANDOORNE EN VEREECKE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1956 gewezen door bet 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorzieningen gericllt 
zijn tegen de beslissing over de publieke 
vordering tegen verweerder Vandoorne : 

Overwegende dat aanleggers, de eerste 
als medebetichte en de tweede als burger-

(1) Verbr., 19 december 1955, beweegredenen, 
en 25 januari 1956, beweegredenen (B,ll. en 
PASic., 1956, I, 387 en 535). Raadpl. oak verbr., 
3 juni 1954 (ibifl., 1954, I, 846) en de in nola 
vermelde verwijzingen. 

(2) Zie vorig arrest en de nota. 

lijk verantwoordelijke partij voor de eer
ste, geen hoedanigheid hebben om zicll te 
voorzien tegen de beslissing waarbij een 
anclere betichte vrijgesproken wordt; dat 
de voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen cle beslissingen over de publieke 
en burgerlijke vorderingen ingesteld te
gen aanleggers en over de burgerlijke vor
dering van tweede aanlegger tegen eerste 
verweerder : 

Over het eerste omlerdeel nm het micl
del : 

Overwegende dat het bestrellen arrest 
eerste aanlegger veroordeelt tot een en
kele straf wegens : 1° inbreuk op de arti
kelen 418 en 420 van het Strafwetboek en 
2° inbreuk op artikel 16 van het konink
lijk besluit van 8 a11ril 195+, het feit 2 een 
bestanddeel uitmakend van het feit 1, als
mede tot herstel van al de schadelijke ge
volgen van het ongeval, tweecle aanlegger 
burgerlijk verantwoordelijk verklaart en 
na vrijspraak van verweerder Vandoorne 
zich onbevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over de burgerlijke eis van laatstge
noemde aanlPgger om de reden dat aanleg
ger Delombaerde, overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 16, 2, litt. n, op het ge
naderde kruispnnt geen voorrang genoot 
gezien verweerder Vandoorne een weg be
reed waarin een spoor lag; 

Overwegende dat de llierarchie der we
gen, luidens de bepaling van artikel 16 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, client beoordeeld naar de kentekens 
welke de wegen op het kruispunt zelf ver
tonen; dat derhalve, in de zin van arti
kel Hi, 2, litt. n, slechts hoofdweg is de 
openbare weg waarin ten minste een spoor 
ligt betwelk, noodzakelijk en in alle ge
val, de voortzetting, op het krnispunt, van 
de zijweg over geheel zijn breedte kruist; 

Overwegende dat de rechters over de 
grand vaststellen dat, !Jezijden de baan 
Kortrijk-Doornik, door verweerder Van
doorne bereden, een tramspoor ligt, het
welk « enkele meters voor de eigenlijke 
nansluiting... schuin weg loopt en, voor 
de weggebruiker van de grate baan, zicht
baar de door aanlegger Delombaerde be
reclen Nieuwstraat over gelleel haar breed
te doorsnijclt JJ; 

Overwegencle clat door te beslissen dat 
« de omstandigheid dat het tramspoor 
even v66r bet bereiken van... de Nieuw
straat lichtjes naar rechts afbuigt en niet 
juist op het kruispunt de Nieuwstraat 
dwarst, niet meellrengt dat de door eerste 
verdachte (hier eerste verweerder) ge
volgde baan niet meer als lloofdweg zou 
gekenmerkt zijn, vermits deze afbuiging 
slecll ts zeer gering is en vvezenlijk neer
komt op het lichtjes en zeer geleidelijk 
verbreden \'an de kleine strook. welke tus-
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sen de eigenlijke rijbaan en het tramspoor 
gelegen is, zodat dat tramspoor om reden 
van de plaatsgesteldheid voorkomt als be
palend ten aanzien van de aarcl van de be
trokken wegen en de door eerste ver
clachte gevolgcle baan Kortrijk-Doornik 
als. hoofclweg blijvencl gekenmerkt ll, het 
bestreclen arrest artikel 16, 2, litt. a, van 
het koninklijk besluit van 8 april 195cl 
schendt; 

Om die reclenen, verbreekt het bestreclen 
arrest in zover het beslist over de pu
blieke vordering ingestelcl tegen aanleg
gers, en over de burgerlijke vorcleringen 
van verweerders tegen aanleggers en van 
tweecle aanlegger tegen eerste verweer
cler; verwerpt de voorziening voor het 
overige; zegt clat melding van lmidig ar
rest zal gedaan worden op de kant van de 
gecleeltelijk vernietigcle beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel; veroorcleelt aan
leggers tot een viercle cler kosten en ver
weerclers tot de overige drie vierclen. 

10 december 1956. - 2" kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Vandermersch, raaclsheer waar
nemend voorzitter.- Ve·rslagge·&er, H. De
lahaye. Gelijlclu.idende nonclusie, 
H. l\1ahaux, aclvocaat-generaal. 

2" KAMER.- 10 december 1956 

1° BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. -
BETWISTING NOPEXS DE GELDIGHEID VAN EEN 
HUWELI.JK INCIDEXTEEL VOOR HET S'l'RAFGE
RECHT OPGEVI"ORPEN. - BEVOEGDHEID VAN 

DI'l' GEI!ECH'l' 0~£ EROVER 'fE BESLISSEN. 
2° PREJUDICIEEL GESOHIL. - VER

WIJZlNG DOOR DE S'l'HAFRECH'l'ER NAAR DE 
HURGEI!LI.JKE RECHTER. - GESCHIL WELK 
AANLEIDING GEEF'l' TOT ZULKE VERWLTZING. 

3° HUWELIJK. -- GESCHIL BETREFFENDE 
DE GELDIGI!EID VAN DE TOESTEMMING DOOR 
EEN EC,fiTGEXOOT GEGEVEN. - VASTSTELLING 
DAT GEEN GEBREK VAN 'l'OES'l'EMMING HEEF'£ 
KUNNEN BESTAAN IN HOOFDE VAN DIE ECHT
(;EXOOT. - BETWISTING GELDIG \'ERWOllPEN. 

1" Het stmfgerecht is be1;oegd om o·ver 
een geschU, bet1·etJende de geldigheid 
·ran een huwelijlc, incidenteel voor hen~ 
opgeworpen te beslissen (1). 

2° Geven enlcel aanleiding tot veTwijzing 
cloor het stra.fgeTecht naar het b·ur_qer
Ujlc gerecht de p·rejucliciele geschillen, 

--~~--~----------- ----~ 

(1) Verbr., 22 juli 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1265, en de nota's 2 en 3). Raadpl. verbr., 
22 september 1947 (A1'r. Ve1·M., 1947, blz. 278, 
en de nota's 3 en 4). 

voo1·zien bij de art·ilcelen 326 en 327 van 
het Bzwgerlijlc TVetboelc, 16, alinea 2, 
en 17 van de wet van 17 april 1878 (2). 

3" De rechte1·, '!;OOr dewellce een geschil 
betrejjende de rJeldigheid vnn de toe
stemminy tot het h·uwelijl.; gegeven doo·r 
een echt[Jenoot a.anha.ngig wonlt ge
maalct, venoerpt regelmatig dit geschil 
floaT ·nit de omstandigheden ~oaa1·in dat 
hmvelijlc we1·d aangegactn M te leiden 
clat geen geb'/'ek van toestem.ming in 
hoofde van die eehtgenoot heett lcnn
nen bestaan. 

(PLAITIN, '1'. LECOMTE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestrecle:o_ 
arrest, op 28 jnni 1956 gewezen door het 
Hof van heroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde

. ring gewezen : 
Over het eerste micldel, afgeleid uit de 

schencling van de artikelen 97 van de· 
Grondwet, 1 en 2 van de wetten van 14 ja
nuari 1928 en 17 januari 1939, 39lbis van 
het Strafwetboek, en 1382 van het Bur
gerlijk vVeuboek, alsook van de rechten 
der verclecliging, in zover het bestrecleli 
arrest het bestaan vaststelt van het ten 
laste gelegcl wanbedrijf en aanlegger zo op 
straf- als op burgerlijk gebied veroor
cleelt, clan wanneer, het vaststaat door· 
de stukken van het onderzoek (namelijk 
de stukken urs 13, 15 en 17 van het rech
terlijk dossier) clat aanlegger niet in het 
bezit gesteld werd van het aangetekencl 
schrijven del. 16 november 1955 waarcloor· 
hij v66r de heer vrederechter te 'Vervik 
op de zitting del. () december 1955 opgeroe
pen werd, dat de heer vreclerechter de 
zaak behandelcle op laatstgenoemcle da
tum lmiten de aanwezigheicl van aanleg
ger, dat deze niet meer woonde aan het 
adres vermelcl op het mmgetekend bericht 
del. 16 november 1955, en dat v66r de vor
clering del. 25 januari 1956 van de heer 
procureur des konings te leper het onder
zoek had veropenbaard clat aanlegger' 
minstens sedert 12 october 1935 woonach
tig was te Antwerpen en niet meer tee 
Wervik, zoclat de vrederechter te Wervik 
op 6 december 1955 geen wettelijke vast
stelling heeft kunnen doen van het vrij
willig verzuim van hetaling vanwege aall"· 
legger : 

Overwegende clat het micldel, clat de re--

(2) Verbr., 22 september 1947 (A·r1'. Y e1·br., .. 
1947, biz. 278, en de nota's 3 en· 4) ; 5 januari. 
1948 (ibid., 1948, biz. 2). 
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gelmatigheid van de oproeping van aan
legger v66r de vrederechter, optredend in 
zake verlating van familie, betwist, niet 
arm de rechter over de groncl onderworpen 
werd; 

Dat het, derhalvr, nienw en niet ontnm
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
cle schending van de artikelen 97 van de 
Grond"~et, 15, 16, 17 en 18 van de wet del. 
17 april1878, 391bis van het Strafwetboek, 
en 1382 nm het Burgerlijk "\Vetboek, alsc 
ook van de rechten der verdecliging, in zo
ver het bestreden arrest het prejudicieel 
geschil opgeworpen door aanlegger in ver
band met de geldigheid van zijn hnwelijk 
met Maria Lecomte weerhoudt, ten gronde 
behandelt en over de grond ervan defini
tief statueert, dan wanneer aanlegger in 
zijn v66r het hof van l1eroep neergelegde 
l1eslniten uitdrukkelijk verklaard heeft 
dit huwelijk te willen en te zullen bestrij
den en nietig te doen verklaren, zodat dit 
prejuclicieel geschil blijkbaar nog niet in 
staat was om een beslissing ten gronde te 
ontvangen, en aanlegger werkelijk be
roofd werd van het recht om al zijn mid
delen, argumenten en bewijzen te doen 
g;elclen, die hij bij machte is aan te wen
den eens dat de llehandeling van het ge
;;chil ten gronde client doorgevoerd te 
worden, hetzij voor de llurgerlijke rech
ter ingeval van verwijzing, hetzij voor de 
strafrechter zo deze beslist cUt geschil te 
weerhouden : 

Overwegende dat beklaagde, vervolgd nit 
hoofde van verlating van familie, bij con
dnsies v66r het hof van beroep aanvoerde 
dat het lmwelijk door hem aangegaan met 
Maria Lecomte nietig was, daar hij in 
dit lmwelijk niet had willen toestemmen 
en het lmwelijk niet voltrokken werd · 
tlat hij claaraan toevoegde dat hij dit hn~ 
welijk nietig wilde doen verklare"u en dat 
er aanleiding bestond om te handelen 
overeenkomstig de artikelen 15 en 18 ~·an 
de wet van 17 april 1878 voor het be
slechten van dit prejudicieel geschil· 

Dat hij, bij die conclnsies, in s~lbsi
diaire. orde aileen de grond der zaak 
besprak, doch daarllij niet staande hield 
da t het prejudicieel geschil nog niet in 
staat was te worden behandeld; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat alleen· prejuclicieel zijn en 
aanleitling geven tot verwijzing naar de 
bnrgerlijke rechter de vragen voorzien in 
de artikelen 326 en 327 van het Burgerlijk 
Wetboek en deze voorzien in de artike
len 16, alinea 2, en 17 van de wet van 
18 april 1878, dat een vraag betreffende de 
staat van echtgenoot tot die reeksen niet 
behoort en dat, de rechter van de vorde
ring de rechter zijnde van de exceptie, de 
strafrechter bevoegd is om over vragen 
van burgerlijk recht te beslissen, namelijk 

over een Yraag tot nietigheid van een hu
welijk welke v66r hem opgeworpen is 
naar aanleiding van een misdrijf dat v66r 
112111 aanhnngig is; 

Dat, door, om die redenen bij gebrek 
aan aam·raag om nitstel uitgaande van de 
heklaagde, het prejudicieel geschil zonder 
verwijl te beslechten, het lJestreden arrest 
noch de rechten van de verdediging, noch 
de in het middel aangeduide wetshepalin
gen geschonden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
·worden· 

Over 'het derde middel, afgeleid nit de 
St;hending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 15, 16, 17 en 18 van de wet del. 
17 aDril1878, 391b'i8 van het Strafwetboek, 
1-!6 en 1382 van htet Bnrgerlijk Wetboek, 
in zover het bestreden arrest verklaart 
dat niet aanleggm· maar aileen de burger
lijke partij gerechtigd zou zijn de ongel
cligheicl van het lmwelijk dd. 21 jnni 1944 
te vervolgen en dat de omstandigheden 
dat partijen het huwelijk niet voltrokken 
en niet samenleefden geen oorzaken van 
nietigheid zijn, clan wanneer aanlegger 
onder meer uitclrukkelijk heeft verklaard 
in zijn besluiten del. 3 mei 1956 dat hij 
niet heeft willen toestemmen dit huwelijk 
aan te gaan, hetgeen lletekent niet dat er 
een gebrek in cle gegeven toestemming zo , 
zou l1estaan, maar dat er helemaal geen 
toestemming voorhanden geweest is, zoclat 
dit huwelijk volstrekt nietig of onbe
staand was, en het bestreden arrest dus 
niet antwoorclt op een der essenUele op<Ye-
worpen middelen : '"' 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies voorhield dat het huwelijk « nie
tig ll was en dat hij die nietigheicl << op 
grond van artikel 180 en yolgende van het 
Burgerlijk Wetboek ll wilde doen verkla
ren; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
verklaart dat het totaal overbodig blijkt 
de ech theid van de bewering da t aanlegger 
slechts een fictief huwelijk zou aangegaan 
hebben om zijn aanstaande echtgenote 
v~n de110rtatie te vrijwaren, na te gaan, 
« 111 acht nemende dat de nietigheid van 
een geveinsd hnwelijk aileen kan aange
V:~aagd worden door deze die niet vrije
hJk toestemde of waarvan de toeste=ino
derwijze beinvloed was geweest dat ztl 
als ongeldig diende aangezien te worden ll; 
en « dat de echtgenote alleen in deze toe
stand zon hebben kunnen verkeren en niet 
de beklaagde ll; 

Overwegende dat, door aldus nit de om
standigheden waarin het huwelijk werd 
aangegaan af te leiden dat in hoofde van 
aanlegger geen gebrekkige toestemmino
heeft kunnen bestaan, het bestreden m~ 
rest de opwerping van aanlegger beant
woordt; 1 

Dat liet middel feitelijke grondslag 
mist; 
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En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

U. In zover de voorziening gericht is 
tegen de besliso;ing over de burgerlijke 
vordering gewezen : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
ller middel inroept; 

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

10 december 1956. - 2e kamer. - Voor
.<:itter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslagge'Uer, 
H. Huybrechts. - Gelijl"lnidemle concl·u
sie, H. Mahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 10 december 1956 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - CONFLICT TUSSEN EEN 
BESOHillKING VAN OONTRAVENTIONNALISATIE 
EN EEN VONNIS VAN ONBE\~OE3:D.irEID VAN DE 
POLI'l'JEREOH"l'BANK. - 0NBEVOE::lDHEID GE
STEUND OP DE OMS'l'ANDIGHEID DA'l' DE MIS
DRIJVEN AANHANGIG GE'>IAAK'l' VOOR DE POLI
'l'IEREOHTBANK SAMENHANGEND ZIJN MET EEN 
WANBEDRIJF AAN DE OOl{REO'l'IONELE REOH'l'
BANK ONDERWORPEN. - CONTROLE VAN HET 
HOF.- VONNlS VAN ONBE/OE3DHEID GEGROND 
BLIJKE:IDE. - TENIETfER:KLARING VAN DE BE
SOHIKKING. - PERKEN. - VERWIJZING 
NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK BIJ DE
WELKE HET MISDRIJF AANHANGIG WERD GE

MAAKT. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKE;\l. - POLI'l'lE3EOH'l'BANK BIJ DE
WELKE EEN GEOONTRAVEN'J'lONNALISEERD 
MISDRIJF EN MISDRI.JVEN AFHANGENDE VAN 
HAAR BEVOE3DHEID AANHANGIG WERDEN GE
MAAKT.- REOHTBAI\'K DE ZAAK VERWIJZENDE 
NAAR DE OORHEOTIONELE REOHTBANK BIJ DE
"WELKE EE:S SAMENHANGEND WANEEDTIIJli"' 
AANHANGIG WERD GE:IoiAAKT. - POLITIE

HEOHTBANK HAHE BEYOEGDHEDEN 'i'E BUITEN 

GAANDE. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - WETTELIJK VONNIS VAN 
ONBE\'0E3DHEID. - VoNNIS WELK '!'EN ON
REOHTE DE ZAAK NAAR EEN ANDERE REOHTS
MAOHT VERWIJS'l'. - MAOH'J' VAN HE'l' HOF 

VAN VERBREKING. 

1° Orn het rechtsyeb·ied te 1·egelen wan
neer de politierechtbank zich onbevoeyd 
heett 'Uer"lclaard orn lcennis te nernen 
'UCm een door de raadlcarne?· gecontra
'Uentiannali.see1"d wanbedT'ijf en 'Uan 
rnisdrij'Uen die tot haar bevoegdheden 
behoren, omrlat rle verschi/.lende rnis
d1"ijven srunenhcmyend zijn met een 

·wanbed'rijf vaor de can·ect-ianele 1"echt
banlc in eerste aanleg aanhangig ge
rnaalct, cle beschilcldng en het vonnis 
hebbencle kTacht va.n gewijscle 'Uerk1"e
[len, gaat het hof na of cle zaalc ?·egel
matig bij cle ca1Yectianele 1·echtbanl" 
schijnt nanhangig rf6maalct te zijn ge
weest en of cle versch-illende misdrij'Uen 
smnenha.n[fend bz.ijlwn; zo ja, cloet het 
de besch'ilcl"ing te niet, in zo'Ue·r ze cle 
poUtierechter als de bevoegde 1'echts
macht heeft nangewezen en venvijst het 
cle aan cle palitie·rechtbanlc onderwor
pene misdri}'ven, naar cle caT·rectianele 
rechtbanl.:, bij dewellce het wanbeclTi.if 
aanlwngig wercl uema.akt (1). 

2° De tJOUt-ierechtbnnlc .• bij dewellce een 
cloo·r cle ntadl"a.meT gecantra·ventionnaU
seercl ~va.nbecll"i:if alsmecle misfl1·ijven,. 
taebehoTencle tat haar· be'Uoegdheicl aan
lwng~i[f wenlen (fC'IIWalct, onbe'Uoegd 
_qewo·rclen clo01· de ornstandigheid flat cle 
·t;e·rsch'illende misdr·ifven samenhangencl 
z·ijn met een wanbeclrijf later bi:i cle 
correct-ionele 1·echtba-nlc in ee1"ste aan
leg aanhang·ig gemaalct, gant zijn be
vaegclheicl te lnr:iten door zelf cle zaalc 
naa·1· cle can·ecUonele rechtbank, aan de
wellce het wnnbeclrijf onfle1"worpen is, 
te verwifzen (2). 

3° Wannee1" het Hat. 'Uan 'UC?"brelcing het 
rechtsgebiecl 1·egelt omdat cle palitie
rechtba.nl•:, bi:i dewelke een beschi/(;Jcin.q 
van cle nwdknmer een zank aanhangig· 
heeft gernactlct, z·ich, te 1·echt, onbe
'UOegcl heeft 'Ue1"lclaard, doet het die be
schilcking gecleeltelij J.; te n·iet alsmecle 
het vonnis, in zo'Ue1" het, niet enlcel cle 
paUtie1·echtbanlc onbe'Uoeycl heett 'Uer
klaarfl, cloch bo'Uend·ien de zaak naa1" cle 
bevoe_qde 1·echtsmacht heeft verwe-· 
zen (3). (Wetb. van strafv., art. 536.) 

(PROOUHEUR DES E:ONINGS TE KORTRIJK, 
'1'. VAQUIER EN FIRMA << HOSTENS FRERES ll.) 

ARHES'i'. 

HET HOF·; - Gelet op het verzoek tot 
regeling van rechtsgebied ingediend door· 
de procureur des konings te Kortrijk; 

Overwegende dat de Raadkamer van de· 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk 
bij beschikking van 27 januari 1956, ver-

(1) V erbr., 19 november en 3 december 1956-
(Bull. en PASIC., 1957, I, 299 en 344). 

(2) FAUSTIN-HELIE, Trait{: de l'inst?"'uCtion cri-. 
minelle, Belgische uitgave, bd. III, nr 5419. 

(3) SCIIEYVEN, nr 343; verbr., 30 november· 
1920 (Bull. en PASIC., 1921, I, 153), de conclu-
sies van het openbaar ministerie en nota 2. 
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·zachtende omstancliglleden aannemende, 
Walter Vacqnier naar de bevoegde politie
rechtbank w~rwezen heeft om te Mai'ke op 
19 december 1955 bij gebrek aan vooruit
zicllt of voorzorg, doch zonder het in
zicht om de persoon van een ander aan te 
randen onvrijwillige slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht aan Irene 
'l'ant; 

Overwegende dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij de politierecht
bank te Kortrijk Vacquier voornoemd 
voor deze rechtbank daagde wegens het 
feit voorzien in evengenoemde beschikking 
en wegens inbreuken op het koninklijk 
beslnit van 8 april 1954 betreffende de po
litie van het wegverkeer alsmede de 
<< Firma Hastens Freres ll als burgerlijk 
verantwoordelijk voor de eerste; 

Overwegende dat Georges Hastens bij 
exl)loot van 24 mei 1956 Noel Desmet en 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheitl « Wasserij Rap en 
Rein ll, deze laatste als burgerlijk verant
woordelijke partij, rechtstreeks v66r de 
Correctionele Rechtlmnk te Kortrijk daag
cle, latende gelden <lat 'Qij de aanrijding 
tussen de respectievclijk door Vacquier en 
door De Smet bestuurde wagens de inzit
tcnden van beide voertuigen gekwetst 
wenlen en dat de volledige verantwoorde
lijkheid voor de gevolgen van het ongeval 
op De Smet weegt, dewclke twee inbreu
ken op het reglement van het wegverkeer 
zou gevleegd hebhen; dat de rechtbank 
de zaak op onbepaalde datum verdaagde; 
, Overwegemle dat de politierechtbank 
van Kortrijk bij vonnis tld. 1 juni '1956, 
uitspraak doende over de vervolgingen in
gesteld tegen Vacquier en de Firma Hos
tens Freres en op de conclusies w aarbij 
laatstgenoemden de rechtbank aanzochten 
zich onbevoegd te verklaren, vaststelt dat 
een goede rechtsbedeling de verwijzing 
van de zaak vereist naar de correctionele 
rechtbank, om er bij deze ing·eleid door 
rechtstreekse dagvaarcling van 2,1 mei 
1956 gevoegcl te worden en, om die rede
nen, de zaak naar de Correctionele Recht
bank tc Kortrijk verwijst; dat de politie
rechter zich duscloende van de zaak out
last heeft en zich aldus onbevoegd ver-. 
klaart; 

Overwegemle dat ([e lJeschikking van de 
raadkamer •en het vonnis van de politie
rechtbank kracht van gewijsde verkregen 
hebben en dat nit hun strijdigheid een ge
.schil van rechtsgebied is ontstaan hetwelk 
·de goede gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat nit de stnkken cler 
rechfspleging schijnt te blijken dat de fei
ten overgelegd aan de politierechtbank te 
Kortrijk en cleze welke ,het voorwerp uit
maken van de rechtstreekse dagvaarding 
·op verzoek van Georges Hastens samen
.hangend zijn en dat laatstgemelde feiten 

regelmatig bij de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk aanhangig werden gemaakt; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende doet te niet cle beschikking van de 
Itaaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk del. 27 januari 1956 in 
zover zij de politierechtbank aanduidt als 
zijnc1e de bevoegde rechtsmacht om te be
slissen over het gecontra ventionaliseercl 
wanbedrijf ten laste van Vacquier ge
legd; verbreekt het vonnis van de politie~ 
rechtbank van Kortrijk del. 1 juni 1956 in 
zover het, door een machtsoverschrijding, 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk verwijst; zegt dat melding 
van <inclerhavig arrest zal geclaan worden 
op de kant zowel van de gecleeltelijk ver
nietigde beschikking van de raaclkamer 
als op het gedeeltelijk vernietigcle vonnis 
van de politierechtbank; verwijst de zaak 
tenlaste van Vacquier en de «Firma Hos
tens Freres ll naar de Correctionele Recht
llank te Kortrijk zetelende in eerste aan
leg, om ze te laten beslechten samen met 
de zaak iontstaan uit de rechtstreekse clag
vaarding van 24 mei 1956, waarmecle deze 
rechtbank reeds gelast is ten laste van 
Noel De Smet en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid «Was
serij Rap en Rein ll. 

10 december 1956. - 2" kamer. - Voo1'
zitter, H. Vandermersch, raaclsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, H. De
lahayc. GeUjlclH.idende conclus·ie, 
H. JHahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 december 1956 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. -
BUEGERLIJKE ZAKEN. - NE:.lATiEF CONFLICT 
VAN RECH'l'Si'IIACH'l'. - BESLISSINGEN WELKE 
KRACHT VAN GEWIJSDE BLIJKEN 'l'E HEBBEN 
';EHKREGEN. - ~IAOH'J.IIGING OM 'fE DAGEN. 

lYanneer, op burae1·lijlc gebied, beslissin
gen lcracht van gewijsde schijnen te 
hebben verlcreaen wnrw·uU een negnUef 
conflict van !'echtsmacht blijlct te ont
staan en dat er dHs aanleiding schiint 
te besta.an tot reaeliny van ~·echtsgebiea, 
verleent het hot machtigina om te dien 
C'inde te dagen (1). (Wet van 25 maart 
1876, art. 19, 2°; Wetboek van burger
lijke rechtspleging, art. 36±.) 

(1) Verbr., 10 januari 1944 (Bttll. en PASIC., 
1944, I, 148). Vergel. ve1·br., 24 november 1952 
(ibid .. 1953, I, 172). 
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(BOSIERS, '1'. DOSIERS EN CONSOR'l'EN.) 

A BREST. 

HET HOE'; - Gelet op het verzoek
:schrift van de genoemde Constant Bosiers, 
vertegenwoorcligcl door M·"'" P. Demeur, 
aclvocaat bij het Hof van verbreking, die 
de maclltig·ing aanvraagt om JDclmond 
Bosiers en de weclnwe Ernest Bosiers
Lorand, in eigen naam en als moellet: en 
wettige voogcles van haar zoon Ernest 
Bosiers, te dagvaanlen ten einde regeling 
van rechtsgebiecl ; 

Gelet op de artikelen 19, 2°, van rle wet 
van 25 maart 1876 en 364 van het Wetboelr 
van burgerlijke rechtspleging; 

Gelet op het vonnis, op 2 maart 1!J5() 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen, waarbij deze zicll 
onbevoegd verklaart om te kennen van de 
incidentele eis tot vercleling in natura 
van onroerende goecleren, aflu)-ngencle van 
de gemeenschap bestaan hebbencle tussen 
aanlegger en zijn echtgenote alsook van 
de nalatenschap van deze laatste, om re
den van de uitsluitende bevoegclheid ter 
zake van de vrederechter, gezien de aan
wezigheicl van een minderjarig kind, ten 
gevolge van het overlijclen geclurencle het 
gecling van cen mede-verweercler; 

Gelet op het bevel van 26 september 
1956 van de heer vrederechter van het 
tweecle kanton Antwerpen, waarbij deze 
zich onbevoegd verklaart om van zelfde 
eis kennis te nemen; 

Overwegende dat uit cleze beslissingen, 
die definit.ief blijken te zijn geworden, een 
negtttief geschil over rechtsmacht. schijnt 
te zijn ontstaan waarcloor de gang van het 
gerecht belemmerd worclt; 

Om die redenen, machtigt Vl;rzoeker om 
voornoemclen Edmond Bosiers en W('{luwe 
Ernest Bosiers-Loi·ancl, in eigen naam en 
als moeder en wettige voogcles van haar 
zoon Ernest Bosiers ten eincle regeling 
van rechtsgebied te clagvaarclen ter te
rechtzitting van de tweede kamer van het 
Hof van verbreking op 28 januari 1957, 
om 9 u. 30, ten einde zich te verklaren 
om trent voormelc1 verzoekschrift ; beveelt 
de mededeling van het verzoekschrift aan 
verweerders; behoudt de kosten voor. 

10 december 1956. - 2e kame!". - llom·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. l1 e1·sla.rmeve1·, 
H. Rutsaert. - Gel-ijlcluidende oonol•usie, 
H. Mahaux, advocaat-generaal. - Ple·i
ter, H. Demeur. 

2° KAMER. - ll decemher 1956 

INKOl\iSTENBELASTINGEN. - REOTI
InoATlE DOOR DE AD):f!NISTRATIE VAN EEN 
AANGIFTE WEI:KE ONJUIST WERD BEi'ONDEN. 
- RECTIFICA'l'IEBERICH'l'. - 0PGELE~m AKT
'VOORD AAN DE BELAS'l'INGPLTCHTIGE. - BE
GRIP. 

Wannee·r lle administn~Ue, die een aa-n
gijte van inlcornsten mecnt te rnoeten 
wijzigen, een reoUfioaUebericht aan de 
belasUngplichtl,l]e toestmt1"t, norUrtt ze 
ter.c~elfrlert'ijd rleze laatste vU om, binnen 
een te·nnijn van twintig rlagen, zo norli.IJ, 
zijn opmerlcingen schrijtcli:ik in te rlie
ncn, opmerlcingen rl·ie rloor rle a1""tilce
len 55, parnurajen 1 en 56 rler snrnenge
sohMcelde wetten betreffende de inlcom
stenbelastingen cr antwoo1·d ll wonlen ge
noemd; manr· de belnsf'in.!Jplichf'ige is, 
vol.l]ens £lie bepalin(Jen, niet ve1·pl-ioht de 
rerlcnen te rloen Jc.ennen wnarop dit nnt
wom·a ntst. 

(PFEFFEI{, 'I'. EELGISCHE STAAT, 
l\£Il'USTl~H. VAN FINANCIEN.) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het 
Hof Yan beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 55, para
gruaf 1, alinea 4, en 56, alinea 1, -der sa
mengeschakelde wetten, betreffende cle 
inkomstenbelastingen, doorclat het bestre
clen arrest verklaart dat een belasting
plichtige die slechts te kennen geeft cc clat 
zijn toestand anclersluiclend is dan opge
geven bij bericht van wijziging ll, geen 
voldoemle antwoorcl aan het bestuur ver
strekt, daar cle wet hem verplicht de re
clenen op te geven waarom hij niet ak
koorcl gaat met het voornemen dat te 
zijner kennis gebracht wordt; clan wan
neer artikel 55, paragraaf· 1, alinea 4, 
slechts bepaalt clat de belastingplichtige 
uitgenodigcl worclt om, zo nodig, zijn op
merkingen in te dienen, en dan wanneer 
artikel 56, alinea 1, slechts dan een ambts
halve aanslag voorziet bi.i niet antwoord 
binnen de vastgestelcle termijn : 

Overwegende clat wanneer, bij toepas
sing van artikel 55 van de samengescha
kelde wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, het bestuur een rectificatie
bericht aan de belastingplichtige toe
stuurt, deze meteen wordt uitgenocligcl om, 
zo nodig, zijn opmerkingen schriftelijk, 
binnen een tijclsverloop van twintig da
gen, in te dienen, opmerkingen die door 
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bedoeld artikel alsmede door artikel 56 
een antwoorcl worden genoemcl; 

Overwegencle dat in onderhavig geval cle 
schriftelijke verklaring van de belasting
plichtige, zoals in het mi.clclel becloelcl een 
antwoorcl uitmaakt in cle zin van arti
kel 55, paragraaf 1, der samengeschakelcle 
wetten; clat de wet hem niet verplicht nan 
het besil1ur bovenclien de redenen te doen 
kennen waarop {lit antwoorcl rust ; 

Dat het midclel gegroncl is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen 

arrest; beveelt clat melding· van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

11 december 1956. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Fe1·slaggeve·r, 
H. Belpaire. - G-el'ijlcl·uiclencle conclu.sie, 
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Sneyers en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 13 december 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - BELEJDE VER!'>IOGENSAC
CRESSEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDER
WORPEN. - BELEGGING. - BEGRIP. 

De act-ivn belegcl ·i.n een nijverheicls-, hnn
clels- of lanclbo-uwexploitnt-ie, wanr-Dan 
cle nccressen, luiclens n1·tilvel 27 der sa
nwngeschnlcelcle wetten betreffende de 
inkornstenbelasUngen, nan de beclr-ijfs
belasNng zijn onclerworpen; zijn cZeze 
die, tegelijlcertijcl tot bedrijfscloeleinclen 
z·ijn bestemd, en arm al cle risico's van 
rle onclenwrning cZoo1· het feit -uan hun 
eigencLn·r of met zijn toestemming zijn 
onclerworpe-n. 

(GOFFIN, 1". BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Lnik; 

Over het derde middel, afg·eleid liit de 
schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, 27 van de 
samengeschakelcle wetten betreffemle de 
inkomstenbelastingen en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreclen arrest geen 
antwoord verstrekt : a) op de verklaring 
der conclusies volgens welke de litigieuze 

portefeuille het eigenclom van de echtge
note van verzoeker is, clan wanneer, zo. 
dit het geval is, hij niet kan woruen be
legcl in de zin van artikel 27, paragraaf 1; 
lJ) op de verklaring van de conclusies van. 
aanlegger, volgens welke de bewaargeving 
in panel van de litigieuze effecten geen 
belegging uitmaakt in de zin van artikel27 
van de samengeschakelde wetten, en vol
gens welke verrichtingen met hetrekking 
tot die portefeuille, om het even of zij 
verliezen of winsten opleveren, nooit in 
aanleggers koopmanslloeken zijn opgete
kend, hetgeen impliceert clat bewuste ver
richtingen niet onder het beclrijf vallen; 
dat het arrest vergeefs verklaart dat de 
llelanghe!J!Jencle geen boekhouding heeft 
kunnen overleggen; clat het op de aclminis
tratie rust de !Jelegging van de porte
feuille te !Jewijzen en clat het niet op aan
legger rust het niet-beleggen ervan te be
wijzen : 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
dat de administratie op grand van vermoe
clens een effectenportefeuille, in october 
19±4 op 615.909 frank geranmd, aangezien 
heeft als belegcl in het hanclelsbeclrijf van 
aanlegger en, bij toe11assing van artikel 27 
der samengeschakelde wetten, de meer
waarde welke die portefeuille in de loop 
van het belastbaar tijdperk verkregen 
heeft, in de winsten van dat bedrijf heeft 
begrepen; 

Overwegencle dat aanlegger, betwistend 
clat nit de enkele, door de aclministratie 
aangevoerde feiten de gevolgtrekking kan 
>'iorclen afgeleicl cla t die effectenporte
feuille in zijn hanclels!Jeclrijf was belegcl, 
bij conclusies gesteld heeft clat die por
tefeuille een eigen goecl van zijn vrouw 
was; 

Overwegencle clat de rechter over de 
groncl, om deze beschouwing· naar recht af 
te wijzen, zich erbij bepaalt te verklaren 
« clat het voor de beslissing van het ge
schil onverschillig is clat de litigieuze por
tefeuille het eigendom van verzoekers 
echtgenote en niet van verzoeker zij ll, 
en in feite aan te nemen dat de vaststel
lingen waarop hij wijst « reclelijkerwijze 
de aclministratie ertoe moesten leiden de 
litigieuze portefeuille aan te zien als tot 
beclrijfscloeleinclen clienend ll; 

Overwegencle dat, waar het beslist clat 
de activa die tot beclrijfscloeleinclen clie
nen in een hanclelsbedrijf belegd zijn zelfs 
ingeval zij niet zouclen opgehouden heb
ben uitsluitend het eig·enclom te zijn van 
de echtgenote van de exploitant en zoncler 
vast te stellen clat die activa door hun 
eigenaar of met zijn toestemming aan alle 
risico's cler onclerneming waren onclerwor
pen, het arrest het begrip van in een nij
verheicls-, hanclels- of landbouwbeclrijf 
gestoken activa, in de zin van artikel 27 
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-van de samengeschakelde wetten, miskend 
heeft; 

Dat derhalve het middel, in zover het 
· schending van die wetsbepaling inroept, 

gegrond is; 
Om die redenen. en zonder dat er gran

den zjin om de andere, tegen hetzelfde dis
positief van het arrest gerichte middelen 
te onderzoeken, verbreekt het bestreclen 
an·est in zover het beslist lleeft dat de 
meerwaarde van de effectenportefeuille in 
de winst van aanleggers handelsbedrijf 
diende te worden begrepen, en diens be
roepsschrift tegen de beslissing van de di
recteur der belastingen in dit opzicht ver
worpen heeft; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigd ar
rest; veroordeelt verweerder tot de kos
ten; verwijst de aldns beperkte zaak naar 
net Hof van l1eroep te Brussel. 

13 december 1956. - le kamer. - Voo·r
.zittm·, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlcluidenfle conclusie, H. F. Dumon, 
:advocaat-generaal. - Pleite1·s, H. Van 
Leynseele. 

l e KAMER. - }3 december 1956 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
FISCALE COMMISSIE. - TERMIJN BINKEN DE
WELKE DE BELASTINGPLICHTIGE MOET WOR· 
DEN YERWITTIGD VAN DE DA'fUM WAAROP DE 
FISCALE COMMISSIE HAAR ADVIES NOPENS HE'l' 
VOORSTEL VAN TAXATIE ZAL UITBRENGEN. 
UI'l'GANGSPUN'l'EN VAN DIE 'l'ERMIJN. 

2° INKOl\'ISTENBELASTINGEN. 
FISCALE UO~iMISSIE. - NIE'l' NALEVEN DOOR 
DE ADl\:IINISTRA'l'JE VAN DE MINIMU~{ i'ERM!,TN 
BlNl\EN DEWELJl:E DE COMMISSIE HAAR ADVIES 
NOPENS HET VOORSTEL YAN TAXA'l'IE ZAL UIT
BRENGEN. - GEVOLGEN. 

1 o Het is slechts te 1·e1wnen 'Van het o,qen
bl'ilc waa1·op, binnen de termijn 'Van 
twintig dagen, 'U0o1·z·ien bij art-ilcel 55, 
pnm.gmaf 1, der samen,qeschalcelde wet
ten betreffende de inlcomstenbelastingen, 
de belnstingplichtige een beslissing heeft 
genomen nopens het 'UOorstel 'linn wijzi
gin.q ·van zijn aangifte, dnt de adminis
trnUe hem heeft laten l.:ennen, dat de 
minimum termijn loopt binnen dewellce 
de belastingpUchtige moet worden ver
witUgd van de datum waarop de jiscale 
commissie, die de administratie heeft 
beslist te raadplegen, haar ad'Uies no
pens de taxatie zal nitMen,qen. (Konink
lijk besluit van 22 september 1937, ge
wijzigd door dit van 30 december 1939, 
art. 33.) 

2° 'fVannee·r de mm~mum termijn, binnen 
dewellce de uelastingpz.ichti,qe moet wor
den 'Ve1·witUgd 'Van de datum waamp de 
jiscale cmnm·issie haar aclvies nopens 
het 'Uoorstel 'Unn tnxatie zal ttitbrengen, 
niet nngeleefd is geweest, moet de pm
cedure vnn cle Taadpleging van lle jiscale 
commissie wonlen verniet·igd, behal'Ue 
inclien de belasNngplichtige afstand 
heeft ,qeda.an 'Van het ·recht om clie onre
gelrnatigheid. in te Toepen. (Koninklijk 
besluit van 22 september 1937, gewijzigd 
door dit van 30 december 1939, art. 33.) 

(\'EUULANI, '!'. TIELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

_ HET HOF; - Gelet op cle bestreden 
arresten, op 11 jannari en 8 november 
1955 gewezen door llet Hof vau beroep te 
Lliik; 

In zover cle voorziening gericht·is tegen 
het arrest van 11 januari 1955 : 

Over l!et eerste middel, afgeleid uit c1e 
schending van artikel 55 vau <le samenge
schakelcle wetten betreffencle cle iukom
stenbelastingen, doordat llet arrest van 
11 januari 1935, na vastgestelcl te hebben 
llat << de controleur op 7 mei 1952, clit is 
voor de verstrijking van de termijn van 
twintig dagen, gesteld bij artikel 55, para
graaf 1, laatste lid en paragraaf 2, eerst0 
lie!, van de samengeschakelcle '\vetten, ver
zoeker ervan verwittigde dat zijn dossier 
aan de fiscale commissie zou worden voor
gelegll Jl, verklaarcl lleeft dat « zo de door 
de controleur gevolgde hanclelwijze dui
delijk een gebrek aan mate en bezadigd· 
heid laat blijken, zij evenwel ter zak0 
geen nietiglleid van de betwlste aansla~en 
kan medebrengen Jl, dan wanneer arti
kel 55, paragraaf 1, bepaalt dat de belas
tingplichtige beschikt over een termijn 
van twintig dagen om op bet bericht van 
wijziging te antwoorden, en paragraaf 3 
van hetzelfde artikel bepaalt : « verklaart 
de belastingplichtige, binnen de in de 
laatste alinea van paragraaf 1 bepaalcle 
termijn, dat l!ij niet akkoord gaat, zo kau 
het geschilpunt worden voorgelegd aan 
een commissie die in de hoofdplaats v:m 
elke controle zetelt ll : 

Overwegende dat artikel 55, paragraaf 1, 
lid 4, van de samengeschakelde wetten 
bepaalt dat, wanneer het bestuur een aan
gifte wijzigt, l1et .aan de belanghebbende 
het cijfer doet kennen dat het voornemens 
is in de plaats van dat der aangifte te 
stellen en het tevens de redenen vermeklt 
welke, naar zijn mening, deze wijziging 
wettigen en dat de belastingplichtige met
een uitgenodigd wordt om, zo nodig, zijn 
opmerkingen binnen een tijdsverloop van 
twintig dagen in te diene'n; 
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Dat parag1'aaf 3 van hetzelfde arti
kel bepaalt dat, ingeval de belastingplich
tige binnen bovengemelcle termijn ver
klaart dat hij niet akkoord gaat, het ge
<ichilpunt kan worden voorgelegd aan de 
fiscale commissie ; 

Dat artikel 33 van bet koninklijk besluit 
van 22 september 1937, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 december 1939 
en bij het besluit van cle Regent ':an 31 oc
tober 1947, onder meer lJeslist dat de be
lastingschuldige minstens vijftien dagc•n 
op voorhand kennis wordt gegeven van cle 
clatum waarop de commissie haar aclvies 
zal uitbrengen en dat het hem vrijstaat, 
hetzij aan genoemde commissie alle docu
menten of memories tot cle verdecliging 
van zijn zaak te cloen geworclen, hetzij 
op de gestelde datum persoonlijk of door 
een behoorlijk gemachtig·cle manclataris 
voor de commissie te verschijnen ; 

Overwegencle clat deze bepalingen mits
clien voorschrijven dat de belastingplich
tige moet kunnen beschikken over ten 
minste vijftien dagen nadat hij stelling 
g·enomcn heeft ten aanzien van het voor
stel in het bericht van wijziging gedaan, 
om te oordelen of hij clocumenten en me
mories aan de fiscale commissie zal doen 
toekomen dan wel of hij persoonlijk of 
<loor mandataris v66r die commissie znl 
verschijnen ; 

Overwegende dat zowel nit bet arr<:>st 
als nit de aan het hof overgelegde stuk
ken blijkt dat de administratie op 2 mei 
1952 een bericht van wijziging voor de ge
wone belastingen aan aanlegger heeft 
toegezonclen; dat de controleur aanleg
ger op 7 mei 1952 ervan verwittigd heeft 
dat zijn bericht op 26 mei aan de :fiscale 
commissie zou worden voorgelegcl ; da t de 
leclen dezer commissie door een oproeping 
van 8 mei zijn verzocht om op 26 mei in 
zitting samen -ce komen ten einde hun ad
vies over de tussen partijen gerezen be
twisting nit te brengen; ·clat nanlegger op 
20 mei aan de aclministratie kenbaar ge
maakt heeft clat hij niet akkoorcl ging, 
en dat de fiscale commissie op 26 mei de 
zaak onderzocht en daarover haar conclu
sie gegeven heeft ; 

Overwegende, voorzeker, dat het arrest 
er op wijst dat de belastingplichtige voor 
de commissie is verschenen en clat « hij 
aan deze zijn middelen heeft kunnen voor
leggen, hetzij persoonlijk, hetzij bij monde 
van een raadsman die hem bijstond ll, 
doch dat het niet vaststelt clat de belas
tingplichtige, {Lie in de· bovenomschreven 
omstandigheclen voor meergemelcle com
missie cliencle te verschijnen, ervan zou 
afgezi.en hebben de onregelmatigheden te 
cloen gelden welke hem niet in staat stel
clen zijn verdeCligi.ng voor te dragen onder 
de bij de wettelijke en reglementaire be
palingen voorgeschreven voorwaarden ; 

Overwegemle clerhalve clat het bestreclell' 
arrest, door te verklaren dat in de aan
slagen, overeenkomstig het aclvies der fis
cale commissie gevestigcl, geen nietigheid 
schuilt, de in het micldel aangecluide wets
bepalingen geschonden heeft; 

Dat bet micldel gegrond is; 
In zover de voorziening gericht is tegen 

het arrest van 8 november 1955 : 

Overwegemle clat de verbreking van het 
arrest van 11 januari 1955, waarbij niet 
gegroncl is verklnarcl « het middel door 
verzoeker (l1ier aanlegger) opgeworpen,. 
welk ertoe strekt de nietigheid der be
twiste aanslag·en te doen decreteren ll, tot 
vernietigin!g leWt van het arrest van 8 no
vember 1955, hetwelk van het eerste het 
gevolg is; 

Om die reclenen, Yerbreekt de bestreden 
arresten; beveelt dat melding van onder-· 
havig arrest zal gemaakt worden op cle 
kant van de vernietigcle beslissingen; 
veroorcleelt verweerrler tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
BrusseL 

13 december 1956. - 16 kamer. - Voo·r
zitte1·, H. Sohier, raaclsheer waarnemencl 
voorzitter. - Yersla[I!JCVCI", H. Valentin. 
- Geliflcluidende concluS'ie, H. Dumon, 
advocaat-generaaL - Pleitm·, H. Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 13 december 19S6 

1° SOHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - SCHE,':KING. - BES'l'ANllDELEN. 

2° ZAAKWAARNEMING.- AKTE 'l'EN BE
ZWARENDE 'l'ITEL. 

1° De rechte?' ove·r de g1·ond die 1·elevee1·t 
dat cUeqene ·wellce rteldsommen die hem 
toebeho1·en nan weerstando?·ganisrnen 
uitkee?'t, zich, op het ogenblilc van de· 
uitlce·ringen, vri:iwflli,q en onhe?Toepelifk 
van d·ie sommen heejt ontmaalct en al
d·us ten lcosteloze tUel erove-r heeft be
schilct ten voordele van d·ie m·ganismen, 
tvellce ze hebben aanvaanl, stelt het be
staan vast van nl de bestnnddelen van 
een schenlcing (1). 

2° Y errnits de znalcwaa?·neming een nkte 
ten bezwa1·ende titel is, beslist <le rech
te?· over de grand clie het bestnan van 
een schenlcing tttssen parUjen vaststelt, 
dnt m· ter zake geen zaalcwaarnerning 
is ontstaan (2). 

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite elernentai?·e de 
d1·oit civil, bd. VIII, uitg. 1, blz. 458 en 459. 

(2) Raadpl. DE PAGE, Tmite elementaire de 
d,-oit civil, bd. II, blz. 1051. 
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(N. V, « SOCilh'.E BELGE DE L' AZOTE ET DES PRO
DUITS CHIMIQUES DU MARLY», T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek; doordat het bestreden ar
rest de reden niet opgeeft waarop het de 
verklaring steunt - die strijdig is met de 
tekst van het beroepschrift naar hetwelk 
de conclusies verwijzen, - volgens welke 
de raming op 1 frank van de schuldvor
dering van aanlegster op de Belgische 
Staat klaarblijkelijk onjuist is, daar het 
woord « klaarblijkelijk >> de door de wet 
gei:Hste .reden niet kan opleveren en zich 
tegenspreekt door te verklaren, enerzijds, 
dat de raming van de schuldvordering op 
1 frank cc noch voorzichtig, noch oprecht, 
doch klaarblijkelijk onjuist is >> en, ander
zijds, dat cc die raming enkel te wettigen 
is door de onzekerheid waarin verzoek
ster verkeerde precies nopens de gegrond
heid van haar beweerde schuldvordering 
en niet nopens de mogelijkheden het be
drag ervan in te vorderen », daar de te
genstrijdigheid, welke hieruit spruit dat 
de onzekerheid nopens de. gegrondheid op 
eenzelfde lijn wordt gesteld met de onze
kerheid nopens de mogelijkheden van in
vordering van een schuldvordering, nood
zakelijk een invloed heeft op de waarde 
van bewuste schuldvordering en dienvol
gens op de raming welke ervan dient te 
worden gedaan : 

Overwegende dat de in het middel aan
gevoerde grieven ·enkel betrekking hebben 
op de beschouwingen, gegeven door het 
arrest hetwelk ten overvloede de geldig
heid onderzoekt van de raming die aanleg
ster gedaan heeft van de door haar inge
roepen schuldvordering in de - door de 
rechter ter zijde geschoven onderstel
ling - dat de aanleggende vennootschap 
cc werkelijk ten bedrage der betwiste som
men schuldeiseres van de Belgische Staat 
zou wezen »; 

Dat het middel hetwelk tegen ten over
vloede gegeven beschouwingen opkomt, 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het arrest, door te be
slissen dat de litigieuze sommen niet het 
karakter hebben van bedrijfsuitgaven, ge
nerlei antwoord verstrekt op de conclu
sies, door aanlegster afgeleid uit de bij-

VERBR., 1957. - 17 

zondere aard van de aan de handeisven
nootschappen verleende burgerlijke per
soonlijkheid en van de bedoelingen van 
haar leiders toen bedoelde bedragen aan 
weerstand overhandigd werden : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, de juridische aard der door de 
vennootschap verrichte handelingen bepa
lend, beslist heeft dat de stortingen, aan 
zekere organismen van de weerstand ge
daan wettelijk niet zijn te beschouwen 
cc als vrijelijk toegestane schenkingen >> en 
dat die schenkingen c< los staan van de 
uitoefening van het bedrijf en derhalve 
niet kunnen worden gelijkgesteld met de 
in artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten bedoelde uitgaven, gedaan ten 
einde de belastbare inkomsten te verkrij
gen of te behouden »; 

Dat hij aldus op impliciete doch zekere 
wijze verklaard heeft dat het vermoeden 
door aanlegster ingeroepen om te betoge~ 
dat de kwestieuze hamlelingen tot haar 
handelsactiviteit behoorden, door de gege
vens der zaak tegengesproken werd en dat 
het door de leiders der vennootschap na
gestreefde doel niet volstond om aan de 
handelingen, verricht met het oog op de 
latere bereiking van dat doel, een andere 
aard te verlenen dan die welke hun inner
lijke elementen do en blijken ; 

Waaruit volgt dat het middel in zover 
het op schending van artikel 97 van de 
G~ondwet gesteund is, feitelijke grondslag 
miSt; 

Overwegende dat, in zover het op schen
ding van de ~rtikelen 1319 en 1320 is ge
steund, het m1ddel, hetwelk niet in zekere 
bewoordingen schending van de bewijs
kracht de~· akten doet gelden en in genen 
dele preciSeert waarin die bewijskracht 
door het arrest zou zijn miskend niet ont-
vankelijk is ; ' 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 893 en 894 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
arrest, zonder vast te stellen dat de ven
nootschap de litigieuze sommen aan de 
weerstand overhandigcl heeft met de be
doeling een schenking te doen, beweert 
dat die overhandigingen van gelclen schen
kingen uitmaken, zonder dat aanlegster 
tot de mening mag komen dat zij door. die 
geldschietingen schuldeiseres van de Staat 
is geworden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist « dat, onder de vigerende wetge
ving, de litigieuze sommen enkel zijn aan 
te zien als vrijelijk toegestane schenkin
gen, die werden verricht dank zij de ont
vangsten uit niet geboekte verkopen van 
goederen >> ; 

Dat het mitsdien vaststaand verklaart 
dat de aanleggende vennootschap, door . 
aan verzetorganismen sommen te storten, 
op het moment der stortingen die sommen 
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vrijwillig en onherroepelijk uit handen 
heeft gegeven ten behoeve van orga:nismen 
die ze aanvaard hebben en dat zij aldus 
onder kosteloze titel beschikt heeft 'over 
gelclsommen die haar toebehoorden ; 

·overwegende dat hieruit volgt dat de 
aanwezigheid van alle el'ementen van de 
schenking onder de levenden is vastge
stelcl door het arrest hetwelk, daarentegen, 
geen verklaring inhoudt die onverenig
baar is met dergelijke vaststellingen en 
hetwelk, meer nog, beslist, zoals het mid
del laat blijken, dat de kwestieuze stor
tingen niet tot eigen gevolg gehad hebben 
ten voordele van aanlegster een schuld
vordering in het leven te roepen; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het vierde middel, afgeleid nit de 

schending van de artikelen 1372 tot 1375 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, 1134, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk vVetboek, doordat het bestreden 
arrest geen antwoord verstrekt op de stel
ling van het beroepschrift, naar welke de 
conclusies verwijzen, en volgens welke 
de litigieuze gelden door aanlegster zijn 
gestort aan instellingen van de weerstand 
ingevolge oproepen, door de Belgische re
gering officieel over de Londense radio ge
daan, doch zich integendeel ertoe beperkt, 
tot verwerping van ·de eis die beoogt het 
bestaan te doen aannemen van een schuld
vordering welke uit de zaakwaarneming 
of nit de vordering wegens verrijking 
blijkt, te zeggen clat de principes der 
zaakwaarneming niet toepasselijk zijn, 
naardien het optreden van aanlegster noch 
nodig, noch verplicht was, clan wanneer, 
enerzijds, tot zaakwaarneming geenszins 
het verplicht karakter van het optreden 
is vereist en, aangenomen llat het anders 
zij en dat ten opzichte van de Staat enkel 
van zaakwaarneming sprake kan zijn 
wanneer het optreden van de zaakwaar
nemer verplicht is, er evenwel blijft dat 
die principes ter zake niet toepasselijk 
zijn omclat aanlegster, door de litigieuze 
sommen te overhancligen, enkel op een 
verzoek van de Staat is ingegaan en om
dat de gewone regelen der zaakwaarne
ming omwille van deze toestand gewijzigd. 
komen te zijn juist door de wil van de 
Staat die weet, nog voordat een daad van 
zaakwaarneming is verricht, clat een per~ 
soon zijn zaak zal waarnemen en die, wat 
nog meer is, zelf die waarneming teweeg
brengt; en dan wanneer, anderzijds, het 
arrest nergens de werkelijkheid of de be
woordingen van de oproepen der Belgische 
regering te Londen, welke zijn aangevoerd 
in het beroepschrift waarnaar die conclu-
sies ~·erwijzen, betwist : · 

Overwegende dat, in strijd met wat het 
liliddel verklaart, hetwelk schendiiig van 
artikel 97 van de Grondwet doet gelden, 
de rechter over de grond de stelling van ' 

aanlegster beantwoord heeft en voldaan 
heeft. aan de verplichting de verwerping 
dier Stelling te rechtvaardigen; dat hij 
immers, zoals trouwens nit het middel 
zelf blijkt, de redenen opgeeft, clewelke 
los staan van de door aanlegster ingeroe
pen feitelijke omstandigheden, waarom 
hij het bestaan van het rechtsverband be
twist waarop voormelde aanlegster zich 
om reden van die omstandigheden wilde 
beroepen; dat hij derhalve niet belloefte 
te verduidelijken of hij de aangevoercle 
feiten al dan niet voor bewezen hield; 

Overwegencle dat het middel, hetwelk 
bovendien aan het arrest verwijt de wets
bepalingen te hebben miskend die de zaak
waarneming beheersen, erop wijst dat de 
rechter beslist heeft dat de principes der 
zaakwaarneming niet toepasselijk waren 
omdat het optreclen van aanlegster noch 
nodig, noch verplicht was, en tot de on
wettelijkheid dier beslissing schijnt te be
sluiten, in zover zij berust op de be
schouwingen dat de ingeroepen waarne
ming geen karakter van noodzakelijkheid 
vertoonde, doordat het arrest noch de 
werkelijkheid noch de bewoordingen be
twist van de door aanlegster aangehaalde 
oproepen van de Belgische regering te 
Louden; 

Overwegende dat, beslist hebbend dat 
de door aanlegster aan de weerstand ge
dane stortingen een schenking uitmaken, 
de rechter over de grond juist daardoor 
besliste dat ter zake geen zaakwaarne
ming had kunnen plaats hebben; 

Dat derhalve de redenen door het mid
del bedoeld, die tot de beweerde zaak
waarneming betrekkelijk zijn, ten over
vloede zijn gegeven en dat het middel, in 
zover het tegen die redenen opkomt, van 
belang ontbloot is ; 

Dat, in zover het middel schending van 
de artikelen 1134, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W etboek doet geld en, het niet 
ontvankelijk is daar het niet aanduidt 
waarin die bepal'ingen zouden geschon
den zijn; 

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

13 december 1956. - 1• kamer. - Voor
zitte·r, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs. 
- Geli,ilcl!tidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Gothot 
en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 14 december 1956 

HUUR VAN GOEDEREN. - HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN. - HUURDER DIE 
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RET BEWIJS AANBIEDT VAN DE STILZWIJGENDE 
l'OESTEMMING VAN DE VERHUURDER, BINDS 
HET BEGIN VAN DE VERHURING, TOT DE COM
MERCIELE BESTEMMING VAN HET ONROEREND 
GOED. - VERWERPING VAN DAT AANBOD VAN 
BEWIJS OM REDENEN DIE NIET PASSEND ZIJN, 
- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. 

Wanneer de htmrder van een huis, om te 
bewijzen dat sinds het begin van de ver
huring, de verhmtrder erin heeft toege
stemd dat gezegd huis tot de uitoefening 
van een lcleinhandel zou worden be
sternd, aanbiedt te bewijzen, dat, 
sinds het begin van zijn ingenottreding, 
het huis gelcend was als een lcleinhan
delshuis, dat dJ verhuurder, voor hef 
slu'iten van de hmtr, aan de huurder 
had verlclaard dat het goed wel gelegen 
was om een magazijn te hottden en dat 
hij het httis te dien einde in huur heett 
gegeven, is niet 1·egelrnatig gemotiveerd 
het vonnis, wellc dat aanbod veTwerpt 
om de enige reden dat de uitoefening 
van een handel door de httttrder de toe
stemming van de veThuuTder niet in
sluit, dat preciese feiten. zijn veTeist en 
zullcdanige publiciteit dat de verhuuT
der zich t·eJcenschap lean geven van de 
aan het huis gegeven bestemming en 
dat een gedoogzaamheid, geen toestem
ming, zelfs stilzW'ijgend, uitmaalct. 

(VAN ROUTTE, T. STEEMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 mei 1954 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten (artikel 2 gewijzigd door de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 22 decem
ber 1951), 1107, 1134 en 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek, 142, 252 en 253 van het 
Wetboek van butgerlijke rechtspleging 
(artikel 142 gewijzigd door artikel 1 van 
het koninklijk besluit nr 224 van 24 de
cember 1935), en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis de betwiste 
opzeg geldig verklaard heeft en geweigerd 
in dit bijzonder geval de wet van 30 april 
1951 over de handelshuurovereenkomsten 
toe te passen, alhoewel aanlegget aan
voerde en aanvroeg om de hiernavermelde 
feiten te mogen bewijzen, feiten waaruit 
de toepassingsvoorwaarden van de hierbo
ven vernoemde wet moesten voortvloeien : 
dat sinds het begin der verhuring, het huis 

door hem gebruikt wordt om een kleinhan
del er in uit te oefenen; dat sinds dezelfde 
datum het huis gekend is als een klein
handel; dat v66r het aangaan der verhu
ring de toenmalige eigenaars hadden ver
klaard dat het huis goed gelegen was om 
een winkel te houden; dat zij de hande
laarskwaliteit van eiser in verbreking er
kenden en het huis met dit doel verhuur
den; en, om het aangeboden bewijs van 
de hand te wijzen, geoordeeld heeft dat 
dezelfde feiten, zelfs indien ze bewezen 
waren, niet afdoende noch ter zake die
nend zouden zijn, en dit om redenen die 
irrelevant en onmachtig zijn om die be
slissing te rechtvaardigen, te weten : dat 
het gebruik van het huis, sedert het begin 
van de verhuring, om er een kleinhandel 
uit te baten, geenszins het akkoord van 
de verhuurder impliceert met de beweerde 
commerciele bestemming; dat betreffende 
het stilzwijgend of uitdrukkelijk akkoord 
van de verhuurder vereist zijn bepaalde 
daden en een dergelijke publiciteit dat de 
verhuurder zich rekenschap kan geven 
van de commerciele bestemming; dat de 
stilzwijgende toestemming van de ver
huurder met de commerciele bestemming 
van het verhuurde goed, al mag zij uit de 
omstandigheden voortvloeien, toch ,alles
zins zeker moet zijn en dat een louter ge
dogen niet gelijkstaat met de stilzwijgen
de toestemming van de verhuurder met de 
ihandelsbestemming van het verhuurde 
goed: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat aanlegger in het gehuurd 
onroerend goed een kleinhandel dreef doch 
weigert aan de huurovereenkomst, op 
15 october 1951 tussen aanlegger en con
sorten Lejeune, toenmalige verhuurders, 
gesloten, het karakter van een huurover
eenkomst te erkennen welke onder toepas· 
sing van de wet van 30. april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten valt om reden 
dat, bij gebrek aan uitdrukkelijke toe
stemming van de verhuurder omtrent de 
bestemming van het onroerend goed tot 
het drijven van een kleinhandel, aanleg
ger het bewijs niet leverde van de stil
zwijgende toestemming, bij de ingenottre
ding, van de verhuurders tot die bestem
ming; dat het vonnis het door aanlegger 
gedaan bewijsaanbod afwijst om de en
kele in het middel vermelde beweegrede
nen; 

Overwegende dat, om het bewijsaanbod 
af te wijzen, die redenen niet passend 
zijn; 

Dat aanlegger, inderdaad, bij conclu
sies v66r de rechter in hoger beroep, aan
bood te bewijzen dat sedert 15 october 
1951, datul)l van ingenottreding, het ge
huurd onroerend goed bekend stond als 
een kleinhandelshuis; dat, in september 
1951, hetzij v66r het sluiten van de huur· 
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over.eenkomst, aanlegger en een derde zich 
bij de verhuurders begaven en dat deze 
hun verklaarden dat het huis goed gelegen 
was (( om een winkel te houdeil )), dat zij 
de hoedanigheid van handelaar van aan
legger erkenden en hem het onroerend 
goed « te dien einde JJ verhuurden; 

Overwegende, dienvolgens, dat aanleg
ger aanbood te bewijzen dat de verhuur
ders, bij de ingenottreding van de huur
der, de handelsbestemming van het on
roerend goed gekend hadden en dat zij 
zelfs het onroerend goed verhuurd had
den opdat dergelijke handel erin zou ge
dreven worden; 

Dat, dienvolgens, de rechter zijn beslis
sing niet regelmatig gemotiveerd heeft en 
het in het middel aangeduid artikel 97 van 
de Grondwet geschonden; 

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; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Turnhout, in hoger beroep 
zetelende. 

14 december 1956. - le kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkl~tidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. De Bruyn. 

1° KAMER.- 14 december 1956 

EJCHTSCHEJIDING. - YRAAG TOT ONDER
ROUDSGELD GESTEUND OP ARTIKEL 301 VAN 
RET BURGERLIJ'K WETBOEK. - YASTSTEL
LING VAN RET ARRES'l' DAT RET BEDRAG VAN 
DA'l' ONDERROUDSGELD BEPAALD IS. MET RE'l' 
OOG OP DE RESPECTIEVE IN:KOMS'l'EN VAN PAR
TIJEN, OP DE DAG VAN DE ECRTSCHEIDING. -
.ARREST ALDUS VASTS'l'ELLENDE DAT AANLEGGER 
OVER DE NODIGE GELDMIDDELEN NIET KAN BE
SCHIKKEN OM IN ZIJN BEHOEFTEN '1'E VOOR
ZIEN. 

De rechter b·lj dewellce een vraag tot on
derhoudsgeld, gesteund op artilcel ,301 
van het B~wge1·lijTc Wetboelc, adnhangig 
wordt gemaalct, door vast te stellen dat 
het beclrag van het onderho~tdsgeld wel
Tce hij toelcent, bepaald wordt, gelet op 
het inlcomen waamver partijen respec
UeveUjlc beschilcten op het ogenblilc van 

de echtscheiding (1), stelt namelijlc vast 
dat de geldmiddelen waarover uanleg
ger, op de da.g van de echtsoheiding kan 
beschilclcen (2), ontoereilcend zijn om 
in zijn behoeften te ~1oorzien (3). 

( CUYPERS, T. STUYTS.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 301 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest het onder
houdsgeld na echtscheiding, voorzien bij 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 
heeft toegekend en het bedrag ervan be
paald, zonder vast te stellen dat de echt
genote zich in staat van behoefte bevond, 
alhoewel deze staat van behoefte door 
eiser in zijn besluiten werd betwist, dan 
wanneer het een essentH~le voorwaarde is 
voor de toekenning van dit onderhouds
geld dat er een gebrek aan inkomsten is 
in hoofde van de onschuldige echtgenoot, 
waaruit de rechter de staat van behoefte 
van deze echtgenoot afleidt, en aldus de 
toekenning van het onderhoudsgeld recht
vaardigt, en doordat het bestreden arrest, 
door aldus te beslissen, tevens de beslui
ten van eiser onbeantwoord heeft gelaten 
en de draagwijdte van artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft miskend : 

Overwegende dat, in v66r het hof van 
beroep genomen conclusies, aanlegger zich 
erbij beperkt had te verklaren dat « zijn 
echtgenote steeds als bediende in een pa
tisserie heeft gewerkt JJ, om daaruit af te 
leiden dat de door verweerster ingestelde 
eis tot onder houdsgeld niet gegrond was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat rekening client te worden 
gehouden met het wederzijds vermogen 
der partijen op het tijdstip der echtschei
ding; 

Dat het vervolgens verwijst naar de be
paling van het onderhoudsgeld door de 
eerste rechter, welke het vastgesteld had 
door in aanmerking te nemen << de midde
len waarover partijen respectievelijk zul
len beschikken op de dag van de echt
scheiding JJ; 

(1) 't Is te zeggen op de dag van de defini
tieve beslissing welke de echtscheiding toelaat 
(verbr., 4 mei 1944, A1·r. Yerb1·., 1944, blz. 152). 

(2) Zie nota 2 in Bull. en PAsrc., 1956, I, 399. 
(3) Verge!. verbr., 18 juni 1954 (Bull. en 

PAsrc., 1954, I, 894). 
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Overwegende dat uit die vaststellingen 
blijkt dat, overeenkomstig artikel 301 van 
het Burgerlijk Wetboek, het bestreden ar
rest met het vermogen van iedere der par
tijen rekening gehouden heeft en, door 
impliciet doch zonder dubbelzinnigheid te 
beslissen dat het vermogen, waarover ver
weerster kon beschikken, onvoldoende 
was, op de in aanleggers conclusies aan
gevoerde bewering een passend antwoord 
heeft verstrekt; 

Dat het middel niet kan slagen; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

14 december 1956. - 1• kamer. - Voo1·
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggever, 
H. Bayot. - Gelijkluidende eonolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

2" KAMER. - 17 december 1956 

1° VERKEER. - RICHTINGSVERANDERING. -
AFSLAAN NAAR LINKS. - MANCEUVRE UITGE
YOERD OYEREENKOMSTIG ARTIKEL 25, 2, b, 
VAN DE vVEGCODE. - MANCEUVRE WELKE 
GEEN INRREUK OP ARTIKEL 17 UITMAAKT. 

2° VERKEER. - RICHTINGSVERANDERING. -
BESTUURDER DIE EEN DRAAI OVEREENKOM
STIG ARTIKEL 25, 2, b, VAN DE WEGCODE UIT
YOER'l'. - NIE'l' VERPLICHT DOOR DIE BEPA
LING ZICH TE VERGEWISSEN OF GEEN ANDERE 
BESTUURDER WELKE HEM VOLG'l' EEN INHAAL
MANCEUVRE BEGONNEN HEEF'l'. 

1 o Voert ueen manceuvre uit van aard om 
de normale gang der andere bestuurde1·s 
te beletten of te hinderen en overtreedt 
d!tS artikel 17 van de Wegoode niet de 
bestuurder die naar linlcs afslaat na zijn 
inzioht kenbaar te hebben gemaakt, 
overeenlcomstig a1·tikel 44 en zioh naar 
linlcs te hebben begeven, in de mate 
voorzien bij arUkel 25, 2, b (1). 

2° Artilcel 25, 2, b, van de lVegoode ver
plioht de best1wrder die naar linlcs af
slaat, niet, na Z'ijn voonJ,emen overeen
komsUg artikel 44 te hebben laten ken
nen en zioh naar linlcs te hebben bege
ven, zioh te vergewissen of een best!tur
der die hem volgt een ·inhaalrnanceuvre 
heeft begonnen (2) . 

(1) Verbr., 9 april 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I. 821); 5 en 19 november en 3 december 1956 
(ibid., 1957, I, 235, 2'88 en 340). 

(2) Die voorzorg mag niettemin door de om
standigheden worden opgelegd, als voorzich
tigheidsmaatregel. 

(CLOES, 1'. STEVENS EN DEGUELDRE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 juni 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

A. In zover aanlegger zich als beklaagde 
in verbreking heeft voorzien : 

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

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 17, 21, 2, b, 
25, 2°, b, 26, 2°, en 44, 2°, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
Algemeen Reglement op de politie van 
bet wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 
17 april1878, de voorafgaaride titel bevat
tende van het Wetboek van recbtspleging 
in strafzaken, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doorclat de bestreden beslissing, na vast
gesteld te hebben dat aanlegger zicb op 
het moment van het litigieuze ongeval 
in het midden van de rijbaan bevond en 
zijn linker knipperlicht aangestoken had, 
desniettemin het beroepen vonnis gewij
zigd en de aanlegger ten laste gelegde in
breuken bewezen verklaarcl heeft en hem 
derhalve beeft veroordeeld tot een geld
boete van 500 frank en tot de kosten der 
publieke vordering en de gehele verant
woordelijkheicl voor bet ongeval op hem 
gelegcl heeft, om de reden dat aanlegger 
« diende na te gaan, niet enkel toen hij 
van zijn rijlijn afweek doch ook toen hij 
naar links ging afslaan, of een inbaalma
namvre niet begonnen was daar die in
baling ter zake zelfs tijdens bet doorrij
den van het kruispunt mocht gescbieden )), 
dan wanneer de bestuurder die links af
slaat geen inhaalmanreuvre uitvoert en 
bijgevolg niet behoeft, benevens de nako
ming van· de hem bij artikel 25, 2°, b, van 
de Wegcode opgelegde verplichtingen, zich 
ervan te vergewissen of een ander hem 
volgende bestuurder met dergelijke ma
nreuvre niet is begonnen : 

Overwegende dat aarilegger een inbreuk 
op de artikelen 17, 25, 2, 26, 1, en 44, 1, 
van het koninklijk besluit van 8 april 1954 
en een gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
van onvrijwillige slagen, welke een enkel 
feit uitmaken, ten laste waren gelegd; 

Dat het bestreden vonnis hem tot ·een 
enige straf van 25 frank geldboe1le veroor
deelt nit hoofde van de inbreuk op voor
melcl besluit en van het gecontraventiona
liseerd wanbedrijf, en hem vrijspreekt 
van de op artikel 44, 1, van betzelfde be
sluit gesteuncle telastlegging; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de groncl blijkt dat 



-262-

aanlegger « in het midden van de rijbaan 
reed bij een zeer matige snelheid en met 
zijn richtingaanwijzer brandend om zijn 
voornemen links af te slaan aan te dui
den ll, en dat het litigieuze ongeval zich 
voorgedaan heeft toen het door verweer
der Stevens bestuurde motorrijwiel in het 
kruispunt aanleggers wagen die links af
sloeg, links inhaalde; 

Overwegende dat, buiten de beschou
wing « dat uit de elementen van het dos
sier en van het ter terechtzitting gevoerde 
onderzoek blijkt dat de Oloes ten laste ge
legde inbreuken, behalve de op artikel 44 
gesteunde inbreuk, gegrond zijn ll, het be
streclen vonnis geen enkele reden behelst 
welke aanleggers veroordeling kan recht
vaardigen in zover deze berust op inbreu
ken op de artikelen 17 en 26, 1, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954; 

Overwegende, wat voormeld artikel 17 
betreft, dat aanlegger, na zijn linker 
richtingaanwijzer in werking gesteld te 
hebben en zich overeenkomstig het voorc 
schrift van artikel 25, 2, b, naar links 
begeven te hebben, niet, door links af te 
slaan, een manamvre uitgevoerd heeft 
waardoor de normale gang van Stevens 
die, hem volgende, hem rechts moest in
halen, kon belet of gehinderd worden ; 

Overwegende, wat voormeld artikel 26, 
1, betreft, dat het bestreden vonnis, verre 
van vast te stellen dat aanlegger zijn snel
heid niet geregeld had zodat hij in alle 
omstandigheden kon stoppen v66r een hin
dernis die kon voorzien worden, aanneemt 
dat aanlegger «met een zeer matige snel
heicl reed ll ; 

Overwegende, wat de inbreuk op arti
kel 25, 2, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 betreft, welke inbreuk tevens 
als bewezen is aangemerkt als het gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg, element van 
het gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
van onvrijwillige verwondingen opleve
rende, dat het vonnis hierop is gesteund 
<< clat, behalve d.e aanduiding van zijn 
verandering van richting, zowel door mid
del van zijn , richtingaanwijzer als door 
een afwijken naar links toe, de bestuur
der die naar links afslaat steeds gehou
clen is na te gaan of hij niet gevolgd 
wordt door een weggebruiker die met een 
inhaalmanreuvre begonnen is ll; 

Dat de rechter in hoger beroep daardoor 
aan meergemeld artikel 25, 2, een voor
schrift toevoegt dat deze reglementaire 
bepaling niet inhoudt; 

Waaruit volgt dat het middel ge
grond is; 

II. .Aangaande de beslissing, .gewezen 
over de door verweerders tegen aanlegger 
ingestelde burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing, over de publieke vordering ten 

opzichte van aanlegger gewezen, verbre
king met zich brengt van de over die bur
gerlijke vorderingen gewezen beslissing; 

B. In zover aanlegger zich als burger
lijke partij in verbreking voorzien heeft : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
voorbrengt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het, op de publieke 
vordering, aanlegger veroordeelt, in zover 
het beslist over de door verweerders te
gen aanlegger ingestelde burgerlijke vor
deringen en in zover het over de kosten 
beslist; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; laat de kosten de Staat ten laste ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Hoei, in hoger 
beroep uitspraak doencle. 

17 december 1956. - 26 kamer. - VooT
z'itte1-, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Daubresse.- Gelijlcluidende 
concl~tsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, advocaat - generaal. Pleite1·, 
H . .Ansiaux. 

ze KAMER. - 17 december 1956 

1° GllJWIJSDE. - 0RDE DER APOTHEKERS. 
- VERKLARING VAN EEN VROEGERE BESLIS
SING, - VERKLARING VERENIGBAAR MET DE 
TERMEN VAN DIE BESLISSING. - GEEN BOHEN
DING VAN HET GEWIJSDE. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
.ARRESTEN. - 0RDE DER APOTHEKERS. 
- SENTENTIE DIE EEN 'J'UOHTSANOTIE TOE
PAST. - 00NOLUSIES DIE DE BEVOEGDHEID 
VAN DE GE~1"ENGDE RAAD VAN BEROEP BE
'l'WISTEN. - 00NOLUSIES NIET BEANTWOORD. 
- NIEI' GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1 o Schendt het door een vroegere lies lis
sing van de gemengde 1·aad van beroep 
cler apothekers gewijsde niet de senten
tie wellce een veTlclaring ervan geett 
die met hare te1·men verenigbaar is (1). 

2° Js niet gemoUveerd de sententie van de 
gemengde raacl van beroep cler Orcle cler 
apothekers wellce een tuchtsanctie op 
een lid van clie orcle toepast zoncler de 
conclusies, welke cle bevoegdheid van 
clie rechtsmacht betwisten, te beant
woorden. 

(1) Zie in burgerlijke zaken verbr., 3 maart 
1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 727), in strafza
ken verbr., 14 maart 1955 (ibid., 1955, I, 776). 



263-

(WECKERING, T. ORDE DER APOTHEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 april 1956 gewezen door 
de gemengde raad van beroep met het 
Frans als voertaal van de Orde der apo
thekers; 

Overwegende dat aanlegger v66r de ge
mengde raad van beroep ten laste was ge
legd : a) voor zijn apotheek reehtstreeks 
reclame te hebben gemaakt met behulp 
van een speeiaal typografisch procede in 
de ofliciele telefoongids voor 1954; b) voor 
het serum Hulliger een reclame te hebben 
gemaakt welke tegen de plichtenleer in
drnist en de volksgezondheid schade kan 
toebrengen; c) na bij een definitief gewor
den sententie elf dagen te zijn gesehorst, 
door een tussenpersoon gepraktizeerd te 
hebben; dat de bestreden beslissing aan
legger nit hoofde van die telastleggingen 
schorsingsstraffen oplegt waarvan zij de 
duur respectievelijk op drie dagen, een 
maand en een maand bepaalt; 

I. Aangaande de telastlegging a : 
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de regel van het gewijsde, 
doordat de bestreden beslissing op aanleg
ger uit hoofde van de telastlegging a een 
schorsingsstraf toepast, dan wanneer voor 
hetzelfde feit tegen aanlegger reeds een 
strafmaatregel was genomen bij een be
slissing, op 25 september 1953 door de 
Raad van de Orde van Brabant gewezen 
en in kracht van gewijsde gegaan : 

Overwegende dat de beslissing van 
25 september 1953, waartegen geen hoger 
beroep is ingesteld, erop wijst dat inge
volge een materHlle dwaling aanlegger ten 
laste was gelegd in de telefoongids voor 
1953 reclame te hebben gemaakt, dat zij 
vaststelt dat aanlegger doorzijn brief van 
24 juli 1953 jegens de raad in eerbied te 
kort is geschoten, door zijn berusten in 
het hem herinneren van een regel van de 
plichtenleer afhankelijk te stellen van de 
uitslag van een ander tnchtgeding dat bij 
het Hof van verbreking aanhangig was, 
dat zijn latere brief van 16 augustus 1953 
een nieuw overduidelijk bewijs oplevert 
van zijn gebrek aan eerbied jegens de 
raad; dat de beslissing deswege als straf 
de berisping toepast; 

Overwegende, naar luid van de bestre
den beslissing, dat, in strijd met wat aan
legger beweert, het feit dat de telastli~g
ging a oplevert niet heeft geleid tot « de 
strafmaatregel, op 25 september 1953 door 
de Raad der Orde uitgesproken; dat im
mers, zo deze sententie een tegen de plich
tenleer indruisemle gedraging, welke on-

der meer gebleken is uit de bewoordingen 
van de brief van 24 juli 1953, bestraft, zij 
geenszins zulks doet voor het maken van 
reclame in de ofliciele telefoongids voor 
1954, welke. niet was uitgegeven toen zij 
werd gewezen ll; 

Overwegende dat, deze uitlegging van 
de beslissing van 25 september 1953 met 
dezer inhoud niet onverenigbaar zijnde, 
de bestreden beslissing mitsdien het gezag 
van het gewijsde niet heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de bestreden beslissing geen 
antwoord verstrekt op de conclusies waar
bij aanlegger deed gelden dat het hem in 
september 1953 materieel onmogelijk was 
de manier waarop zijn roepnummers in 
de telefoongids voor 1954 gedrukt waren 
te doen wijzigen : 

Overwegende dat, na erop te hebben ge
wezen dat aanlegger in zijn brief van 
24 juli 1953 verklaarde dat hij zich eerst 
akkoord verklaard had met de van hem 
geeiste w~jziging, maar dat, na de strenge 
veroordelmg door de raad wegens een re
clame voor de overneming van een apo
theek, hij zich verplicht zag de uitspraak 
van het hoogste gerechtshof af te wach
ten, de bestreden beslissing voortgaat als 
volgt : << dat het dus willens is dat apo
theker .~ec~ering niet binnen de toege
stane h)drmmte aan de uitgever van de 
telefoongids onderrichtingen gegeven heeft 
om de vermeldingen betreffende zijn apo
theken in het normaal lettertype en zon
der dat ze opvallen te doen publiceren · 
. Waaruit volgt dat de bestreden besiis

smg de vormregel, bij artikel 97 van de 
Grondwet voorgeschreven, nagekomen is 
en dat het middel niet gegrond is; 

II. Aangaande de telastlegging b : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat de bestreden beslissing in 
geen harer redenen aanduidt waarin de 
reclame voor het serum Hulliger de volks
gezondheid schade zou kunnen toebren
gen, zodat het onmogelijk is te weten of 
de schorsingsstraf is opgelegd omdat de 
litigieuze reclame tegelijk tegen de plich
tenleer indruiste en voor de volksgezond
heid schadelijk was, dan wel om slechts 
een dier redenen, en doordat deze dubbel
zinnigheid met het ontbreken van redenen 
gelijkstaat : 

Overwegende dat, ten aanzien van het 
gevaar van de litigieuze reclame voor de 
volksgezondheid, de bestreden beslissing 
op de volgende beschouwingen rust : << dat 
de door appellant (hier aanlegger) ten 
toou gestelde reclameborden, door het be-
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twisten van de geneeskrachtige waarde 
van het verblijven in een sanatorium van 
aard waren om verwarring en wanhoop te 
stichten, zowel bij de zieken aan wie 
een geneesheer die behandeling had voor
geschreven als bij diegenen die om hun ge
zondheid gaven, ... daar die opzichtige re
clame zich tot de gaande en komende man 
richtte, betrekking had op een ernstige 
ziekte en een geneesmiddel aanbeval waar
van de apotheker Weckering de uitwer
king niet kan controleren, welke uitwer
king op de reclameborden geroemd wordt 
door middel van beweringen die dusdanig 
zijn voorgesteld dat zij de verbeelding 
treffen van een publiek hetwelk vaak zeer 
gesteld is op het proberen van een behen
dig voorgesteld geneesmiddel, in weerwil 
van en, misschien, om zijn onbevoegd
heid ll; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

III. Aangaande de telastlegging c : 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1!7 van de 
Grondwet en 14 van de wet van 19 mei 
1949 tot oprichting van de Orde der apo
thekers, doordat de bestredim beslissing 
geen antwoord verstrekt op de conclusies 
waarbij aanlegger in hoofdzaak deed gel
den dat de inbreuken op de schorsings
maatregel krachtens voormeld artikel 14 
als onwettige uitoefening der geneeskunst 
gestraft worden en clat aileen de rechter
lijke macht bevoegcl was om het eventueel 
niet inachtnemen te bestraffen van de 
schorsingsmaatregel welke op aanlegger 
toegepast is op 9 januari 1953 door een 
beslissing van de Raacl der Orde, die op 
17 april 1953 door de gemengde raad van 
beroep bevestigd is : 

Overwegende dat, ten aanzien van te
lastlegging c, aanlegger in hoger beroep 
regelmatig als volgt geconcludeerd heeft : 
« voor recht te zeggen dat het niet inacht
nemen, door een apotheker, van een hem 
opgelegde tuchtstraf, bij toepassing van 
artikel 14 van de wet van 19 mei 1949 en
kel als onwettige uitoefening van de ge
neeskunst kan gestraft worden, zich ge
volglijk onbevoegd te verklaren om straf
maatregelen uit te spreken ingevolge het 
eventueel niet inachtnemen van de door 
de Raad der Orde uitgesproken senten
ties ll; 

Overwegende dat de bestredeli beslissing 
noch in haar redenen, noch in haar dispo
sitief evenaangehaalde conclusies beant
woordt; 

Dat hieruit volgt dat, in zover het op 
schending van artikel 97 van de Grondwet 
gesteund is, het middel moet worden aan
genomen; 

En overwegende, voorts, dat de sub
stantHo\le of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage-

leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing, doch enkel in zover zij op aan
legger de schorsingsstraf toepast gedu
rende een maand, uit hoofde van de te
lastlegging c,· verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger tot twee 
derde en verweerder tot het derde der 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de gemengde raad van beroep met 
het Frans als voertaal, van de Orde der 
apothekers, anders samengesteld. 

17 december 1956. - 2e kamer. - Voo1·~ 
zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslag
gever, H. Daubresse. - Gelijkluidende 
conclitsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 december 1956 

1° PUBLIEKE VORDERING. - 0NTVAN· 
KELIJKHEID. - JYIOET A:HB'l'SHALVE DOOR DE 
RECHTER WORDEN ONDERZOCHT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAREN.- RECHTER 
IN BEROEP BESLISSENDE DOOR EIGENE REDE
NEN. - GEEN VERPLICHTING DE GRIEVEN 'rE

GEN DE REDENEN VAN RET BEROEPEN VONNIS 
TE BEANTWOORDEN. 

1 o De ontvanlceUjkheicl van de pnblieke 
vordering moet ambtshalve door de 
1·echter worden nagegaan. 

2° De rechte1· in beroetJ wellce beslist om 
redenen die hem eigen zijn moet de grie
ven tegen cle redenen van de ee1·ste rech
ter n·iet beant·woo1·den. 

(GHEYSENS, T. CAMBIER EN RICKMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing, over aanleggers burgerlijke 
vordering gewezen : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken niet blijkt dat de 
voorziening betekend zou zijn aan ver
weerders Cam biers en Ryckmans; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is in zover zij tegen deze par
tijen gericht is; 



-265-

Overwegende dat bewu~te voorziening, 
tegen het openbaar ministerie gericht, 
ontvankelijk is in zover zij doelt op de 
veroordeling van aanlegger tot de kosten 
jegens de publieke partij ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 
van de artikelen 1319 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 
doordat het arrest van ambtswege de dag
vaarding tegen Oyr Gambier niet ontvan
kelijk verklaart, dan wanneer deze de 
verantwoordelijkheid voor de weigering 
van de opneming en de ontvankelijkheid 
der vordering absoluut aanvaard had, 
zoals onder meer blijkt uit zijn gewone 
mondelinge conclusie welke aan het ar
rest vooraf gegaan is, en waarbij bevesti
ging van het eerste vonnis, dat de vorde
ring ontvangen had, verzqcht wordt : 

Overwegende dat, vermits het hier de 
publieke vordering geldt, de ontvankelijk
heid ervan van ambtswege door de rech
ter over de grond diende te worden onder
zocht; 

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

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, van de bewijskracht der 
rechtsplegingsstukken, 1319 en 1322 van 
!let Burgerlijk Wetboek, doordat het ar
rest het beroepen vonnis bevestigt, dan 
wanneer het in genen dele de grond nr 20 
der conclusies beantwoordt, waarin het 
beroepen vonnis om talrijke redenen << on
wettelijk ll verklaard werd, onder meer 
wegens niet beantwoording van de gron
clen 6, 7, 9, 11 en om de andere gronden 14, 
16, 17, ten vervolge waarvan aanlegger in 
verbreking het hof verzocht << het beroe
pen vonnis onwettelijk, van rechtswege 
nietig te verklaren Jl : 

Overwegende dat het hof van beroep om 
eigen redenen de eis van aanlegger ver
werpt; 

Dat het derhalve niet verplicht was de 
grieven, door aanlegger tegen de redenen 
van het beroepen vonnis aangevoerd, te 
behandelen; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de rechten der verdediging, 
van de artikelen 1319 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek (gerechtelijk contract), 
97 van de Grondwet, doordat het hof in de 
plaats van de gedaagden allerlei tegen
werpingen maakt welke de gedaagden niet 
voorgebracht hebben en welke aanlegger 
de gelegenheid niet heeft gehad te beant
woorden en te weerleggen, zodat het hof 
aldus, evenzeer partij als rechter zijnde, 

buiten de debatten treedt en deze ver
draait : 

Overwegeride dat, aangezien geen vel'
duidelijking is gegeven nopens de bedoelde 
<< tegenwerpingen Jl, het middel niet ont
vankelijk is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 13 van het decreet 
van 20 juli 1831, van artikel 18 van de 
Grondwet hetwelk de vrijheid der pers 
waarborgt, van artikel 151 van het Straf
wetboek, doordat het arrest, aldus de fei
ten miskennend, verklaart dat de dager 
<< derden Jl ter sprake brengt zonder dat 
het die kan noemen, dan wanneer aanleg
ger in verbreking verklaart dat zijn ant
woord enkel ter sprake brengt << de be
trokkenen Jl in de twee rechtsgedingen 
waarvan als onderwerp in het Journal des 
triblmaux gewag gemaakt is : 

Overwegende dat onder de term << der
de Jl elke andere persoon dan de uitgever 
van het dagblad en de genoemde persoon 
verstaan wordt; 

Dat het arrest de identiteit vermeldt 
van de derden die ter sprake gebracht 
werden in het stuk, door aanlegger inge
zonden op grond van zijn recht van ant
woord; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grond-

- wet, doordat het bestreden arrest, een 
verklaring van de eerste rechter overne
mend, << de hem ten laste gelegde feiten ... 
niet bewezen Jl verklaart, dan wanneer de 
feiten enkel door de dagende partij ten 
laste zijn gelegd en slechts (zie de drie 
overwegingen der dagvaarding) de drie 
bepaalde feiten 1, 2, 3, in het zesde mid
del tot verbreking aangehaald zijn, en 
dan wanneer deze drie zelfde feiten door 
!let arrest zelf in deze eerste overwegin
gen (de tweede en de derde) als vast
staand worden aangezien ; dan wanneer 
deze fnndamentele tegenstrijdigheid in de 
vaststellingen het arrest nietig muakt : 

Overwegende dat het de gedaagde par
tijen aangewreven feit was het verzoek 
om opneming van een stnk op grond van 
het recht van antwoord op onrechtmatige 
wijze afgewezen te hebben; 

Dat het hof van beroep, beslissend dat 
deze weigering wettig was, te recht en 
zonder tegenstrij digheid da t fei t niet be
wezen heeft verklaard; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het achtste middel, afgeleid uit de 
schending van het gerechtelijk contract, 
van de artikelen 1319 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, van de rechten der ver
dediging, van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 6, 10 en 1S van het decreet van 
20 juli 1831 doordat het arrest verklaart 
dat zekere' passages van het litigieuze 
antwoord << kwaadwillige uitleggingen of 
beledigende aantijgingen jegens derden 
zijn >> ••• die « eventueel een misdrijf kun" 
nen opleveren en in elk geval bij de aldus 
ter sprake gebrachte clerclen tot het inzen
den van een antwoord op de aanval kun
nen lei den », clan wanneer niets van die 
aarcl op het debat is beweercl en door de 
dagende partij is kunnen weerlegd wor
den, dan wanneer het argument van de 
rechter in hoger beroep mitS"dien buiten 
het debat ligt en de handelwijze van die 
rechter des te stuitender is daar het uit
oefenen van het recht van antwoord val
gens het decreet van 18S1 en het uitoefe
nen van de vriiheid der drukpers door de 
Grondwet zonder welke censuur ook ge
waarborgd, ·in het recht niet tegenover 
elkaar moeten worden gesteld, zoals het 
arrest impliciet doet, doch daarin moeten 
gepaard gaan : 

Overwegende dat de bewering waarop 
het middel rust onjuist is, naardien aan
legger in zijn conclusies in hoger beroep 
betwist heeft in kwetsende bewoordingen 
derden ter sprake gebracht te hebben; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Over het derde en het zesde middel, het 

derde, afgeleid uit de schending van arti
kel 1S van het decreet van 20 juli 18S1, 
door de ver,keerde uitlegging welke het ar
rest van een zeer duidelijke wettekst ver
strekt, waar het het woord « artikel », 
dat in de wet onbe.kend is, gebruikt in de 
plaats van « citaat » (citation) (de wet 
zegt « genoemd » - « cite ») waardoor het 
arrest vervalt in een Yerkeerde redenering 
die uitkomt op de verklaring dat het liti
gieuze citaat geen « dagbladartikel (sic) 
zou wezen, zoals in het decreet van 18S1 
bedoeld » en op deze verdere verklaring 
dat een « openbaar feit », zoals een von
nis, de genoemde persoon, aanlegger in 
verbreking, niet meer een voldoende be
lang zou inboezemen, dan wanneer de ge
ringste zaken waarin hij betrokken en ge
noemd is zijn optreden in de geopende dis
cussie, dit wil zeggen de opneming van 
het antwoord, moeten wettigen : het 
zesc1e, afgeleid uit de schending- van de 
artikelen 1S19 en 1S22 van het Burgerliik 
Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat 
het arrest de gedaagde personen van het 
opnemen van het antwoord vrijlaat om de 
reden dat « aangezien de bewijslast op 
hem rust», aanlegger in verbreking er 
verkeerd aandoet « het de gedaagden ten 
grieve te duiden dat zij de redenen van 
het niet plaatsen van het antwoord niet 
kenbaar maken », dan wanneer het onbe
kend is of zij redenen hadden, dan wan
neer aanlegger hen verzocht ze te geven 
indien ze er hadden en vervolgens vast-

stelde dat zij in gebreke bleve~ er te. ge
ven; dan wanneer aanlegger m verbre
king 11et bewijs absoluut geleverd h_e_e~t, 
vermits hij bewezen heeft : 1° dat hlJ m 
het Journal des t1·ibunaua:: is genoemd; 
2o dat hij een verzoek om opneming van 
een antwoord gedaan heeft; so dat die op
neming niet is geschied : 

Overwegende dat, ingevolge de verwer
ping van het eerste, het tweede, het 
vier·de het vijfde het zevende en het 
achtst~ middel, d~ bestreden beslissing 
welke verweerders van vervolging ont
slaat als wettelijk gerechtvaardigd voor
komt· dat de redenen waartegen het 
derde' en het zesde middel opkomen mits
clien ten overvloede werden gegeven en 
dat bewuste micldelen clerhalve niet ont
vankelijk zijn; 

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

17 december 1956. - 2" kamer. - Voor
zUter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslau
_qever, H. Valentin. - Gelijlclttidende con
clusie_, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste ad vocaat-generaal. 

2• KAMER. - 17 december 1956 

1o REOHTBANKEN. MACHTEN DER 
S'fRAFRECHTSMACHTEN. - PUBLIEKE EN BUR
GERLIJKE VORDERING. - REGELEN VAN OPEN

BARE ORDE. 

2o REOHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
'BURGERLIJKE VORDERING. - EERSTE RECH
TER DIE ZICH ONBEVOEGD HEEFT VERKLAAR.O 
OM ll:ENNIS TE NEMEN VAN DE BURGERLIJKE 
VORDERING. - RECHTER IN BEROEP DIE HE'f 
BEROEPEN VONNIS HEEF'f HERVORMD EN EEN 
EXPERTISE HEEF'l' BEVOLEN. - EERSTE RECH
TER DE EED VAN DE DESKUNDIGE ONTVANGENDE 
EN BESLISSENDE OVER DE ZAAK. - 0NWE'r1'E

LIJKHEID. 

so EXPERTISE. - STRAFZAKEN. - DES
KUNDIGE DOOR DE RECHTER IN BEROEP AAN

·aES'rEL.O NA HERVORMING VAN HET BEROEPEN 
VONNIS~ - DESKUNDIGE .OE EED AFLEGGENDE 
VOOR DE EERSTE RECHTER. - NIETIGHEID 
VAN DE EXPERTISE EN VAN HET VONNIS DAT 

ZI.JN WSLISSING EROP STEUNT. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - TEGENSTRIJDIGHEID TUB
SEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE EN 
OVER DE BURGERI.IJKE VORDERING.- SCHEN
DING VAN ARTillEL 97 VAN DE GRONDWET. 

1 o De regelen betref[ende de mach ten van 
de strafrechtbanlcen zijn van openbare 
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orde ten opzichte zowel van de burger
lij ke als van de publieke vordering (1). 

2° Wanneer de rechter in beroep, de be
slissing hervormende bij dewelke de eer
ste rechter zich onbevoegrl heeft ver
klaard om van de burgerlijke vorder·ing 
kennis te nemen, alvorens over die vor
aering te beslissen, een expertise be
veelt, is de eerste reohter zonder macht 
om van de zaak verder kennis te nemen 
en namelijk om de eed van de aange
stelde deslcundige te ontvangen (2). 
(Wetb. van strafv., art. 201 en 215.) 

3° Wanneer de rechter in beroep, na her
vorming van het beroepen vonnis, een 
deskundige heeft aangesteld, zijn n·ietig 
de eed door die deskundige, voor de eer
ste rechter, van de zaalc ontlast, als
mede het vonnis welk zijn beslissing 
op die expertise steunt. 

4° Er bestaat tegenstrijdigheid . tussen, 
enerzijds, de beslissing waarbij de recht
banlc de verdaohte weuens gewone sla
gen veroordeelt de verzwarende omstan
digheid van zielcte of onbelcwaamhe·id 
tot persoonlijlce arbeid verwerpende en, 
anderzijds, de beslissingen bij dewellce, 
nopens ae burgerlijlce vordering, de 
rechtbank een expm·tise beveelt ten 
einde de werlconbelcwaamheid waaraan 
het slachtotter zo~t lijden te bepalen, en, 
ten gevolge van die onderzoeksmaatre
gel, aan het slachtotter een vergoeding 
toelcent tot herstelling van de werkon
bekwaamheid voortlwmende van de ont
vangene slagen. 

(BERGHMANS, T. B. EN )!;. MASSA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 21 october 1954 en 25 mei 
1956 in hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat, bij beschikking van 
de raadkamer van de Correctionele Recht
bank te Luik onder aanneming van ver
zachtende omstandigheden, aanlegger naar 
de Rechtbank van politie te Luik is ver
wezen ter zake van vrijwillig slagen of 
verwondingen, die een ziekte. of een on
bekwaamheid tot persoonlijke arbeid ver
oorzaakt hebben, toegebracht te hebben 
aan Elisa Massa en Barbe Massa; dat 
deze zich tegen aanlegger burgerlijke par
tijen hebben gesteld; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
van 21 october 1954 het beroepen vonnis 

(1) en (2) Verbr., 13 juni 1955 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1118, en de not.n.'s 1 en 2, 
blz. 1119). 

van 8 juli 1954 gewijzigd heeft in zover 
dit aanlegger aan dat misdrijf niet schul
dig had verklaard, voor zoveel het ten op
zichte van Elisa Massa was gepleegd, en 
zich onbevoegd verklaard had om van de
zer burgerlijke vordering kennis te ne
men; 

Dat het aanlegger tot een enkele straf 
van 20 frank geldboete veroordeeld heeft 
uit hoofde van gewone slagen aan Barbe 
Massa, en uit hoofde van slagen met 
werkonbekwaamheid aan Elisa Massa; 

Dat het, wat de burgerlijke vorderin
gen betreft, ten aanzien van de vordering 
van Barbe Massa bewust beroepen vonnis 
bevestigd heeft, hetwelk een geneeskun
dige expertise had gelast die onder meer 
tot doel had « de volledige of gedeelte
lijke, tijdelijke of bestendige onbekwaam
heid te ramen ll welke deze burgerlijke 
partij eventueel zou blijven ondergaan 
wegens de van aanlegger ontvangen sla
gen, en deze onderzoeksmaatregel tot de 
vordering van Elisa Massa uitgebreid 
heeft; 

Overwegende dat de zaak daarna wat 
de burgerlijke belangen betreft op:bieuw 
v66r de Rechtbank van politie te Luik is 
gebracht door de vrijwillige verschijning 
der partijen; dat alle partijen van het 
beroepen vonnis van 11 februari 1956 in 
hoger beroep zijn gekomen; dat bij het 
bestreden vonnis van 25 mei 1956 over die 
hogere beroepen uitspraak is gedaan; 

Overwegende dat de voorziening zowel 
in strafrechtelijk als in burgerrechtelijk 
opzicht tegen de vonnissen van 21 october 
1954 en 25 mei 1956 opkomt; 

I. Wat de jmblieke vordering betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
van 21 october 1954 definitief over de pu
blieke vordering beslist; dat, in zover zij 
tegen deze beslissing gericht is, de voor
ziening niet ontvankelijk is wijl te laat 
ingesteld; 

Overwegende, wat het bestreden vonnis 
van 25 mei 1956 aangaat, dat de voorzie
ning zonder doel is, naardien bij deze be
slissing enkel over de vorderingen der 
burgerlijke partijen uitspraak is gedaan; 

II. Wat de vorderingen der burgerlijke 
partijen betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199 en 202 van 
het Wetboek van strafvordering, 7 van de 
wet van · 1 mei 1849, 5 van de wet van 
1 mei 1849, 174 van het Wetboek van straf
vordering, dit artikel vervange~ door ar
tikel 1 van de wet van 31 me1 1955, en, 
voor zoveel als nodig, van het advies van 
de Raad van State van 12 november 1806 
(hetwelk wordt beschouwd als kracht van 
wet hebbend), in de mate waarin die be-
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palingen het beginsel van de overbren
gende werking van het hoger beroep 
huldigen, doordat de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik door het bestreden 
vonnis uitspraak gedaan heeft over de 
zaak die bij haar enkel was aangebracht 
door de hogere beroepen welke partijen 
ingesteld hadden tegen het vonnis van de 
Rechtbank van politie te Luik van 11 fe
bruari 1956, dan wanneer de Rechtbank 
van politie te Luik door haar vonnis van 
8 juli 1954 definitief haar rechtsmacht uit
geput had ten aanzien van de door de bur
gerlijke partij Elisa Massa voorgebrachte 
eis, en dan wanneer, ingevolge het tegen 
dit eerste vonnis ingestelde hoger beroep, 
het op de Oorrectionele Rechtbank te 
Luik, en enkel op deze rechtbank rustte, 
het geschil op dit punt af te doen, zodat 
de rechtbank van politie geen kennis meer 
kon nemen van de aldus, door de burger
lijke partij Elisa Massa voorgebrachte eis 
en zodat de rechtbank, bij welke door 
hoger beroep een onregehnatige rechts
pleging was aangebracht, niets anders kon 
dan deze vernietigen, dan wanneer het 
bestreden vonnis, door integendeel het ge
brek over te nemen dat het vonnis van 
11 februari 1956 aankleefde hetwelk het 
in dit opzicht niet vernietigt, de in het 
middel aangeduide bepalingen geschonden 
heeft : 

Overwegende dat het middel 011komt te
gen de op 25 mei 1956 over de burgerlijke 
vordering van Elisa Massa gewezen beslis
sing; 

Overwegende dat de rechter in hoger be
roep, die het beroepen vonnis van 8 juli 
1954 wijzigde om de reden dat de eerste 
rechter zich ten onrechte onbevoegd ver
klaard had om van deze vordering kennis 
te nemen, ertoe gehouden was, zoals hij 
op 21 october 1954 gedaan heeft, ten gran
de over bewuste vordering uitspraak te 
doen krachtens artikel 215 van het Wet
hoek van strafvordering; 

Dat die vordering bij voormelde rechter 
aanhangig bleef totdat hij, na de vervul
ling van de door hem gelaste onderzoeks
maatregel, definitief uitspraak zou ge
daan hebben; 

Overwegende dat de regelen betreffende 
de bevoegdheden der strafgerechten van 
openbare orde zijn, zowel ten aanzien van 
de burgerlijke als van de publieke vorde
ring; 

Overwegende dat de aangestelde des
kundige de eed afgelegd heeft op 21 de
cember 1954 ter terechtzitting van de 
Rechtbank van politie te Luik bij welke 
de zaak n~et meer aanhangig was; dat, 
aangezien geen regelmatige eedafiegging 
heeft plaats gehad, het expertiseverslag 
van nul en gener waarde is· 

Overwegende dat het be;treden vonnis 
van 25 mei 1956 uitdrukkelijk op de be-

sluiten van dat verslag steunt. ten einde 
de schadevergoeding te ramen .welke het 
aan Elisa Massa toekent; dat het dien
volgens · insgelijks door nietigheid is aan
getast; 

Dat het middel moet aangenomen wor
den; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
van 21 october 1954, het vonnis van de 
rechtbank van politie van 8 juli 1954 be
vestigend, aanlegger in verbreking uit 
hoofde van gewone slagen aan Barbe 
Massa veroordeelt, dan wanneer, evenwel, 
hetzelfde vonnis van 21 october 1954, door 
de deskundige op te dragen <<de volledige 
of gedeeltelijke, tijdelijke of bestendige 
onbekwaamheid te ramen welke de bur
gerlijke partijen eventueel zouden blijven 
onderg:ian wegens de ontvangen slagen ,,, 
en het bestreden vonnis van 25 mei 1956, 
door te verklaren dat « in het verslag van 
de deskundige client te worden getreden ''• 
en door flldus diens besluiten over te ne
men, klaarblijkelijk uitspraak gedaan 
hebben over de telastlegging van toebren
ging van slagen en verwoildingen die een 
ziekte of een onbekwaamheid tot persoon
lijke arbeid veroorzaakt hebben (straf
wetboek, art. 399); waaruit volgt dat in 
de bestreden vonnissen een tegenstrijdig
heid. of dat althans in hun redenen en hun 
dispositief een dubbelzinnigheid schuilt, 
welke met het ontbreken van redenen of 
dispositief gelijkstaat : 

Overwegende dat het middel opkomt te
gen de over de burgerlijke vordering van 
Barbe Massa gewezen beslissingen; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
van 21 october 195± een expertise heeft 
gelast ten einde de werkonbekwaamheid 
te ramen welke Barbe Massa eventueel 
ingevolge de ontvangen slagen zou blijven 
ondergaan; 

Dat het bestreden vonnis van 25 mei 
1956, in het verslag van de deskundige tre
dend die « aan Barbe Massa vijf ten hon
derd onbekwaamheid toekent wegens lich
te breuken van het linkerjukbeen en van 
de holte van het linker bovenkaaksbeen 
~i~ van de ontvangen slagen het gevolg 
ZIJn "• aangenomen heeft dat « gezien haar 
leeftijd en de aard der letsels, de door 
haar geleden schade ex aequo et bono mag 
geraamd worden op 20.000 frank, welke 
som aan Barbe Massa is toegekend, be
nevens 1.187 frank wegens kosten wegens 
heelkundige verzorging; 

Overwegende dat deze redenen en dispo
sitieven in tegenstrijd zijn met de op 
21 october 1954 over de publieke vorde
ring gewezen eindbeslissing, waardoor de 
rechter in hoger beroep aanlegger uit 
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hoofde van gewone slagen aan Barbe Mas
sa veroordeeld heeft, aldus de verzwa
rende omstandigl;teid van ziekte of onbe.
kwaamheid tot persoonlijke arbeid ter 
zijde schuivend; · 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, en zonder de andere 
middelen te onderzoeken, die niet tot een 
uitgebreidere verbreking zouden kunnen 
leiden, verbreekt de bestreden vonnissen, 
in zover daarbij over de burgerlijke vor
dering van Barbe Massa uitspraak is ge
daan; verbreekt het bestreden vonnis van 
25 mei 1956, in zover daarbij over de bur
gerlijke vordering· van Elisa Massa en 
over de met de burgerlijke vorderingen 
verband houdende kosten uitspraak is ge. 
daan; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissin
gen; verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt verweersters tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, in hoger beroep uitspraak doende. 

17 december 1956. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H, Daubresse. - Gelijklttidende 
oonclttsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 december 1956 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELAS1'ING. GEMEENSCHAPPELIJK 
BEDRIJF. - VERBOD VAN SPLITSING VAN DE 
INKOMSTEN ZELFS INDIEN DEZE NIET EFFEC
TIEF WORDEN VERDEELD ONDER DEGENE DIE 
AAN DE EXPLOITATIE DEELNEMEN. 

Zodra een gemeensohappelijk bedrijf be
staat, verbiedt artikel 27, pa1·agraat 3, 
aUnea 1, der samengeordende wetten be
trej'fende de inlcomstenbelastingen, voor 
het vestigen van de bedrijfsbelasting, de 
verdeling van de winsten voortkomende 
van die exploitatie, zonder onderscheid 
naar gelang deze die deeluitrnalcen van 
dit gerneensohappelijlc bedrijf al dan 
niet onder hen effeotief die winsten ve1'
delen (1). 

(1) Raadpl. verbr., 10 mei 1937 (Bull. en 
PAsrc., 1937, I, 137); 20 januari 1941 (Ar1·. 
Y erbr., 1941, biz. 9) ; 30 maart 1954 (Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 672); 27 november 1956, twee 
arresten, SU'[YI·a, biz. 320 en 321, 

(CONSORTEN ·LEDOUX, T. BELGISCHE STAAT, , 
MINIS.TER VAN FINANCJIEN.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1315, 
1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 27 
(inzonderheid 27, paragraaf 3, eerste en 
tweede lid), 31 (inzonderheid 31, paragra
fen 1 en 2), 82, 35, 39, 42, 66 en 67 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het koninklijk 
besluit van 12 september 1936 en, voor zo
veel als nodig, bij de beslpiten van 8 juni 
1941 en 31 juli 1943 en bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 7 tot 16 van 
de wet van 6 september 1895 en 1 en 2 van 
de wet van 23 juli 1953 tot wijziging van 
de wet van 6 september 1895, 1 en 2 van 
de wet van 17 juni 1938 en van de wetten, 
samengeschakeld bij besluiten van 16 juni 
1941 en 16 januari 1948 betreffende de 
nationale crisisbelasting, 1, 2 en 19 van de 
wet van 16 october 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, tweede ondel'deel, doordat het 
arrest zich ertoe beperkt te verklaren dat 
aanleggers hun activa in gemeenschap 
hebben gebracht met het oog op een 
handelsbedrijf aan het beheer waarvan 
zij actief deelgenomen hebben, en ge
volglijk beslist dat artikel 27, paragraaf 3, 
van de samenges_chakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen ter zake 
toepasselijk is, dan wanneer aanleggers 
in hun conclusies betoogden dat, zelfs al 
mocht het bestaan van een gemeenschap
pelijk bedrijf vastgestelcl worden, er uit 
de vermogensaangiften op 9 october 1944 
van elke der aanleggers noodzakelijk zou 
moeten worden besloten dat ze de winsten 
uit het bedrijf deelden, waardoor de toe
passing van artikel 27, paragraaf 3, van 
de samengeschakelcle wetten worclt ver
hinderd, zodat de termen van het bestre
clen arrest, hetwelk te enenmale nalaat 
dit gedeelte der conclusies te beantwoor
den, het niet mogelijk maken in te zien 
wat aanleiding gaf tot de beslissing van 
het hof van beroep op dit punt, en het 
arrest aldus nalaat een wezenlijk punt 
van de eis· te behandelen, de bewijskracht 
van de akten en van het gerechtelijk con
tract schenclt en niet met redenen om
kleed is; derde ondercleel, en doordat het 
bestreden arrest beslist dat artikel 27, 
paragraaf 3, lid 1, van voormelde samen, 
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geschakelde wetten ter zake diende te 
worden toegepast, en deswege de beroe
pen verwerpt en aldus de aanslagen, ge
vestigd op basis van de samengevoegde 
activa der aanleggers, hand~aaft, dan 
wanneer, ingeval personen d1~. aan ~~t 
beheer van een gemeenschappel~Jk bedn~f 
deelnemen onder elk;aar de wmsten mt 
dat bedrijf delen, artikel 27, paragraaf 3, 
lid 1, van de samengeschake~de wet~en 
betreffende de inkomstenbelastmgen, met 
mag toegepast worden en. de verdeelde 
winsten afzonderlijk ten laste van elke 
der vennoten moeten worden belast : 

Overwegende dat aanleggers naa~ recht 
betogen dat, wanneer personen d1e een 
gemeenschappelijk bedrijf hebben op~e
richt de winsten uit dit bedrijf werkelljk 
onde~ elkaar delen, deze winsten afzon
derlijk ten laste van elke vennoot moeten 
worden belast,· naardien artikel 27, para
graaf 3, lid 1, in dergelijk geval niet toe
passelijk is; 

Overwegende dat, zo de rechter over de 
grond, om te oordelen ?~ er in feit~ een 
gemeenschappelijk bedrtJf bestaat m de 
zin van artikel 27, paragraaf 3, lid 1, van 
voormelde wetten, rekening houdt met 
alle omstandigheden der . zaak, met in be
grip eventueel van de wijze van inning 
der winsten, er evenwel blijft dat, inge
val het bewijs van het bestaan van zo~a
nig gemeenschappelijk bedrijf geleverd 1s, 
bovengenoemd artikel 27, paragraaf 3, 
lid 1 verbiedt dat, voor het vestigen van 
de belasting op de bedrijfswinsten, de 
door dat bedrijf opgeleverde winsten ge
splitst worden ; 

Overwegende dat aanleggers in hun re
gelmatig v6·6r het hof van beroep gena
men conclusies hadden doen gelden dat, 
indien hun activa in 1944 <<van de win
sten uit het beweerd gemeenschappelijk 
hanclelsbedrijf voortkwamen, hieruit 
noodzakelijkerwijze zou dienen te worden 
besloten dat verzoekers die winsten deel
den, waardoor de toepassing van arti
kel 27, paragraaf 3, van .de samengescha
kelde wetten wordt verhinderd Jl ; 

Overwegende dat aanleggers dam·door 
deden gelden dat de deling van de win
sten onder de leden van de familie of van 
de feitelijke vereniging het toepassen van 
lid 1 van paragraaf 3 van artikel 27 van 
de samengeschakelde wetten, hetwelk het 
verbod van splitsing der winsten invoert, 
niet mogelijk maakt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze stelling niet beantwoordt; 

Dat het middel in dit opzicht gegroncl 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
del;havig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 

veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

18 december 1956. - 2" kamer. - Voor
zitter H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzltter. - Verslaggever, H. Valentin. 
GeUjlclttidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Bastelaer en Van Leynseele. 

2• KAMER. - 18 december 1956 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. -
RECLAMATIE. - A:KTE WELKE MOET UITGAAN 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE ZELF OF VAN EEN 
GEVOLMACHTIGDE TER UITSLUITING VAN DER

DEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
RECLAMATIE. - ARTillEL 61, PARAGRAAF 3, 
ALINEA 4, VAN DE SAMENGEORDENDE WET'l'EN 
BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
DRAAGWIJD1'E. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REGELEN BETBEFFENDE RET VESTIGEN VAN DE 
BELASTING. - REGELEN BETREFFENDE DE IN
VORDERING DER BELASTING. - 0NDERSCHEI
DEN REGELEN. - GEEN WEERSLAG VAN DE 
TWEEDEN OP RET REGIME INGESTELD VOOR DE 
EERSTEN. 

1o De reclamatie moet uitgaan van de be
lastingplichtige zelf persoonlijlc of van 
een gevolrnachtigde ter uitsluiting van 
derden (1). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 61, par. 3.) 

2o Alinea 4 van paragraaf 3 van artilcel 61 
der samengeschalcelde wetten, gewijzigd 
door artilcel 1 van de wet van 30 mei 
1949, wellee bepaalt dat de reclarnatie 
gericht tegen een belasting gevestigd op 
betwiste bestanddelen van arnbtswege 
geldt voor de andere op dezelfde be
standdelen gevestigde belastingen, zelfs 
(Zan wanneer de wettelijke termijnen tot 
1·eclarnatie tegen deze laatste belastin
gen zo~tden verstreken zijn, beoogt het 
geval niet waarin de reclarnatie niet 
van de belastingplichtige maar van een 
derde 1titgaat. 

3° De wet een verschil rnaleende t~tssen 
het vestigen van de belasting, waarrnede 
de regelen betreffende de reclamatie en 
de verhalen in verband staan, en de in
vordering van de belasting, kunnen de 
bepalingen betrefjende de tweede opera-

(1) Raadpl. verbr., 22 december 1948 (Arr. 
T' e1·b1·., 1948, blz. 657) en 25 januari 1949 (Bull. 
en PAsrc., 1949, I, 71). . 
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Ue {Jeen '(Veerslag hebben op deze wellce 
de f3erste reue!en (1). 

(THOMPSON,·'·i'. BELGISOHE STAAT, 
. MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het .enig middel, afgeleid uit de 
schending van de .. artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, 35, en inzonderheid 35, pa
ragraaf 4 (besluit van 2 maart 1942, arti
kel 3), 61, en inzonderheid 61, paragraaf 3, 
van de wetten op de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van de 
secretarissen-generaal van 31 juli 1943, 1 
van de w:et van 30 mei 1949 houdende ex
ception,ele en interpretatieve maatregelen 
,inzake directe belastingen (art. 61, par. 3, 
nieuw lid 4, van de samengeschakelde 
wetten), doordat het bestreden arrest, na 
in feite vastgesteld te hebben : 1 o dat aan
legger ·met een genaamde Van den Blee
ken een vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam vormde, 2° dat de winsten 
overeeilkomstig artikel 35; paragraaf 4, 
van de. samengeschakelde wetten fictief 
tussen de venD.oten waren verdeeld, en 
3° dat genoemde Van den Bleeken een re
clamatie ingediend had waardoor hij de 
hoogte van de aan de vennootschap toege
schreven winsten betwistte, verkeerdelijk 
beslist heeft dat die reclamatie niet kon 
gelden voor de ten laste van aanlegger 
gestelde aanslagen, om de reden dat ar
tikel 61, paragraaf 3, lid 4, van de samen
geschake1de wetten (art. 1 van de wet van 
30 mei 1949), hetwelk bepaalt dat een be
zwaarschrift van ambtswege geldt voor de 
andere op dezelfde bestanddelen gevestig
de )Jelastingen « enkel toepasselijk is voor 
dezelfde belastingschuldige die bezwaar 
indient tegen zijn eigen aanslagen, geves
tigd op dezelfde bestanddelen >>, dan wan
neer deze vereniging niet in de wettekst 
staat en, dienvolgens, deze reden van het 
bestreden arrest het dtspositief ervan niet 
wettelijk kan rechtvaardigen; en dan 
wanneer de reclamatie door de vereffe
naar van de vennootschap mede onderte
kend, voor alle door de vennootschap ver
kregen winsten diende te gelden en alle 
vennoten diende ten goede te komen, ge
zien het feit dat zo de wet de fictieve ver
deling van de door de vennootschap ver-

(1) Raadpl. verbr., 4 juni 1934 (Bull. eL 
PAsrc., 1934, I, 296); 26 november 1934 (ibid., 
1935, I, 64) ; 21 juni 1943 (ibid., 1943, I, 248); 
zie ook nota's 1 en 2 onder verbr., 10 februari 
1955 (ibid., 1955, I, 620). 

kregen · winsten voorziet, deze fictie' en
.kel denkbaar is ten aanzien van de werke
lijlr verkregen en . definitief vastgestelde 
winSten, het. geheel der aanslagen wegens 
de weerslag van de ene aanslag op de an
dere, een belastbaar geheel vormende, en 
.dan wanneer, vermits de inning van de 
aanslagen der vennoten kon worden ge
vorderd ten laste van de vennootschap on
der gemeenschappelijke naam en gevolg
lijk ook van de twee vennoten die tot 
welk bedrag ook en hoofdelijk gehouden 
waren,· het bezwaarschrift, door een van 
de drie schuldenaars van de belasting in
gediend betreffende het bedrag van de to
tale belastbare winst, noodzakelijkerwijze 
moest leiden tot herziening van alle op 
die winst gesteunde aanslagen, naardien 
betaling van de aanslagen van ieder van 
hen kon worden gevorderd : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 61, para-· 
graaf 3, eerste lid, van de samengescha
kelde wetten bepaalt dat de schuldenaars 
van directe belastingen een schriftelijke 
reclamatie kunnen indienen tegen het be
loop van hun aanslag; dat hier~it V?lgt 
dat de reclamatie van de belastmgphch
tige zelf dient nit te gaan, eventueel door 
een gemachtigde, met uitsluiting van de 
derden· · 
Over~egende dat aanlegger, zonder te 

betwisten dat de door hem ingediende 
reclamatie het buiten de wettelijke ter
mijn is geworden, zich beroept op de re
clamatie welke te gelegener tijd door zijn 
vennoot Van den Bleeken ingediend werd 
en betrekking had op aanslagen, beweer
delijk gesteund op dezelfde bestanddelen 
als de litigieuze aanslagen, om aanspraak 
te maken op toepassing te zijnen gunste 
van het lid 4 dat door artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1949 ingevoegd is in para
graaf 3 van voormeld artikel 61; 

Overwegende dat deze wetsbepaling 
luidde als volgt : << het bezwaarschrift ge
richt tegen een belasting gevestigd op be
twiste bestanddelen, geldt van ambtswege 
voor de andere op dezelfde bestanddelen 
gevestigde belastingen, zelfs dan wanneer 
de wettelijke termijnen tot reclamatie te
gen deze laatste belastingen zouden ver
streken zijn >> ; 

Overwegende dat deze tekst, waarvan 
de zin duidelijk is, niet vatbaar is voor 
uitlegging 9,at, door zonder meer de term 
« reclamatie >> over te nemen, hij noodza
kelijk doelt op de akte, in lid 1 van para
graaf 3 van meergemeld artikel 61 om
schreven, met al haar modaliteiten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve terecht beslist dat artikel 1 van 
de wet van 30 mei 1949 « dezelfde belas
tingschuldige bedoelt, die tegen zijn eigen 
aanslagen, op dezelfde bestanddelen geves-

- )--_· 



-272 

tigd, bezwaar indient, dat hieruit volgt 
dat de reclamatie van de belastingr>lich
tige zelf dient uit te gaan met uitsluiting 
van de derden, tenware zij gemachtigden 
zijn, en dat het een belastingplichtige . 
niet toegestaan is zich op de door een 
ander ingediende reclamatie te beroe
pen ll; 

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

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat noch nit de ter griffie 

van het hof van beroep neergelegde stuk
ken, noch uit de vaststellingen van het 
bestreden arrest blijkt dat de door Van 
den Bleeken ingediende reclamatie med~ 
ondertekend is door de vereffenaar van de 
vennootschap; 

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

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat de wet onderscheidt 
tussen het vestigen van de belasting, 
waarmede de regelen betreffende de recla
maties en de beroepen verband houden, 
en de invordering van de belasting; dat 
de bepalingen betreffende de tweede ver
richting geen weerslag kunnen hebben op 
de toepassing van de bepalingen waarbij 
de eerste geregeld is; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

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

18 december 1956. - 2a kamer. - Voor" 
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Daubresse. 
- Gelijklttidende concl~tsie, H: Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleitet·s, HH. de Mey (van het Hof van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2a KAMER.- 18 december 1956 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - J;~;KOMS'l'EN AAN DIE BE
LAS'UNG ONDERHEVIG. - BEWIJS VAN HET 
BESTAAN VAN DIE INKOMSTEN. - BEWIJS 
WELK :HAG GELEVERD WORDEN DOOR ALLE 
MIDDELEN VAN RET GEMEEN RECHT BEHALVE DE 

EED. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'rRABELASTING. - !NKOMS'l'EN AAN DIE BE
LASTING ONDERHEVIG.- BEWIJS VAN DE HOE
tlANIGHEID VAN BELASTINGPLIOHTIGE VAN DIE 
BELASTING. - FEITELIJKE VERMOEDENS. -
VER:M:OEDENS DIE MOGEN INGEROEPEN WORDEN 
OM TEGELIJKER'l'IJD HE'r BEWIJS VAN HE'r BE-

S'fAAN VAN DE lNKOMSTEN EN VAN DE HOEDA
NIGHEID VAN BELASTINGPLICHTIGE TE LEVEREN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - SCHENKING DOOR EEN 
ONBEKENDE SCHENKER. - SCHENKING VER
MOED EEN INKOMEN ONDERHEVIG AAN DE 
EX'l'RABELASTING TE ZIJN, 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - TENIETVERKLARING VAN DE 
AANSLAG DOOR DE DIREOTEUR. - GEVOLGEN 
VAN DIE. BESLISSING. - AANSLAG VERMOED 
NOOIT TE HEBBEN BESTAAN. - GEEN DUBBELE 
ZETTING UIT HOOFDE VAN DE VERNIETIGDE 
AANSLAG EN VAN EEN ANDERE AANSLAG WELl(E 
DEZELFDE INKOMSTEN AAN DEZELFDE BELAS
UNG ONDERWERP'l'. 

1° Artikel 16 van de wet van 16 october 
1945 laat het bewijs toe van het bestaan 
van inleomsten aan de ewtrabelasting 
onderhevig door alle middelen van het 
gemeen recht behaZve de eed (1). 

2° De feitelijke vermoedens mogen door 
de administmtie worden ingeroepen om 
tegelijkertijd en het bestaan van inkom
sten aan de ewt1·abelasting onderhevig, 
en de hoedanigheid van belastingplich
tige van die belasting te bewijzen (2). 

go Een schenking gedaan door een onbe
lcende schenker wordt vermoed voort te 
lwmen van een inkomen aan de ewtra
belasting onderhevig (g). (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 2, par. 5.) 

4° Er bestaat geen d~tbbeZe zetting tussen 
twee aansZagen op dezelfde belastbare 
inkomsten, wanneer, op reclamat-ie, een 
van de aanslagen nietig verklaard is ge
weest door een beslissing van de direc
teur der belasUngen en dat ze, derhalve, 
wordt vermoed nooit te hebben bestaan. 

(CONSORTEN FURNAL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

(1) Verbr., 12 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 1109). 

(2) RaadpL verbr., 3 mei 1955 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 956, en de nota 2, blz. 957); 
23 januari 1953, twee arresten (.Arr. T' erbr., 
1953, blz. 336, en conclusies van het openbaar 
ministerie; Bull. en PASIC., 1953, I, 366); nota 2 
onder verbr., 6 maart 1956 (ibid., 1956, I, 711) 
en verbr., 12 juni 1956 (ibid., 1956, I, 1109). 

(3) Verbr., 10 juli 1956 (Bull. en PAsrc:, 1956, 
I, 1281) en nota; 4 december 1956 (ibid., 1957, 
I, 353). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de_ artikelen 1 en 2, inzon
derheid paragrafoo 4 en 5, van de wet van 
16 october 1945 'tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, en van de lJ,rtikelen 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsmede 97 van de 
Grondwet, doordat \het hof van beroep, 
om de aanslag gegr(lnd te bevinden, vol
gens de beslissing van de administratie, 
uitsluitend gesteund heeft op- artikel 2, 
paragraaf 5, van de -wet van 16 october 
1945, en overwogen heeft dat zij gerech
tigd was om te vermoeden dat er een 
schenking bestond, welke, daar de Schen
ker niet bekend was, in hoofde van de 
begiftigde diende te worden belast, dan 
wanneer de wet van 16 october 1945 voor
zeker toestaat de begiftigde op grond van 
vermoedens als onderhevig a an de extra
belasting aan te zien, doch dat noch arti
kel 2, paragraaf 5, noch trouwens enige 
andere bepaling van de wet van 16 octo
ber 1945 het vermoeden van het bestaan 
van een schenking mogelijk maken naar
dien deze overeenkomst'ig het gemeen 
recht client te worden bewezen, eventueel 
volgens het voorschrift van artikel 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, - het be
streden arrest ter zake niet wijzende op 
het bestaan van gewichtige, bepaalde en 
overeenstemmende vermoedens naar het 
vereiste van dit artikel, doordat, dan 
wanneer de litigieuze aanslag volgens het 
aanslagbiljet enkel gesteund was op arti
ke12, paragraaf 5, van de wet, en volgens 
de beslissing van de directeur der belas
tingen waarbij de reclamatie is verwor
pen, op artikel 2, paragrafen 4 en 5 ge
noemde artikelen een vermoeden 'van 
winst in hoofde van de erfgenaam of de 
begiftigde invoerende, doch geen vermoe
den van schenking, en dan wanneer bo
vendien geen speciaal door de wet van 
16 october 1945 ingevoerd vermoeden het 
mogelijk maakte het vermoeden van 
schenking voor gegrond te hbuden, het 
hof van beroep evenwel verklaard heeft 
dat « het ontbreken van elke verantwoor
ding van het litigieuze bezit laat vermoe
den. dat het voortkomt van baten die val
len m de per ken van paragraaf 1 van arti
kel 2 van de wet van 16 october 1945 JJ, al
dus een vermoeden aanwendend dat op 
algeme~.e wijze aan die wet, en op bifzon
dere WlJZe aan artikel 2 paragrafen 4 en 
5 vreemd is : ' 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 16 van de wet 
van 16 october 1945 toestaat door alle mid
delen door het gemeen recht toegelaten, 
behalve de eed, het bewijs bij te brengen 
van het bestaan van onder de extrabelas
ting vallende inkomsten; 

VERBR., 1957. - 18 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, toen de echtgenoot van de 
weduwe Furnal, die de rechtsvoorgang
ster van aanleggers is, in 1941 overleden 
is, de huwelijksgemeenschap 3.230 frank 
bezat; dat nit de aangifte van de nala
tenschap van voormelde weduwe het be
staan van 500.000 frank in « liggend geld JJ 

is gebleken, ten aanzien van welke som 
aanleggers bij conclusies erkenden dat dit 
bedrag in 1944 ten name van deze nala
tenschap is aangegeven; dat de echtgeno
ten Furnal slechts over bescheiden in
komsten beschikten; dat in het bizonder 
de weduwe Furnal jaarlijks enkel een on
derhoudsgeld van 6.000 frank en een pen
sioen van 5.400 frank, door de werkgever 
van haar echtgenoot uitgekeerd, ontving; 
dat eindelijk niet is bewezen dat zij se
dert het overlijden van haar echtgenoot 
enige winstgevende bedrijvigheid uitge
oefend heeft ; 

Dat het arrest mitsdien op basis van 
een geheel van gewichtige, bepaalde en 
overeenstemmende vermoedens, en bijge
volg wetteli.ik beslist dat de bovengemelde 
som van 500.000 frank, aangaande de
welke aanleggers generlei verantwoording 
verstrekten, voortkomt «van een scherr
king door een niet bekend persoon JJ, en 
dat ter zake « het exceptioneel karakter 
der winsten of baten nit hun belangrijk-
heid blijkt JJ ; -

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de bovenaangehaalde 

feitelijke vermoedens door de adminis
tratie mogen worden ingeroepen als tege
lijkertijd het bewijs van de onderhevig
heid aan de extrabelasting en het bewijs 
van het bestaan van onder deze belasting 
vallende inkomsten opleverende; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit die vermoedens wettelijk afleidt « dat 
de administratie terecht overwogen heeft 
dat de weduwe Furnal aan de extrabelas
ting onderhevig was en dat zij, aangezien 
geen aangifte in deze lielasting was inge
diend door de erfgenamen van de weduwe 
Furnal, de aanslag van ambtswege ten 
laste van de nalatenschap gevestigd 
heeft JJ; 

Overwegende dat, zo het daaraan toe
voegt « dat het ontbreken van elke ver
antwoording van het litigieuze bezit laat 
vermoeden dat het voortkomt van baten 
die vallen in de perken van paragraaf 1 
van artikel 2 van de wet van 16 october 
1945 JJ, het aldus geen bij de wet niet be
paald vermoeden aanwendt, doch in wer
kelijkheid vaststelt dat aanleggers het 
tegenbewijs niet geleverd hebben, zoals 
zij gerechtigd waren te doen; 

Waaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 
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Over liet tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, paragraaf 3, 
en 15 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 be
streden arrest het in voormeld artikel 2, 
paragraaf 3, omschreven vermoeden toe
gepast heeft, zonder acht te slaan op het 
door aanleggers voorgebrachte verweer
middel hetwelk erin bestond te betogen 
dat de administratie zich op dat vermoe
den niet meer vermocht te beroepen, ver
mits zij het niet vo6r 1 januari 1950 heeft 
aangevoerd, dat het arrest daartoe hierop 
steunt dat cc reeds v66r 1 januari 1950 aan 
verzoekers over de herkomst van de Iiti
gieuze som ophelderingen waren ge
vraagd; dat verzoekers op 15 december 
1949 een brief gericht hebben tot de con
troleur waarin zij hem uiteenzetten dat 
het hun onmogelijk was het bezit van die 
500.000 frank te verantwoorden ll dan 
wanneer, enerzijds, het woord cc a~nvoe-, 
ren ll niet redelijk kan dienen voor een 
eenvoudig verzoek om ophelderingen, 
doch enkel voor een houding die erin be
staat cc zich op iets te beroepen ll en an
derzijds, een door de administr~tie ge
d~ne uiteenzetting klaarblijkelijker nog, 
met overeenstemt met dat begrip cc aan
voeren ll, dan wanneer mitsdien de admi
nistratie niet meer gerechtigd was om het 
kwestieuze vennoeden te laten gelden : 

Overwegende dat het middel aan het 
beklaagd arrest enkel verwijt het wette
lijk vermoeden van herkomst, in para
gr.aaf 3 van artikel 2 van de wet van 
16 october 1945 omschreven, te laat toe
gepast te hebben; 

Overwegende dat, aangezien dit vermoe
dei;J. niet nodig is tot het rechtvaardigen 
van de beslissing, het middel tegen over
tollige redenen opkomt; 

Dat innners het arrest wijst OD het be
staan van feitelijke vermoedens, waaruit 
het wettelijk afleidt dat de belaste som 
van 500.000 frank herkomstig is van een 
schenking, gedaan door een onbekende 
schenker; 

Overwegende dat deze schenking bij 
toepassing van paragraaf 5 van artikel 2 
van voormelde wet, geacht wordt voort 
te komen van belastbare baten als opge
somd in paragraaf 1 van genoemd arti
kel; 

Dat de bestreden beslissing mitsdien 
naar recht gerechtvaardigd is door an
dere vaststellingen van het arrest dan de 
aangevallen redenen; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Over • het derde mid del, afgeleid uit de 
schending van de artikeli:m 19 van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be· 
haalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, en 52 van d!! wetten en beslui
ten betreffende de inll:omstenbelastingen, 
samengeschakeld bij besluit van de Re~ 
gent van 15 januari 1948; doordat het bee 
streden arrest geweigerd heeft acht te 
slaan op de exceptie, door aanleggers 
hieruit afgeleid dat, ten dage waarop het 
kohier uitvoerbaar verklaard werd, dit is 
op 24 december 1949, de litigieuze som van 
500.000 frank reeds. persoonlijk in hoofde 
van een der erfgenamen was belast en 
doordat mitsdien een dubbele aanslag 'was 
geschied, het arrest dienaangaande gemo
tiveerd zijnde door de overweging dat 
laatstgenoemde tegeil die aanslag gerecla
meerd had en dat zijn reclamatie op 14 oc
tober 1950 ingewilligd werd, dan wanneer, 
ter beoordeling van de gelcligheid van een 
aanslag, onder meer wat de dubbele aan
slagen betreft, het tijdstip waarop die 
aanslag wordt gevestigd in aanmerking 
client te worden genomen, zonder beschou
wing van de latere elementen : 

Overwegencle dat, al stelt het bestreden 
arrest vast cc dat de litigieuze som in 
hoofde van Franz Furnal· aangeslagen 
was bij het op het kohier brengen van de 
aanslag ten laste van de nalatenschap van 
clame Furnal ll, het daarl).a releveert dat 
de uit dien hoofde ten laste van Franz 
Furnal gevestigde aanslag op een door 
hem ingediende reclamatie door een be
slissing van de directeur van 14 october 
1950 is· vernietigd; dat det·halve voor deze 
aanslag dient te worden geacht dat hij 
nooit heeft bestaan; 

. Ove1:wegencle dat het dienvolgens te
recht Is dat het arrest de exceptie, doOl' 
aanleggers op een dubbele aanslag ge
steund, verwerpt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van het artikel 97 van de 
Grondwet, doordat, dan wanneer aanleg
gers concludeerden dat er, tot vestiging 
van de extrabelasting, gronden aanwezig 
waren om de in de wet bepaalde aftrek
kingen te verrichten, het hof van beroep 
zich ertoe beperkt heeft te zeggen dat de 
verzochte aftrekkingen in die conclusies 
niet waren gepreciseerd en cc dat artikel 5, 
paragraaf 7, van de wet bepaalt dat geen 
van de bij artikelen 4 en 5 voorziene af
trekkingen toegestaan wordt op de in ar
tikel 2, paragraaf 5, aangeduide accres
sen, hetwelk ten deze juist de bepaling is 
waarop de aanslag is gesteund ll ; dan 
wanneer het hof van beroep mitsdien en
kel de aftrekkingen, in de artikelen 4 en 
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5 van de wet vmi 16 october 1945 omschre
ven in beschou-\ving genomen heeft, ter
wiji aanleggers ~ich op alle aftrekkingen 
hoegenaamd beri~pen ; dan wanneer het 
hof, om bovengenielde conclusies passend 
te beantwoorden, bad dienen vast te stel
len dat geen enkele andere wetsbepaling 
in een aftrekking voorzag; dan wanneer 
het, nu het zulks ntet gedaan heeft, zijn 
beslissing naar rech~ niet genoegzaam met 
redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat aanleggers bij conclu
sies· betoogden « dat, indien een bepaald 
vermogensaccres ten laste van de nalaten
schap weduwe Furnal in aanmerking 
werd genomen, evenwel ter vestiging van 
de extrabelasting, . .. de in de wet om
schreven aftrekkingen zouden moeten 
worden verricht >>; 

Overwegende naar luid van het bestre
den arrest, « dat de conclusies de ver
zochte aftrekkingen niet nader aanduiden, 
dat artikel 5, paragraaf 7, van de wet be
paalt dat geen van de bij artikelen 4 en 5 
voorziene aftrekkingen toegestaan wordt 
op de in artikel 2, paragraaf 5, aange
duide accressen, hetwelk ten deze juist 
de bepaling is waarop de aanslag is ge
steund »; 

Overwegende dat het arrest mitsdien op 
voormelde conclusies een passend ant
woord heeft verstrekt en dus aan het 
vormvereiste van artikel 97 van de Grand
wet voldaan heeft ; 

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

mng; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

18 december 1956. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzit~~r. -:- Verslaggever, H. Daubresse. 
- GeltJkltt~dende conclnsie, H. Ganshof 
van. der Meersch, advocaat-generaal. -
Pletter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 21 december 1956 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. -
PERSONEN TEGEN DEWEL'KE MEN ZICH MAG 
VOORZIEN. - BURGERLIJRE ZA:KEN. - NIE'l' 
ONDEELBAAR GEDING. - VOORZIENING TEGEN 

. EEN PARTIJ ZONDER DAT EEN GEDING VOOR DE 
FEITENRECHTER AANHANGIG WERD GEMAAE:T EN 
TEN VOORDELE VAN DEWELKE RET BESTREDEN 
ARREST GEEN BESLISSING TEN LASTE VAN DE 
AANLEGGER BEYAT. - NIE'l' ONTYANE:E.LIJRE 
VOORZIENING. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. GEDWONGEN TUSSENKOMS'f TO'.r 
VRIJWARING. - CONCLUSIES BIJ DEWELKE 
AANLEGGER VER:KLAAR'f VAN ZIJN VORDERING 

TOT VRIJWARING AFSTAND TE DOEN. - AR
REST WELK VERKLAART DAT DE PARTIJ EN
KEL AFSTAND REEFT WILLEN DOEN VAN DE 
AANLEG TOT VRIJWARING. - ARREST GE
STEUND OP ANDERE VERMELDINGEN DER CON
CLUSIES EN OP EXTRINSIEKE ELEMENTEN. -
WETTELIJ'KREID. 

3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZA
KEN. GEDWONGEN TUSSENKOMST TOT 
VRIJWARING. - GEDWONGEN TUSSENKOMST 
TOT BINDENDVERRLARING VAN HET VONNIS 
VOOR AL DE PARTIJEN. - 0NDERSCHEIDENE 
VORDERINGEN. 

4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN CONTRACT). _:__ VERANTWOORDE
LIJ'KHEID DOOR DE DAAD VAN ZAKEN. - VOR
DERING GESTEUND OP ARTIKEL 1384, ALI
NEA 1, VAN RET BURGERLIJE: WETBOEK. -
DOOR DE AANLEGGER TE LEVEREN BEWIJS. 

1° Het geding niet ondedbaa1· zijnde, 
is niet ontvanlcelijlc de voorziening ge
richt tegen een partij met deweUce geen 
geding voor de feitenrechter aanhangig 
werd gemaalct en ten voordele van de
weUce het bestreden arrest geen beslis
sing tegen de aanlegger bevat (1). 

2° Alhoewel, volgens de bewoordingen van 
de conclu.sies van een partij welke een 
derde tot ged'Y'Ongen tnssenkomst heeft 
gedaagd ten einde vrijwaring te belco
men, die partij afstand doet van hare 
vordering tot vrijwaring, mag de rech
ter van andere vermeldingen van de 
conclusies alsmede van extrinsielce ele
menten afieiden dat de partij enlcel at
stand heett willen doen van de proce
dttre tot tttssenkomst voor de rechter 
ingesteld ten einde vrijwaring te belco
men, 't is te zeggen dat de afstand en
lee! een afstand van aanleg is. 

3° De vordering tot gedwongene tnssen
lcomst ten einde vrijwaring te belcomen 
en de vordering tot bindendverlclaring 
van het vonnis voor al de partijen heb
ben verschillende voorwe1·pen,· de eerste 
heeft tot voorwerp door de gedwongen 
tussenlcomende de last te doen dragen 

(1) Verbr., 23 december 1954 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 418) ; 24 mei 1956 (ibid., 1956, I, 1020). 

Indien het geding ondeelbaar is tussen al de 
partijen moet de aanlegger in tussenkomst roe
pen, ten einde het vonnis voor al de partijen 
bindend te horen verklaren, de partijen die in 
de aanleg in verbreking niet aanwezig zijn en 
hetzelfde belang als hij niet hebben (verbr., 
10 juni 1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 1106); 
8 december 1956 (ibid., 1957, I, 372); die op
roeping tot tussenkomst mag geldig geschieden 
door betekening aan de partijen, met dagvaar
ding om te verschijnen, van de voorziening ge
richt tegen de partijen welke een tegenstrijdig 
belang hebben (verbr., 22 juni 1956, Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 1161). 
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van de veroordelingen die in de hoofd
zaalc tegen de verweerde1· in die · zaalc 
zm~den tdtgesproken zijn; cle tweede 
heeft geen ander voorwe·rp clan de be
slissing over de hoofdzaak tegenstelbaar 
te malcen tegen de gedwongen t·ussenlw
mende, d.w.z. dat die beslissing, zelfs 
ten opzichte van die laatste, gezag van 
gewijscle zal hebben (1). 

4° Degene d·ie, op grond van artikel 1384, 
eerste lid, van het Bt~rgerlijlc Wetboelc 
vergoecling vordert wegens schade ver
oorzaalct door de daacl van een zaalc 
moet bewijzen, doch enkel bewijzen, clat 
cle verweerder onder zijn bewalving heeft 
een zaalc met een gebrek behept, dat een 
schade door de aanlegge1· geleden is go
weest en dat er een oo1·zalcelijlc verband 
bestaat tussen het gebrelc en de scha
de (2) ; zonder belang is dat een nor
maal zelfs grondig onderzoelc van de 
zaalc het gebrelc n·iet zot~ hebben doen 
ontdelclcen (3). 

(N. V. CC AUTOMOBILES MIESSE)), T. VENNOOT
SCHAP NAAR ENGELS BECHT CC ALLIANCE ASSU
RANCE COMPANY LTD)), EN MORTAL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat nit de aan het hof 
voorgelegde stukken bljjkt dat tweede 
verweerster, dame Mortal, gekwetst is ge
weest in een ongeval, veroorzaakt door 
een autobus welke toebehoorde aan de 
cc Kempische Automobiel Vereniging )) 
waarvan eerste verweerster de verzeke
raar(ster) was; 

Dat tussen tweede en eerste verweer
sters een overeenkomst gesloten werd 
waardoor laatstgenoemde zich verbond je
gens eerstgenoemde de gevolgen van be
doeld ongeval te dragen; 

Dat het arrest de sommen vaststelt wel
ke eerste aan tweede verweerster op 
grondslag van die overeenkomst verschul. 
digd is; 

Overwegende dat eerste verweerster 

(1) Raadpl. de nota 2 onder verbr., 10 juni 
1948 (Bull. en PASic., 1948, I, 370) en de nola 
onder dit arrest door BRAAS (Rev. m'it. de ju-
1'isprudence beige, 1949, biz. 116); fr. verbr. 
5 april 1954 (Sirey, 1954, I, 192). ' 

(2) Verbr., 22 october 1954 (Bull. en PASIC., 

1955, I, 149). 
(3) DE PAGE, bd. II, nr 1008; DEKKERS, Precis 

de droit civil, bd. II, nr 272; DABIN, Rev. crit. 
ju1·. belge, 1955, biz. 241. 

Nopens de onoverwinnelijke onwetendheid, 
raadpl. de nota onder verbr., 22 october 1954 
(Bull. en PASIC., 1955, I, 149), 

aanlegster v66r de rechter over de grond 
opgeroepen had tot tussenkomst ten einde 
van vrijwaring en tevens van. bindendver
klaring van het vonnis, steunend op de 
omstandigheid dat het ongeval te wijten 
was aan de slechte staat van een door 
aanlegster geleverd onderdeel van de au
tobus; 

Dat genoemde verweerster in haar con
clusies v66r het hof van beroep verklaarde 
« dat zij haar vordering tot vrijwaring 
niet handhaaft, doch wel haar vordering 
tot tussenkomst en bindendverklaring 
van het vonnis )) ; 

Dat het bestred~n arrest de afstand, 
door appellante (h1er eerste verweerster) 
decreteerde van de door haar ingeleide 
« procedure tot tussenkomst en vrijwa
ring )) en de vordering tot tussenkomst en 
bindendverklaring van het vonnis, door 
haar ingesteld, inwilligde; 

I. In zover de voorziening tegen tweede 
verweerster gericht is : 

Overwegende dat, zoals verweerster be" 
toogt, geen geding tussen haar en aanleg
ster aanhangig is gemaakt en dat het ar
rest tegen aanlegster geen beslissing ten 
gunste van dame Mortal behelst; 

Dat, al werd de voorziening ingewilligd 
daaruit geen gevolg zou voortvloeien te~ 
aanzien van het deel van het bestreden 
arrest waardoor uitspraak wordt gedaan 
over de betwisting tussen dame Mortal en 
eerste verweerster, de enige partij die te 
harcn opzichte in de zaak staat· 

Dat dP voorziening bij gebrek' aan be
lang niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening tegen eerste 
verweerster gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 402, 403 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, doordat 
het bestreden arrest, na erop gewezen te 
hebben dat cc nit de conclusies van de 
cc Alliance Assurance Oy Ltd )) blijkt ... 
dat zij van haar vordering tot vrijwaring 
afstand doet, doch haar vordering tot tus
senkomst en bindendverklaring van het 
vonnis formeel handhaaft )), in zijn rede
nen dergelijke afstand aanvaardt en ver
volgens in zijn dispositief cc de afstand 
door appellante, van de procedure tot tus: 
senkomst en vrijwaring, door haar ex
ploot van 11 octo~er 1954 ingeleid; decre
teert )) en bovend1en cc de door hetzelfde 
exploot ingestelde vordering tot tussen
komst en bindendverklaring van het von
nis ontvankelijk en_gegrond verklaart )), 
dan wanneer, eerste onderdeel, aangezien 
de afstand van aanleg of procedure en de 
afstand van vordering in wezen verschil
lende begrippen uitmaken, het bestreden 
arrest, door welks dispositief een afstand 
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van procedure gedecreteerd wordt, niet 
wettelijk wet redenen omkleed is, naar
dien de redenen van dit arrest enkel een 
afstand van vordering rechtvaardigen, 
zonder dat zij, anderzijds, de grond geven 
van de lleperking die aldus in het disposi
tief van het arrest gesteld is aan het ver
zoek om afstand zoals het, luidens het ar
rest, uit de door aanlegster op een tussen
geschil genomen conclusies bleek, dan 
wanneer, tweede onderdeel, de rechter 
over de grond, na de afstand van een be
paalde procedure - « tot tussenkomst en 
vrijwaring Jl - gedecreteerd te hebben, 
niet, zonder zich tegen te spreken, en de 
door zodanige afstand voortgebrachte ge
volgen te miskennen, vervolgens ontvanke
lijk en gegrond kon verklaren de vorde
ring «tot tussenkomst en bindendverkla
ring van het vonnis JJ welke, al ware het 
gedeeltelijk, ingesteld werd door boven
genoemde procedure waarvan het trou
wens de afstand decreteert : 

Ten aanzien van het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, wegens de tweevou

dige omstandigheid dat eerste verweerster 
de eis, .door haar tegen aanlegster in ver
breking bij een ander gerecht aangebracht, 
wilde handhaven, en dat zij haar verzoek 
om tussenkomst tot bindendverklaring van 
het vonriis, welk verzoek enkel gerecht
vaardigd was uit aanmerking van de 
voortzetting van de reeds ingestelde eis, 
voort deed gelden, de rechter over de 
grond de conclusies van eerste verweerster 
in deze zin heeft kunnen uitleggen dat zij 
aileen een afstand van de procedure tot 
tussenkomst ten einde van vrijwaring im
pliceerden; 

Dat de redenen welke het bestreden ar
rest opgeeft als grondslag van het decre
teren van de afstand, en inzonderheid het 
feit dat aanlegster geen belang erllij had . 
zich daartegen te verzetten, een passend 
antwoord geven aan evengemelde conclu
sies; 

Ten aanzien van het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het geenszins tegen

strijdig is, enerzijds, de afstand van een 
procedure tot tussenkomst ten einde van 
vrijwaring te decreteren, dit wil zeggen 
van een procedure welke werd ingesteld 
met het doel de in de hoofdordering uit
gesproken veroordelingen door de partij 
die tot tussenkomst gedwongen werd te 
doen dragen, en anderzijds, een eis tot 
tussenkomst toe te wijzen die ertoe strekt 
de beslissing ten principale jegens de tus
senkomende partij gezag van gewijsde te 
doen verkrijgen; 

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

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, ll65, 1384, 2052 en 2051 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat de rechter 

over de grond, hoewel vaststellend dat de 
hoofdvordering rustte op « een erkenning 
van aansprakelijkheid die begrepen was 
in de tussen de oorspronkelijke partijen 
gesloten overeenkomst, waarbij aanlegster 
geen partij was, het bestreden arrest ten 
opzichte van Iaatstgenoemde << bindend en 
haar tegenwerpbaar Jl verklaard heeft, 
daartoe overwegend dat « door erin toe te 
stemmen het slachtoffer schadeloos te stel
Ien voor de gevolgen van een ongeval dat 
te wijten was aan het gebrek van de on
der haar bewaking staande zaak, appel
lante zich zonder meer gevoegd heeft 
naar een gelliedende rechtsregel waarvan 
de tussenkomst van de vennootschap 
«Automobiles Miesse Jl de toepassing niet 
had kunnen beletten Jl en dat dienvolgens, 
« die erkenning voor deze geen grief met 
zich heeft kunnen brengen JJ; dan wan
neer, eerste onderdeel, zoals aanlegster 
bij conclusies lletoogde, de aansprakelijk
heid van eerste verweerster niet onont
koomllaar was, vermits << de rechtspraak 
de bewaker van zijn aansprakeiijkheid 
vrijstelt in de llijzondere gevallen waarin 
een grondig, doch normaal onderzoek 
niet tot ontdekking van het gebrek · zou 
geleid hebben ... JJ, welk middel het na
deel bewees dat de tussen de oorspronke
lijke partijen gesloten overeenkomst aan 
aanlegster zou berokkenen indien deze 
overeenkomst haar tegenwerpbaar mocht 
worden verklaard, zoals zij het werd, en 
hetwelk desondanks onbeantwoord is ge
bleven; dan wanneer, tweede onderdeel, 
aangezien overeenkomsten enkel tussen 
partijen gevolgen kunnen hebben, en, in
zonderheid, aangezien dadingen niet kun
nen worden tegengeworpen dan aan par
tijen die daarin toegestemd hebben, het 
bestreden arrest, in de mate dat de hoofd
vordering op een « erkenning van aan
sprakelijkheid JJ was gesteund, niet « bin
dend voor en tegenwerpbaar JJ aan de oor
spronkelijke partijen en aan aanlegster 
mocht worden verklaard : 

Ten aanzien van het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

verklaart dat de oorzaak van het ongeval 
het gebrek van de aan de « Kempische 
Automobiel Vereniging JJ toebehorende au
tobus was, en dat eerste verweerster, 
door zich ertoe te verbinden dame Mor
tal schadeloos te stellen, zich enkel naar 
een gebiedende regel gevoegd heeft; 

Dat het hieraan toevoegt dat het scha
deveroorzakend feit, volgens de onheri·oe
pelijke vaststellingen van het strafge
recht, aan het gebrek van de as van de 
autobus te wijten zijnde, deze beslissing 
van het strafgerecht « de door de Alliance 
Assurance Cy Ltd erkende aansprakelijk
heid medebrengt JJ, aldus verwijzend naar 
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek; 
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Overwegende dat degene die onder in
roeping van arti.kel 1384, lid 1, van bet 
Burgerlijk Wetboek scbadevergoeding 
eist, dient te bewijzen, docb alleen dient 
te bewijzen, dat de verweerder tegen de 
vordering een zaak onder zijn bewaking 
beeft waarin een gebrek scbuilt, dat de 
eiser een scbade beeft ondergaan en dat 
er tussen bet gebrek van de zaak en de 
scbade een verband van oorzakelijkbeid 
ligt; 

Dat bet bestreden arrest mitsdien bet 
door aanlegster aangevoerd middel beant. 
woordt en zijn dispositief wettelijk recbt
vaardigt; 

Ten aanzien van bet tweede onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond geenszins verklaart dat de tussen 
eerste verweerster en dame Mortal tot 
stand gekomen overeenkomst aan aanleg
ster kan worden tegengeworpen en dat 
zij gevolglijk tegeil baar gevolgen kan 
bebben: 

Dat bij, door bet vonnis tegenover aan
legster gemeen te verklaren, zicb ertoe 
beperkt te beslissen dat het bestreden 
arrest te baren opzicbte bet gezag van 
bet gewijsde beeft; · 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

21 december 1956. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raailsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Pi
ret. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - PleiteTs, HH. Van Ryn, Struye 
en Simont. 

1• KAMER. - 21 december 1956 

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN 
CONTRACT) 0 - YERANTWOORDELIJE:HEID 
WEGENS DAAD VAN EEN ZAAK.- ARTIE:EL 1384, 
EERSTE LID, VAN RET BURGERLIJK WET
BOEK. - YOORWAARDEN VAN TOEPASSING. 

De ve1·antwooTdelijkheid wegens de daad 
van een zaalr; wordt bepaald, bij arti
loel 1384, eeTste Ud, van het BnrgerUjk 
1Vetboek, ten laste niet van de eige
naaT maar van de bewalcer van de 
zaak (1) en is onde1·wOTpen aan de 

(1) Verbr., 25 maart 1943 (Arr. Verb1·., 1943, 
biz. 68); 2 mei 1946 (ibid., 1946, biz. 161); 
22 october 1954 (BUll. en PAsrc., 1955, I, 149). 

voorwaarde dat de· schade door een ge
brelc van de zaak veroorzaakt werd (2). 

(DE CROMBRUGGHE DE PICQUENDAELE, 
T. N. V. GAZELEC.) 

ARRES'r. 

BET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 24 februari 1955 gewezen door 
de Recbtbank van koopbandel te Gent; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1315, 1384 van 
bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet doordat bet bestreden vonnis 
een deel ' der verantwoordelijkheid ten 
laste van eisers legt om reden dat « de ' 
eigenaars van de afgeproken boom als 
verantwoordelijk voor hun eigendom >> 
aansprakelijk dienen .verklaard, zonder 
vast te stellen dat de boom door een ge
brek aangetast was, dan wanneer de ei · 
genaar slechts aansprakelijk kan ver
klaard worden voor de daad van de zaak 
die zijn eigendom is indien de schade door 
het gebrek van die zaak veroorzaakt 
werd: 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat zich ertoe beperkt het bestaan van 
een oorzakelijk verband vast te stellen 
tussen het afbreken van de boom, eigen
dom van aanleggers, en de overkomen 
schade, beslist dat die laatsten een deel 
van de aansprakelijkheid voor die schade 
dienen te dragen << als verantwoordelijk 
voor hun eigendom » ; 

Overwegende dat, in hun conclusies, 
aanleggers betwistten dat de boom door 
een gebrek aangetast was; 

Dat het vonnis de aansprakelijkheid 
van aanleggers voor de door de daad van 
de zaak teweeggebrachte schade uitslui
tend op de eigendom over die zaak niet 
heeft kunnen gronden zonder het in bet 
middel vermeld artikel 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek te schenden; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de andere middelen die geen meer uit
gebreide verbreking zouden kunnen mede
brengen, verbreekt bet bestreden vonnis 
in zover het over de door de vennootscbap 
Gazelec tegen aanleggers ingestelde vor
dering uitspraak heeft gedaan; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
cleelt verweerster, de naamloze vennoot-

(2) Verbr., 25 maart 1920 (Bull. en PASIC., 
1920, I, 110); 25 maart 1943 (An·. Verbr., 1943, 
biz. 68) ; 31 januari 1952 (ibid., 1952·, biz. 274); 
22 october 1954 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 149), 
zie ook vorig arrest. 
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schap G:izelec, tot de kosten; verwijst de 
aldus ·beperkte zaak naar de Rechtbank 
van koophimdel te Aalst. 

21 december 1956. - 1e kamer. - Voo1·
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTslaggevm·, H. van 
Beirs. Gelijlcluidende conol~tsie, 
H. Hayoit de Termicourt procureur-gene
raal. - Pleiter, H. della 'Faille d'Huysse. 

l" KAMER. - 21 december 1956 

1° BURGERLIJKE REOHTEN, STAATS
BURGERLIJKE REOHTEN. - GESCHIL 
WELK TOT VOORWERP HEEFT EEN SUBJEC
TIEF RECH'P. - BEVOEGDHEID VAN DE JUR1S
DICTIE EN NIET VAN DE BESTUURSACTIVITEIT. 

2o BURGERLI.JKE REOHTEN, STAATS
BURGERLIJKE REOHTEN. - GESCHIL 
JlETREFFENDE EEN BURGERLIJK RECHT. -
UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANKE!\'. 

3o BURGERLIJKE REOHTEN, STAATS
BURGERLIJKE REOHTEN. - GESCHIL 
BETREFFENDE EEN STAATSBURGERLIJK RECHT. 

BEVOEGDHEID DER RECHTBANKEN. 
RECHT VAN DE WETGEVER OM DE KENNIS VAN 
ZULKE GESCHILLEN AAN ANDERE RECHTS
MACHTEN OVER TE DRAG EN. 

4o MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID. 
~ RECH'P TOT WERKLOZENSTEUN. - STAA'fS
BURGERLIJK RECH1'. 

5° OONTENTIEUZE REOHTSMAOHT.
RECHTSMACHT WELKE ENKEL KRACHTENS 
EEN WET MAG WORDEN INGESTELD. 

6° OONTENTIEUZE REOHTSMAOHT. 
- KLACHTENCOMMISSIE EN COMMISSIE VOOR 
BEROEP IN ZARE WERKLOZENSTEUN. - 00M
MISSIES WELKE EEN 'fAAK VAN CONTENl'IEUS 
RECHTSCOLLEGE HEBBEN. 

7° CONTENTIEUS REOHTSOOLLEGE~ 
- KLACHTENCOMMISSIE EN COMMISSIE VOOR 
BEROEP INZARE WERKLOZENSTEUN. - GEEN 
MACHTIGING VAN DE WETGEVER OM DIE COM
MISSIES ALS CONTENTIEUZE RECHTSCOLLEGES 
OP. TE RICHTEN. 

go OONTENTIEUZE REOHTSOOLLE
GES. - JAARLIJKSE STEMMING EN BE
KRACHTIGING VAN DE RIJKSBEGROTINGEN. -
GEEN VESTIGING OF BEVESTIGING, DOOR DIE 
AKTEN, VAN EEN JURISDICTIONELE MACHT VAN 
DIE COMMISSIES. 

go OONTENTIEUZE REOHTSMAOHT. 
- KLACHTENCOMMISSIES EN COMMISSIES 
VOOR BEROEP INZAKE WERKLOZENSTEUN. -
00MMISSIES WELKE GEEN MACHT VAN CON
TENTIEUZE JURISDICTIE HEBBEN. - BESLIS
SINGEN VAN DIE COMMISSIES WELKE NOCH 
WE'rTELIJKE W AARDE NOCH GEZAG VAN GE
WIJSDE HEBBEN. 

10° WETTEN EN BESLUTTEN. - BE
SLUIT IN DE RAAp DER MINISTERS OVERGE
LEGD EN GENOMEN KRACHTENS EEN WET OP DE 
BIJZONDERE M.<WHTEN. - BESLUIT WELK 
DOOR EEN KONINKLIJK BESLUIT OF EEN BE
SLUIT VAN DE REGENT DAT AAN DEZELFDE 
VOORWAARDEN NIET BEANl'WOORDT NIET RAN 
INGETROKKEN WORDEN. 

11° WETTEN EN BESLUITEN. - BE· 
SLUIT VAN 31 MEI 1933 BETREFFENDE DE VER
KLARINGEN TE DOEN IN VERBAND MET DE SUB
SIDIEN, VERGOEDINGEN EN TOELAGEN l'EN LASTE 
VAN DE STAAT. - BESLUIT WELK DOOR HET 
BESL UIT VAN DE REGENT VAN 26 MEI 1945 
NIET KON INGETROKREN WORDEN. 

12° OONFI~IOT VAN BEVOEGDHEID. -
AFWEZIGHEID VAN TWEE BESLISSINGEN DIE 
GEZAG VAN GEWIJSDE HEBBEN EN GEWEZEN 
ZIJN DOOR EEN RECHTBANK EN EEN WETl'ELIJK 
OPGERICH'f CONTENTIEUS RECHTSCOLLEGE. -
GEEN CONFLICT VAN BEVOEGDHEID. 

1° De gesohillen weUce subjeotieve 1·eohten 
tot vooTweTp hebben behoren tot de be
voegdheid niet van de besttt~wsaotivi
teit dooh van de juTisdioUe. 

2° De gesohillen over b~wgeT!ijTce Teohten 
behoren uitsluitend tot de Tcennisnerning 
van de 1"eohtban7cen. (Grondwet, art. 92.) 

3° Zo de gesohillen betTeffende de Staats
buTgeTlijTce Teohten p1·inoipieel tot de 
Tcennisnerning van de Teohtbanlcen beho
Ten, mag 'nietternin de wetgever het Tcen
nisnernen er van aan ande·re 'l'eohtsoolle
ges oveTdragen. (Grondwet, art. 93.) 

4° Het 1·eoht op werlclozenste~m is begre-
1 pen ondeT de reohten die door a1·tUcel 93 
van de Grondwet zijn bedoeld met de 
tennen << StaatsbtwgeTlijTce reohten ». 

5° Een oontentietts adrninistratiet reohts
oollege lean enlcel opgeTioht worden 
TcTaohtens een wet, wellce oolc de Staats
b~wgerlijlce Teohten zijn waarop de aan 
dat Teohtsoollege VOOrgelegde gesohillen 
slaan. (Grondwet, art. 94.) 

6° Het besluit van de Regent van 26 rnei 
1945 heeft aan de Tclaohtenoommissies en 
oomrnissies van beroep inzalce werlclo
zenstettn een opdraoht van oontentieu.ze 
reohtsmaoht toegelcend. 

7° De wetgever heeft de Regent niet ge
maohtigd tot het instellen, als oonten
t-ie~tze Techtsoolleges, van de Tclaohten· 
oornmissies en oommissies van beroep 
inzalce werTclozensteun, die het voor
werp malcen van het besl~tit van de 
Regent van 26 rnei 1945. 

go De jaarlijlcse stemming en belcraohti
ging van de Rijlcsbegrotingen, zo zij 
ten gevolge hebben gehad de uitgaven 
welTce uit de werlcing van de Tclaohten
oommissies en de oommissies voor be
roep zijn voortgevloeid goed te Tceuren, 
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impliberen niet het vestigen en bevesti
gen van een j~wisdictionele macht bij 
bewuste commissies. 

9° Vermits de lclachtencommissies en com
missies voor beroep, ingesteld bij het 
besl~tit van de Regent van :26 mei 1945, 
door gezegd bes/;uit geen ·contentie·uze 
rechtsmacht hebben lcunnen ontvangen, 
ziin de beslissingen van jurisdictionele 
aard door die commissies gewezen van 
wettelijlce waa1·de ontbloot en hebben 

_geen gezag van gewijsde. 

{lOP Een lconinlclijlc besl~tit of een besluit 
·_/van de Regent ·mag een in raad der mi

nisters dvergelegde en lcrachtens de wet 
op de bijzondere machten genomen be
slu.it niet t:ntrelclcen. 

11° Het besluit van de Regent van :26 mei 
1945, wellc het vom·lopig steuntonds 
van de onvr·ijwillige werlclozen instelt, 
heeft het beslttit van 31 mei 1933 betref
fende de verlclaring ~e doen in ve1·band 
met de s~tbsidien, vergoedingen en toe
lagen ten laste van de Staat, genomen 
lcrachtens de wet op de bijzondere mach
ten van 17 mei 1933 en in de Raad van 
de ministers overgelega, niet lcttnnen in
tn3lclcen. 

12° Er lean geen conflict bestaan tussen de 
bevoegdheid van een rechtbanlc en die 
van een contentieuze rechtsmacht wan
neer er geen twee besliss·ingen bestaan 
die gezag van gewijsde hebben, wel7ce 
respectief ttitgaan van een rechtbanlc 
en van een wettelijlc opgerichte conten
tieuze rechtsmacht. 

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

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 juli 1954 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de direc
teur van het gewestelijk bureau te Luik 
van het Steunfonds voor werklozen op 
9 augustus 1948 beslist heeft dat verweer
der ten onrechte tegemoetkomingen we
gens werkloosheid ontvangen heeft voor 
de tijdsruimte van 26 januari 1947 tot 
5 juni 1948, en dat zijn beslissing, op be
roeP_ van verweerder, achtereenvolgens be
vestrgd werd door de klachtencommissie 
e!l de commissie voor beroep, beide opge
ncht door het besluit van de Regent van 

(1) Zie conclusies van het openbaar mrms
terie in Bull. en PAsrc., 1957, I, 431, en volg. 

26 mei 1945; dat het bedrag der onrecht
matig ontvangen tegemoetkomingen val
gens die beslissing 22.177 frank beliep; 

Dat, een strafvervolging tegen verweer
der ingesteld zijnde, het Hof van beroep 
te Luik bij een arrest van 9 october 1950 
ootdeelde dat verweerder tegemoetkomin
gen wegens werkloosheid waarop hij geen 
recht had ontvangen had, doch enkel voor 
de tij{lsruimte van 15 januari tot 31 mei 
1948, en, tegen hem een geldboetestraf uit
sprekende, hem van ambtswege tot terug
betaling van de som van 3.700 frank ver
oordeelde; 

Overwegende dat, nadat het bestuur 
van registratie en domeinen tegen ver
weerder een dwangbevel uitgegeven had 
om terugbetaling van de som van 22.177 fr. 
te bekomen, deze tegen dat bevel voor de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik ver
zet aantekende ; 

Dat de rechtbank in het bestreden von
nis het verzet ten dele toewijst en onder 
inroeping van de reden dat het arr~st van 
het Hof te Luik gezag van gewijsde had 
beslist dat verweerder enkel tot betalill!~ 
van de som van 3.700 frank is gehouden; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
{ling van de artikelen 4, 67, 93, 94, 10() en 
107 van de Grondwet, 1315, 1351, 1376 tot 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 4 van 
cle wet van 17 april 1878 de voorafgaaride 
~itel van het Wetboek v:in rechtspleging 
m strafzaken bevattende 3 van het ko
ninklijk besluit van 31 -luei 1933 betref
fende de verklaring te doen in verband 
met cle subsidies, vergoedingen en toela
~~n van elke aard die geheel of gedeelte
llJk ten laste van de Staat zijn, 7 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders-, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 14 juli 1951, 106, 112, 113, 115 tot 
121, 122 tot 129, 130, 131 tot 138, 139 tot 
141, 142 tot 146 en 147 van het organiek 
besluit van de Regent van 26 mei 1945 be
treffende de Rijksdienst voor arbeidsbe
middeliD:g en werkloosheid, gewijzigd bij 
de beslmten van de Regent van 14 januari 
en 10. augustus 1948, en bij het koninklijk 
beslmt van 13 december 1951, doordat het 
bestreden vonnis ten onrechte beslist heeft 
dat aanlegger het bewijs ervan niet bii
bracht dat de door hem gevorderde sam
men hem zijn toegekend door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
met jurisdictioneel karakter, terwijl ver
weerder, ten bewijze van het niet-bestaan 
van de door aanlegger aangevoerde ver
bintenis, een beslissing, die kracht van 
gewijsde e1·ga. ovVJtes had, inriep, name
lijk het arrest van het Hof van beroep te 
Luik van 9 october 1950, doordat de rech
ter over de grond ten onrechte · beslist 
heeft dat hij zich niet behoefde onbe
voegd te verklaren om een geschil te be
slechten hetwelk, volgens aanlegger in 
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verbreking, in hoofdzaak ~es~on~ !n de 
strijdigheid tussen twee JUrisdiCtwnele 
beslissingen die allebei in kracht van ge
wijsde waren gegaan, om de re~en dat 
geen wet de Koning ertoe gemacht1gd h~d, 
onder de benaming van klachtenco=IS
sie en commissie voor beroep, administra
tieve rechtscolleges op te richten, en dat 
bovendien die commissies dat karakter 
niet hadden, dan wanneer : 1° de in arti
kel 112 van het besluit van de Regent van 
26 mei 1945 omschreven commissies het 
karakter van contentieuze administra
tieve rechtscolleges hebben (schending van 
de artikelen 112 en volgende van dat be
sluit welke in het middel zijn aange
duidj, 2° artikel 7 van de be~luitwet van 
28 december 1944, ter uitvoermg van het
welk het besluit van de Regent van 26 mei 
1945 is genomen, aan de Koning de macht 
verleende ter zake van werkloosheid ad
ministratieve rechtscolleges op te richten; 
de draagwijdte, aan dit artikel 7 verleend 
door de toepassing welke de Koning ervan 
heeft gemaakt, is door de wetgever aange
nomen wanneer hij elk jaar, sedert 1945, 
de wetten heeft gestemd waarbij de voor 
de werking van bedoelde commissies no
dige kredieten werden uitgetrokken 
(schending van de artikelen 107 van de 
Grondwet, en 7 van de besluitwet van 
28 december 1944) ; 3° die commissies niet 
ermede belast zijn uitspraak te doen over 
betwistingen betreffende burgerlijke en 
staatsburgerlijke rechten, doch de ge
schillen te berechten welke rijzen over de 
door het besluit van de Regent van 26 mei 
1945 totstandgebrachte administratieve 
maatschappelijke rechten, en geldig door 
een koninklijk besluit zijn kunnen wor
den opgericht (schencling van de artike
len 67, 93 en 94 van de Grondwet); 4° ge
nerlei wetsbepaling luidt dat de eindbe
slissingen van de strafgerechten kracht 
van gewijsde hebben in de betwistingen 
waarbij geen burgerlijke en staatsburger
lijke rechten op het spel staan (scherr
ding van. de artikelen 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 4 van de wet van 
17 april 1878), 5° aangenomen dat de door 
verweerder ingeroepen beslissing van het 
Hof van beroep te Luik in de betwisting 
welke de rechter over de grond is voorge
legd kracht van gewijsde zou hebben ge
had, er evenwel blijft dat, naardien aan
legger anderzijds de insgelijks met het 
gezag van het gewijsde beklede besljssing 
van de commissie voor beroep doea= gel
den, de rechtbank van eerste aanleg zich 
onbevoegd diende te verklaren om een 
bevoegdlleidsgeschil te beslissen hetwelk 
uitsluitend ter kennisneming van het Hof 
van verbreking staat (schending van arti
kel 106 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de geschillen omtrent 
subjectieve rechten niet behm·en tot de 

bestuursactiviteit doch onder de jurisdic
tie vallen; 

Dat de geschillen over burgerlijke rech
ten uitsluitend tot de kennisneming van 
de rechter behoren; 

Dat de geschillen over Staatsburger
lijke rechten in beginsel tot Q.e kennisne
ming van de rechter behoren; dat de wet
gever evenwel het kennisnemen ervan aan 
andere rechtscolleges kan overdragen; 

Overwegende dat het recht op werklo
zensteun begrepen is onder de rechten die 
in artikel 93 van de Grondwet bedoeld 
zijn met de termen cc Staatsburgerlijke 
rechten >>; 

Overwegende dat een contentieus admi
nistratief rechtscollege niet kan worden 
opgericht dan uit kracht van een wet, 
welke ook de staatsburgerlijke rechten 
zijn waarop de aan dat rechtscollege voor
gelegde geschillen slaan; 

Overwegende dat artikel 7 van de be
sluitwet van 28 december 1944 bepaalt 
dat cc de oprichting en.de werking van het 
Voorlopig Steunfonds voor werklozen 
worden geregeld bij koninklijk besluit >>; 

Overwegende dat aan de klachtencom
missies en de commissie voor beroep, ene 
en andere door het besluit van de Regent 
van 26 mei 1945 ingesteld, door dit besluit 
een opdracht van berechting van rechts
geschillen is toegekend ; 

Overwegende dat uit artikel 7 van de 
besluitwet van 28 december 1944 - op 
welke tekst volgens aanlegger de wette
lijkheid van het besluit van de Regent 
van 26 mei 1945 berust in zover bij het
zelve klachtencommissies en een commis
sie voor beroep worden opgericht, - niet 
valt af te leiden dat de wetgever de Ko
ning gemachtigd heeft tot het instellen 
van contentieuze rechtscolleges; 

Dat de wet van 14 juli 1951, bij welker 
ar·tikel 3 een wijziging is toegebracht aan 
artikel 7 van de besluitwet van 28 decem
ber 1944, evenmin dergelijke macht aan 
de Koning verleent, wanneer zij bepaalt 
dat de inrichting en de werking van de 
Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling en 
werkloosheid, die het Voorlopig Steun
fonds voor werklozen opvolgt, door de 
Koning worden geregeld; 

Overwegende dat, al hebben de jaar
lijkse stemming en bekrachtiging van de 
Rijksbegrotingen de goedkeuring tot ge
volg gehad van de uitgaven welke nit de 
werking van de klachtencommissies en de 
commissie voor beroep voortgevloeid zijn 
zij niet het vestigen of bevestigen va~ 
een jurisdictionele macht bij bewuste 
commissies in zich sluiten; 

Overwegende dat het besluit van de Re
gent van 26 mei 1945 het besluit van 
31 mei 1933 niet heeft kunnen intrekken 
hetwelk is genomen krachtens de wet op 
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de bijzondere machten van 17 mei 1933 en 
in de raad der ministers is overlegd; · 

Overwegende dat uit geen enkele an
dere in de voorziening aangeduide bepa
ling blijkt dat artikel 3 van het konink
lijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de 
verklaring te doen in verband met de sub
sidies, vergoedingen en toelagen van elke 
aard die geheel of gedeeltelijk ten laste 
van de Staat zijn, en luidens hetwelk « de 
teruggaven van de ten onrechte betaalde 
sommen ambtshalve gelast wordt door de 
rechtbank bij welke de vervolging aan
hangig is gemaakt JJ uitdrukkelijk of 
stilzwijgend zou zijn ingetrokken; 

Overwegende dat er geen conflict kan 
bestaan tussen de bevoegdheden van een 
rechtbank en die van een contentieus 
rechtscollege waar geen twee beslissingen 
aanwezig zijn die kracht van gewijsde 
hebben en onderscheidenlijk gewezen zijn 
door een rechtbank en een wettelijk opge
richt contentieus reclltscollege; 
- Overwegende dat, aangezien de door het 
besluit van de Regent van 26 mei 1945 op
gerichte klachtenco=issies en commissie 
voor beroep niet krachtens dit besluit met 
een contentieuze rechtsmacht zijn kunnen 
worden bekleed, de in de voorziening in
geroepen beslissingen van die commissies 
van wettelijke waarde ontbloot zijn en 
geen gezag van gewijsde hebben; 

Overwegende derhalve dat voor de rech
ter over de grand geen bevoegdheidsge
schil aanwezig was; 

Overwegende dat, waar het aan het ar
rest van het Hof van beroep te Luik van 
9 october 1950, in zover dit de maat vast
stelde waarin verweerder onrechtmatig 
werklozensteun ontvangen hacl, gezag van 
het gewijsde toekent, hoewel de directeur 
van het gewestelijk bureau te L1J.ik en de 
door het besluit van de Regent van 26 mei 
1945 ingestelde commissies het bedrag van 
de schuldvordering van de Rijksclienst 
voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid 
verschillend gewaardeerd hebben, het be
streden vonnis geen der in het middel 
aangeduide regelen geschonden heeft; 

Dat alle onderclelen van het micldel naar 
recht fnlen; 

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

21 december 1956. - 1~ kamer. - V001'
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcl7tidende 
oonol7tsie, H. Ganshof van der. Meersch, 
advocaat-generaal. - Pl. H. Ansiaux. 

2" KAMER. - 24 december 1956 

1° BEJWIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKTEN, 
- MIDDEL WELK DE BEWIJSKRACHT VAN 

EEN PROCES-VERBAAL INROEPT. - M~DDEL 
WELK RET PROCES-VERBAAL WAARVAN DE 
BEWIJSKRACHT :MISKEND WERD NIET VER
:MELDT. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

2o YEJRKEER.- WEGCODE.- PRIORITEIT. 
- ARREST WELK VASTSTELT DAT OP RET 
OGENBLIK WAAROP DE SCHULDENAAR VAN 

VOORRANG RET KRUISPUNT OPGEREDEN IS DE 
SCHULDEISER VAN VOORRANG NIET ZICHTBAAR 
WAS. - ARREST WELK IDT DIE VASTS'l'EL
LING AFLEIDT DAT DE SCHULDENAAR VAN VOOR
RANG ARTillEL 16, 4, VAN DE WEGCODE NIET 
OVERTREDEN HEEFT. - VVE'l'IELIJKHEID, 

1o Is niet ontvanlcelijlc het middel ge
stettnd op de sohending van de bewijg
lcraoht van eon prooes-veTbaal, wannee1· 
dat middel hot p1'ooes-verbaal niet ver
meldt wann;an de bewijskraoht word 
mislcend (1). · 

2o Uit de· vaststelUng dat, op hot ogenblilc 
waarop de bestmtrder, soh7tldenaar van 
de voor1·nng van doorgang, hot lcrttis
punt is opgereden hot 1'ijtttig van de 
sohttldeiser vnn voon·ang niet ziohtbaa1· 
wns, mag de reohter over de grand af
leiden dat de soh1tldenaar van voor
rang artilcel 16, 4, vnn de Wegoode niet 
heeft overtl·eden (2). 

(WECKERING EN MYS, T. MARYNS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de publieke 
vordering ten laste van Maryus : 

Overwegende dat aanleggers geen hoe
danigheid hebben om zich te voorzien te
gen die beslissing; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de vordering 
van het openbaar ministerie ten.laste van 
aanleggers, respectievelijk de eerste, be
tichte, en de tweede, burgerlijk verant
woordelijke partij : 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreclen arrest 
Weckering veroordeelt op grand van de 
artikelen 418 en 420 van het Wetboek van 
strafrecht en 26, 1, van de Wegcode van 
8 april 1.954 en Mys burgerlijk verant-

(1) Verbr., 31 januari 1955 (Bull. en PASIC., 

1955, I, 565). 
(2) Raadpl. verbr., 2 februari 1948 (A1·r. 

V erbr., 1948, blz. 63) . 
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woordelijk verklaart; eerste onderdeel, 
dan wanneer het de verklaring van Wee. 
kering, waarop het stennt, niet in haar 
geheel heeft genomen en alzo de bewijs
kracht van het proces-verbaal heeft mis
kend; tweede onderdeel, dan wanneer 
het arrest de conclnsies van aimleggers 
niet heeft beantwoord, waar deze staan
de hielden dat Weekering de prioriteit 
genoot, dat zij haar recht niet roekeloos 
had uitgeoefend en dat verweerder haar 
de weg had afgesneden : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het middel het pro
ces-verbaal niet aandnidt, waarvan de · 
bewijskracht zon geschonden zijn; dat 
dit onderdeel van het mlddel, derhalve, 
niet ontvankelijk is; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit een reeks aangehaalde feitelijke om
standigheden afieidt : dat Weckering 
haar snelheid niet geregeld heeft zoals 
vereist wegens de plaatsgesteldheid en het 
zicht; dat hiernit volgt dat Weckering, 
alhoewel zij de voorrang genoot, blijk ge- . 
geven heeft van onvoorzichtigheid; 

Overwegende dat znlkdanig antwoord 
voldoet aan het vormvoorschrift van arti
kel 97 van de Grondwet; dat het tweede 
onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende wat betreft de beslis
sing ten laste van aanlegster Weckering 
gewezen, dat de snbstantH~le of op straf 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men werden nageleefd en dat de beslis
sing overeenkomstig de wet is; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn beide tegen de beslissing over de bnr
gerlijke vordering van verweerder tegen 
aanleggers en de tweede tegen de beslis
sing over de bnrgerlijke vordering van 
tweede aanlegger tegen verweerder : 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van artikel 16, 4, van de Wegcode 
van 8 april 1954, doordat het bestreden 
arrest beslist dat geen font verweerder 
Maryus treft, dan wanneer het hem als 
weggebruiker van de secnndaire weg be
hoorde zijn snelheid te regelen, ingevolge 
artiker 16, 4, van de Wegcode, en over 
het middel afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de conclusies van aan
leggers niet beantwoord heeft daar waar 
zij staande hielden dat Maryus, in weer
wil van artikel16, 4, van de Wegcode, de 
weg van Weckering afgesneden had; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat Maryus aan het kruispnnt is blijven 
stilhonden v66r het op de straatstenen ge-

schilderd stopsignaal, en slechts opnieuw 
aangezet heeft wanneer er gezien van uit 
de hoek gevormd door de Vnlderstraat en 
de Veldstraat in de richting van de Ko
renmarkt, geen voertnig aangereden 
kwam, dat hij het krnispnnt traag door
gereden is, dat Weckering bekent op vol
doende afstand Maryus te hebben gezien 
krnisende de hoofdweg en in de mogelijk
heid te zijn geweest deze ongehinderd de 
straat te laten dwarsen; dat het arrest 
uit die omstandigheden afieidt, enerzijds, 
dat Weckering haar snelheid niet gere
geld heeft zoals vereist wegens de plaats
gesteldheid en de zichtbaarheid, en alzo 
blijk gegeven heeft van onvoorzichtig
heid, anderzijds, dat geen font Maryus 
treft; 

Overwegende dat het arrest aldns vast
stelt dat het voertuig door Weckering ge
stnnrd niet zichtbaar was voor Maryus 
toen deze opnienw aangezet heeft om het 
kruispnnt door te rijden; 

Overwegende dat het hof van beroep 
nit die vaststelling wettelijk heeft kun
nen afieiden dat Maryus artlkel 16, 4, van 
de Wegcode niet overtreden had; 

Dat het de conclusies van aanleggers 
passend beantwoord heeft; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

24 december 1956. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neveu .. - Gelijlcluidende oonolusie, 
H. Depelchm, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 december 1956 

1° GEJNEJEJSKUNST. - SAMENGESTELDE GE
NEESMIDDELEN. - VEHKOOP AAN DE VEHBRUI
KERS ENKEL VERBODEN. 

2° GEJNEJEJSKUNST. - VERKOOP VAN SA
MENGESTELDE GENEESl\HDDELEN AAN ANDERE 
PERSONEN DAN DE VERBRUIKERS. - MAAKT 
GEEN UITOF.J!"ENING VAN DE GENEESKUNS'l' UIT. 

1 o De be paling dat geen sarnengesteld ge
neesmiddel mag verlcooht of te lcoop 
aangeboden worden door andere perso
nen dan deze daartoe gemaohtigd en 
overeenlcomstig de wettelijke verorde
ningen beheerst enlcel de handelingen 
die vanwege hun dadeTs de 7titoejening 
van de geneeslcu.nst uitmalcen; ze is niet 
toepasselijk wanneeT de geneesmiddelen 

----r . 
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- verkooht wo?·den aan een geneesheer, 
niet om door de aankoper voor de nood
wendigheid van zijn e·igen gezondheid 
gebn~ikt te waq·den, mawr om weclen;er
kooht te wonlen (1). (vV et van 12 maart 
1818, art. 17.) 

2° De verlcoop van samengestelde genees
mifldelen aan andere pe?·sonen clan ae 
verbntilcers maalct geen ttitoefening ttit 
van ae geneeslc-unst. (Wet van 12 maart 
1818, art. 18.) 

(DESTRAY EN LAMORAL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1956 gewezen door 1let 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van cle artikelen 17, 18, (gewijzigd en 
aangevulcl door de wet van 18 juli 1946) 
van de wet del. 12 maart 1818; 1, 17 en 4-! 
van het koninklijk besluit dd. 31 juni 1885, 
97 van de Grondwet, doorclat het bestreden 
arrest dat vaststelt dat door tussenkomst 
van eisers alleen aan geneesheren genees
middelen geleverd werden, de betichtin
gen van de artikelen 17 en 18 van de wet 
dd. 12 maart 1818 te hunnen laste bewezen 
verklaart omclat deze beschikkingen zou
den gelden zelfs wanneer de geneesmidde
len niet zijn verkocht om door de koper 
voor zijn eigen gezondheid gebruikt te 
worden, dan wanneer het verbod samen
gestelde geneesmiddelen te verkopen 
slechts geldt voor daden die, in hoofde 
van hun dader, de uitoefening van een 
tak der geneeskunde uitmaken, dat is 
wanneer de geneesmicldelen verkocht wor
den om door de koper voor zijn eigen ge
zondheid gebruikt te worden, en dan 
wanneer het verkopen van geneesmidde
len, om door de kopm· tot andere doelein
den dan tot zijn eigen: gezondheid gebruikt 
te worden, een loutere handelsdaad uit
maakt die buiten het voorschrift van de 
artikelen 17 en 18 van de wet dd. 12 maart 
1818 valt: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
veroordelingen uitspreekt ten laste van 
eerste aanlegger om als onbevoegd per: 
soon het beroep van apotheker te hebben 
uitgeoefend en samengestelde geneesmid
delen onder welke benaming ook te heb-

(1) Raadpl. verbr., 17 juni 1929 (Bull; en 
PAsic., 1929, I, 248). Ret koninklijk besluit van 
20 augustus 1955, welk na de litigieuze feiten 
werd genomen, heeft de fabricage, de berei
ding en de groothandel der geneesmiddelen ge
regeld. 

ben verkocht of doen verkopen - zijnde 
iribreuken op de artikelen 18 en 17 van de 
wet van 12 maart 1818 en de al:tikelen 1 
en 44 van het koninklijk besluit van 
31 mei 1885, - om de reden dat hij, als 
groothandelaar in pharmaceutische pro
ducten, geneesmiddelen geleverd heeft aan 
geneesheren (betichtingen A eri B), en 
ten laste van tweede aanlegger bij toe
passing van hetzelfde artikel 17 wegens 
het verkopen of doen verkopen van ge
zegde samengestelde geneesmiddelen, om 
de reden dat hij alhoewel apotheker van 
beroep, niet voorkomt op de lijst der per
sonen die gemachtigd zijn apotheek te 
houden (betichting E), feiten gepleegd in 
1952, 1953 en 1954 ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
impliciet vaststelt dat in onderhavig ge
val de samengestelde geneesmiddelen niet 
aan de geneesheren werden verkocht om 
tot behoud van hun eigen gezondheid door 
hen te worden verbruikt; dat de telastleg
glngen alleen de verkoop en niet de aan
koop dier geneesmiddelen bedoelen; 

Overwegende dat het voorschrift dat 
geen samengesteld geneesmiddel, onder 
welke benaming oak, mag worden ver
kocht of te koop aangeboden, anders dan 
door de bij de wettelijke verordeningen be
voegd verklaarde of daartoe speciaal ge
autoriseerde personen, en overeenkomstig 
de reglementen, alleen slaat op de hande
lingen welke, in hoofde van degenen die 
ze stellen, cle u~toefening van een tak der 
geneeskunde uitmaken; 

Overwegende dat gezegd voorschrift 
niet van toepas!:ling is wanneer de genees
middelen niet verkocht worden, om door 
de koper voor de noodwendigheid van zijn 
eigen gezondheid gebruikt te worden; 

Overwegende dat een dergelijke ver
koop, gesloten met een geneesheer tot om 
het even welk ander doel dan het ver
bruik dier producten voor de noodwendig
heid van zijn eigen gezondheid, in hoofde 
yan de verkoper slechts het karakter van 
een lontere daad van koophandel heeft en 
niet de uitoefening van een tak van ge
neeskunde uitmaakt; 

Overwegende dat, waar de voorziening 
gericht is tegen de beschikkingen van het 
bestreden arrest waarbij aanleggers van 
de andere telastleggingen werden vrijge
sproken, zij, bij gebrek a an belang niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet no
pens de telastleggingen A en B in hoofde 
van eerste aanlegger en E in hoofde van 
tweede aanlegger ; verwerpt cle voorzie
ningen voor. het overige; zegt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
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:rirussel; veroordeelt aanleggers tot een 
vierde der kosten, legt de overige drie 
vierden ten laste van de Staat. 

24 december 1956. - 2° kamer. - Voot·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijlcl7tidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
tet·, H. della Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 24 december 1956 
WEGEJNIS. - BouwvRIJE STROOlc - GE· 

BOUW NIET OVEREENSTEMMENDE MET DE DOOR 
DE GEMEENTEOVERHEID GEGEVEN VERGUNNING. 
- HERSTEL VAN· DE OVERTREDING TEN VER· 
ZOEKE VAN DE S•rAAT. - WETTIGHEID. 

Wanneer een gebouw, opgericht op de 
bouwvt·ije strook van een Staatsbaan 
niet overeenstemt rnet de bottwvergun
ning door de gemeenteoverheid gegeven 
mag het herstel van de overtreding ten 
verzoeke van de Staat worden 7titgespro
ken (1). (Wet van 1 februari 1844, arti
kelen 10, 16 en 17, gewijzigd door de ar
tikelen 2 en 3 van de wet van 28 mei 
1914.) 

(BAELE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERJl:EN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 mei 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Oudenaarde; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring gewezen : 

Overwegende dat de substantii:!le of op 
straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, waar de rechtbank zich beperkt om 
het optreden van de Staat als burgerlijke 
P~:·tij ontvankelijk te v~rklaren, te ver
WIJzen naar de gevestigde rechtsleer dan 
wanneer. requestrant in besluiten had be
toogd dat aileen de administratie, die de 
beslissing betreffende de bouwvergunning 
had genomen, bevoegd was om te oordelen 
of de naleving ervan in bepaalde omstan-

(1) Raadpl. verbr., 18 februari 1924 (Bull. 
en PAsrc., 1924, I, 210) ; Parl. Besch. Kamer 
zittijd 1913-1914, nrs 105 en 248. ' ' 

digheden diende gevorderd te worden, en 
zulk een bevoegdheid bij een adviserend 
lichaam zoals het Beheer van bruggen 
en wegen niet berustte, en dan wanneer 
ook de requestrant er op gewezen had dat 
in de rechtspraak, naar dewelke de bur
gerlijke partij verwees en waarop de zo 
beweerde rechtsleer gesteund is, er geen 
sprake is van de bevoegdheid van de 
Staat, de rechtbank, met niet te antwoor
den op deze besluiten, en zich te steunen 
op een rechtsleer die gevestigd is noch 
op rechtsleer noch op gelijk welke recle
nering, zijn vonnis niet volgens de eisen 
van de Grondwet voldoende gemotiveerd 
heeft: 

Overwegencle dat aanlegger, steunende 
op de in het middel aangehaalde· argu
menten, v66r de rechter over de grond 
had aangevoerd dat aileen de gemeente
overheid - en niet de Belgische Staat -
bevoegd was om het wegruimen van de 
aangebrachte trap, welke niet op het 
Staatsclomein aangebracht was, te vor
deren; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
vaststellend dat de overtreding begaan 
werd Iangs een Staatsbaan, - dit wil 
zeggen op de Staatsbaan of op een strook 
die er bij aansluit beslist dat de Staat in 
dergelijk geval gerechtigcl is zich bur
gerlijke partij te stellen en het herstel 
van de overtreding te vorderen, overeen
komstig een gevestigde rechtsleer naar 
dewelke het verwijst; dat het aldus pas
send aanleggers conclusies beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2 van de wet van 
28 mei 1914, wijzigend artikel 10 van de 
wet van 1 februari 1844 op de politie der 
wegen, waar de correctionele rechtbank 
op verzoek van de Belgische Staat, Be
heer van bruggen en wegen, requestrant 
verwijst tot het uitbreken en wegruimen 
van de wederrechtelijk uitgevoerde wer
ken en het Beheer machtigt desgevallend 
zelf de wederrechtelijk opgetrokken 
bouwgedeelten af te breken, dan wanneer 
voormeld artikel beschikt dat de recht
bank de herstelling van de overtreding 
slechts opleggen zal op verzoek van de 
administratie en hierdoor aileen kan be
doeld worden de administratie die mach
tiging tot het bouwen verleent - te we
ten de gemeentelijke administratie - en 
geenszins de administratie die ter zake 
volgens de termen van artikel 3 van 
de wet van 28 mei 1914 slechts adviserend 
optreedt: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat de overtreding door aanleg
ger begaan werd Iangs een Staatsbaan op 
een bouwvrije str·ook; 

, Overwegende dat uit de voorbereidende 
werken en uit de bepalingen zelf van de 

l l--
1 
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artikelen 14 tot 17 van de wet van 1 fe
bruari 1844, gewijzigd door artikel 3 van 
de wet van 28 mei 1914 betreffende de 
wegenpolitie, blijkt dat de bouwvrije 
stroken langs de Staatsbanen, ten aan
zien van hetgeen in genoemde wetsbepa
lingen voorgeschreven wordt, aan het 
toezicht van de Staat, met het oog op het 
behoud, de bruikbaarheid en de schoon
heid dier banen, onderworpen zijn; dat 
de administratie van de Staat, derhalve, 
overeenkomstig artikel 10 van de wet van 
1 februari 1844, gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van 28 mei 1914, bevoegd is 
om het wegruimen van de bouwwerken, 
uie er wederrechtelijk op aangebracht 
worden, te vorderen; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

24 december 1956. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijlcl7tidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Moyersoen (van cle balie van Der
dermonde). 

26 KAMER.- 24 december 1956 
1 o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

- KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. -
PUBLIEKE VORDERING ONTSTAAN DOOR EEN 
STELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ VOOR DE 
ONDElRIZOEKSREOHTER TEN LASTE VA>'! BEPAALDE 
PERSONEN. - BURGERLIJ;KE PARTIJ CONOLU
DERENDE V66R DE RAADKAMERI TEGEN BEPAAL
DE PERSONEN. - VERZET DOOR DE BURGER
LIJ'KE PARTIJ TEGEN DE IlESOHI:KKING VAN DE 
RAADKAMER. - ARREST WELK DAT VERZET 
VERWERPT. - VEROORDELING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TOT SOHADEVERGOEDING TEN 
VOORDELE DER PERSONEN TEGEN DEWELKE ZE 
HEEFT GEOONOLUDEERD. - WETTIGHEID. 

2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. -
BURGERLIJKE PARTIJ AFGEWEZEN VAN HAAR 
VERZET. - VEROORDELING TOT VERGOEDING. 
- MOET AMBTSHALVE UITGESPROKEN WOR· 
DEN. 

3o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. -
VERZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
EEN BESOH!KKING VAN DE RAADKAMER. -
ARREST WELK DE ZAAK AAN DE KENNIS VAN 
DE ONDERZOEKSRECH'l'ER ONTTREKT WEGENS 
ONBEVOEGDHEID. - VEROORDELING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TOT VERGOEDING JEGENS 
DE VERDAOHTE. - WETTIGHEID. 

40 KOSTEN. - STRAFZAKEN. - PUBLIEKE 
VORDERING ON'l'S'fAAN DOOR EEN STELLING VAN 
BURGERLIJKE PARTIJ VOOR DE ONDERZOEKS· 

REOH'l'ER. - BURGERLIJKE PARTIJ WELKE 
VERZET DOET TEGEN DE BESCHT.EJKING VAN DE 
RAADKAMER. - ARREST WELK DE ZAAK AAN 
DE ONDERZOEKSREOHTER ONTTREKT WEGENS 
ONBEVOEGDHEID. - VEROORDELING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ 'l'OT VERGOEDING JEGENS 
DE VERDACHTE. - WETTIGHEID. 

1° Wanneer een b~trgerlijlce partij de pu
blieke vordering doet ontstaan door zich 
voor de onderzoelcsrechter te stellen te
gen te bepalen penonen en ze nacle?·
hand v66r de raadlcamer geoonclncleerd 
heeft ten laste van bepaalde personen, 
moet de Ieamer van inbesclmldi_qingstel
ling, wijzende op het ve1·zet ingesteld 
tegen de besohilclcing van de raadlcame?·, 
indien ze dit ve·rzet van de burge?"l;ijlce 
pa1·tij afwijst, deze tot sohadevergoe
ding jegens de pa1·Ujen tegen dewellce 
ze heeft geconclltdeerd vemordelen. 

2o Wanneer de b~trgerlijlce parUj in 't on
gelijlc wo1·dt gesteld betreffende haar 
verzet tegen een beschilclcing van de 
?'aadlcamer moet de learner van inbe
schttld·igingstelling haar ambtshalve tot 
ve?·goeding jegens' de belclaagde veroor
delen (1). 

3° De bttrge'/'lijlce partij die in het onge
lijlc wordt gesteld, betreffende een be
schilclcing van de 1·aadlcamer wellce de 
zaalc aan de onderzoelcsrechter onttrelct 
wegens onbevoegdheid, moet door de lea
rner van inbesch~tldigingstelling worden 
ve?·om·deeld tot schadevergoeding jegens 
de belclaagde (2). 

4° Wanneer de burgerlijlce partij de pu
blielce vordering heett doen ontstaan en 
verzet heett gedaan tegen de beschilc
lcing van de raadlcamer wellce de proce
cl-ltre regelt, moet de learner van inbe
sch1tldigingstelling haar tot de lcosten 
jegens de p~tblielce partij vemordelen, 
-inclien ze, wegens onbevoegclhe·id, de on
clerzoeks?·echter van cle zaalc ant
last (3). 

(DOM, T. VAN CALLENBERGHE EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling te Gent; · 

Overwegende dat dit arrest verklaart 
dat de onderzoeksrechter onbevoegd is 
om van de aangeklaagde feiten kennis te 
nemen, hem outlast van het onderzoek, 
beveelt dat de stukken van de rechtsple-

(1) Verbr., 30 november 1903 (Bull. en PAsrc., 
1904, I, 62); 13 februari 1950 (Arr. V m·br., 
1950, blz. 381) ; 4 septembre 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1305). 

(2) en (3) Raadpl. verbr., 13 februari 1950 
(An·. T' e1·br., 1950, blz. 381). 
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ging aan de pi·ocurenr-generaal ·zullen 
overgemaakt worden om te dienen als 
naar recht, en aanlegger veroordeelt tot 
betaling van schadevergoeding aan vier 
betichten en tot de kosten van beide aan
leggen; 

Dat de voorziening beperkt is tot de 
veroordelingen tot schadevergoeding en 
tot de kosten; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 66, 136, 159, 
162, 168, 191, 212, 358 en 359 van het Wet
hoek van strafvordering, doordat het hof 
van beroep aanlegger veroordeeld heeft 
om aan vier personen de som van 1 frank 
te betalen, ten titel van schadevergoeding, 
dan wanneer : eerste onderdeel, die per
sonen noch partijen noch betichten wa
ren in het geding; tweede onderdeel, die 
personen geen schadevergoeding hadden 
aangevraagd; derde onderdeel, het hof 
zich onbevoegd tegen die personen had 
verklaard hetgeen elke veroordeling we
gens een klaarblijkelijk niet gegronde eis 
in hoofde van aanlegger nitsloot; 

I. Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat nit de stukken van 

de rechtspleging blijkt dat aanlegger na 
zich eerst voor de onderzoeksrechter « te
gen onbekenden >> burgerlijke partij ge
steld te hebben, zich nadien v66r de raad
kamer van de correctionele rechtbank, 
burgerlijke partij gesteld heeft tegen de 
in het middel bedoelde vier personen, 
door tegen die bepaalde personen conclu
sies te nemen; 

Dat artikel 136 van het Wetboek van 
strafvordering derhalve diende toege
past; 

II. Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 136 van het 

vVetboek van strafvordering zelfs van 
ambtswege door de kamer van inbeschul
digingstelling moet worden toegepast; 

III. Wat het derde ondercleel betreft : 
Overwegende dat de schadevergoeding, 

die volgens artikel 136 van het Wetboek 
van strafvordering zelfs van ambtswege 
dient te worden toegekend, slechts tot het 
herstel strekt van de schade door het ver
zet van de bnrgerlijke partij aan de be
tichte berokkend; dat noch de tekst noch 
de geest van de wet de toekenning van 
die schadevergoeding doen afhangen van 
de reden waarom het verzet van de bur
gerlijke partij afgewezen werd; 

Dat geen enkel ondercleel van het mid
del kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de in het eerste middel 
aangehaalcle wetsbepalingen, doordat het 
bestreden arrest aanlegger veroordeeld 
heeft tot de kosten van beide aanleggen, 
·clan wanneer het arrest geen beslissing 
van niet-vervolging is : 

Overwegende clat aanlegger in het on
gelijk werd gesteld in de door hem ver-

volgde rechtspleging en. in zijn verzet; 
dat de veroordeling tot de kosten dien
volgens wettelijk is en het middel naar 
recht faalt; 

Om die redenen, verwe'rpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

24 december 1956. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende concl1tsie 
H. Depelchin, advocaat-generaal. ' 

2" KAMER. - 24 december 1956 
V ALSHEID IN GESOHRIFTEN EN GE

BRUIK VAN VALSE STUKKEN. -
AUTHENTIEKE ARTE. - AKTE MATERIEEL 
VALS VERKLAARD. - VERDACHTE VRIJGE
SPROKEN WEGENS AFWEZIGHEID VAN BEDRIEGE
LIJR OPZE1' EN OOGMERR OM TE SCHADEN. -
TOEPASSING VAN AR'l'IKEL 463 VAN HE'l' WET
BOER VAN STRAFVORDERING. 

TVanneer de rec.hte1· over de grond, bij 
dewellce een vervolging wegens valsheid 
in geschrijten in authenUelce alcte aan
hangig werd gernaalct, verlclaart dat de 
alcte in haa1· rnate1'ialiteit vals is rnoet 
hij de herstelling, de doorhalinu' of de 
v~:betering er van bevelen, zeljs indien 
htJ de belclaagde v1··ijspreelct wegens af
w_~zigheicl in zijn hoojcle van bedrieg
lt; 7c opzet en oogrne1·11, om te iwha
clen (1). (Wetb. van strafv., art. 463.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, T. ROELANDT.) 

AR.RES'l1• 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 october 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het enig midclel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 71, 193, 194, 197, 213 en 214 
van het Strafwetboek, doordat het bestre
den arrest verweerder Roelandt vrijge
sproken heeft van de betichtingen van 
valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken op grand van de beschou
wing dat laatstgenoemde onder een zo
danige geestesverwarring handelcle dat 
daartegenover geen bewijs voorligt van 
het inzicht een belang te schaden of een 
onrechtmatig voordeel te genieten, dan 
wanneer het hof van beroep niet ver
klaart dat verdachte krankzinnig was of 
gedwongen werd door een macht waar-

(1) Verbr., 21 december 1885 (Bull. en PASIC., 
1886, I, 27). 
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aan hij niet heeft kunnen wederstaan 
zodat het arrest de wet schendt ofwel 
door een daad te rechtvaardigen op an
dere gronden dan die bij de wet voorzien 
ofwel door de wettelijke grond van recht
vaardiging toe te passen doch zonder hem 
in te roepen en te staven zoals naar recht 
behoort: 

Overwegende dat, in strijd met de be
wering van het middel, het bestreden 
arrest ter zake geenszins een grond van 
rechtvaardiging ten voordele van be
klaagde heeft aangenomen, doch uit het 
onderzoek en de behandeling van de zaak 
afgeleid heeft dat het bewijs niet voor
handen was van een van de bestanddelen 
van de ten laste van beklaagde gelegde 
misdrijven, namelijk het bedrieglijk op
zet of het oogmerk om te schaden; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist; 

Over llet micMel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 463 van 
het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat, hoewel het bestreden 
arrest vaststelt. dat de in de betichtingen 
bedoelde authentieke akten, materieel, 
vals zijn, het verzuimd heeft toepassing 
te maken van bovenaangehaalde wetsbe
ling, die beveelt dat de in hun geheel of 
ten dele vals verklaarde authentieke ak
ten hersteld, doorgehaald of verbeterd 
zullen worden; 

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

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen arrest doch slechts in zover het ver
zuimcl heeft toepassing te maken van ar
tikel 463 van het Wetboek van strafvorde
ring; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietig<le be
slissing; legt de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
te gezegden einde naar het Hof van be
roep te Brussel. 

24 december 1956. - ·2e kamer. - Voat·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaer~. - Gelijlclnidende conclusie, 
H. Depelchm, advocaat-generaal. 

1" KAMER. :__ 3 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. - RECLA
MATIE. - BESLISSING VAN DE DIREC'.rEUR DER 
BELASTINGEN. - BETEKENING VAN DIE BESLIS
SING BIJ TER POST AANGETE'KENDE BRIEF, 
OVEREEN.KOA£STIG ARTIKEL 65 VAN DE SAMEN-

GESCHAKELDE WE'l'TEN BETREFFENDE DE IN
KOMS'l'ENBELASTINGEN. - VERKLARING VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE DAT HIJ DIE BETEKE
NING NIE'l' HEEFT ONTVANGEN. - VERKLARING 
WAAROP HET HOF VAN BEROEP VERMAG GEEN 
ACH'l' TE SLAAN. 

Wanneer de beslissing van de directeu1· 
der belastingen ove1·eenlcomstig arti
Jcel 65 van de samengeschalcelde wetten 
betretfende de inlcomstenbelast-ingen 
bij ter post aangetelcende brief aan de 
belastingplichtige betelcend is gewo1·

aen, vermag het hot van be·roep geen 
acht te slaan op de verlclarino, zondet· 
meer, van de belasUngpHchtige, tlat hij 
die betelcening niet heeft ontvangen. 

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

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 110, 112 van de 
Grondwet, 8 van de wet van 6 september 
1895, gewijzigcl bij de wet van 23 juli 
1953, 1317 tot 1340 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
niet ontvankelijk verklaart het beroep, 
hetwelk op 8 october 1953 ter gr:itffie van 
het Hof van beroe]} te Brussel ingediencl 
wercl tegen de beslissing van de directeur 
v!ln 23 mei 1952, wijl het niet is ingediend 
bmnen de bij artikel 8 van de wet van 
6 september 1895 gestelde termijn, dan 
wanneer het bestreclen arrest, om de stel
ling van aanlegster te verwerpen die be
toogde dat de beslissing van de clirecteur 
h!l.ar nooit was overhandigd en dat zij 
blJgevolg haar beroep niet in de door de 
wet toegestane termijn hacl kunnen in
stellen, overweegt, enerzijds, clat uit het 
door het postbestuur gedane onderzoek 
blijkt cla~ de brief welke de beslissing 
van de cl1recteur inhielcl aan de geadres
seerde is overhandigcl, en, anclerzijds dat 
cleze niet bewijst en niet aanbiedt t~ be
wijzen clat de hancltekening, welke in het 
uitreikingsboekje cler post staat niet de 
hare is; dan wanneer in de recl~nen van 
het arrest mitsdien een tegenstrijdigheid 
schuilt welke met het ontbreken van re
denen gelijkstaat; en clan wanneer het 
arrest aanneemt dat de beslissing van de 
directeur aan aanlegster is overhandigd, 
zoncler dat het bewijs van die overhandi
ging bijgebracht is : 

Overwegende dat het geenszins tegen
strijdig is erop te wijzen, zoals het be
streden arrest doet, enerzijds, dat «de 
ontvanger der posterijen te Brussel, na 
onderzoek, de administratie der belastin
gen in kennis ervan heeft gesteld dat de 
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aangetekende brief wel op 24 mei 1952 
aan de geadresseerde .is overhandigd ll, 
en, anderzijds, « dat verzoekster niet be· 
wijst en niet aanbiedt te bewijzen dat de 
handtekening welke in het boekje van 
uitreiking der aangetekende zendingen is 
aangebracht niet de hare is ll; 

Dat de rechter over de gTond aldus 
overweegt dat het ontvangbewijs dat de 
post in haar bezit heeft het bewijs ople
vert van de overhandiging van de aange
tekende zending, behoudens het bewijs 
van de valsheid van de handtekening van 
de geadresseerde ; 

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

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de litigieuze be
tekening door de administratie overeen
komstig het voorschrift van artikel 65 cler 
samengeschakelde wetten is verricht; dat 
het bestreden arrest derhalve · zonder acht 
te slaan op de verklaringen, zonder meer, 
van aanlegster dat zij de betekening van 
de beslissing van de directeur niet had 
ontvangen, heeft kunnen beslissen dat die 
betekening op 24 mei 1952 door aanlegster 
was ontvangen; dat het arrest aldus geen 
der in bet middel aangeduide wetsbepa
lingen be eft gescbonden en zijn disposi
tief gerecbtvaardigd beeft; 

Dat bet tweede onderdeel van bet mid
del niet kan aangenomen worden; 

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

3 januari 1957. - 1• kamer. - Voorzit
te·r, H. Sohier, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Ancianx 
Henry de Faveaux. - GelijlcZ.uidende con
clusie, H. Gansbof van der Meerscb ad
vocaat-generaal. - PleUe,r, H. Van Leyn
seele. 

l" KAMER. - 3 januari 1957 
INKOMSTENBELASTINGEN. BE-

DRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUI'rGAVEN. -
BETALINGEN IN RET JlUITENLAND GEDAAN VAN 
1940 TOT 1!!44 DOOR DE AFGEV AARDIGE·IlE· 
HEERDER VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. 
- UITGAVE DOOR DE BEHEERDER VOOR RE· 
KENING VAN DE VENNOOTSCHAP GEDAAN, ECH· 
'J'ER UIT EIGEN GELDMIDDELEN. - TERUG!lE· 
TALING DOOR DE VENNOOTSCHAP IN 1945. -
TOES'fAND W AARUIT NIET NOODZAKELIJK 
JlLIJKT DAT DE VENNOOTSCHAP, GEDURENDE DE 
JAREN 1940 TOT 1944, EEN OVEREENSTEM· 
MENDE BEDRIJFSUITGAVE ZOU GEDAAN HEll· 
!lEN DIE VAN DE BELAST!lARE GRONDSLAG MAG 
WORDEN AFGETRO=EN. 

Uit de omstandigheid dat de afgevaardig. 
de-beheerder van een naamloze ven
nootschap, van 1940 tot 1944, ttit eigen 

VER!lR., 1957. - 19 

geldmiddelen in het buitenland betalin
gen voor 1'elcening van de vennootschap 
heett gedaan en dat de aldus do01· 
hem voorgeschoten gelden in 1945 dam· 
de vennootschap terugbetaald werden, 
mag niet noodzalcelijlc atgeleid worden 
dat de vennootschap, gedurende de ja
ren 1940 tot 1944 een overeenstemmende 
bedrijfsuitgave heett .gedaan, die van 
de belastba1·e grondslag mag worden 
afgetrolclcen. (Samengescbakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26, par. 1.) 

(N. V. IN VEREFFENING « ETABLISSEMENTS STAP· 
PERS FRERES ll, T. BELGISCHE STAAT, MINIS· 
'I.'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 195G gewezen door 
bet Hof van beroep te Luik; 

Over bet eerste en bet tweede middel, 
het eerste, afgeleid uit de scbending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1984, 
1999 en 2001 van bet Burgerlijk Wetboek, 
26 en 27 van de samengeschakelde wetten 

· betreffende de inkomstenbelastingen, door
dat bet bestreden arrest weigert van de 
door aanlegster gedurende bet tijdvak 
1940-1944 gemaakte bedrijfswinsten een 
som van 1.935.000 frank af te trekken, 
welke geclurende dat tijdvak door baar 
afgevaardigde-bebeerder uitgegeven en be
taald wercl, om de enkele reden dat die 
som door aanlegster pas in de loop van 
bet jaar 1945 aan die beheerder terugbe
taald is, clan wanneer bet arrest erkent 
dat de door de afgevaardigcle-bebeerder 
aangegane verbintenissen · de vennoot
scbap bonclen op groncl van zijn boeclanig
beid van orgaan der vennootscbap, en dan 
wanneer derhalve, kracbtens artikel 1984 
van· bet Burgerlijk Wetboek, de bedrijfs
uitgaven der vennootschap welke door 
haar lastbebber-beheerder werden gedaan, 
in recbtelijk opzicht door de vennootscbap 
zelf waren gedaan ; bet tweecle, afgeleid 
uit de scbending van artikel 26 van de 
samengescbakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doorclat bet bestre
den arrest Weigert van de door aanlegster 
gedurende bet tijdvak 1940-1944 gemaakte 
beclrijfswinsten een som van 1.935.000 fr. 
af te trekken, ten aanzien waarvan bet 
bevinclt dat bet uitgeven ervan voor baar 
een bedrijfslast uitmaakte, en bet niet 
betwist dat zij in de loop van de jaren 
1940-1944 is uitgegeven, dan wanneer, vol
gens artikel 26 van de samengeschakelde 
wetten, 'de uitgaven mogen worden afge
trokken van de inkomsten welke werden 
verkregen gedurende bet jaar in de loop 
waarvan die uitgaven zijn gedaan, en dan 
wanneer die tekst niet onderscbeidt naar
gelang zij materieel zijn geclaan door de 
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beihstingschuldige zelf' of door zijn last
hebber, handelende voor rekening van en 
namens de belastingschuldige : 

Overwegende dat uit de vermelding van 
het bestreden arrest blijkt dat de ge
naamde Stappers, afgevaardigde-beheer
der van de aanleggende vennootschap van 
1940 tot 1944 uit zijn eigen geldmiddelen 
in het buitenland voor rekening der ven
nootschap betalingen gedaan heeft en dat 
de zodoende door hem voorgeschoten gel
den in 1945 door aanlegster terugbetaald 
werden; 

Overwegende dat uit het feit dat de 
genaamde Stappers gedurende het belast
baar tijdperk van 1940 tot 1944 voor de 
rekening van aanlegster betalingen ge
daan heeft, niet blijkt dat deze gedurende 
die jaren een overeenstemmende uitgave 
heeft gedaan, die, naar luid van artikel 26 
van de bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948 samengeschakelde wetten, 
van de belastbare grondslag mag worden 
afgetrokken ; 

Dat de door Stappers zelf gedane nit
gave hem enkel tot schuldeiser heeft ge
maakt van aanlegster, die haar schuld je
gens hem in 1945 voldaan heeft; 

, Overweger;de dat de bedrijfsuitgaven, 
dre van de mkomsten van een dienstjaar 
mogen worden afgetrokken, die uitgaven 
zijn welke in de loop van het dienstjaar 
zijn gedaan ; 

Dat ter zake uit de door de rechter 
over de grond gereleveerde feitelijke ele
menten valt af te leiden dat Stappers 
zelf, en niet aanlegster gedurende de ja
ren 1940 tot 1944 de uitgave gedaan heeft 
welke de voorziening doet gel den· 

Dat beide middelen niet kunneri aange
nomen worden; 

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

3 januari 1957. - 1'8 kamer. - Voorzit
tm·, ~. Sohier, _ raadsheer waarnemend 
voo~·~rtt~r. - Verslaggever, H. Piret. _ 
G~hJklnulende aoncl~~ie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Gothot _(van de balie bij het 
Hof van bercep· te Luik) en Van Leyn
seele. 

l e KAMER: - 3 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEJN. - AANSLAG 
VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE 'DIE GEDURENDE 
MEER DAN TWINTIG DAGEN, EN ZONDER 
WETTIGE REDENEN, NALAAT DE IN HET BERICHT 
VAN WIJZIGING GEVRAAGDE OPHELDERINGEN TE 
VERS'l'REKKEN.- - .A:t.NSLAG OP GRONDSLAG 

VAN .HET 'BERICHT VAN WIJZIGING, REACH
TENS ARTillEL 55, PARAGRAAF 1, Ali~A 5 
EN 6, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN BE
TREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN, OVER
EENKOMSTIG ARTillEL 56 VAN DEZELFDE WET
TEN. - WETTELIJKE AANSLAG, ZELFS WAN
NEER DE AANGIFTE VAN DE BELASTINGPLICH
TIGE REEDS AANGENOMEN WERD EN DE DESBE~ 
TREFFENDE BELASTINGEN REEDS BETAALD ZIJN. 

De administ1·atie, onverminderd de mach
ten wellce haar bij cwtilcel 56 van de 
samengeschalcelde wetten bet1·e1Jende de 
inlcomstenbelastingen zijn verleend, is 
er toe gereohtigd, wannee·r de belasting
pliohUge gednrende meer dan tw·intig 
dagen, en zoncler wett·ige 1·edenen, 
nalaat te antwoorden op de in het ad
vies van wijziging omsohreven vraag 
nawr ophelderingen, aanmtllende aansla
gen te vestigen lc1·aohtens artilcel 55, 
paragraaf 1, alinea's 5 en 6, van ge
rnelde wetten, binnen de tennijnen die 
voor de vestiging van navordm·ingen 
van 1·eohten zijn gesteld, en zttllcs zelfs 
wanneer de aangifte van de belasting
pliohtige reeds aangenomen werd en de 
desbetreffende belast-ingen reeds betaald 
zijn (1). 

(GROSJEAN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS1'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HElT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Lnik; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 6, 67, 97, 107 
van de Gronclwet, 56 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen en 5 van de wet van 16 october 
1945, doordat het bestreclen arrest aanleg
gers beroep verworpen l1eeft, dan wan
neer, eerste onclerdeel, de litigieuze aan
slag door de administratie willekeurig van 
ambtswege is gevestigd, naardien zij niet 
mag terugkomen op aangiften welke na 
verificatie aangenomen zijn; dan wan
neer, tweede onderdeel, zij een globaal 
vermoed inkomen niet over vijf jaren 
mocht spreiden wanneer, zoals ten deze 
de belastingplichtige bewijst dat zijn in: 
dnstrHHe bedrijvigheid stopgezet werd op 
het bevel van de centrale voor textielwa
ren, en dan wanneer, derde onderdeel het 
arrest geen uitspraak geeft over dez~ ge
dwongen inactiviteit die het volstrekt on
waarschijnlijk maakte dat het inkomen 

(1) Raadpl. verbr., 28 juni 1955 (Arr. T'erbr., 
1955, blz. 883; Bull: en PASIC., 1955, I, 1176); 
4 november 1955 (Arr. Yerbr., 1956, biz. 171; 
Bull. en PASIC:, 1956, I, 213). 
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zo belangrijk was als door de adminis
tratie is vermoed : 

Overwegende dat, in zover het schen
ding doet gelden van de artikelen 6, 67 _e!l 
107 van de Grondwet, alsmede van artl
kel 5 van de wet van 16 october 1945, zon
der nuder aan te duiden waarin het be
streden arrest die bepalingen zou ge
schonden hebben, het middel niet ontvan-
kelijk is; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, naar luid van arti

kel 55 van de samengeschakelde wetten, 
de administratie, onverminderd de. mach
ten welke haar bij artikel 56 va;n d1.e w~t
ten zijn verleend, ertoe gerecht1gd 1s. ~m
nen de termijnen die voor de ve_s~1gmg 
van navorderingen van rechten ZlJll ge
steld, over te gaan tot vestiging van aan
vullende aanslagen, zelfs wanneer de aan
gifte van de belastingplichtige reeds aan
genomen werd en de d~~betreffende be
lastingen reeds betaald ZlJn; 

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

Over het tweede en het derde onder
dee!: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat de administratie gerech
tigd was te vermoeden dat de niet aange
geven inkomsten gelijkmatig waren v.e~
kregen in de loop van elk der met de ll.ti
gieuze dienstjaren overeenstemmende Ja
ren; naardien de jaarlijkse aangiften in 
de belastingen bij aanlegger een voort
durende en regelmatige bedrijfsactiviteit 
aan het licht gebracht hadden; 

Dat, geen miskenning van de bewijs
kracht der aangiften aangevoerd zijnde, 
deze onderdelen van het middel in feite 
niet opgaan; 

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

3 januari 1957. - 1• kamer. - Voo1·zit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. ,Louveaux. 
- Gelijlchtidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

1• KAMER. - 3 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
'l'EUR DER BELASTINGEN. - NEDERLEGGING 
VAN RET VERZOEKSCHRIFT EN VAN RET ORI
GINEEL VAN DE AANZEGGING VAN RET BEROEP. 
- NEERLEGGING DIE DE AKTE UITMAAKT 
WAARBIJ DE BELASTINGSCHULDIGE OP AUTREN-

2o INKOMSTENBELASTINGEN. . 
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN. - NEERLEGGING VAN 
RET VERZOEKSCHRIF'I. - NEERLEGGING DIE 
DOOR DE PARTIJ ZELF OF DOOR HAAR BIJ
ZONDERE GEMACHTIGDE DIENT TE GESCHIEDEN. 
- STUKKEN MET DE POST AAN DE GRIFFIER 
VAN RET HOF VAN BEROEP OVERGEMAAKT. -
NEERLEGGING DIE AAN DE WET NIET VOLDOET. 

1 o Door de afgifte en het nederleggen van 
het ve1·zoelcsch1'i!t, met het origineel 
van de aanzegging van het beroep, geett 
de belastingschuldige op a7tthentielce 
wijze blijlc van zijn voornemen bij het 
hot van beroep een eis in te stellen te
gen de beslissing door de directettr der 
belast-ingen ter zalce van directe belas
tingen genomen (1). (Wet van 23 juli 
1953, art. 1 waarbij de artikelen 7 en 8 
van de wet van 6 september 1895 wer
den vervangen.) 

2° H et nederleggen van het verzoelc
solwift, dat het be1·oep tegen de beslis
sing door de directeur der belastingen 
ter zalce van direote belastingen gena
men uitmaalct, en van het origineel van 
rle aanzegging, dient ter grijfie van het 
hof van be1·oep door de partij zelf of 
doo·r haar bijzondere gemachtigde te 
gesohieden, wa,t niet is vervula wanneer 
de part'ij of de bijzonrlere gemaohtigde 
de stulclcen met de post aan de grijjier 
toezenat (2). (Wet van 23 juli 1953, ar
tikel 1, waarbij de artikelen 7 en 8 van 
de wet van 6 september 1895 werden ver
vangen.) 

(BOEUR, T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 en 8 van de wet 
van 6 september 1895, zoals zij vervangen 
zijn door artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953, doordat, in strijd met het door het 
bestreden arrest besliste, het instellen van 
het beroep ter gr~ffie van het hof van be
roep en het nederleggen, op dezelfde grif
fie, van het verzoekschrift en van het 
origineel van de aanzegging van het be
roep wettelijk zijn geschied, wanneer die 
stukken, opgezonden onder ten postkan
tore aangetekend omslag, werkelijk aan 
de griffier tegen diens handtekening voor 
ontvangst worden overhandigd : 

TIEKE WIJZE BLIJK GEEF'r VAN ZIJN VOOR- (1) en (2) Verbr., 16 maart 1956 (Arr. T'm·br., 
NEMEN EEN BEROEP IN TE STELLEN. 1956, bL 593; Bull. en PASIC., 1956, I, 763). 
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Ov~rwegende dat het door de afgifte en 
het nedei~leggen van het verzoekschrift, 
met het origineel van de aanzegging van 
het beroep, is dat de belastingschuldige 
op authentieke wijze blijk geeft van zijn 
voornemen bij het hof van beroep een eis 
in te stellen tegen de beslissing, door de 
directeur der belastingen ter zake van eli
recte belastingen genomen; 

Overwegende dat dit nederleggen ter 
gr~ffie van het hof van beroep door de 
partij zelf of door haar bijzondere ge
machtigde dient te geschieden, wat niet 
is vervuld wanneer de partij of de bijzon
dere gemachtigde de stukken met de post 
aan de griJffier toezendt ; 
· Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk vaststelt dat het verzoekschrift 
en de aanzegging van het beroep onder 
ten postkantore aangetekend omslag aan 
de hoofdgri!ffier van het hof van beroep 
zijn toegezonden, door een juiste toepas
sing van de wetsbepalingen waarvan in 
het middel schending is aangevoerd, be
slist heeft dat het beroep niet ontvanke
lijk was; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

3 janua1i 1957. - J:e kamer. - Voorzit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlclt~idende conolusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. van Leynseele. 

l e KAMER. - 3 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - AANSLAG VAN AMBTS
WEGE. - VERPLICRTING AAN DE BELASTING
SCRULDIGE OPGELEGD RET BEWIJS VAN RET 
JUISTE BEDRAG VAN ZIJN INROMSTEN 'l'E LEVE
llEN. - BELASTINGSCRULDIGE DIE HET BE
DRAG VAN ZIJN INKOMSTEN WIL BEPALEN DOOR 
VERWIJZING NAAR FORFAITAIRE GRONDSLAGEN 
VAN AANSLAG. - EEWIJSVOERING DIE HET 

ONTBREKEN VAN BEWIJSKHACRTIGE GEGEVENS 
IMPLICEERT. - EEWIJSVOEHING DIE NIET 
RAN AANGENOMEN WORDEN. 

Indien de belasUngsoht~ldige het bedrag 
van zijn aan de bedrijfsbelasting onder
hevige inlcornsten wil bepalen door ver
wijzing naar de in overleg met de be
trolclcen bed1·ijfsgroepe1··ingen vastge
stelde forfaitaire grondslagen, doet hij 
noodzalcelijlcerwijze het ontbrelcen van 
bewijslcraoht-ige gegevens gelden, het
wellc de vooTwaarde tot toepassing van 

a1·tilcel 28 van de samengesohalcelde 
wetten betrejjende de inlcornstenbelas
tingen is, en mag hij derhalve, van 
arnbtswege aangeslagen zijnde, niet op 
die wijze het bewijs van het juiste be
drag van zijn inlcornsten bijbrengen. 

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

ARHES'l". 

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

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 11, 12, 97 en 112 van 
de Grondwet, 28, 55, 56 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1315 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, 2 en 6 van de wet van 17 juni 1938 
tot wederinvoering van de nationale cri
sisbelasting, doordat het hof van beroep, 
te kort doende aan de plicht zijn beslis
sing passend met redenen te omkleden, 
geen rekening heeft gehouden met het feit 
dat de elementen aan de hand waarvan de 
administratie de belastbare grondslag be
paald heeft bij vergelijking met beweerde 
soortgelijke belastingplichtigen, bij toepas
sing van artikel 28 van de samengescha
kelde wetten, ontleend waren aan de door 
aanlegster te laat ingediende aangiften, 
en cloordat het hof van beroep, om dier 
conclusies te verwerpen, zich ertoe heeft 
beperkt te verklaren dat a:anlegster, door 
de bedrijfswinsten te berekenen volgens 
de door het Verbond der Limburgse bak
kers vastgestelde winstmarges, het bewijs 
van het juiste bedrag van haar belastbare 
inkomsten niet leverde, dan wanneer de 
forfaitaire grondslagen van aanslag, door 
de administratie in overleg met evenge
meld verbond vastgesteld, zoals in het
zelfde artikel 28 is voorgeschreven voor 
de bepaling van de belastbare gro~dslag 
een wettelijke waarde hebben : 

Overwegende, enerzijds, dat de verkla
ring volgens welke de administratie, om 
de belastbare grondslag bij vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen te be
palen, zou gesteund hebben op elementen 
ontleend aan de door aanlegster te laat 
gedane aangifte van de belastbare inkom
sten, noch in de bestreden beslissing., noch 
in enig stuk der rechtspleging waarop het 
hof vermag acht te slaan, steun vindt; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Overwegende, anderzijds, dat, wanneer, 
bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens 
geleverd hetzij door de belastingplichtige, 
hetzij door de administratie, de belast-
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bare winsten of baten overeenkomstig ar
tikel 28 van de samengeschakelde wetten 
bepaald worden met inachtriemi;r:g van 
de normale winsten van soortgehJke be
lastingplichtigen, en wanneer de. ~d
ministratie te dien einde forfartaue 
grondslagen van aanslag mag va~~stellen 
in overleg met de betrokken bednJfsgr:oe
peringen, het bedrag der met toepassmg 
van die forfaitaire grondslagen berekende 
belastbare inkomsten ten aanzien van de 
wet het vermoedelijk bedrag dier inkom-
sten is; · 

Dat inclien de belastingschuldige het be
drag van zijn belastbare inkomsten wil 
bepalen door verwijzing naar die forfai
taire grondslagen, hij noodzakelijker
wijze het ontbreken van bewijskrachtige 
gegevens doet gelden, het'Velk de voor
waarde tot toepassing van voormeld arti
kel 28 is, en hij derhalve, van ambtswege 
aanslagen zijnde, niet op die manier het 
op hem rustende bewijs van het juiste be
drag van zijn inkomsten mag bijbrengen; 

Waaruit volgt dat het tweede onderdeel 
van het middel niet kan aangenomen wor
den; 

Dat, wijl het middel niet aanduidt 
waarin de andere ingeroepen wetsbepalin
gen zouden zijn geschonden, het voor het 
overige niet ontvankelijk is ; 

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

3 januari 1957. - 1e kamer. - Vo01·zit
ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlcluidende conclu.sie, H. Ganshof 
van der Meersch. advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 3 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - EXCEPTIONELE WINST. 
- WINST UITGEMAAKT DOOR HET VERSCHIL 
TUSSEN DE WINSTEN BEHAALD GEDURENDE HET 
HELASTBAAR TIJDPER:K EN DEZE BEHAALD TIJ
DENS HET REFERENTIETIJDPERK. 

2° INKOMSTENBELASTiNGEN. 
Ex'rRABELAS'riNG. - DAG WAAROP DE BE
S'l'ANDDELEN VAN DE WINST ZIJN BEHAALD. -
DAG DIE MOET IN AANMERKING GENOMEN 
WORDEN OM ZE VOOR HET BELASTBAAR TIJD
PERK OF VOOR HET REFERENTIETIJDPERK 
AAN TE REKENEN. 

3° VENNOOTSCHAPPEN. - DIVIDENDEN. 
- SCHULDVORDERING DIE IN HET PATRIMO
NIUM VAN DE AANDEELHOUDER IN HET LEVEN 
WORDT GEROEPEN DOOR DE STEMMING VAN DE 
ALGEMENE VERGADERING WELKE HET TOEKEN
NEN VAN HE'r DIVIDEND BESLIST. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
]]XTRABELASTING. - DIVIDENDEN. - DAG 
DIE MOET IN AANMERKING GENOMEN WORDEN 
TOT RET VESTIGEN VAN DE EXTRABELASTING. 
- DAG WAAROP DE ALGEMENE VERGADERING 
HET TOEKENNEN ER VAN BESLIST. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. -
]]XTRABELASTING. - BELASTING VOOR DE BE
LAS'riNGSCHULDIGEN, DIE EEN REGELMATIGE 
COMPTABILITEI'l' ANDERS DAN PER KALENDER
JAAR VOEREN, 'rE VESTIGEN OP EXCEPTIONELE 
WINSTEN BEHAALD TIJDENS DE MAATSCHAPPE
Ll,JKE BOEKJAREN WELKE ZIJN AFGESLOTEN 
\'AN 1 JANUARI 1940 TOT 30 DECEMBER 1944. 

Go INKOMSTENBELASTINGEN. 
]]XTRABELAS1'ING .. - BEDRAGEN VAN DE BE
DRIJFSBELASTING EN VAN DE NATIONALE CRI
SISBELASTING AFTREKBAAR VAN DE EXTRABE
LASTING. - AFTREKKING NIET TOEGELATEN 
W ANNEER DIE BELASTINGEN NIET WERKELIJK 
BETAALD WERDEN, DOCH HADDEN DIENEN TE 
WORDEN BETAALD, INDIEN DE INKOMSTEN NIET 
\'AN DIE BELASTINGEN WAREN VRIJGES'l'ELD. 

1° De wet van 16 october 1945, tvaarbij de 
extrabelasting ingevoe1·d is, stelt bij 
a1·tUvel 4, pa1·agmat 1, een vergelijking 
in tussen de tvinsten behaald gedurende 
een belastbaar Ujdpe1·1c, dat zij bepaalt, 
en de gedttrende het 1·eterentietijdperk 
behaalde winsten,· het verschil tussen 
die winsten maa7ct de onder de belasting 
vallende exceptionele winst ttit (1). · 
(Wet van 16 october 1945, art. 4, par. 1.) 

2° De dag waarov de bestanddelen van de 
winst zijn behaald, d'it toil ·zeggen door 
de belast'ingplichtige verlcregen, is in 
aanmerlcing te nemen om ze voor het in 
de extrabelasting belastbaar tijdper7r; 
of voor het reterentietijdperlv aan te 1'e
kenen. (Wet van 16 october 1945, art. 4, 
par. 1.) 

3° De schu.ldvo1·dering van div·idenden 
tvordt in het patrimoni·u.m van de aan
deelhou.de1' in het !even ge1·oepen doo1· 
de stemming van de algemene vergade
r·ing, welke het toelcennen van het divi
dend beslist (2). 

4° Daar de sclmldvo1·de1"ing van dividen
den in het patrinwnittm van de aandeel
hottde1· in het leven wordt geroepen 
cloor de stemming van de algemene ver
gadering, wellve het toe7cennen van het 
dividend beslist, is het die dag dat de 

(1) Raadpl. verbr., 3 februari 1956 (A1'1'. 
Ye1'b1·., 1956, blz. 440; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 565). 

(2) 'Raadpl. verbr., 16 december 1955 (A1'1'.' 
Ye1·b1·., 1956, biz. 301; B1tll. en PASIC., 1956, 
I, 376, met de conclusies van bet openbaar mi
nisterie; raadpl. nag verbr., 6 november 1956 
(s11opm, biz. 153; Bull. en PASIC., 1957, I, 2-36). 
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,. aandeelho·uder de aan de ewt1·abelasting 
onderhevige winst behaalt, zelfs indien 
h'ij het bed1·ag er van eerst later ont

, vangt of inboekt (1). (Wet van 16 octo
ber 1945, art. 1 en 4.) 

5o Voor de belastingschttldigen, die een 
regelmatige oomptabiliteit .anders dan 
per kalenderjaar voeren, wordt de ew
trabelasting gevestigd op de ewceptio
nele inkomsten, winsten en baten be
haald tijdens de maatschappelijke boek
jaren, welke zijn afgesloten van 1 ja
nttari 1940 tot 30 december 1944- (Wet 
van 16 october 1945, art. 1, par. 1.) 

'· 6o Noah a1·tilwl 13, paragraaf 2, van de 
:wet van 16 octobe·r 1945, noah enige an

dere wetsbepaling laten toe van de ew
trabelasting at te treklcen de bedragen 
van de bedrijfsbelasting en van de na
Uonale crisisbelasting die niet werke
lijlc betaald werden, doch hadden die
nen te worden betaald, indien die in
lwmsten niet, ter voldoening aan arti
kel 52 van de samengeschalwlde wetten 

.. betreffende de inlwmstenbelastingen, 
van d·ie gewone belastingen waren vrij
gesteld geworden (2). 

1 (N. V. « LES PRODUITS ORGANIQUES DE TIRLE
MONT ll, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 

• FINANOIEN.) 

ARREST. 

l:IET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 4, 10 en 
19 van de wet van 16 october 1945 tot 

'·.invoering van een extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, 25, paragraaf 1, 
1 o, en 32, paragraaf 1, van de wetten en 
besluiten betre:ffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van 31 juli 1943 en bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, en 97 van de 

' Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
om aanlegster haar beroep te ontzeggen 
en haar conclusies te verwerpen welke er
toe strekten te bewijzen clat een aanzien-

. lijk deel der winsten (clividenden), die de 
administratie onder de winsten nit het 

(1) Zie nota 2, voor·gaande blz. 
(2) Raadpl. verbr., 26 januari 1954 (A•·r. 

Verbr., 1954<, blz. 370; Bull. en PAsrc., 1954, 
I, 461, met de nota 5, biz. 462) ; 15 februari 

· 1955 (Arr. Ye•·br., 1955, blz. 491; Bull. en_ 
PASIC., 19'55, I, 6i2) ; 20 december 1955 en 

· 24 april 1956 (An·. Yerbr., 1956, biz. 312 en 
7()7) ; Bull. en PAsrc., 1956, I, 396 en 897). Zie 
ook Parl. Besch., Kamer, zittijd 1944-1945, 

" nr 119, biz. 18. 

belastbaar tijdperk begrepen had, door 
haar gedurende het referentietijdperk was 
verkregen, beslist dat er niet behoeft te 
worden nagevorst op welk tijclstip divi
denden volgens het burgerlijk recht ver
kregen zijn, doch dat het volstaat te be
palen op welk tijdstip winsten aan de 
belasting onderhevig zijn en dat de win
sten pas belastbaar worden wanneer zij in 
de balansen verschijnen, de wet van 16 oc
tober 1945 in dit opzicht niet afwijkende 
van de bepillingen van artikel 32 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomsten belastingen, dan wanneer, 
krachtens de artikelen 1 en 4 van de wet 
van 16 october 1945, de inkomsten, wins
ten en baten, om onder de extrabelasting 
te vallen, in elk geval gedurende het be
lastbaar tijdperk moeten zijn behaald en 
het dienvolgens niet volstaat dat zij ge
durende dat tijdperk belastbaar zijn ge
wo-rden of enkel in de balansen over dat
zelfde tijdperk zijn verschenen, dan wan
neer artikel 32, paragraaf 1, van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen niet bepaalt op welk 
tijdstip winsten behaald zijn en evenmin 
bepaalt dat de winsten pas aan de belas
ting onclerhevig worden wanneer zij in de 
balansen verschijnen, en clan wanneer, in 
elk geval, de artikelen 1 en 4 van de wet 
van 16 october 1945 noodzakelijkerwijze 
een afwijking impliceren van voormeld 
artikel 32, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen : 

Overwegencle dat het geschil loopt over 
het aanslaan in de extrabelasting van de 
winst welke · voor aanlegster ontstaan is 
uit de clividenden opgeleverd door aande
len van de vennootschap « La Oitrique 
beige ll waarvan zij eigenares is; dat val
gens de vaststellingen van het bestreden 
arrest die dividenden voortkomen van de 
activiteit van <<La Oitrique beige ll tij
dens de jaren 1938 en 1939; dat zij p'as in 
1940 en 1941 in de balansen van aanlegster 
zijn verschenen ; , 

Overwegencle dat, volgens het middel, 
aangezien zij in 1938 en 1939 tot stand 
zijn gekomen, die dividenden zouden moe
ten cleel uitmaken van de referentiewinst 
van aanlegster over die jaren; dat het 
bestreden arrest integendeel beslist dat de 
maatschappelijke winsten pas als ver
kregen zijn te beschouwen op het moment 
dat zij •in de balansen van de belasting
schuldige vennootschap verschijnen en 
dat, vermits zij gedurende het onder de 
extrabelasting vallend tijdperk in die ba
lansen zijn opgenomen, zij van de win
sten nit dat tijdperk mdeten deel uitma
ken; 

Overwegende dat de wet van 16 october 
1945, waarbij de extrabelasting ingevoerd 
is, een vergelijking instelt tussen de win
sten << behaald gedurende een belastbaar 
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tijdperk ll dat zij be1:iaalt, en de « gedu
rende het vroeger tijdperk behaalde win
sten l); dat het verschil tussen de winst 
nit het belastbaar tijdperk en de referen
tiewinst de onder de belasting vallende 
exceptJ.onele winst uitmaakt ; 

Overwegende dat uit die termen der 
wet blijkt dat het tijdstip waarop, in 
feite, de bestanddelen der winst zijn «be
haald ll, dit wil zeggen door de belasting
plichtige verkregen, moet worden in aan
merking genomen om ze voor het een of 
het ander tijdperk aan te rekenen; dat 
ter zake de litigieuze bestanddelen van de 
winsten van aanlegster bestaan in schuld
vorderingen van dividenden; dat derge
lijke schuldvorderingen in het patrimo
nium van de aandeelhouder in het leven 
worden geroepen door de stemming van 
de algemene vergadering welke het toe
kennen van het dividend beslist; dat het 
op dat moment is dat de aandeelhouder 
de daaruit voortvloeiende winst «be
haalt ll, zelfs indien hij het bedrag ervan 
eerst later ontvangt of inboekt; dat nit 
de vaststeliingen van de aangevallen be
slissing van de directeur blijkt dat de al
gemene vergaderingen van de aandeelhou
ders van << La Oitrique beige ll welke de 
toekenning van de litigieuze dividenden 
hebben beslist, plaats gehad hebben in de 
loop van de maanden juni der jaren 1939 
en 1940; dat mitsdien pe litigieuze win
sten onderscheidenlijk in juni 1939 en 
juni 1940 zijn behaald ; 

Overwegende dat, volgens artikel 1, pa
ragraaf 2, van de wet van 16 october 1945 
het belastbaar tijdperk voor de belasting~ 
plichtigen die een regehnatige comptabi
liteit anders dan per kalenderjaar voeren 
de boekjaren omvat welke zijn afgesloten 
van 1 januari 1940 tot 30 december 1944; 

Overwegende dat de aanleggende ven
nootschap haar boekjaren op 31 mei van 
elk jaar afsloot; dat hieruit blijkt dat de 
litigieuze winsten onderscheidenlijk zijn 
behaald gedurende de op 31 mei 1940 en 
31 mei 1941 afgesloten boekjaren, dit is 
gedurende het belastbaar tijdperk; dat 
het bestreden arrest die winsten wettelijk 
als belastbaar heeft aangezien; 

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

schending van de artikelen 9 en 13, para
grafen 2 en 3, van de wet van 16 october 
1945 tot invoering van een extrabelasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, 52 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
31 juli 1943 en bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
aanlegster haar beroep ontzeggend en 
haar conclusies verwerpend in zover zij 
beoogden te. bekom~n dat op de te haren 

laste op het kohier gebrachte' extrabelasc· ; 
tirig in mindering worde gebracht, ' niet 
het bedrag der mobilHSnbelasting, doch de 
bedragen der bedrijfsbelasting en der nit
tionale crisisbelasting waarvan zij krach
tens artikel 52 van voormelde samenge
schakelde wetten is vrijgesteld, beslist 
dat deze eis in tegenstrijd is met boven
genoemd artikel 13, paragraaf 2 van de 
wet van 16 october 1945, onder het voor
wendsel dat het doel ervan zou wezen van 
de cedulaire belastingen en andere belas
tingen die het vermeldt het onder de ex" 
trabelasting vallende deel der inkomsten 
vrij te maken, doch niet het geringste 
deel van de aan de extrabelastirig onder
hevige inkomsten daaraan te onttrekken 
en bovendien, dat in artikel 9 van de wet 
van 16 october 1945 de wil van de wetge
vers tot uiting komt de reeds belaste in
komsten die opnieuw in de exceptionele · 
ink0msten voorkomen aan de extrabelas
ting te onderwerpen, dan wanneer, aan
gezien voormeld artikel 13, paragraaf 2, 
van de wet van 16 october 1945 voorziet in 
een in mindering brengen van belasting 
op belasting, en niet van inkomsten op 
inkomsten, bewust artikel generlei fnko~ 
men van de gewone of van de extrabe
lasting vrijstelt, doch enkel toestaat de · 
gewone belastingen af te trekkeD. vail· de · 
extrabelasting die op dezelfde inkomsteri 
is geheven, dan wanneer, voorts, aanleg
ster geenszins beoogde van de extrabelas
ting reeds belaste inkomsten af te trek
ken, en derllalve de weigering de door 
aanlegster verzochte aftrekking te ver
richten, rust op verkeerde en niet ter 
zake dienende redenen, welke de beslis
sing niet kunnen rechtvaardigen : 

Overwegende dat artikel 13, para- · 
graaf 2, in het middel aangeduid, bej:malt · 
dat in de mate welke het aangeeft, de be
dragen van de bedrijfsbelasting en vah 
de nationale crisisbelasting van de extra
belasting worden afgetrokken, doch voor 
zoveel die bedragen betaald en definitief 
aan de Schatkist vervallen zijn; 

Overwegende dat geen wetsbepaling: 
deze aftrekking uitbreidt tot bedragen 
welke niet inderdaad zijn betaald, doch 
hadden clienen te worden betaald indien ' 
de inkomsten niet, ter voldoening aan ar
tikel 52 van de samengeschakelde wetten, 
van die gewone belastingen waren vrij
gesteld geworden; 

Overwegende dat llet bestreden arrest · 
terecht erop wijst dat het in het middei' 
verdedigd stelsel erop zou uitlopen zekere 
inkomsten aan de extrabelasting te ont
trekken, vermits deze noch rechtstreeks, 
nocll door aftrekking van definitief aan · 
de Schatkist vervallen belastingen zou 
zijn voldaan; 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
middel naar recht fault; dat, ·in zover 
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het aan het arrest verwijt artikel 9 van 
de wet te hebben ingeroepen, het middel 
tegen een overtollige reden opkomt en 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

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

3 januari 1957. - 1• kamer. - Voorzit
t'er en versla.,qgever, H. Sollier, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijklttidencle 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. De 
Bruyn en Van Leynseele. 

1• KAMER.- 4 januari i957 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BIJ DE 
WET BEPAALDE GRONDSLAG TOT SCHATTING VAN 
DE VORDERING. - SCHATTING DOOR DE PAR
'l'IJEN. - ScHAl"fiNG. ZONDER UITWERKING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - W AAR
DE VAN HET GESCHIL NIET BEKEND. - VONNIS 
IN LAATSTE AANLEG. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - SLACHTOFFER 
DAT, IN DE DAGVAABDING VOOR DE VREDERECH
TER, EEN AANSTELLING VAN EEN DESK>UNDIGE EN 
EEN VEROORDELING VAN VERWEERDER TOT BE· 
TALING VAN DE :KRACHTENS DE SAMENGEOR
DENDE WETTEN BETREFFENDE DE ARBEIDSONGE
V ALLEN VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN VRAAGT. 
- VOORWERP VAN DE VORDERING GENOEG
ZAAM VERMELD. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
AANLEG. - BURGEBLIJKE ZAKEN. - VER

·RLARING DOOR DE RECHTER DAT ZIJN BESLIS
SING IN EERS'l'E AANLEG IS GEWEZEN. - VER· 
KLARING KRACHTELOOS l'EN OPZICHTE ,VAN DE 
'l'OEPASSING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE 
AANLEG. 

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DA1' DE RECHTER 'l'EN ONRECHTE 
VERKLAARDE DA'f ZIJN RESLISSING SLECHTS 

(1) Verbr., 8 november 1951 (An·. Verbr., 
1952, biz. 112; Bull. en PASIC., 1952, I, 121), 
4 juni 195<1, (AlT. Verbr., 1954, blz. 635; Bull. 
en PASrc., 19•54, I, 847) en 7 december 1956 
(sup1·a, blz. 241; Bull. en PAsrc., 1957, I, 365). 

(2) Verbr., 9 juli 1942 (A1-r. Ve1·br., 1942, 
' blz. 84; Bull. en PAsrc., 1942, I, 168, met de 

nota's 1 en 2) ; 22 november 1956 (supra, 
blz. 194; Bull. en PASIC., 1957, I, 303). 

(3) (/antra de nota 6 onder verbr., 17 juni 
1937 (Bull. en PASrc., 1937, I, 193), alsook de 
conclusies van het openbaar ministerie v66r 

IN EERSTE AANLEG IS GEWEZEN. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. . 

6o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIES WAAR.BIJ VOORGEHOUDEN WERD 
DAT,.AL WARE HET BESTAAN TUSSEN PARTIJEN 
VAN EEN VERBAND VAN WERKGEVER TOT WEEK
NEMER BEWEZEN, DIT NIET ZOU VOLBTAAN O~f 
DE VORDERING VAN DE TEGENPAfR.TIJ TE RECHT
VAARDIGEN. - VONNIS DAT ZICH ER BIJ BE
PAALT TE AN1'WOORDEN DAT HET BESTAAN VAN 
DAT VERBAND DOOR EEN IN K'R•ACHT VAN GE
WIJSDE GEGANE STRAFBESLISSING IS BEVONDEN. 
- GEEN PASSEND ANTWOORD. 

1o Wannee1·, in burgerlijlce zalcen, een 
wettelijlce groncl tot schatting van het 
1Jed1·ag vctn de vordering bestaat, is de 
schatting van dat beclrag door de pa1'
tijen tot bepaling van de aanleg gedaan 
zoncler ttUwerking (1). 

2° W anneer het bedrag van het gesch'il 
niet bekend is, is het vonnis in laatste 
aanleg gewezen (2). 

3° Het slachtojfer van een arbeidsongeval 
clett, in de dagvaarding v66r de vrede-
1'echter, om aanstelling van een cleslc·un
d·ige e·n een veroordeling van verweerder 
tot betaling van de lcrachtens de samen
rJeorclende wetten betrejfende de ar-
beiclsongevallen ve1·schuldigde vergoe
dingen v·raagt, vermelclt genoegzaant, het 
voorwerp van cle vordering (3). (Wet
boek van burgerlijke rechtspleging, ar
tikel 12.) 

4° De verklaring van de 1·echter dat hij 
in eerste aanleg tt-itspraalc cloet is 
l;;rachteloos ten opz·ichte van de toepas
sing van de 1·egelen betrejfende de aan
leg (4). 

5° Is niet ontvanlceUjk, wegens gebTel;; 
aan belang, het miclclel hie1·ttit afgeleicl 
da.t cle 1·echter ten om·echte ve1'1claarcle 
clc£t z·ijn besl-issing slechts in ee1·ste 
aanleg is gewezen. 

()o Maakt geen passend antwoo1'd ttit op 
concltts'ies, waa1'bij voorgehottden wercl 
flat, al ware het bestaan tussen partijen 
ran een verband van tvet·lcgever tot 

verbr., 7 october 1937 (ibid,., 1937, I, 262 en 
vlg., inzonderheid biz. 2-68, 2e kol.). 

Zie echter de nota 3 in Bull. en PAsrc., 19·57, 
I, 489. 

(4) De omstandigheid dat de rechter ver
klaart -dat zijn beslissing op tegenspraak of bij 
verstek is gewezen wijzigt oak niet de werke
lijke aard van de beslissing (verbr., 26 mei 
1955, Arr. Verbr., 1955, biz. 801; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 1056); dezelfde regel gelclt in 
strafzaken (verbr., 9 juli 1956, Arr. Ve·rbr., 
1956, biz. 951; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1260). 
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werknemer bewezen, dit niet zou vol
staan om de vordering van de tegen
partij te reohtvaardigen, het vonnis 
dat zioh er bij bepaaU vast te stellen 
dat het bestaan van zulkdanig verband 
door een in lcraoht van gewijsde gegane 
st1·afbeslissing is bevonden. 

' 
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING 

EN WERKLOOSHEID, T. WANSCHOOR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 november 1955 gewezen door 
de vrederechter van het kanton Floren-
ville; 1 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat verweer
der slachtoffer van een ongeval is ge
weest; · 

Dat hij tegen aanlegger, zijn werkge
ver, opgetreden is tot betaling van de 
vergoedingen welke, naar hij stelde, hem 
verschuldigd waren krachtens de wetge
ving betreffende de vergoeding van de ar
beidsongevallen of van de zich op de weg 
naar of van het werk voordoende onge
vallen, en tot aanstelling van een des
kundige; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zijn eis ontvankelijk heeft verklaard en, 
tot het vaststellen van het bedrag der 
verschuldigde vergoedingen, een deskun
dige aangesteld heeft met als opdracht de 
omvang van de ondergane onbekwaam
heid te bepalen ; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende, voorzeker, dat aanlegger 
zijn vordering op meer dan 10.000 frank 
geschat heeft om de bevoegdheid en de 
aanleg vast te stellen; dat evenwel deze 
schatting ter zake zonder uitwerking is, 
aangezien de waarde van het geschil vol
gens de regel van artikel 27 van de wet 
van 25 maart 1876 client te worden be
paald; 

Overwegende dat, vermits noch in het 
exploot van rechtsingang, noch in de con
clusies der partijen, noch in het vonnis 
zelf het bedrag van het door verweerder 
verdiende loon is aangeduic1, evenmin 
trouwens als de omvang der onbekwaam
heid, naar welke omvang de vergoedingen 
zoudt>n behoren te worden gewaardeerd, 
het vonnis in laatste aanleg gewezen is ; 

Over het eerste middel der voorziening, 
afgeleid uit de schending van de artike
Jen 21, 27 en 33 van de voorafgaande ti
tel van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering (wet van 25 maart 1876 
op de bevoegdheid, gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit nr 63 van 13 januari 
1935), 1, 34 en 61 van het Wetboek van 

burgerlijke rechtsvordering, 1, 2, 6, 24 
van de samengeordende wetten op de ver
goeding van de arbeidsongevallen (wetten 
van 24 december 1903 en navolgende. wet
ten samengeordend bij het koninklijk be
sluit van 28 september 1931 en gewijzigd 
bij de wet van 10 juli 1951, artikelen 1 en 
11) 1 van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit ongevallen die 
zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, gewijzigd bij de besluitwet van 
17 december 1946, artikel 2, en bij de wet 
van 10 juli 1951, artikel 12, en van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het be
streden vonnis verweerders vordering 
« ontvankelijk '' heeft verklaard en « in 
eerste aanleg '' over die vordering uit
spraak heeft gedaan, om de redenen dat 
<< de dagvaarding duidelijk opgesteld was 
in zover zij strekte tot het aanduiden van 
een geneesheer-deskundige en tot het be
komen van de wettelijke vergoedingen 
krachtens de wet van 1903 op de vergoe
ding van de uit arbeidsongevallen voort
spruitende schade " en « dat eiser (ver
weerder in verbreking) het geschil op 
meer dan 10.000 frank had geschat " ; 
eerste onderdeel, dan wanneer het ver
zoek om een expertise niet het voorwerp 
kan uitmakeri. van een hoofdgeding, en 
« het bekomen van de wettelijke vergoe
dingen krachtens de wet van 1903 ... ,, bij 
gemis van andere verduidelijkingen, door 
verweerder in de dagvaarding of op ver
zoek van de rechter te geven, in een con
tentieuze rechtspleging, welke strekt tot 
het vergoeden van een arbeidsongeval of 
van een ongeval op de weg naar of van 
het werk, niet ten genoege van recht de 
omschrijving oplevert van het voorwerp 
der vordering en dienvolgens de vorde
ring niet ontvankelijk maakt (schending 
van de in het middel aangeduide artike
len van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en van de wetten op de 
arbeidsongevallen en op de zich op de 
weg naar of van het werk voordoende on
gevallen) ; tweede onderdeel, dan wanneer 
de aanleg bepaald wordt door de aard en 
het bedrag van de eis en dat, wanneer 
het de vaste schadeloosstelling geldt die 
voor een arbeidsongeval of een ongeval 
op de weg naar of van het werk verschul
digd is, het geschil wettelijke schattings
grondslagen heeft; dat wann~er de ele
menten van de wettelijke schattings
grondslagen niet aangeduid zijn, zoals ter 
zake nit de gronden van de dagvaarding 
en van het bestreden vonnis blijkt, het be
drag van de eis onbekend is en de rechter 
in laatste aanleg recht spreekt, zonder 
dat het in het vermogen der partijen kan 
liggen het geschil te schatten krachtens 
artikel 33 van de wet van 25 1 maart 1876 
(schending van de in het middel aange
duide bepalingen van de voorafgaande ti-
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\'tel van' het .·wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en van de wetten op de 
arbeid~;Jongevallen en op de ongevallen op 

, · de weg naar en van het werk) : 
, Wat het eerste onderdeel betreft : 
; Overwegende dat de dagvaarding, door 
te verzoeken om aanstelling van een des
kundige . en veroordeling van aanlegger 
tot- de schadeloosstelling welke krachtens 
de wetgeving op de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen of uit ongevallen op de weg naar 
of v:an het werk, het voorwerp der vorde
ring genoegzaam heeft vermeld; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
', feite niet opgaat; 

- Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van het 
I)!liddeLeukel kun leiden tot vernietiging 
van het dispositief van het bestreden von

,, nis, waardoor· de rechter over de grond 
verklaart ,dat hij in eerste aanleg uit
SP11aak doet; 

Overwegende dat, deze verklaring van 
de rechter over de grond krachteloos 
ziffnde;- het mtddel bij gebrek aan belang 
niet,·ontvankelijk is; 

Over het tweede mid del, afgeleid uit de 
sc.hending- evan de artikelen 1134, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1351, 1382, 1383, 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 
17 ·arwil 1878 de voorafgaande titel inhou
dende van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, 1 en 19 van de wetten op de 
vergoeding van de uit arbeidsongevallen 
voortspruitende schade, samengeordend 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931, gewijzigd bij de wet van 10 juli 
1951, 1 en 2 van de besluitwet van 13 de
cember 1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen,· verlengd bij de besluitwet van 
17 december 1946 en bij de wet van 10 juli 
1951, en van artikel 97 van de Grondwet, 

· doordat het bestreden vonnis, na ver
klaard te hebben cc dat de vordering 
strekt, nit kracht van de wet van 24 de
cember 1903 op de vergoeding van de nit 
arbeidsongevallen voortspruitencle schade, 
ingevolge het ongeval dat zich in de nacht 
van 1 op 2 september 1953 te Lacuisine 
voorgedaan heeft, ... tot veroordeling van 
(aanlegger) om aan (verweerder) de wet
telijke vergoedingen, in de wet van 1903 
bepaald, te betalen >>, beslist heeft dat 
bovengenoemde vordering gegrond was 
om de reden dat verweerder tijdens het 
ongeval aanleggers aangestelde was en 
dat, aangezien aanlegger bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Aarlen van 
23 januari 1954 burgerlijk verantwoorde
lijk was verklaard geworden voor de ge
volgen van het door de eerste veroorzaakte 

ongeval, cc de rechtbank, het gezag van 
het gewijsde eerbiedigend, oordeelde. dat 
het de vraag van het verband van aanstel
ling tussen · Wanschoor en de Rijksdienst 
voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid 
niet opnieuw mocht onderzoeken J>, eerste 
onderdeel, dan wanneer, naar luid van de 
gedinginleidende dagvaarding, verweer
der de vaste schadeloosstelling vorderde 
voor het ongeval waarvan hij, naar hij 
staande hield, op de bovengemelde datum 
het slachtoffer was geweest, toen hij 
cc zich op de weg naar of van het werk 
bevond >>, en dat deze omstandigheid niet 
noodzakelijkerwijze het toezicht of het 
gezag van de werkgever uitsluit ;• dat het 
beweerde bestaan van een verband van 
aanstelling tussen aanlegger en verweer
der tljdens het ongeval de rechter over 
de grond derhalve niet ervan kon vrij
stellen de middelen te beantwoorden 
welke regelmatig werden voorgebracht 
door aanlegger die. betwistte dat het 
slachtoffer zich op de normale weg had 
bevonden en dat het ongeval het gevolg 
was geweest van een met die weg onaf
scheidelijk verbonden risico (schending 
van artikel 97 van de Grondwet, en van 
de in het middel uangeduide bepalingen 
van de wetten op de ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voor
doen) ; tweede onderdeel, dan wanneer 
het bestreden vonnis, door de vorc1ering 
gegrond te verklaren alsof het een vorde-· 
ring tot vergoeding van een arbeidsonge
val had gegolden, het gerechtelijk con
tract en de bewijskracht van de rechts
plegingsstukken waarin verweerders eisen 
waren omschreven, heeft geschonden; dat 
het beweerd bestaan van een verband van 
aanstelling tussen aanlegger en verweer
der tijdens het ongeval trouwens onvol
doende was om, naar het vereiste van de 
wet, de gegrondheid der vordering op die 
basis te rechtvaardigen, (schending van 
de artikelen 1134, 1317, 1319, 1321, 1322, 
1382 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
bock, van de in het middel aangeduide 
bepalingen van de samengeordende wetten 
op de vergoeding van de arbeidsongeval
len en van artikel 97 van de Grondwet) : 
derde onderdeel, dan wanneer de rechter 
over de grond door een verkeerde toepas
sing van de regels omtrent het gezag van 
het gewijsde gemeend heeft dat de mid
delen niet behoefden te worden beant
woord welke door aanlegger regelmatig 
voorgesteld waren met betrekking tot de 
banden die hem tijdens het ongeval met 
verweerder verbonden (schending van de 
artikelen 1351 van het Burgerlijk Wet
bock, 4 van de wet van 17 april 1878 en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat voor de rechter over 
de grond, aanlegger, die deed gelden dat 
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verweerders vordering gesteund was op 
de wetgeving betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de zich 
op de weg naar of van het werk voor
doende ongevallen, stelde dat, al ware het 
bestaan van een « verband van aanstel
ling >> tussen verweerder en hemzelf be
wezen:, daaruit niet zou volgen dat zijn 
eis gegrond was; 

Dat hij betoogde dat, opdat er tot ver
goeding uit kracht van voormelde wetge
ving aanleiding zou zijn, het vereist was 
dat het ongeval zich op de normale weg, 
naar of van het werk had voorgedaan en 
te wijten was aan een met die weg onaf
scheidelijk verbonden risico, en daaraan 
toevoegde dat zulks ten deze het geval 
niet was; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond zich erbij bepaalt op dit middel te 
antwoorden dat het bestaan van het << ver
band van aanstelling door een ·in kracht 
van gewijsde gegane strafbeslissing is be
vonden en· dat hij dus aanleggers argu
mentatie niet uitvoeriger behoeft te be-
handelen; · 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
mitsdien nalaat op voormeld middel een 
passend antwoord te vei'strekken; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het ver
klaard heeft dat de door verweerder ge
dane. dagvaarding gel dig was; beveelt dat 
meldmg van onderhavig arrest zal ge
m~~kt worden op de kant van de gedeel
tehJk vernietigde beslissing; en, gelet op 
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
aanlegger tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de vrederechter te Aarlen. 

4 januari 1957. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Fm·slagpever, H. Piret. - Gelijlcluidende 
conclltsw, H. Raoul Hayoit de '.rermi
court, procureur generaal. - Pleiter, 
H. VanRyn. 

le KAMER. - 4 januari 1957 

1° BEWIJS. - AAN DE AKTEN VERSCHUL
DIGDE BEWIJSKRACHT. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - 0VEREENKOMST. - INTERPRETATIE 
VERENIGBAAR MET DE GEBRUIKELIJKE BETE
KENIS VAN DE TERMEN VAN DE OVEREENKOMST. 
- GEEN SCHENDING VAN DE AAN DE AKTEN 
VERSCHULDIGDE BEWIJSKRACHT. 

2° BELGISCH CONGO. - ZAKEN VAN DI
REC'l'E BELASTINGEN. - WETGEVING BETREF
FENDE DE JAARLIJKSE PERSONELE BELASTING. 
- GRONDSLAG VAN DE BELASTING. 

3° BELGISOH CONGO. - ZAKEN VAN DI
RECTE BELASTINGEN. - INKOMSTENBELAS'l'IN-

GEN. - DECREET VAN 1() SEPTEMBER 1951, 
ARTIKELEN 1, 1°, 4 EN 5. - EELASTING DIE 
-HET ONROEREND GOED ZELF NIET TREFT, DOCH 
DE INKOMSTEN TREFT WELKE VOORTKOMEN 
VAN DE VERHURING OF VAN DE ONllERVERHUc 
RING VAN DE GEBOUWEN EN GRONDEN: 

1° Schendt niet de bewijskracht die vm·
sclHtldigd is aan de alcte waarbij een · 
overeenlcomst vastgesteld wordt, het 
arrest dat van de alcte een interpretatie· 
geeft wellce met de gebntilcelijlce bete
lcenis van de termen er van verenigbaar · · 
is (1). (Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

2° De belasting, die in Belgisch Oongo 
werd ingevom·d door de wetgeving be•' 
treffende de jaarlijlcse personele belas
ting, samengevat bij decreet van; 
16 maart 1950, heeft als grondslag, on-·· 
der meer, de oppervlalcte van de betrolc-- · 
ken gebouwen en die van de niet ge-. 
bouwde uronden in de stadsgebieden (2). 
(Decreet van 16 maart 1950, art. 1.) 

3° De belasting ingevoerd door de arti-' · 
Tcelen 1, 1°, 4 en 5 van het de01·eet van 
10 september 1951, waarbij de wetgeving 
van Belgisch Oongo betreffende de ·in
Tcomstenbelastingen samengevat ·. werd:J 
trett niet de onroerende goederen, doch 
de inlcomsten wellce voortlcomen van de 
verhlwing of van de onderverhuring van 
gebouwen en gronden. 

(BARON BRAUN, T. CONGOLESE VENNOOTSCHAP;·· 
« PETROLES DU CONGO ll.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op .het· bestreden: 
arrest, op 21 september 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Leopoldstad; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de door 
aanlegger ingestelde vordering ertoe 
strekt van de verwerende vennootschap 
terugbetaliug te bekomen van een som van 
11.085 frank welke door aanlegger als be
lastingen op het huurinkomen . betaald· 
werd bij toepassing van het decreet van· 
10 september 1951; 

Dat deze vordering steunt op de 'termen 
van een tussen partijen gesloten overeen
komst, waardoor aanlegger aan verweer
ster een te Leopoldstad gelegen onroeren<f 
goed in huur gaf; 

Dat het bestreden arrest de eis verwor- · 
pen heeft; · 

(1) Verbr., 26 januari 1956 (A1-r. T'e1·br:, 
1956, biz. 422; Bull. en PASIC., 1956; I, 542}. 

(2) Raadpl. verbr., 10 februari 1948 (Art·: 
T'erb1·., 194<8, biz. 80; B-ull. enc PAsrc:, 19418; 
I, 90). 
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Over het enig middel, afgeleid ·nit de 
schending van de artikelen 33, 201, 202 en 
204 van het boek van het Congolese Bur
gerlijk W etboek dat getiteld is « Oon
tracten of nit overeenkomst ontstane ver
bintenissen >>, 1 en 16 van het decreet van 
22 december 1917 betreffende de personele 
belasting 1 en 24 van het decreet van 
16 maart' 1950 tot samenvatting en wijzi
ging van de wetteksten betreffende de 
personele belasting, 4 en 5 van het decreet 
van 10 september 1951 betreffende de in
komstenbelastingen, doordat het bestreden 
arrest de inkomsten nit verhuring uitsluit 
van de toepassing van artikel 5 van 
de huurovereenkomst welke aanlegger in 
regelmatige conclusies deed gelden, dan 
wanneer evengemeld artikel 5 een alge
mene draagwijdte had en betrof << ••• alle 
belastingen, taxes, aanslagen en retribu
ties hoe ook genaamd, zo gewone als bui
tengewone, als mobiHen-, personele of 
grondheffingen, gelegd of te leggen op het 
gehuurde ... >>, en dienvolgens niet mocht 
verklaard worden zoals de bestreclen be
lissing gedaan heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de clausule welke aanlegger wilde toe
passen nauwkeurig te hebben weergege
ven, erop wijst dat bewuste clausule ge
nerhande uitlegging toelaat, dat zij ver
weerster enkel verplicht tot terugbetaling 
« van de :fiscale lasten die op het gehuurde 
gelegd worden of zouden te Ieggen we
zen>> en dat « de belasting op de inkom
sten nit verhuring van gebouwen en gron
den niet die goederen tot grondslag heeft, 
maar de nit het verhuren ervan voortko
mende inkomsten >>, om daaruit af te lei
den (!at die belasting in meergemelde 
clausule niet bedoeld is; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, die op de termen zelf der overeen
komst steunt en deze toepast in een bete
kenis die met hun gebruikeiijke betekenis 
verenig·baar is, de bewijskracht der akte 
niet geschonden heeft ; 

Overwegende dat, waar het vaststelt 
dat de belasting, ingevoerd door de wet
geving betreffende de « personele >> gehe
ten belasting als grondslag heeft de op
pervlakte van de betrokken gebouwen en 
die van de niet gebouwde gronden in de 
stadsgebieden, het 'arrest de eigen bewoor
dingen overneemt van artikel 1 van het 
decreet van 16 maart 1950 waarbij die 
wetgeving samengeva t is; 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
aanlegger betoogt, de belasting ingevoerd 
door de artikelen 1, 1°, 4 en 5 van het 
decreet van 10 september 1951, betreffende 
de inkomstenbelastingen, niet de onroe
rende goederen treft doch, zoals in die 
teksten tot uiting is gebracht, de inkom
sten welke voortkomen van de verhuring 
van de gebouwen en gronden en van de 

gehele of gedeeltelijke onderverhuring 
daarvan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 201, 202 en 204 van het boek 
van het Oongolees Burgerlijk Wetboek 
dat getiteld is « Oontracten of uit over
eenkomst ontstane verbintenissen », door
dat het arrest geen antwoord verstrekt op 
de regelmatig door aanlegger in verbre
king genomen conclusies, dan wanneer 
die conclusies tot staving van de eis van 
aanlegger in verbreking deden gelden dat 
er geen andere « ... mobili'enbelasting die 
de om·oer·ende goederen h·eft, dan .de be
lasting op het inkomen uit verhuring >> 
kon zijn : 

Overwegende dat het arrest, door erop 
te wijzen dat, opdat de clausule van de 
huurovereenkomst toepasselijk zou zijn, 
er niet enkel een :fiscale last vereist was, 
doch eeni op het onroerend goed gelegde 
:fiscale la1st, op de conClusies een passend 
antwoord heeft verstrekt; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

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

4 januari 1957. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcl?tidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur"generaal. Pleiters, 
HH. Simont en .Ansiaux. 

l e KAMER. - 4 januari 1957 

1o INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES 
AAN DE VIJAND. - VERVOLGINGEN. - BELAS
'l'INGSCHULDIGE DIE EEN SCHENKING HEEFT 
GEDAAN. - BEGIFTIGDE DIE ALS RECHT
STREEKSE SCHULDENAAR VAN RET GEDEELTE 
VAN DE BELASTING MET BETREKKING TOT HE'l' 
BEDRAG YAN DE SCHENKING, KAN WORDEN VER

VOLGD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGING TOT IJI.'VORDERING. - RECHT
STREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE VERVOLGING. 
- DE ADMINISTRATIE ER TOE GEHOUDEN 
YOORAF AAN DE BELASTINGSCHULDENAAR EEN 
WAARSCHUWING TE ZENDEN. - SANCTIE. 

1o Wanneer de persoon, die aan de spe
ciale belasUng op de winsten voort
vloeiend ?tit leveringen en prestaties 
aan de vijand onde1-hevig is, een schen
king heeft gedaan, kan de begiftigde 
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ve·rvolgd worden als reohtstreekse 
sohttldenaar van het gedeelte van de be
lasting met betrelcking tot het bedrag 
van de sohenlcing. (Wet van 15 october 
1945, art. 4, par. 2.) 

2° Een vervolging tot invordering van in
lcomstenbelasting, al is ze 1·eohts.treeks 
of onreohtstreelcs, moet op straf van 
niet'igheid voorafgegaan zijn door het 
toezenden van een waarsohuwing, waar
bij de belastingsohttldenaar gr om ver
zooht wordt de eisbare bedragen te be
talon, op straf van vervolging. (Konink
lijk besluit van 22 september 1937, ar
tikelen 54, 57 en 74.) 

(BELGISCHE STAAT, T. BARBRY.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4, paragraaf 2, en 
13 van de wet van 15 october 1945 tot in
voering van een speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend nit leveringen en 
prestaties aan de vijand, artikel 71 van 
de wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, zoals dit arti
kel gewijzigd is bij artikel 1 van de wet 

·van 24 december 1948, do01·dat het bestre
den arrest nietig heeft verklaard het ver
zet door aanlegger aangetekend in han
den van verweerder en ten laste van ver
weerster, hetwelk hierop was gesteund 
dat verweerster een schenking genoten 
had die voortkwam van in de speciale 
belasting aangeslagen winsten, om de re
den dat, al diende er zelfs te worden aan
genomen dat het niet vereist is- dat de be
lasting ten laste van de begiftigde op het 
kohier wordt gebracht, deze omstandig
heid in elk geval de administratie er niet 
zou van ontslaan haar titel aan die begif
tigde kenbaar te maken en deze aldus in 
de mogelijkheid te stellen de gegrondheid 
der belasting te bespreken, terwijl ander
zijds de administr.atie onrechtmatig van 
de procedure van beslaglegging, geregeld 
bij artikel 71 van de samengeschakelde 
wetten, gebruik gemaakt zou hebben, 
welke procedure, in de engste zin die
nende te worden begrepen, enkel toepas
selijk zou wezen ten aanzien van degene 
die het arrest als de enige belastingschul
dige aanziet, namelijk de schenker, zodat, 
volgens de rechters over de grond, aan
legger slechts had kunnen handelen langs 
de weg van beslag onder derden, dan 
wanneer krachtens voormeld artikel 4, 
paragraaf 2, verweerster als begiftigde 
rechtstreekse schuldenares der belasting 
is, dat zij in aile opzichten met de scherr-

ker gelijkgesteld is en de administratie 
uit kracht van de tegen de schenker. opge
maakte titel geldig het verhaal kan ne
men dat geldt als de bij lid 4 van voor
meld artikel 71 ingevoerde beslaglegging : 

Overwegende dat nit de stukken der 
procedure blijkt dat de nalatenschap van 
de genaamde Paul Van Goedtsenhoven in 
de speciale belasting, bij de wet van 
15 october 1945 ingevoerd, voor een bedrag 
van twee millioen is aangeslagen; dat 
voor het vestigen van deze aanslag reke
ning is gehouden met een schenking van 
200.000 frank welke Van Goedtsenhoven 
aan verweerster zou hebben gedaan; dat 
aanlegger betoogt dat verweerster krach
tens artikel 4, paragraaf 2, van de wet 
van 15 october 1945 rechtstreekse schulde
nares van die som zou wezen; dat de ont
vanger der belastingen, bij toepassing van 
artikel 74 van het op 22 september 1937 
genomen koninklijk besluit, tot uitvoe
ring van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, de ge
naamde Cocriamont verzocht heeft hem 
tot bevrijding van verweerster het bedrag 
te betalen van een schuld welke hij haar 
verschuldigd was; dat hij die betaling 
verricht heeft; 

Overwegende dat verweerster de regel
matigheid van deze handeling van on
rechts-treekse vervolging betwist heeft 
omdat, inzonderheid, de administratie 
haar nooit in kennis gesteld had van de 
belasting welke zij zou verschuldigd zijn: 

Overwegende, voorzeker, dat, bij toe
passing van artikel 4, paragraaf 2, van 
de wet van 15 october 1945, de begiftigde 
als rechtstreekse schuldenaar van de be
lasting kan worden vervolgd en mistdien 
dient te worden gelijkgesteld met de 
schenker, de eerste belastingschuidige; 

Overwegende echter dat de administra
tie deswege niet vrijgesteld is van de for
maliteit, omschreven in artikel 54 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
hetwelk voorschrijft dat de ontvanger, 
vooraleer vervolgingen, namelijk recht
streekse of onrechtstreekse vervolgingen, 
in te stellen, aan de betrokkene een waar
schuwing zendt om hem te verzoeken de 
eisbare bedragen te betalen binnen een 
tijdsbestek van vijf dagen op straf van 
vervolgingen ; · 

Dat uit geen stuk der procedure blijkt 
dat dergelijke formaliteit zou in acht ge
nomen zijn en dat de rechter over de 
grond integendeel vaststelt dat verweer
ster voor de vervolging zelfs niet van het 
bestaan der belasting verwittigd is; 

Overwegende dat bewuste formaliteit 
substantieel is; · 

Dat het immers in strijd zou wezen met 
de beginselen die de invordering der be
lastingen en de procedure tot gedwongen 
tenuitvoerlegging beheersen, dat tot der-
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gelijke uitvoering zou kunnen worden 
overgegaan zonder dat de belastingschul
dige verwittigd zij van de hem opgelegde 
belasting en zonder dat hem de mogelijk
heid gegeven worde ze vrijwillig te kwij
ten indien hij ze gegrond bevindt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdien de ten laste van verweerster uit
geoefende vervoJging wettelijk nietig heeft 
verklaard; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

4 januari 1957. - 16 kamer. - Voorz#
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. de Bersaques. - Gelijk
luidende conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en Ansiaux. 

2• KAMER. - 7 januari 1957 

MILITIE. - UITSTEL EN '~R[,JSTELLING VAN 
.DIENST WEGENS ZEDELIJKE OORZAAK. 
VRIJSTELLING VAN DIENST. - VADER VAN DE 
DIENSTPLICHTIGE GESTORVEN INGEVOLGE DE 
IN'l'ERNERING ALB POLITIEK GEVANGENE ON
DERGAAN. - BEPALJNG VAN ARTIKEL 12, 2o, 
VAN DE WET BETREFFENDE DE DIENSTPLICHT, 
VAN TOEPASSING OP DE POLITIEKE GEVANGENEN 
VAN DE OORLOG 1914-1918. - BEOORDELING 
IN FEITE DOOR DE RECH'l'ER. 

De uitdrulcking « politielce gevangenen ll 
in artilcel 1'2, '2°, van de wet betrefjenrle 
de rlienstplicht van 15 j~mi 1951, is toe
passelijlc zowel op de politielce gevange
nen van de oo1·log 1914-1918, als op rleue
nen van de oorlog 1940-1945. 

Bij ontstentenis van een wettelijk sta
t~~~~t, wordt de hoedanigheid van poli
twk gevangene van de oorlog 1914-1918 
in feite floor de rechter beoordeela (1). 

(WOIT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 2 october 1956 o-ewezen door 
de hoge militieraad ; "' 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
s~hendi~g van artikel 12 van de wet op de 
dienstphcht van 15 juni 1951 doordat de 
hoge militieraad geweigerd h~eft met een 
broederdienst gelijk te stellen het feit dat 

(1) Yerbr., 20 december 1954 (Arr. Jferbr., 
1955, blz. 286; Bull. en PASIC., 1955, I, 394). 
Raa~J?l: ook de onder dat arrest aangeduide 
Vel'WIJZlllgen. 

aanleggers vader, die tijdens de oorlog 
· 1914-1918 politiek gevangene was, aan de 

gevolgen van zijn internering gestorven 
is : 

Overwegende dat artikel 12, 2°, van de 
wet op de dienstplicht als broederdienst 
aanme1·kt het feit dat de vader van de 
dienstplichtige gestorven is ingevolge de 
internering die hij als politiek gevangene 
ondergaan heeft ; 

Dat de bewoordingen van deze bepaling 
algemeen zijn en geen onderscheid maken 
tussen de gevangenen tijdens de om·log 
1914-1918 die geen wettelijk statuut ge
kend hebben, en die tijdens de oo1:log 1940-
1945, na welke een dergelijk statuut is 
ingevoerd; 

Overwegende dat de bedoeling van de 
wetgever geweest is een gunstregime te 
verlenen aan de dienstplichtigen die _be
horen tot gezinnen welke voor het land 
bijzondere offers hebben gebracht; dat 
het niet denkbaar is dat de wetgever be
oogd heeft dat rekening zou worden ge
houden met de in de loop van een der 
oorlogen gebrachte offers en niet met die 
welke in de loop van de andere werden 
gebracht; 

Overwegende dienvolgens dat de hoeda
nigheid van politiek gevangene tijdens de 
oorlog 1914-1918, bij ontstentenis van een 
wettelijk statuut, door de rechter over de 
grond in feite dient te worden beoordeeld; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door vast te stellen, enerzijds, dat 
aanleggers vader gestorven is aan de ge
volgen van de internering die hij als po
litiek gevangene tijdens de oorlog 1914-
1918 ondergaan had, en, anderzijds, door 
te weigeren dat feit met een broederdienst 
gelijk te stellen, de in het middel aange
duide bepaling geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de k_ll;nt van de vernietigde l;>eslissing; 
verWIJst de zaak naar de hoge militie
raad, anders samengesteld. 

7 januari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Daubresse, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VersT.aggever, H. Valentin. 
- Gelijlcl1~irlende conclusie, H. Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 7 januari 1957 

MILITIE. - UITSTEL EN VRIJSTELLING VAN 
DIENST WEGENS ZEDELIJ1KE OORZAA.K. 
KOSTWINNER VAN RET GEZIN. - IN ACHT TE 
NEMEN INKOMEN. - NETTO-INKOMSTEN VAN 
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DE ·.GRONDEIGENDOMJi!EN, - KADASTRAAL IN· 

KOMEN. 

Tot r}epaling van de inlwmsten waannede 
rekening moet worden geho~tden om een 
dieri$tplichtige als kostwinner van hl)t 
gezf1l aan te merken, overeenkomstig 
artik,el 10, paragraaf 2, 1°, van de wet 
betn!fjende de dienstplicht geldt het ka
dastr'rtal inkomen als netto-inlcomen van 
de g1'ondeigendommen, zonde1· dat er 
aanleiding bestaat tot aftrelcking name
lijlc van de grondbelasting, noch van de 
verzek'e1-ingspremie. (Wet van 15 juni 
1951, art. 10, par. 2, 1 o, en 12, 4°; wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
op 15 , j anuari 1948 samengeschakeld, 
art: 5 en 33.) 

(BAAR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 october 1956 gewezen door 
de hoge militieraad; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel10, par:igraaf 2, 1°, 
van de wet van 15 juni 1951 op de dienst
plicht, doordat de hoge militieraad, om 
de inkomsten van aanleggers moeder te 
ramen, het kadastraal inkomen van haar 
grondeigendommen in aanmerking geno
men heeft, dan wanneer van dat bedrag 
de grondbelasting, en zelfs de verzeke
ringspremie dienden te worden afgetrok
ken zodat het onder de aanvullende per
son~le belasting vallend netto-inkomen be
komen werd: 

Overwegende dat bovengemeld artikel 
voorschrijft dat de inkomsten waar mede 
rekening moet worden gehouden om een 
dienstplichtige als kostwinner van het 
gezin aan te merken, zijn, aan de ene 
zijde, het bedrag der in de bedrijfsbelas
ting belastbare bedrijfsinkomsten, aan de 
andere zijde, alle andere netto-inkomsten 
ongeacht de bron, in dier voege dat 
« netto » dient verstaan in de betekenis 
die dat woord heeft in de wetten op de 
inkomstenbelastingen; 

Dat hie1·uit volgt dat onder de uitdruk
king « netto-inkomsten >> dienen te wor
den verstaan bedragen die als grondslag 
dienen voor de specifieke belasting die 
elke dier inkomsten treft; 

Overwege.ride dat artikel 5 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen bepaalt dat het kadas
traal inkomen « het gemiddeld normaal 
netto-inkomen van een jaar vertegen
woordigt >> en dat artikel 33 van dezelfde 
wetten bepaalt dat de grondbelasting be-

rekend wordt aan de hand van voormeld 
kadastraal inkomen; 

Dat eruit voortvloeit dat het bedrag 
van het kadashaal inkomen, voor de toe
passing van artikel 10, paragraaf 2, 1 o, 
van de wet op de dienstplicht, niet mag 
worden verminderd hoe dan ook, naar
dien de wetten betreffende de inkomsten
belastingen dat bedrag beschouwen als 
een netto-inkomen op grondslag waarvan 
de grondbelasting gevestigd wordt ; 

Om die l'edenen, verwel'pt de voorzie
ning. 

7 januari 1957. - 2" kamer. - Voorzit-. 
ter, H. Daubresse, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
- Gelijkluidende concl·ttsie, H. Paul Ma
haux, ndvocaat-generaal. 

2" KAMER.- 7 januari 1957 

1° STRAF. - VERSCHEIDENE FElTEN VOORT
VLOEIENDE UIT EEN ENKEL MISDADIG VOORNE· 
~lEN. - VE,IWORDELING VAN DE DADER VOOB 
ENKELE FElTEN EN VBIJSPRAAX VOOR DE AN· 
DERE.· - VEBBREKING VAN DE BESLISSING 
VAN VBIJSPRAAX. - NIEUWE VEROORDELING 
TO'l' EEN DOOR DE RECHTEB OP VEBWIJZING 
UI'l'GESPRO'KEN STRAF. - WETTELIJKHEID. 
- VOOBWAARDEN. 

2° STRAF. - AFZE'l'TING VAN OFFICIER. -
VEROORDELING VAN EEN OFFICIEB TOT EEN 
CBIMINELE OF CORRECTIONELE STRAF WE· 
GENS VERDUISTERING OF DIEFSTAL VAN VOOR
WERPEN DIE AAN DE STAAT OF AAN MILITAI· 
REN TOEBEHOREN, EN WEGENS ANDERE MIS
DRTJVEN. - VERPLICHTE AFZETTING. 

1 o vVanneer de rechter, die van verschei
dene misdadige feiten kennis neemt, de 
betichte voor enlcele dier feiten veroor
deeld heett bij een beslissing, die in 
Tcracht van gewijsde is gegaan, en hem 
voor de andere feiten vrijgesproken 
heeft, vet·mag de rechter op verwijzing, 
die over die laatste feiten ttitspraak 
doet na verbrelcing van de beslissing 
van vrijspraalc, zo hij vaststelt dat die 
feiten en die wellce meds betett{}eld zi.jn 
geworden de opeenvolgende en voortdu
rende uitvoering van hetzelfde straf
baar oogmerk zijn geweest en derhalve 
slechts een enig misdrijf uitmalcen, een 
niettwe hoofdstrat of bijlcomende straf 
tt'it te sm·eken, mits de uiteindelijk 
toegepaste straf niet lager is dan de 
reeds toegepaste, noch hoger dan de op 

-----[ 
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hot geheel der feiten toepasselijke 
straf (1). (Impliciete oplossing.) 

2o Wanneer eon ojjicier tot eon criminele 
straf of correctionele straf wordt ver
oordeeld wegens verduistedng of dief
stal van voorwerpen die aan de Staat 
of aan militairen toebehoren, en wegens 
andere misdrijven, behoort de afzetting 
als bijlcomende straf bij de hoofdstraf 
te worden ~titgesp1·olcen, al is de over
eenlcomstig artilcel 65 van het Strafwet
boelc uitgesprolcen stmf niet de straf 
bij aTtilcel 54 van het militair Stmfwet
boek bepaald (2). 

(MATHIEU.) 

ARIRIEST (3). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1!J56. gewezen door het 
militair gerechtshof; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 65 van het Straf
wetboek, van de artikelen 7, 54 en 58 van 
de wet van 27 mei 1870, houdende het mi
litair Strafwetboek, van het gezag van 
het gewijsde bij het arrest van het mili
tair gerechtshof van- 20 juli 1955 waar
door aanlegger veroordeeld is, en voor zo
veel als nodig van de artikelen 2, 7, 13, 
25,. 38, 196, 197, 214, 240, 244, 491 en 496 
van het Strafwetboek, doordat, hoewel de 
rechters over de grond vastgesteld hebben 
dat de feiten der telastleggingen B, D en 
E wegens welke beklaagde reeds is ver
oordeeld bij het arrest van het militair 
gerechtshof van 20 juli 1955 hetwelk ten 
aanzien van die feiten in kracht van ge
wijsde gegaan is, en de feiten der telast
leggingen A en 0 waaraan het aanlegger 
schuldig verklaart en die voor voormelde 
veroordeling gepleegd zijn de opeenvol
gende en voortdurende uitvoering van 
hetzelfde strafbaar oogmerk zijn geweest 
en derhalve slechts een misdrijf uitmaken 
wegens hetwelk het militair gerechtshof 
onder die omstandigheden geen nieuwe 
straf vermag uit te spreken, het bestre
den arrest desniettemin de afzetting van 
aanlegger, o1fficier, uitspreekt, dan wan
neer uit de vorenaangehaalde vaststellin
gen blijkt dat de gezamenlijke feiten, 
door aanlegger vo6r het arrest van 20 juli 

(1) Raadpl. verbr., 4 februari 19()7 (Bull. en 
PAsrc., 1907, I, 111). Ret gaat er anders 
om wanneer de feiten achtereenvolgens bij de 
rechtbank van wijzen aanhangi:g worden ge
maakt : verbr., 10 mai 1948 (Arr. Verbr., 1948, 
blz. 269; Bull. en PASIC., 1948, I, 312); 23 no
vember 1953 (An·. Verb?'., 1954, blz. 199; Bull. 
en PAsrc., 1954, I, 229) en 27 juni 1955 (Arr. 
Yerb1·., 1955, biz. 876; Bull. en PASrc., 1955, 
I, 1163). 

1955 gepleegd, een enig misdrijf uitmaak
ten hetwelk enkel met een straf mocht 
worden beteugeld, en dan wanneer de 
rechters over de grond, door aanlegger 
uit hoofde van de voor bovengemeld ar
rest van 20 juli 1955 gepleegde feiten tot 
een nieuwe straf te veroordelen, namelijk 
de straf van afzetting, het gezag van het 
gewijsde geschonden hebben dat van dat 
arrest uitging, en dan wanneer uit de
zelfde vaststellingen blijkt dat voor de 
gezamenlijke telastleggingen enkel toe
passing mocht worden gemaakt van de 
zwaarste straf, ten deze de straf gesteld 
op de feiten der telastleggingen B, D en 
E wegens welke aanlegger reeds was ver
oordeeld en waarvoor de wet niet de straf 
van afzetting van de officier b~paalt : 

Overwegende dat het militair gerechts
hof bij arrest van 20 juli 1955, hetwelk in 
dit opzicht in kracht van gewijsde is ge
gaan, aanlegger met inaanmerkingneming 
van verzachtende omstandigheden veroor
deeld heeft tot een maand gevangenzit
ting en 26 frank geldboete uit hoofde van 
valsheid en gebruik van valse stukken 
(telastleggingen B, D en E) ; 

Dat dit arrest verbroken is in zover het 
aanlegger vrijgesproken heeft van de te
lastlegging A, welke op de artikelen 54 
van het militair Strafwetboek en 240 van 
het gewoon Strafwetboek gesteund was, 
en van de telastlegging 0 (oplichting); 

Overwegende dat de rechter op verwij
zing, door het bestreclen arrest, insgelijks 
het aanwezig zijn van verzachtende om
stancligheden aannemend, aanlegger aan 
de twee laatstvermelde telastleggingen 
schulclig verklaart; dat hij vaststelt dat 
de feiten van die telastleggingen, welke 
zijn gepleegcl voor de op 20 juli 1955 uit
gesproken veroordeling, met de feiten der· 
telastleggingen B, D en E, de opeenvol
gende en voortdurende uitvoering van 
hetzelfde strafbaar oogmerk zijn geweest 
en slechts een enig misdrijf uitmaken; 

Dat hij beslist « dat het hof onder die 
omstandigheden wegens deze vroegere fei
ten geen nieuwe straf mag uitspreken, 
dat clesniettemin, krachtens de artikelen 7 
en 54 van het militair Strafwetboek, de 
afzetting client te worden uitgesproken 
wegens de onder de telastleggingen A en 
0 als bewezen aangeziene feiten ll; 

Overwegencle clat lid 4 van artikel 54 
van het militair Strafwetboek bepaalt : 

(2) Vergel. verbr., 19 januari 1953, twee ar
resten (A1·r. Verbr., 1953, blz. 325 e.n 327; Bull. 
en PAsrc., 1953, I, 352 en 354) en 6 februari 
1956 (A1'1'. V erb1·., 1956, blz. 446; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 573). 

(3) In deze zaak heeft het hof een eerste 
arrest op 23 januari 1956 gewezen (A1-r. Verbr., 
1956, blz. 406; Bull. en PAsrc., 1956, I, 520), 
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<< in\alle gevallen wordt de schuldige, in
diew,hij officier is, afgezet >> ; 

Dat derhalve, ingeval de oJ:ficier schul
dig wordt bevonden aan feiten die de in 
leden\ 2 en 3 van hetzelfde artikel om
schre"l:'en misdrijven opleveren, de afzet
ting, welke in gebiedende en algemene be
woordingen is voorgeschreven, als bijko
mende: straf bij de toegepaste straf be
hoort ~e worden uitgesproken, zelfs inge
val deze laatste krachtens artikel 65 van 
het gewoon Strafwetboek de, eventueel 
om reden van verzachtende omstandighe
deii verminderde, straf is welke is gesteld 
bij een andere strafbepaling dan de arti
kelen 54 van het militair Strafwetboek 
en 240 van het gewoon Strafwetboek; 

Waaruit volgt dat de afzetting wette
lijk ten laste van aanlegger uitgesproken 
is nit kracht van artikel 54 van het mili
tair Strafwetboek; dat het middel niet 
kan aangenomen worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
formaliteiten in acht zijn genomen en dat 
de uitgesproken straf de bij de wet toe
gestane straffen niet te boven gaat; 

Om die redenen, verwerpt de voo:I'zie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

7 januari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter en verslaggever, H. Daubresse, raads
heer waarnemend voorzitter. ~ Gelijkltti
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Ph·son. 

2e KAMER. - 7 januari 1957 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAREN. - AANDUI
DING VAN DE TOEGEPASTE WETSilEPALINGEN. -
VERWIJZING NAAR RET IlEROEPEN VONNIS. -
WETTELIJKHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREJKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
ONREGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING V66R 
DE FEITENRECHTER. - MIDDEL HETWELK 
v66R DIE _RECHTER NIET WERD INGEROEPEN, 
- MIDDEL NIEl' ONTVANKELI.TK. 

3° VRIJWILLIGEJ VERWONDINGEJN 
EN DODING. - VRIJWILLIGE SLAGEN OF 
VERWONDINGEN. - ENIGE SLAG OF VERWON
DING. 

1° De rechter in hager be1·oep, die een 
vonnis van veroonleling bevestigt met 
verwijzing naar de door de eerste rech
ter aangedttide wetsbepalingen die de 
wezenlijlce bestanddelen van het ten 
Taste van aanlegger vastgesteld misdrijf 
vermelden en naar diegene wellce een 
straf bepalen, omkleedt ?'egelmaUg zijn 

VERilR., 1957. - 20 

beslissing in rechte met redenen (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° Is niet ontvanlcelijk het middel afge
leid ttit de onregelmatigheid van de dag
vaarding v66r de rechter over de grand, 
wanneer het middel v66r die rechter 
niet ingeroepen werd en wanneer aan
legger zijn verweer ten grande voorge
dragen · heeft (2). 

3° Het misdrijf van vrijwillige slagen of 
verwondingen vereist niet noodzakelijlc 
ve?·scheidene slagen of verscheidene ver
wondingen en lean door een enkele slag 
of door een enkele verwonding opgele
verd worden (3). (Strafwetboek, arti
kel 398.) 

(VANOOS'l'VELDT, T. MATTART.) 

ARRES'l', 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 mei 1956 irr hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de over de publieke vordering gewe
zen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet eerste onderdeel, doordat het bestre
den' vonnis de wetsbepaling niet aanduidt 
welke het ten laste van aanlegster als 
bewezen aangezien feit strafbaar stelt, . 
dan wanneer het vonnis waarbij in straf
zaken een veroordeling wordt geveld, om 
naar het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet met redenen omkleed te zijn, 
niet enkel het bewezen verklaarde feit 
dient te omschrijven, doch tevens de wets
bepaling dient aan te duiden welke de 
straf, die het beteugelt, stelt en het feit 
mitsdien als misdrijf aanmerkt; tweede 
onderdeel, doordat het althans onmoge
lijk is te weten welke wetsbepaling het 
beklaagde vonnis heeft Willen toepassen, 
zodat in elk geval de redenen ongenoeg
zaam of dubbelzinnig zijn : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om aanlegster te veroordelen uit hoofde 

(1) Verbr., 21 september 1953 en 12 juli 1954 
(Arr. Yerbr., 1954, blz. 8 en 749; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 8 en 993). 

(2). Verbr., 6 november 1950 (A•·r. Verbr., 
1951, blz. 102; Bull. en PASIC., 1951, I, 123); 
5 december 1955 (Bull. en PASI<)., 1956, I, 323). 

(3) NYPELS en SERVAIS, Coile penal inte"" 
prete, art. 398, ur 5, met de nota. 

... 1 
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van het yrijwillig toebrengen van verwon
dingen of slagen aan Desiree Mattart, 
met de omstandigheid dat de verwondin
gen -of de ·slagen voor deze een ziekte of 
een onbekwaamheid tot persoonlijke ar
beid veroorzaakt hebben, zich Iaat leiden 
door eigen redenen en door die van de 
eerste rechter welke het verklaart over te 
nemen, en de in het beroepen vonnis aan
geduide wetsbepalingen aanhaalt; 

Overwegende dat dit vonnis de tegen 
aanlegster voorgebrachte telastlegging be
wezen verklaart zoals zij in de dagvaar
ding luidt; dat in de dagvaarding na de 
tekst van de telastlegging onmiddellijk 
de aanduiding van cle artikelen 398 en 399 
volgt, welke de bestanddelen van het ten 
laste van aanlegster als bewezen aange
ziene misdrijf vermelden en de straf be
palen; · 

Dat beicle onderdelen van het middel in 
feite niet opgaan ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 182 en vol
gende van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat, eerste onderdeel, een ver
gissing is begaan omdat, hoewel de feiten 
zich te Momalle voorgedaan hebben, de 
inleidende dagvaarding, het beroepen von
nis en het bestreden vonnis evenwel ver
melden dat die feiten zich zouden voorge
daan hebben te Noville; tweede onderdeel, 
de telastlegging door de rechter in hoger 
beroep niet verbeterd is : 

Over beide onderdelen : 

Overwegende dat het middel, hetwelk 
enkel de regelmatigheid der dagvaarding 
betwist, niet v66r de rechter over de 
grond is opgeworpen en dat uit de ver
meldingen van het bestreden vonnis blijkt 
dat aanlegster haar verweer ten gronde 
gevoerd heeft ten aanzien van de tegen 
h~ar als bewezen aangeziene telastleg
gmg; 

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

schending van de artikelen 398 en 399 van 
het Strafwetboek, doordat het bestreden 
vonnis, om aanlegster te veroordelen, de 
toepassing van evengemelde strafbepalin
gen bij wege van analogie uitgebreid heeft 
tot een daarin niet uitdrukkelijk om
schreven geval, vermits zij voor de tot
standkoming van de beschuldiging een 
meervoudigheid van vrijwillige slagen of 
verwondingen vergen, dan wanneer aan
legster niet « slagen ll of « verwondingen ll 
heeft toegebracht : 

Overwegende dat, in weerwil van het 
meervoud der woorden (( verwondingen )) 
en << slagen ll die in de artikelen 398 en 
399 ·van het Strafwetboek staan, een en
kele verwonding of een enkele slag vol
staat om het misdrijf op te leveren, in-

dien de andere wettelijke voorwaa1'den 
verenigd zijn; 

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

op straf van nietigheid voorgesclireven 
rechtsvormen werden nageleefd en qat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van verweerster Mat
tart: 

Overwegende dat aanlegster geen bij
zonder middel inroept ; 

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

7 januari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Daubresse, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- GeUjkZttidende oonolttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 7 januari 1957 

1" VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST VAN 
HET HOF VAN BEROEP. - BESLISSING OVER 
EEN BETWISTING OMTRENT DE BEVOEGDHEID. 
- VOORZIENING v66R DE EINDBESLISSING. -
OliiTVANKELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEJP. - STRAFZAKEN. -
VONNIS OVER EEN BETWISTING OMTRENT DE 
BEVOEGDHEID GEWEZEN. - HOGER BEROEP 
V66R HET EINDVONNIS. - 0NTVANKELIJK
HEID. 

3" VEJRBREJKING.- UITGESTREKTHEID.
STRAFZAREN. --; ARREST DAT NIET ONTVAN
KELIJK VERKLAART DE HOGERE BEROEPEN 
v66R HET EINDVONNIS INGESTELD TEGEN EEN 
VONNIS OVER EEN BETWISTING OMTRENT DE 
BEVOEGDHEID. - VERBREKING VAN HET AR· 
REST EN VERNIETIGING VAN DE NA HET DEBOE
PEN VONNIS v66R DE CORRECTIONELE RECHT
BANK GEVOERDE RECHTSPLEGING. 

to HoeweZ v66r de eindbeslissing inge
- steld·, is de voorziening ontvanlcelijk, 

weUce gerioht is tegen een in stra,fzaken 
gewezen arrest van het hot van beroep 
over een betwisting omtrent de bevoegd. 
heid (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 373 en 416, al. 2.) (Impliciete oplos
sing.) 

(1} Verbr., 15 december 1936 (Bull. en PASIC., 
1936, I, 451, met de nota 4, blz. 452) ; 26 no
vember 1~1,5 (Arr. Jf erb1-., 1945, blz. 249; Bull. 
en PAsrc., 1945, I, 277, met de nota); 24 no-
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2° Hoewel v66r het eindvonnis ingest'eld, 
is jhet hager beroep ontvankelijk, het
wellG gericht is tegen een in stratzaken 
gewezen arrest over een betwisting om
tre1/-t de bevoegdheid (2). (Wetboek van 
strafvordering, art. 539; Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, art. 454.) 

3o De verbrelcing van een arrest van het 
hot van beroep waarbij niet ontvanlce
lijk Worden verlGlaard de hogere beroe
pen, v66r het eindvonnis ingesteld te
gen een over een betwisting omtrent de 
bevoegdheid gewezen vonnis, brengt de 
vfffnietiging _met zich me de van de 
rechtsp!eging welke na het beroepen 
vonnis v66r de correctionele rechtbank 
gevoerd werd (3). (Wetboek van straf
vordering, art. 408-en 413.) 

(V. EN F. FALKENBURG EN DELLIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat Valere Falkenburg, 
Fernand Falkenburg en Edouard Dellier 
alle drie vervolgd waren wegens feiten 
op 18 september 1955 gepleegd te Som
breffe, gerechtelijk arrondissement Na~ 
men, en de eerste twee bovendien wegens 
feiten gepleegd op 24 september 1955 te 
Brye, gerechtelijk arrondissement Char
leroi; 

Overwegende dat de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Namen 
bij beschikking van 16 februari 1956 aan
leggers naar de correctionele rechtbank 
aldaar verwezen heeft uit hoofde van de 
feiten van 18 september 1955 en, met sa
menhang, uit hoofde van de feiten van 
24 september 1955 ; 

Overwegende dat v66r genoemde correc
tionele rechtbank aanleggers geconclu
deerd hebben tot splitsing van de te Brye 
op 24 september 1955 gepleegde feiten, 
door te doen gelden dat, gezien het ont
breken van samenhang, de Correctionele 

vember 1947 (A1T. Vm·br., 1947, blz. 379; Bull. 
en PABrc., 1947, I, 499, met de nota's) ; 13 octo
ber 1952 (Arr. Verb1·., 1953, blz. 52; Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 57). Raadpl. ook de conclusies 
van het openbaar ministerie v66r verbr., 16 no
vember 1931 (Bull. en PASIC., 1931, I, 287), de 
nota onder verbr., 22 januari 1951 (A1·r. Ve1·br., 
1951, blz. 274; Bull. Bn PABIC., 1951, I, 327) en 
de nota 2 onder verbr., 5 maart 1951 (A1·r. 
Ve1·b1'., 1951, blz. 379; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 450). 

(2) VBrbr., 4 november 1942 (Arr. Verbr., 
1942, blz. 137; Bull. en PASIC., 1942, I, 272). 

Rechtbank te Namen onbevoegd was om 
kenuis ervan te nemen ; 

Overwegende dat het verzoek om split
sing bij vonnis van 18 april 1956 verwor
pen is ; dat de hogere beroepen, zowel door 
aanleggers als door het openbaar ministe~ 
rie tegen dat vonnis ingesteld, door het 
bestreden arrest niet ontvankelijk zijn 
verklaard; · 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 416 van b:et Wetboek van straf
vordering, 451, 452 en 454 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
doordat het bestreden arrest het hoger 
beroep, doo,r aanleggers ingesteld tegen 
het op 18 april 1956 door de Correctionele 
Rechtbank te Namen gewezen vonnis, niet 
ontvankelijk verklaard heeft, om de re
den dat bedoeld vonnis voorbereidend 
was, zonder de door aanleggers regelmatig 
genomen conclusies te beantwoorden, dan 
wanneer gemeld vonnis, waarbij over een 
bevoegdheidskwestie uitspraak werd ge
daan, een eindvonnis over een tussenge
schil was en dadelijk door hoger beroep 
kon worden bestreden : 

Overwegende dat bij het beroepen von
nis uitspraak is gedaan over een betwis~ 
ting omtrent de samenhang tussen de te 
Sombreffe gepleegde en de te Brye ge
pleegde feiten, en derhalve, over de be
voegdheid van de Correctionele Recht
bank te Namen ten aanzien van laatstbe
doelde feiten; 

Dat bewust vonnis, over de bevoegdheid 
gewezen, onmiddellijk voor hoger beroep 
vatbaar was ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, bij wie de betwisting omtrent de 
bevoegdheid door de regelmatig ingestelde 
hogere beroepen aanhangig was gemaakt, 
deze hogere beroepen ten onrechte niet 
ontvankelijk verklaard heeft; 

Overwegende dat, bij toepassing van de 
artikelen 408 en 413 van het W etboek van 
strafvorclering, de verbreking van het be~ 
streden arrest, om reden van de schor~ 
sende werking van het hoger beroep en 
van de termijn tot hoger beroep, de ver~ 

Verge!. verbr., 25 april 1955 (Arr. T'erbr., 1955, 
biz. 700; Bull. en PASIC., 1955, I, 915). 

(3) Verbr., ,8 november 1943 (Bull. en PAsrc., 
1941, I, 45, met de nota 2) ; 11 maart 1946 
(A1'1', Ve1'b1·., 1946, blz. 95; Bull. en PASIC., 
1946, I, 98); 16 juni en 13 october 1947 (Arr. 
T'e1·b,·., 1947, biz. 211 Bn 318; Bull. en·PAsrc., 
1947, I, 280 en 411) ; 16 november 1948 (A rr. 
Ve1·br., 1948, biz. 564; Bull. en PAsrc., 1948, 
I, 643); 25 september 1950 (A,., .. T'erbr., 1951, 
biz. 12; Bull. en PASIC., 1951, I, 12); 16 no
vember 1953 (A1·r. Yerb1·., 1954, biz. 179;' B!ill. 
en PASIC., 1954, I, 204). 
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nietiging met zich brengt van de rechts
pleging welke v66r de Correctionele 
Rechtbank te Namen gevoerd werd na het 
ter zake door die rechtbank op 18 april 
1956 gewezen vonnis, met uitzondering 
van de tegen dat vonnis ingestelde hogere 
beroepen; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis en vernietigt de rechtspleging 
welke v66r de Correctionele Rechtbank 
te N amen gevoerd is na het door deze 
rechtbank op 18 apri11956 gewezen vonnis, 
met uitzondering van de tegen dat vonnis 
ingestelde hogere beroepen; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissingen; laat de kosten de Staat 
ten laste; verwijst de zaak naar het Hof 
.van beroep te Brussel. 

7 januari 1957. - 2° kamer. - Voo1·zit
te1· en verslaggever, H. Daubresse, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende concl1tsie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-g(meraal. 

2e KAMER. --,- 7 januari 1957 

HOGER BEROEP.- STRAFZAimN.- Ho
GER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
EN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN. - RECH
TER IN HOGER BEROEP ZONDER RECHT OJI.I DE 
BETICHTE TE ONTLASTEN VAN DE VEROORDE
LING TOT SCHADEVERGOEDING. 

Op de hogere be1·oepen enlceZ ingesteld 
door het openbaar ministe1·ie en de b~w
gerlijlce partijen, Jean de rechter in ha
ger beroep de betichte niet ontlasten 
van de veroordeZing tot schadevergoe
ding door de eerste rechter ten bate 
van de b~wgerZijlce partijen uitgespro
Jcen (1). (Wetboek van strafvordering, 
art. 202 [wet van 1 mei 1849, art. 7] .) 

(DELAIVE EN UNION NATIONALE DES MUTUALITES 
SOCIALISTES, 'L'. DIDIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

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

Overwegende dat de aanleggende bur
gerlijke partijen niet tot de kosten der 

(1) Verbr., 11 april 1956 (Arr. Ve1·br., 1956, 
blz. 653; Bull. en PAsrc., 1956, I, 837). 

publieke vordering veroordeeld ZlJn; dat 
de voorziening derhalve niet ontvanke
lijk is; 

II. Aangaancle de over de burgerlijke 
vorderingen van aanleggers gewezen be
slissing : 

Over het eerste middel, hier)lit afgeleicl 
dat, op de enkel door het openbaar minis
terie en de burgerlijke partijen ingestelde 
hogere beroepen, het hof van beroep, het 
beroepen vonnis wijzigende hetwelk aan 
de burgerlijke partijen ten belope van 
twee vijfde het recht op het herstel van 
de door haar ondergane schade toegekend 
had, zich onbevoegd verklaard heeft om 
van de burgerlijke vorcleringen kennis te 
nemen, dan wanneer beklaagcle bij regel
matig in boger beroep genomen conclusies 
bevestiging van voormeld vonnis vroeg : 

Overwegende dat de beklaagde niet in 
hoger beroep is gekomen van het contra
dictoir vonnis hetwelk, na hem ten belope 
van twee vijfde verantwoordelijk te heb
ben verklaard voor de door de burgerlijke 
partijen geleden schade, aan deze partijen 
overeenkomstig haar conclusies provi
sionele vergoedingen heeft toegekend en 
een expertise gelast heeft vooraleer over 
het overige van haar eisen recht te spre-
ken; · 

Dat het bestreden arrest, op de hogere 
beroepen enkel ingestelcl door het open
baar ministerie, hetwelk daardoor slechts 
de publieke vordering v66r de rechter in 
hoger beroep bracht, en door de burger
lijke partijen, die ter vrijwaring van 
haar eigen belangen optraden, de beschik
kingen niet kon vernietigen waardoor de 
eerste rechter, ten gronde over de bnrger
lijke vorderingen uitspraak doende, aan 
aanleggers het bij huu conclusies ver
zochte gedeeltelijk toekende, en het straf
gerecht niet onbevoegd kon verklaren om 
van die vorderingen kennis te nemen, zon
der de artikelen 202 van het W etboek van 
strafvordering en 7 van de wet van 1 mei 
1949 te schenden ; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
. arrest, doch enkel in zover het het beroe
pen vonnis teniet doet waar dit beslist 
heeft over de door aanleggers tegen ver
weerder ingestelde burgerlijke vorderin
gen, en in zover dit vonnis het strafge
recht onbevoegd verklaart om van die vor
deringen kennis te nemen ; ' verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanleggers tot de helft der kosten en 
verweerder tot de wederhelft; ver:wijst 
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de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

7 jlmuari 1957. - 2° kamer. :____ VoorzU
ter en ve1·slaggeve1·, H. Daubresse, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijk
lttidende concltts·ie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2~ KAMER. - 7 januari 1957 

1° VERKEER. - WEGCODE. - AR'l'I.KEL 44. 
- AANDUIDING VAN DE RICH'l'INGSVERANDE
R.ING. - DUUR VAN DIE AANDUIDING. 

2° VERKEER. - WEGCODE. - AR'l'IKEL 22, 
2, b. - lNHALEN OP EEN GEWOON :KRUIS
PUN'J'. - lNHALEN VAN EEN OP DE RECH'J'ER
KAN'J' VAN DE RIJBAAN S'J'ILS'J'AAND MO'J'OR
YOER'J'UIG. - GEEN OVER'J'REDING VAN DE 
WEGCODE. 

3° VERKEER. - WEGCODE. - AR'J'IKEL 22, 
2, b. - lNHALEN OP EEN GEWOON :KRUIS
PUN'J'. - lNHALEN VAN EEN MO'J'ORVOER'J'UIG 
DAT OP DE RECH'J'ERKAN'J' VAN DE RIJBAAN 
SCREEN '1'0'1' S'J'ILSTAND GEBRACH'f. - lNHA
LEN DA'J' GEEN FOUT OPLEVERT. 

1 o De aandttiding. van de richtingsveran
dering moet tijdig genoe{J gegeven wor
den om alle gevaar voor ongeval te voor
komen en ononderbrolcen tot het einde 
van de manantvre dm·en (1). (W egcode, 
art. 44.) 

2° Door de Wegcode wo·rdt het inhalen op 
een gewoon krttispunt van een op de 
rechterkant van de 1'ijbaan stilstaand 
motorvoertttig niet verboden. (Wegcocle, 
art. 19 en 22, 2, b.) 

3° Het inhalen op een gewoon kruispunt 
van een op de rechterkant van de rij
baan stilhoudend motorvoertuig lean tot 
geen fottt aanleiding geven, indien we
gens de handelwijze van de besttturder 
van dat voertuig, dit tot stilstwnd ge
bracht scheen te zijn (2). (Wegcode ar-
tikelen 19 en 22, 2, b.) ' 

(DETROZ, T. MONIER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verge!. verbr., 28 juli 1953 (An·. Vm·b1·., 
1953, biz. 813; Bu.ll. en PASIC., 1953, I, 948). 

(2) Raadpl. verbr., 23 januari 1956 (A1'r. 
• Verbr., 1956, biz. 404; Bu.ll. en PASIC., 1956, I, 

518). 

vonnis, op 28 mei 1956 'in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 2, en 44 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende Algemeen Reglement op de 
politie van het wegverkeer, doordat aan
legger veroordeeld is wijl hij zijn knip
perlicht niet tot het einde van zijn 
manamvre Iaten branden heeft, dan wan
neer. de Wegcode geen bepaling inhoudt 
die dergelijke verplichting in zich sluit : 

Overwegende dat artikel 44, 1, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 be
paalt dat de bestumder die de richting 
van zijn voertuig aanmerkelijk wil ver
anderen, dit voornemen in ieder geval 
kenbaar moet maken, dat die aanduiding 
tijdig genoeg moet gegeven worden om 
aile gevaar voor ongeval te voorkomen en 
dat zij- moet ophouden zodra de manam
vre uitgevoerd is; 

Dat uit deze bepalingen noodzakelijker
wijze voortvloeit, niet enkel dat de ken
baarmaking van het veranderen van rich
ting tijdig moet geschieden, doch tevens 
dat zij ononderbroken moet duren tot het 
einde der manmuvre ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis aan
legger veroordeeld l1eeft wijl hij zijn ver
andering van richting niet tijdig genoeg 
kenbaar gemaakt heeft om aile gevaar 
voor ongeval te voorkomen, dan wanneer 
het anderzijds vaststelt dat hij zijn knip
perlicht zou gedoofd hebben op het ogen
blik toen verweerder kwam aangereden, 
alclus een tegenstrijdigheid in het leven 
roepend die met het ontbreken van rede
nen gelijkstaat : 

Overwegende dat volgens de vaststellin
gen van het beroepen vonnis waarvan het 
bestreden vonnis de redenen overneemt, 
aanlegger, die door verweerder gevolgd 
werd en naar links wilde afslaan, « zijn 
lmipperlicht ontstoken en daarna gedoofd 
heeft op het ogenblik toen verweerder 
kwam aangereden; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond zonder tegenstrijdigheid uit deze 
vaststellingen heeft kunnen afleiden dat, 
zoals hem ten laste was gelegd, aanlegger 
nagelaten heeft vooraf zijn voornemen 
naar links af te slaan kenbaar te maken, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 44 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954; 

Dat het Jlliddel in feite niet opgaat; 
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II. Aangaande de over de burgerlijke 
vorderingen gewezen beslissing : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32 en volgende 
van de Wegcode en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
om de verantwoordelijkheid voor de bot
sing op aanlegger en niet op verweerder 
te leggen, een schijnbaar stilhouden met 
een werkelijk stilhouden gelijkstelt : 

Overwegende, betreffende verweerders 
burgerlijke vordering, dat het bestreden 
vonnis de ten gunste van verweerder uit
gesproken veroordeling steunt op de in
brenk op artikel 25, 2, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, de enige ten laste 
yan aanlegger als bewezen aangeziene in
brenk; 

Overwegende dat de in het middel ge
critiseerde beschouwinge:n los staan van 
de elementen van evengemelde inbreuk ; 
dat in dit opzicht het middel van belang 
ontbloot is; 

Overwegende, betreffende aanleggers 
burgerlijke vordering, dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat aanleggers vertragen 
« zeer merkelijk is moeten zijn vermits 
het op het kruispunt zelf plaats heeft ge
had en de tijdruimte geduurd heeft van 
llet naderen en het kruisen van een uit de 
tegengestelde richting komende vrachtwa
gen JJ, dat « clit vertragen dus een waar 
stilhouden is kunnen schijnen of zijn Jl en 
clat aanlegger door .deze « handelwijze Jl 

verweerder nopens zijn voornemens mis-
leid heeft ; · 

Overwegende dat mitsdien de beslissing 
waardoo,r aanlegger zijn vordering ont
zegd wordt in alle opzichten gerechtvaar
digd is; 

Dat, enerzijds, zo aanlegger werkelijk 
stilstoncl, het verweercler aangewreven in
halen niet verboden was door de artike
len 22, 2, b, en 110, lid 1, van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, op grondslag 
van welke verweerder vervolgd was ; 

Dat, anderzijds, dat inhalen geen schuld 
opleverde ingeval verweerder misleid was 
omdat aanlegger, gezien zijn handelwijze, 
scheen stil te houden; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

7 januari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter en verslaggever, H. Daubresse, raacls
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
l-uidende aonaT!usie, H. Paul Mahaux, acl
vocaat-generaal. - Pleiters, HR. Gilson 
cle Rouvreux en della Faille d'Huysse. 

2• KAMER. - 7 januari 1957 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAREN. - MIDDEL HETWELIK OP DE 
BEVOEGDHEID GEEN BETREKKING HEEFT EN EN
:KEL HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK _BE
TREFT. - AAN DE RECHTER NIET VOORGE
LEGD. - NIET ON'fVANKELIJK MIDDEL. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL TEGEN DE IN EER
STE AANLEG GEVOERDE RECHTSPLEGING. -
ZoNDER BETREKKING OP DE BEI'OEGDHEID EN 
NlET AAN DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
VOORGELEGD. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° BANKBREUK. - VEROORDELING IDTGE
SPROKEN UIT HOOFDE VAN BANKBREUK EN 
VAN ANDERE MISDRIJVEN. - 0PENBAARMA
KING VAN DE BESLISSING. - MAATREGEL TE 
BEPERKEN TOT DE VEROORDELING UIT HOOFDE 
VAN BANKBREUK. 

4° BANKBREUK. - VEROORDELING UITGE
SPROKEN NA HET IN WERKING TREDEN VAN DE 
WET VAN 18 MEl 1956, HETWELIK ARTIKEL 472 
VAN HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL WIJ
ZIGT.- AANPLAKKING VAN DE BESLISSING. -
0NWETTELIJKHEID. 

1° Het middel, hetwell~; op de bevoegdheid 
geen betrekloing heett en enkel het voor
bereidend onderzoek betrett is niet ont
vanl~;elijk, wanneer het aan de reahter 
niet is voorgelegd geworden (1). 

2° H et mid del, hetwell~; geen betrel~;king 
heeft op de bevoegdheid en -uitsluitend 
gerioht is tegen de in eerste aanleg ge
voerde reohtspleging kan niet voor de 
eerste maal aan het hof voorgesteld 
worden (2). (Wet van 29 april 1806, ar
tikel 2.) 

3° De reahte·r die een betiohte ve1-oordeelt 
tegelijl~;ert·ijd uit hoofde van banl~;breulc 
en van andere misd1·ijven dient tot de 
veroordeling uit hoofde van banlcbre-uk 
de openbaarmaking te beperken, wellce 
hij beveelt overeenlcomstig de artike
len 583 en 47'2 van het WetboeT~; van 
koophandel, dit laatste artikel bij de 
wet van 18 mei 1956 gewijzigd (3). 

4° Sedert het invoege treden van de wet 
van 18 mei 1956, waarbij artil~;el 47'2 van 
het Wetboek van lcoophandel gewijzigd 
werd, lean de aanplakking van de lcraoh
tens ae aTtilcelen 573 tot 578 van dit 
Wetboelc gewezen beslissingen van veT
oorileling niet meer bevolen woraen en 

(1) Verbr., 28 mai 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 1029). 

(2) Verbr., 20 juli 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 1296}. 

(3) Verbr., 13 februari 1956 (Arr. T'erb·r. 1 
1956, blz. 478; Bull. en PAsrc., 1956, I, 608). 
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is die maatregel vervangen door de be-~ 
- kendmaking van de beslissingen; bij 
uittrekse,ls, in het Belgisch Staatsblad. 

(COPPENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over llet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet,' doordat het bestreden arrest geen 
antwoord verstrekt op de in hoger be
roep regelmatig genomen conclusies waar
bij aanlegger betoogde dat hij « enkel als 
lasthebber van zekere handelaars optrad 
ten einde hun transacties en koopverrich
tingen te vergemakkelijken », en dat « van 
de drie essentiele elementen die vereist 
zijn om aan de activiteit van de agent 
het karakter van koophandel te verlenen, 
namelijk de <inderneming met aanbieding 
van diensten aan het publiek, het ontbre
ken van verband van ondergeschiktheid 
en het winstoogmerk », het tweede ter 
zake niet aanwezig was om reden van de 
<< staat van ondergeschiktheid waarin aan
legger verkeert jegens zijn client, wiens 
verbintenissen hij stipt moet naleven » : 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden arrest, « beklaagde een als tussen
persoon optredende onderneming dreef 
welke hielp bij het sluiten van handels
verrichtingen, zich te dien einde tot een 
clientele wendde; een vaste inrichting had 
die volgens de regelen van de zaken
techniek georganiseerd was; ... dat be
klaagde onbetwistbaar met een winstoog
merk een zakenbureau dreef dat het pu
bliek zijn diensten aanbood, zich ter be
schikking van om het even wie stelde en 
zonder dat tussen het bureau en zijn 
clienten het minste verband van onderge
schiktheid bestond » ; 

Overwegende dat de in het midclel aan
gehaalde conclusies mitsdien passend zijn 
beantwoord; dat het mid del in feite niet 
opgaat; 

Over het tweede middel. afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 
doordat aanlegger tijdens het onderzoek, 
verricht uit hoofde van verduistering op 
grondslag van artikel 491 van het Straf
wetboek, niet in staat is gesteld de no
dige verklaring af te leggen nopens de 
feiten betreffende de in de telastlegging 
omschreven misdrijven van allerlei aard, 
noch in de loop van het onderzoek van 
doelmatige onderzoeksmaatregelen ge
bruik te maken, en doordat het openbaar 
ministerie geweigerd heeft getuigen te 
dagvaarden die door aanlegger voorge-

steld waren voor de door de correctionele 
rechtbank op 3 maart 1956 gehouden te
rechtzitting ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel, hetwelk 

noch op de bevoegdheid, noch op de open
bare orde betrekking heeft, enkel het 
voorbereidend onderzoek betreft; dat, 
vermits het aan de rechter over de grand 
niet is voorgelegd, het niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de grief, welke noch 

met de bevoegdheid noch met de open
bare orde verband houdt, gericht is tegen 
_de in eerste aanleg gevoerde rechtsple
ging; dat hij niet v66r het hof van beroep 
is aangevoerd en mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Over het middel van ambtswege, schen
ding van de artikelen 472, gewijzigd bij 
het enig artikel van de wet van 18 mei 
1956, en 583 van het Wetboek van koop
handel : 

Overwegende dat het hof van beroep bij 
bevestiging van het beroepen vonnis het 
aanplakken en het bekendmaken bij uit
treksel in de dagbladen Le Soir en Het 
Laatste Nieuws gelast, dan wanneer aan
legger tot een enige straf veroordeeld is, 
niet enkel nit hoofde van bedrieglijke 
bankbreuk en eenvoudige bankbreuk, 
doch ook wijl hij valsheden in handelsge
schriften gepleegd en van die valse stuk
ken gebruik gemaakt heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat het Wet
hoek van koophandel, artikel 583, toepns
sing van de maatregelen tot openbaar
making welke bij artikel472 van dat Wet
hoek zijn ingevoerd, enkel voorschrijft 
voor de beslissingen uitgesproken nit 
hoofde van inbreuken op de artikelen 573 
tot 578; 

Dat die maatregelen dienvolgens ter 
zake slechts gerechtvaardigcl zijn in zo
ver zij slaan op de beSlissing van veroor
deling voor zoveel deze uit hoofde van be
drieglijke bankbreuk en eenvouclige bank
brenk is uitgesproken, met uitsluiting van 
de andere door clezelfcle beslissing als be
wezen aangeziene en bestrafte misdrijven ; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het beroepen vonni~. hetwelk door 
het bestreclen arrest zoncler meer beves
tigd is, niet blijkt dat de gelaste maat
regelen tot openbaarmaking in dier voege 
beperkt zijn; 

Overwegende, anclerzijds, dat het enig 
artikel van de wet van 18 mei 1956 welke 
op 23 juni 1956 inwerking getreden is, 
artikel 472 van het Wetboek van koop
handel wijzigt in deze zin dat de bij deze 
bepaling voorgeschreven aanplakking ver
vangen wordt doo.r opneming in het Bel
g·isch Staatsblad; 
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Overwegende derhalve dat, ook in zover 
de beslissing van veroordeling uitgespro
ken is nit kracht van de· artikelen 573 
tot 578 van het Wetboek van koophandel, 
het arrest niet overeenkomstig de wet is 
voor zoveel het de aanplakking van die 
beslissing en de opneming ervan enkel in 
de dagbladen Le Soir en Het Laatste 
Nieuws gelast, en niet in het Belgisch 
Staatsblad; 

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

·Om die redenen, verbreekt het bestreclen 
arrest, doch enkel in zover het de aan
plakking en de openbaarmaking van de 
beslissing van veroordeling gelast ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt aanlegger tot vier vijfde der 
kosten, het overblijvende de Staat ten 
laste zijn(le; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

7 januari 1957. - 2• kamer. - Voorzit
te1· en ve1·slaggever, H. Daubresse, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luiclende conclltsie, H. Paul Mahanx, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER.- 7 januari 1957 

1° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK 
IN HANDEL VAN).- WET VAN 3 MAART 
1954 BETREFFENDE DE OPENING, DE VERGRO
TING OF DE UITBREIDING VAN ZEKERE KLEIN
VERKOOPBEDRIJVEN. - UITBREIDING VAN EEN 
ONDERNEMING T01' EXPLOITATIE VAN WAREI'I
HUIZEN DOOR DEELNEMING AAN RET BEHEREN 
VAN KLEINVERKOOPBEDRIJVEN. - BETEKE
NIS VAN DE WOORDEN « DEELNEMING AAN HET 
BEHEREN >>. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJ'KE PAR'l'IJ. - MIDDEL HIERUIT AFGE
LEID DAT DE RECHTER HET ONDERZOEK VAN 
DE 1'ELASTLEGGING WILLEKEURIG 'l'OT EEN 
DEEL ERVAN BEPERKT HEEF1'. - BURGER
LIJKE VORDERING UITSLUITEND OP DAT DEEL 
VAN DE TELASTLEGGING GESTEUND. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

1 o In artilcel 1 vctn de wet van 3 maart 
1954 betrefjende de opening, de vergro
ting of de uitbreiding van zelwre lclein
verkoop bedr'ijven, artilcel hetwelk on
der meer de 1t-itbreid·ing van een onder
neming tot exploitaUe van warenh1tizen 

verbiedt door deelneming aan het behe
ren van lcleinverlcoopbedrijven, hebben 
de woorden « deelneming aan het behe
ren >> h1m gebruikelijlw en normale be
tekenis, zonder dat er aanleiding be
staat ze te interpreteren overeenlcom
stig de definitie bepaald bij artilcel 1 
van de wet van 13 jamtari 1937, gewij
zigd bij artikel i2 van de wet van 1 april 
1938. 

Die woorden sl1titen in dat het beheren 
van het lcleinverlcoopbedrijf, dit wil 
zeggen de verscheidene beslissingen 
wellce de exploitatie zeljs dagelijlcs ver
eist, de eigenaar van het bedrijf, al
thans ten dele, ontvalt (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc bij gebrek aan be
lang het middel door de burgerlijlce 
pMtij hieruit ajgeleid dat de rechte1· 
het onde1·zoelc van de telastlegging wil
lelceu.rig tot een deel ervan beperlct 
heett, wanneer die partij haa1· vorde
ring ttitsltt.itend op de aldu.s beperkte 
telastlegging gesteund heeft. 

(PROCUREUR GENERAAL TE BRUSSEL, LEJEUNE 
EN CONSORTEN, '1'. PIRMEZ EN CONSORTEN.) 

ARHEST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. Aangaande de voorziening van het 
openbaar ministerie : 

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

II. Aangaande de voorzieningen van 
Fernand Lejeune, Ernest Tellier, Julien 
Allard, Marcel Verly, Henri Verbecque, 
Jean Bodenghien, Gerard Lambinet, Va
lere Waroquet, Gustave Tellier, Glll:ltave 
Halbant, burgerlijke partijen : 

A. In zover bij het bestreden arrest 
uitspraak is gedaan over de burgerlijke 
vorderingen welke tegen verweerders 
zijn gericht en op de feiten der telastleg
ging I (inbreuk op artikel 1 van de wet 
van 3 maart 1954) gesteund zijn : 

Over het eerste midclel afgeleid Uit de 
schending van de artikelen 1 en 4 van de 
wet van 3 maart 1954 betreffende de ope
ning, de vergroting of de uitbreidirig van 
zekere kleinverkoopbedrijven, en 97 van 
de Grondwet, doordat, waar het cliende 
te beslissen over de tegen verweerder 

(1) Raadpl. verbr., 20 juni 1955 (Arr. Verb>·., 
1955, blz. 859; Bull. en PASIC., 1955, I, 1139), 
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voorgebrachte telastlegging, met overtre
ding van de artikelen 1 en 4 van de wet 
van 3 maart 1954, in een gemeente met 
minder dan 50.000 inwoners bij de laatste 
tienjaarlijkse volkstelling een onderne
ming tot exploitatie van een of meer wa
renhuizen (Uniprix) uitgebreid te hebben, 
hetzij door kleinverkoopbedrijven op te 
richten of over te nemen, hetzij door aan 
het oprichten, financieren of beheren van 
dergelijke bedrijven dee! te nemen, het 
bestreden arrest. genoegen neemt met een 
verengende uitlegging van de in de wet 
gebruikte woorden « aan het behe1·en dee! 
te nemen >>, daardoor elk beroep op de 
vroegere wetgeving uitsluitend, dan wan
neer die woorden integendeel behoren te 
worden uitgelegd volgens, althans reke
ning houdend met de exemplatieve om
schrijving van de cc daden van deelne
ming » die is gegeven in artikel 2 van de 
wet van 1 april 1938, waarbij gewij
zigd wordt artikel 1 van de wet van 
13 januari 1937, houdende het verbod 
zekere instellingen voor detailverkoop te 
openen of te vergroten, in welke omschrij
ving in het bizonder het feit is vermeld 
de koopwaren te Ieveren die de hoofdzaak 
van de handel van de derde uitmaken en 
de prijzen vast te stellen : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1 van de wet van 3 maart 1954, het 
in gemeenten met minder dan 50.000 inwo
ners bij de laatste tienjaarlijkse volkstel
ling, verboden is gedurende een tijdperk 
van vijf jaar, onder meer, de ui~breiding 
van ondernemingen tot exploitatie van 
een of meer warenhuizen, hetzij door 
kleinverkoopbedrijven op te richten of 
over te nemen, hetzij door aan het op
richten, financieren of beheren van derge
lijke bedrijven dee! te nemen; 

Overwegende dat, aangezien noch in 
deze bepaling noch in enige andere bepa
ling van genoemde wet de cc deelneming 
aan het beheren >> van een kleinverkoop
bedrijf omschreven is, principieel, behou
dens een afdoende reden om anders te 
beslissen, aan dat begrip de gebruikelijke 
en normale betekenis moet worden gege
ven; 

Overwegende dat aanleggers in de 
eerste plaats betogen dat uit de parle
mentaire voorbereiding van de wet van 
3 maart 1954 blijkt dat de wetgever in 
deze wet aan voormeld begrip de ver
ruimde inhoud heeft gegeven die de wet 
van 1 april 1938 daaraan toekende, welke 
liet gelden dat « daden van deelneming » 
aan het beheren zijn, onder meer, de le
vering van koopwaren die de hoofdzaak 
van de handel van de derde-detaillant 
uitmaken of de vaststelling van de ver
koopprijzen; 

Overwegende evenwel dat de enkele 
toespelingen op de uitdrukking cc daden 

van koophandel », welke in de parlemen
taire voorbereiding van de wet van 1954 
voorkomen, onderling niet overeenstem
men en dat noch nit een of andere ervan, 
noch nit de gezamenlijke toespelingen met 
zekerheid blijkt dat de besproken wet de 
cc deelneming aan het beheren » beschouwt 
in de verruimde betekenis van de wet van 
1 april 19'38 ; 

Dat het van belang is bovendien erop 
te wijzen dat de wetgever van 1954, die 
zorg gedragen heeft te preciseren wat 
onder cc warenhuis >> en onder cc installatie 
voor verkoop in het klein » moet worden 
verstaan, niet gemeend heeft dat het 
not1ig was de cc deelneming aan het behe
ren » te definieren, dan wanneer nochtans 
dat begrip, hetwelk met een ongebruike
lijke betekenis in de wet van 1 april 1938 
voorkwam, sedert de in werkingtreding 
van de wet van 12 mei 1948 uit die uit
zonderingswetgeving verdwenen was; 

Dat, eindelijk, de behandeling in het 
Parlement welke aan de aanneming van de 
wet van 3 maart 1954 voorafgegaan is, in 
haar geheel de zorg van de wetgever laat 
blijken op de vrijheid van koophandel 
slechts het noodzakelijke minimum van 
inperkingen te stellen; · 

Dat uit het voorgaande volgt dat er 
geen afdoende reden is om aan te nemen 
dat de woorden cc deelneming aan het 
beheren » in de wet van 3 maart 195! de 
bijzondere betekenis hebben welke arti
kel 2 van de wet van 1 april 1938, waar
bi.i artikel 1 van de wet van 13 januari 
1937 gewijzigd werd, aan de daden van 
deelneming toekende ; 

Overw,egende dat aanleggers insgelijks, 
doch ten onrechte, beweren dat de kwes
tieuze uitdrukking althans dient te wor
den uitgelegd, rekening houdend met de 
omschrijving welke in de wet van 1938 
voorkomt en welke de geest aangeeft 
waarin de uitdrukking in 1954 opnieuw 
gebruikt is; 

Dat immers, vermits de wet van 
3 maart 1954 dnidelijk is en iedere bizon
dere betekenis van voormelde uitdrukking 
ten deze ter zijde dient te worden ge
sclwven, het uitsluitend de cc deelneming 
aan het beheren » in de gebruikelijke en 
normale betekenis van die woorden is 
welke {loor artikel 1 van de wet als in
brenk is aangemerkt en door haar arti
kel 4 beteugeld wordt; 

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

schending van de artikelen 1 en 4 van de 
wet van 3 maart 1954 betreffende de 
opening, de vergroting of de uitbreiding 
van zekere kleinverkoopbedrijven, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest verklaart de uitdrukking cc deel
neming aan het beheren >> in een gebrui
kelijke zin op te vatten en die gebruike-
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lijke zin uitlegt als betekenend dat « het 
beheer van de handelsonder:ileming, dit 
wil zeggen de dagelijkse beslissingen 
welke de exploitatie vereist, de eigenaar 
van het handelsfonds althans ten dele 
ontvalt, doordat het bestreden arrest 
mitsdien het beheren van een handelson' 
derneming · bepaalt als « de dagelijkse 
beslissingen welke de exploitatie vereist ll, 
dan wanneer die « dagelijkse beslissin
gen ll welke de exploitatie vereist het da
gelijks beheer uitmaken, hetwelk niet is 
gelijk te stellen met het beheer in een 
woord, waarvan het enkel een deel is, en 
clan wanneer er dienvolgens een door ar
tikel 1 van de wet van 3 maart 1954 ver
boden deelneming aanwezig is zodra de 
derde aan het beheren van de handelson
derneming deelneemt zonder dat zodanig 
optreden zich noodzakelijkerwijze tot in 
het detail · der dagelijkse beslissingen 
client nit te strekken : 

Overwegende dat, waar het zegt « dat 
de uitdrukking « deelneming in het behe
ren ll in een gebruikelijke zin dient te 
worden begrepen, dat zij derhalve bete
kent dat het beheer van de hanclelsonder
neming, dit wil zeggen de dagelijkse be
slissingen welke de exploitatie vereist, de 
eigenaar van het handelsfonds althans 
ten dele ontvalt ll, het hof van beroep niet 
verklaart dat die beslissingen, wijl dage
lijkse beslissingen, behm·en tot het « uit
voeringsbeheer ll, veeleer dan tot, of met 
nitslniting van het cc beslissend beheer ll, 
doch alle beslissingen, bedoelt, welke zij 
ook wezen mogen, die de eigenaar van een 
kleinverkoopbedrijf dagelijks voor de ex
ploitatie van zijn bedrijf te nemen heeft; 

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

schending van de artikelen 1 en 4 van de 
wet van 3 maart 1954, 1 en 2 van de wet 
vau 17 april 1878 (voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken), 130, 182, 190, 195, 209 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het hof van beroep, kennis te nemen heb
bend van de telastlegging clie erin be
staat cc een onderneming tot exploitatie 
van een of meer warenhnizen nitgebreid 
te hebben, hetzij door kleinverkoopbedrij
ven op te richten of over te nemen, hetzij 
door aan het oprichten, financieren of be
heren van dergelijke beclrijven deel te ne
men ll, zijn onderzoek willekenrig bBperkt 
heeft tot cle vraag cc of bet litigiens con
tract aan de naamloze vennootschap Priba 
het recht verleent aan het beheren van de 
onderneming van Dragnet cleel te nemen ll, 
dan wanneer de rechter bij wie een telast
legging aanhangig is, deze in al haar ele
menten behoort te onderweken, im7..onder
heid in die welke hem speciaal door het 
openbaar ministerie en de burgerlijke par
tijen zijn voorgelegcl, en het dispositief 

van zijn beslissing te staven door redenen 
welke die elementen passend behandelen : 

Overwegende dat nit de conclusies van 
aanleggers blijkt dat zij aan hun burger
lijke vorderingen enkel als oorzaak ge
geven hebben de uitbreiding van eim on
derneming die de exploitatie van een of 
meer warenhuizen ten doel heeft, ter zake 
de onderneming van de naamloze vennoot
schap Priba-Uniprix door dezer deelne
ming aan het beheren van het kleinver
koopbedrijf van verweerder Dragnet; 

Waarnit volgt dat, al ware het gegrond, 
het middel niet zon knnnen leiden tot ver
breking van de bestreden beslissing, in 
zover daarbij over de burgerlijke vorde
ringen van aanleggers nitspraak is ge-
daan; ' 

Dat het middel clerhalve bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

B. In zover het bestreden arrest ver
weerder Dragnet veroordeelt nit hoofde 
van de telastlegging II (inbrenk op de 
artikelen '1 en 3 van het koninklijk be
slnit van 26 febrnari 1935 en 9 van de wet 
van 20 mei 1946), en aanleggers hun bur
gerlijke vorderingen tegen genoemde ver
weerder ontzegt : 

Overwegende dat aanleggers geen mid
del doen geld en; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers, bnrger
lijke partijen, tot de helft der kosten, 
laat de wederhelft de Staat ten laste. 

7 januari 1957. - 2e kamer. - Voorzit
ter, H. Daubresse, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Verslao.qever, H. Moriame. 
- Gelijlclttidencle conclnsie, M. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Demenr en Van Ryn. 

2" KAMER.- 7 januari 1957 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZA'KEN. - VERGISSING BIJ RET AAN
DUIDEN VAN DE TOEGEPASTE WETSBEPALING. -
vVETTELIJKE VEROORDELING. - GEEN GROND 
TOT YERBREKING. 

2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - l\'IIDDEL WAARBIJ AANGE
YOERD WORDT DAT DE RECHTER DE ELEMEN
TEN VAN HET DOSSIER VERKEERD BEOORDEELD 
HEEF'f. - HOb' ZONDER RECHT OM DIT NA TE 
GAAN. 

1o Wannee1· de veroo1·deling door een 
stratrechtbanlc tf.itgesprolcen wettelijlc 
is, levert de vergissing bij het aandui
den vcLn de wetsbepaling tvaarvan toe-
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passing werd gemaalvt geen grond tot 
verbrelving op (1). (Wetb. van strafv., 
art. 411 en 414.) 

2o Het hot heeft het recht niet na te _gaan 
of de rechte1· de elementen van het 
stl·afdossier, dat hem voorgelegd was, 
juist of ve1·lvee1·d beoordeeld heeft (2). 

(MELO'l"rE ET RAMEl'.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 21 november 1956 gewezen door 
het H~f van beroep te Luik ; 

I. Over de door Melotte ingestelde voor
ziening : 

A. In zover de voorziening gericht is te
gen de over de publieke vordering gewe
zen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 398 en 399 van het Strafwet, 
boek doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te habben dat « beklaagde .Me
lotte beweert dat hij geen slagen met 
voorbedachtheid aan Tihon en Papy heeft 
willen toebrengen; dat hij staande houdt 
dat zijn bedoeling was de wagen van Ti
hon voorbij te steken en hem tot plots 
stilhouden te dwingen; dat hij de aanrij
ding, zoals zij zich heeft voorgedaan, 
niet voorzien heeft », doorgaat met de 
verklaring dat «de stelling van beklaagde 
zelfs aangenomen zijnde, wanneer men de 
weeromstandigheden en de staat van de 
weg in aanmerking neemt, de noodzake
lijkheid van een plots remmen dezelfde 
gevolgen met zich bracht », dan wanneer, 
al onderstelt men dat de gevolgen van de 
door beklaagde begane onvoorzichtigheid 
geheel dezelfde zouden wezen als die 
welke de vrijwillige slagen met zich zou
den hebben gebracllt, er evenwel blijft 
dat, indien de stelling van beklaagde 
waar wordt bevonden, een veroordeling 
nit hoofde van vrijwillige slagen niet mag 
uitgesproken worden : 

Overwegende dat de enige straf welke 
aanlegger opgelegd is uit hoofde van de 
telastleggingen A, 1 o, K en 0 gerecht
vaardigd is door. de telastlegging A, 1° ; 
dat het middel, ook al ware het gegrond 
ten aanzien van de in het middel behan
delde telastlegging K, niet tot verbreking 
kan leiden; dat het mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 

(1) Verbr., 5 mei 1952 (Arr. Verbr., 1952, 
b]z. 480; Bull. en PASIC., 1952, I, 552). 

(2) Verbr., 3 december 1956 (Bull. en PASIC., 

1957, I, 346). 

schending van artikel 97 van de Grond
wet doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat cc de deskundige besluit dat. de 
verantwoordelijkheid van .Melotte emgs
zins verminderd is », verklaart dat het 
vonnis om de in het expertiseverslag naar 
voren 'gebrachte « discussie ll te behande
len, cc terecht artikel 65 van het Strafwe~
boek toegepast heeft ll, dan wanneer d1t 
artikel niet betrekkelijk is tot de verzach
tende omstandigheden welke zouden voort
spruiten uit het feit dat de verantwoorde
lijkheid van de beklaagde verminderd is 
door zijn geestestoestand, en dan wannee_r 
de rechtbank bovendien op beklaagde fel
telijk de maximum straf toegepast heeft : 

' Overwegende dat het hof van beroep, 
om de ten laste van aanlegger gevelde 
beslissingen te bevestigen, vaststelt dat 
de uitgesproken straffen wettelijk zijn en 
in evenredigheid staan tot de zwaarte der 
feiten; 

Dat het mitsdien zijn beslissing wette
lijk gerechtvaardigd heeft; 

Overwegende dat, al maakt het arrest 
bij vergissing melding van artikel 65 van 
het Strafwetboek, deze omstandigheid Vfln 
belang ontbloot is ; 

Dat immers niet blijkt dat deze vergis
sing enige invloed gehad heeft op de ge
wezen beslissing, naardien aanlegger 
geenszins veroordeeld is, zoals hij be
weert, tot de maximum straffen die op de 
te zijnen laste als bewezen aangeziene 
feiten gesteld zijn; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing, gewezen ()ver de door 
Byvoets, Nicolas en de naamloze vennoot
schap << La Royale Belge ll ingestelde bur· 
gerlijke vorderingen : 

Overwegende, ten aanzien van de door 
Nicolas en de naamloze vennootschap cc La 
Royale Belge ll ingestelde vorderingeu, 
dat het bestreden arrest geen eindarrest 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
boek van strafvordering en geen uit
spraak doet over een bevoegdheidskwes
tie· 

Dat de voorziening in deze mate niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende, ten aanzien van de door 
Byvoets ingestelde vordering, dat aanleg
ger geen bijzonder middel doet gelden; 

II. Over de voorziening van Ramet : 
Over het enig middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 399, 461, 463, 467, 468 en 476 
van het Strafwetboek, doordat uit de ele
menten van het aan het hof van beroep 
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voorgelegd dossier blijkt dat aanlegger 
ten onrechte veroordeeld is uit hoofde van 
de telastleggingen A 1, A 2, 0 3, 0 6, 0 7, 
0 8, 0 9, E 1, E 2 en K : 

Overwegende dat de telastlegging E 2 
tegen aanlegger niet als bewezen aangc
merkt is; 

Overwegende, aangaande de andere te
lastleggingen, dat het hof niet bevoegd i'l 
om na te gaan of de rechter over de grond 
de elementen van het dossier dat hem 
voorgelegd was juist of verkeerd beoor
deeld heeft; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke-
lijk is; · 

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

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

7 januari 1957. - 2" kamer. - Voo1·zit
ter, H. Daubresse, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
- Gelijlclnidende conclnsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 8 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. - AAN· 
SLAG VAN AMBTSWEGE. - NIET WILLEKEU
RIGE RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 
- REKENFOU1' DOOR DE ADMINISTRATIE BE
GAAN. - VERBETERING VAN DIE REKENFOUT 
DOOR HET HOF VAN BEROEP. - HOF VAN BE
ROEP NIET ER TOE GEHOUDEN DE AANSLAG TE 
VERNIETIGEN. 

TV anneer, in het geval van aanslag van 
nmbtswege, de belastbare grondslag 
niet willelcenrig werd bepaalil, maar 
een eenvoudige relcenfmtt ten nadele 
van de belast-ingschttldige werd begaan, 
lean het hof vnn beroep de 1·elcenjottt 
verbete·ren en is het niet er toe gehou-den 
de aanslag te vern·iet-igen (1). 

(WEDUWE VAN VLASSELAER, '£. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredcn 
arrest, op 26 april 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 en 19 van de wet van 16 oc
tober 1945 tot invoering van een extrabe-

lasting op de in oorlogstijd behaalde ex
ceptionele inkomsten, winsten en baten, 
55, inzonderheid 55, paragraaf 1, lid 4, en 
56 van de samengeschakelde wetten be
ti·effende de inkomstenbelastingen, door
dat het bestreden arrest, hoewel erken
nencl dat de vermoedens welke in aanmer
king werden genomen voor de bepaling 
van de onder de extrabelasting vallende 
grondslagen niet gegrond waren, beslist 
heeft dat de litigieuze aanslagen enkel in 
cleze mate vernietigcl dienclen te worden, 
clan wanneer, aangezien de aanslagen van 
ambtswege werden gevestigd op het ver
moecl bedrag der belastbare inkomsten bij 
toepassing van artikel 56 van voormelde 
samengeschakelcle wetten wegens het ont
breken van een aangifte, het hof van be
roep die vermoedens Diet onjuist kon be
vinden met gedeeltelijk behoud van de 
aanslagen, zoncler meteen voormeld arti
kel 56 te schenden : 

Overwegende dat, naar luid van de con
clusies, door aanlegster v66r ·het hof van 
beroep genomen en bij de voorziening ge
voegd, het bedrag van de winst van het 
vierde kwartaal van 1944, zoals het door 
de administratie bepaald is volgens de 
verhouding van 3/57•, uit een materH:lle 
dwaling voortspruit, welke behoort te 
worden verbeterd door toepassing van de 
juiste verhouding, 2/43•; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
in dit opzicht releveert dat het vermoe
den, hetwelk wettelijk getrokken is uit 
het gemiddelde van de winsten tijdens het 
aan 8 october 1944 voorafgegane tijdperk, 
verkeerclelijk toegepast is ingevolge een 
« vergissing in de berekening >> welke 
dient te worden verbeterd; 

Dat mitsdien het hof van beroep, verre 
van te beslissen, zoals in het middel is 
aangevoerd, dat de vermoedens welke cle 
administratie heeft laten gelden voor het 
bepalen van de onder de extrabelasting 
vallende grondslag, op een onjuist feit 
berustten, vaststelt dat de raming van 
de administratie niet willekeurig was en 
zich ertoe beperkt een eenvoudige reken
fout te verbeteren; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

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

8 januari 1957. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. 
- Gelijkluidende conclttsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

(1) Raadpl. verbr., 29 mei 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1036). 
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2e KAMER. - 8 januari 1957 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
VRIJWILLIGE TUSSEN'KOMST VAN EEN DERDE. 
- DERDE DIE HE'l' RECHT NIET HEEFT TEGEN 
DE LITIGIEUZE AANSLAG EEN RECLAMATIE IN 
'.rE DIENEN. - TUSSEi'lKOMS'l' NIET ON'£\'AN
KELIJK. 

2° INKOMSTENBELASTINGFJN. 
BEROEP VOOR BET HOF VAN BEROEP. - VER
PLIOHTING VOOR HET HOF VAN BEROEP ZELF, 
IN FEITE EN NAAR RECHT, DE GEGRONDBEID 
VAN DE AANSLAG TE BEOORDELEN, IN DE PER
KEN VAN BET AANHANGIGE GESCHIL. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE. - AANSLAG GESTEUND OP HET BE
DRAG VAN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN.- GEEN 
VERPLIOHTING VOOR DE ADMINISTRATIE EEN 
ANDER BEWIJS TE LEVEREN. 

1 o H et hof van beroep bij hetwellc het 
beroep van een belastingplichtige tegen 
de beslissing van de directeur der recht
stTeelcse belastingen aanhangig is, lean 
de VTijwillige tussenlcornst van een 
deTde zelf tot bewaring van zijn rechten 
niet aannemen, zo die derde het recht 
niet had zelf tegen het bedrag der be
twiste aanslagen een reclarnatie in te 
flienen (1) . 

2° Gelet op het lcat·alcter van openbaTe 
ot·de der belasting dient het hof van 
beroep, in feite en naar t·echt, de ge
ot·ondheid van de aanslagen te beoorfle
len in de peTlcen van het bij hetzelve 
op geld-ige wijze aanhangig gernaalct 
geschil dooT het be-roep van de belas
tingplichtige tegen de beslissing van de 
directetw fleT 1'echtst-reelcse belast-in
gen (2). 

3° W anneer de aflrninist-ratie de aanslag 
oevestigd heeft op basis van het bed-rao 
van de door de belast-ingplichtige aange
ueven belastba1·e inlcomsten, behoeft zij 
geen ander bewijs van de gegrondheid 
van die aanslao te leveren (3). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 55.) 

(BELGISCHE STAAT, J\-IINISTER VAN FINANOIEN, 
T. FAILLISSEMENT VAN DE NAAMLOZE VENN001'
SCHAP « LE COLISEE », EN SLABBAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 17 januari 1956 (A>T, 
Ve>·br., 1956, biz. 381; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 478). 

(2) Verbr., 12 juni 1956 (Arr. Verbr., 1956, 
biz. 863; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1109) ; 25 sep
tember 1956 (swpra, biz. 30; Bull, en PAsrc., 

arresten, op 5 juli 1950 en 7 januari 1_956 
gewezen door het Hof van beroep te Brus
sel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 61, para
graaf 3, 66 en 67 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, doordat het hof van be
roep de tussenkomst in het geding van 
een derde, de genaamde Slabbaert, aange
nomen heeft, wat tot gevolg heeft gehad 
de bevoegdheid van het hof uit te breiden 
tot betwistingen welke het niet had mo
gen onderzoeken, dan wanneer de proce
dure van tussenkomst niet in belasting
zaken mag toegelaten worden : 

Overwegende dat de bepalingen van het 
'Vetboek van burgerlijke rechtsvordering 
betreffende de tussenkomst niet toepasse
lijk zijn vo6r het hof van beroep waarbij 
het beroep van de belastingschuldige te
gen de beslissing van de directeur der be
lastingen aanhangig is, naardien de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen en cle bepalingen van 
de wet van 6 september 1895, welke zijn 
vervangen door artikel 1 van de wet van 
23 juli 1953 betreffende het beroep v66r 
het hof van beroep, het recht een eis v66r 
het hof van beroep te brengen enkel toe
l•ennen aan de personen die het recht 
hebben tegen het bedrag van de aanslag 
een reclamatie in te dienen, alsmede, in 
bepaalde gevallen, aan de administratie; 

Overwegende dat, vermits het niet re
leveert dat ter zake verweerder Slabbaert 
het recht zou gehad hebben zelf tegen het 
bedrag cler betwiste aanslagen een recla
matie in te dienen, het hof van beroep 
diens tussenkomst niet kon aannemen 
zonder de in het middel aangeduide wets
bepalingen te schenden; 

Dat de hieruit volgende verbreking 
evenwel vernietiging van de beslissingen, 
gewezen over de door de tussenkomende 
partij ten gronde opgeworpen betwistin
gen enkel met zich moet brengen wat deze 
partij betreft en niet, zoals aanlegger ver
keerdelijk betoogt, ten opzichte van de 
naamloze vennootschap « Le Colisee >>, 
welke bewuste betwistingen door haar 
hoofclconclusies tot de hare had gemaakt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, alsmede van artikel 53 van 

1956, I, 48); 9 october 1956 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 117). 

(3) Raadpl. verbr., 26 juni 1956 (Ar1·. Verbr., 
1956, biz. 917; Bull. en PASIC., 1956, I, 1194) 
en de nota 1 onder verbr., 3 juli 1956 (A r>'. 
Verb>'., 1956, biz. 933; Bull. en PASIC., 1956, 
I, 1236). 
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de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen,. samengeschakeld bij besluiten van 
3 juni 1941 en 31 juli 1945, doordat het 
hof van beroep beslist dat de administra
tie vergeefs de instemming inroept welke 
de belastingschuldigen gegeven hebben 
aangaande de aanslagen over het dienst
jaar 1942, omdat ingeval van materiele 
dwaling, de instemming de belastingschul
dige niet bindt, dan wanneer het hof an
derzijds niet behoorlijk vaststelt dat 
enige materN~le dwaling ter zake begaan 
zou zijn, en dan wanneer het bestaan ·van 
een dergelijke dwaling· in geen enkel sta
dium der procedure wenl aangevoerd : 

Overwegende dat het midclel enkel doelt 
op de aanslagen, ten laste van de naam
loze vennootschap « Le Colisee )) gevestigd 
onder artikel 5107 van het kohier over 
dienstjaar 1943 bij navordering van rech
ten van het cUenstjaar 1942, welke aan
slagen na instemming van de vennoot
schap over het bedrag van de belastbare 
grondslag op het kohier zijn gebracht; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 5 juli 1950 dienaangaande erop wijst 
dat de administratie deze instemming ver
geefs inroept en « dat in geval van mate
riele dwaling, de inste=ing de belas
tingschuldige niet bindt )) ; 

Overwegende dat hetzelfde arrest ver
volgens erop wijst dat artikel 28 van de 
samengeschakelde wetten gebrekkig is 
toegepast geweest daar de in aanmerking 
genomen vergelijkingspunten ongenoeg
zaam geindentificeerd zijn en wegens uit
zonderlijke omstandigheden die de exploi
tatie van de vennootschap « Le Colisee )) 
eigen zijn; dat het een deskundige aan
duidt ten einde de winsten van de dienst
jaren 1942 en 1943 te bepalen; 

Overwegende dat deze redenen dubbel
zinnig zijn doordat, enerzijds, de princi
piiele stelling volgens welke « in geval van 
materHH!) dwaling, de instemming de be
lastingschuldige niet bindt )) het niet mo
gelijk maakt met zekerheid te weten of 
de rechter over de grond ter zake het 
aanwezig zijn van dergelijke dwaling 
vaststelt en doordat, anderzijcls, die re
denen het niet mogelijk maken te bepalen 
of, in de geclachte van de rechter over de 
grond, de « materH~le dwaling welke de 
instemming van de belastingschuldige nie
tig maakt uit een gebrekkige toepassing 
van artikel 28 van de samengeschakelde 
wetten voortvloeide; 

Overwegende dat deze dubbelzinnigheid 
in de redenen het hof niet in staat stelt 
zijn toezicht uit te oefenen; dat het mid
del gegrond is in zover het de schending 
van artikel 97 van cle Grondwet doet 
gelden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet en 1319 tot 1322 van het 

Burgerlijk W etboek, doordat het hof van 
beroep al de litigieuze aanslagen vernie
tigt om de reden dat de wijze waarop ar
tikel 28 der samengeschakelde wetten toe
gepast werd ze niet kan wettigen, en dat 
derhalve de administratie, door de exper
tise niet te laten verrichten, welke bij het 
tussenarrest van 5 juli 1950 gelast was, 
afgezien heeft van het enig middel dat 
nog doelmatig scheen om de juistheid dier 
aanslagen te bewijzen, dan wanneer uit 
de stukken 27/1 en 28/1 van het dossier 
genoegzaam blijkt dat de aanslagen over 
het dienstjaar 1943, ten laste van de ven
nootschap op het kohier gebracht in de 
speciale belasting onder artikel 56 S bij 
navordering van rechten van het dienst
jaar 1942 en in de gewone belastingen 
onder artikel 1526, gerechtvaardigd waren 
niet door de toepassing van artikel 28 van 
de samengeschakelde wetten, doch door 
het feit dat zij gevestigd waren op de 
door de belastingschuldige zelf aangege
ven bedragen, zoals uit de stukken 27 en 
28 van het dossier blijkt : 

Overwegende dat, gelet op het karakter 
van openbare orde der belasting, het hof 
van beroep z~lf, in feite en naar recht, 
de gegrondhe1d der aanslagen client te 
beoordelen in de perken van het bij het-
zelve aanhangige geschil; · 

Overwegende dat, waar hij al de liti
gieuze aanslagen vernietigt om de reden 
dat daarvoor geen wettelijke grond gele
gen is in artikel 28 van de samengescha
kelde wetten en dat de administratie af
gezien heeft « van het enig middel )) dat 
nog doelmatig scheen, namelijk de exper
tise die het hof van beroep gelast had ten 
bewijze van de winsten der litigieuze 
dienstjaren, de rechter over de grond de 
bewijskracht van de in het middel aange
duide en bij de voorziening gevoegde stuk
ken van het dossier miskend he eft; 

Dat i=ers uit die stukken blijkt dat, 
onder de ~itigieuze aanslagen, die, welke 
onder artlkelen 56 S en 1526 van het 
dienstjaar 1943 op het kohier zijn ge
bracht, op het bedrag van de door de 
vennootschap aangegeven belastbare in
komsten rustten; waaruit volgt dat de 
gegrondheid van die aanslagen wettelijk 
gerechtvaardigd was en dat de ·adminis
tratie te hunnen aanzien geen ander be
wijs behoefde te leveren; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt : 1 o het ar
rest van 5 juli 1950 in zover het een ex
pertise gelast ten einde de winsten van 
het boekjaar 1941 te bepalen; 2° de ar
resten van 5 juli 1950 en 7 januari 1956 in 
zover zij de tussenkomst van de genaamde 
Slabbaert aannemen en aanlegger veroor
delen tot het di·agen van de kosten dier 
tussenkomst; 3° het arrest van 7 januari 
1956 in zover het de aanslagen, ten laste 
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van de naamloze vennootschap « Le Coli
see ll over dienstjaar 1943 gevestigd onder 
a]:tikelen 5107, 56 8 en 1526 van het ko
hier, vernietigt en het aanlegger tot de 
kosten veroordeelt ; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissingen; veroordeelt ver
weerder Slabbaert en verweerder q~wlit·ate 
qua elk tot de helft der kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

8 januari 1957. - 28 kamer. - Voorzit
tm·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlcluidende concl·usie, H. R. :Qe-. 
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Ansiaux. 

2e KAMER. - 8 januari 1957 
INKOMSTENBELASTINGEN. - Ex'l'RA

BELASTING. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
VOOR LEVENSVERZEKERINGEN. - AFTREK
KING, VOOR RET REFERENTIETIJDPERK, OP 
BASIS VAN RET BELEGD KAPI'fAAL. - BELEGD 
KAPITAAL OPGELEVERD DOOR RET WERKELIJK 
GESTORT MAA'l'SOHAPPELIJK KAPITAAL, RET
WELK TERUGBETAALBAAR BLIJFT, EN DOOR DE 
RESERVES. - BEGRIP VAN DE ALDUS BEDOELDE 
RIESERVES. - BEGRIP DAT DE WETENSOHAPPE
LIJKE RESERVES VAN EEN MAATSOHAPPIJ VOOR 
LEVENSVERZERERING UI'l'SL UIT. 

Het belegde lcapitaal, dat aangevoerd lean 
worden tot het vaststellen van de a,f
trelclcing, van het reterentietijdperlc, af
trelclcing bedoeld in artilcel 5, para.
graat 3, van de wet van 16 october 1945, 
en dat in de ee1·ste twee alinea's van 
evengemeld paragraat 3 bepaald is, 
~Dordt opgeleverd door het werlcelijlc ge
storte maatschappelijlc lcapitaal, het
wellc tm·ugbetaalbaar blijft en door de 
reserves, die atlcomstig zijn van afne
min(Jen op de netto-winsten en, evenals 
het lcapitaal zelf, deel uitmalcen van 
het niet eisbaa1· passief van de onder
neming. 

De wetenschappelijlce reserves van een 
naamloze vennootschap voor levensver
zelceringen hebben niet het lcal·alcter 
van de bij die wetsbepaling bedoelde re
serves en malcen dienvolgens geen deel 
uit van het aldus bepaalde belegd lca
pitaa~. 

{ZWITSERSE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( LA GE
NEVOISE )), :llfAATSOHAPPIJ VOOR LEVENSVER
ZEKERINGEN, T. BELGISORE STAAT, MINISTER 
VAN. FINAN OlEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

arrest, ·op 27 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Bi·ussel; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 18, 19 van 
de wet van 25 juni 1930 betreffende de 
controle op de Ievensverzekeringsonder
nemingen, 544, 2071, 2072, 2079 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7, 8, 9, 12 van de 
wet van 16 december 1851 op de voorrech
ten en hypotheken, 97 van de Grondwet, 
1, 2, 4, 5, 9, 10, 19 van de wet van 16 octo
ber 1945 tot invoering van een extrabelas
ting op de oorlogswinsten, doordat het 
bestreden arrest, om te stellen dat de 
« wetenschappelijke reserves ll geen be
standdelen van het maatschappelijk kapi
taal zijn in de zin van artikel 5, para
graaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
verklaart dat << volgens de gewone defini
tie die in artikel 18 van de wet van 
25. juni 1930 is vervat, de wetenschappe
liJke reserves gelijk zijn aan het verschil 
tussen de waarde van de verbintenissen 
van , de verzekeraar en de waarde van de 
verbintenissen van de verzekeringnemers, 
dat zij in werkelijkheid het saldodebet 
van de maatschappij jegens de begunstig
den van een bepaald contract of van aile 
Iopende- contracten vertegenwoordigen, 
dat zij uiteraard niet als belegde activa 
zijn te beschouwen ll, dan wanneer de we
tenschappelijke r.eserves geenszins het 
verschil uitmaken tussen de wederzijdse 
verbintenissen van de verzekerden en de 
verzekeraar, doch wei een waarborg 
waarvan het bedrag voorzeker op basis 
van dat waardeverschil tussen de weder
zijdse verbintenissen berekend wordt, 
maar welke door de verzekeraar door 
middel van zijn eigen gelden aangelegd 
wordt, zijn eigendom blijft en voort deel 
blijft uitmaken van zijn bezit, dit wil 
zeggen van zijn actief kapitaal in de zin 
van artikel 5, paragraaf 3, de verzeker
den op die reserves geen ander recht heb
bend dan een voorrecht dat de nakoming 
van de verbintenissen van de verzekeraar 
waarborgt : 

Overwegende dat, zo het hof van be
roep verklaart dat de wetenschappelijke 
reserves « gelijk zijn aan ll het verschil 
tussen de waarde van de verbintenissen 
van de verzekeraar en de waarde van de 
verbintenissen van de verzekeringnemers 
en dat zij in werkelijkheid het saldode
bet van de maatschappij jegens de be
gunstigden van aile lopende contracten 
vertegenwoordigen, de reden daartoe is 
dat die wetenschappelijke reserves voor
komen, zoals het behoort, in het passief 
van de balans van de verzekeraar, dan 
wanneer aanlegster die reserves be
schouwt in de waarden waardoor ze ver
tegenwoordigd zijn en welke in het actief 
der balans voorkomen; 
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Overwegende echter, in ieder geval, dat 
het bestreden arrest terecht beslist dat de 
wetenschappelijke reserves uiteraard niet 
als belegd kapitaal kunnen beschouwd 
worden; 

· Overwegende inderdaad dat bewust ka
pitaal volgens de definitie die blijkt uit 
de eerste twee leden van paragraaf 3 van 
artikel 5 van de wet van 16 october 1945, 
opgeleverd is door het werkelijk gestort 
kapitaal en de reserves; 

Overwegende, enerzijds, dat de weten
schappelijke reserves klaarblijkelijk geen 
deel uitmaken van het maatscllappelijk 
kapitaal; 

Overwegende, anderzijds, dat de reser
ves, bedoeld in evengemeld artikel 5, pa
ragraaf 3, uitsluitend die reserves zijn 
welke voortkomen van afhoud~ngen op de 
netto-winsten en, evenals llet eigenlijk 
kapitaal, een deel van het niet opeisbaar 
passief der onderneming uitmaken; dat 
zij mitsdien met het werkelijk gestort 
maatschappelijk kapitaal het belegd bezit 
der onderneming vormen; 

Overwegende dat de wetenschappelijke 
1·eserves die kenmerken niet hebben : zij 
zijn « technische reserves ll ; zij zijn niet 
afgehouden op netto-winsten; zij zijn in 
de balans de uitdrukking van een passief 
dat op kortere of langere termijn door de 
verzekerden en de begunstigden van ver
zekeringscontracten kan opgeeist worden ; 

Dat, al blijven de waarden waaruit die 
wetenschappelijke reserves bestaan, van 
het patrimonium van de verzekeraar deel 
uitmaken, er desniettemin blijft dat zij 
de tegenwaarde zijn van de schuldvorde
ringen van de verzekerden en de beguns
tigden der verzekeringscontracten, dat zij 
bij voorrecht tot het voldoen van die 
schuldvorderingen gebruikt worden en 
bijgevolg geen deel uitmaken van het be
legd kapitaal der onderneming zoals het 
bepaakl is in de eerste twee leden van 
voormeld artikel 5, paragraaf 3; 

Waaruit volgt dat het middel niet ge
grond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de aanleggende vennoot
schap tot de kosten. 

8 januari 1957. - 2• kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- GeUjklttidencle oonolttsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. della Faille d'Huysse en Van Leyn
seele. 

VERENIGDE KAMERS. - 9 januari 1957 

1° CONTENTIEUS RECHTSCOLLEGE. 
- RECHTSCOLLEGE DAT NIET KAN WORDEN 
INGESTELD DAN UIT KRACHT VAN DE WET. 

2° OORLOG. BURGERLIJKE WEERSTAN-
DERS EN WERKWEIGERAARS.- 00MITE VOOR 
VEREFFENING VAN DE WEERSTANDSGROEPERIN
GEN, - 00MMISSIES VOOR CONTROLE. -
00MI'l'E EN COMMISSIES WELKE GEEN CON
TENTIEUZE REOHTSCOLLEGES UITMAKEN ER
MEDE BELAST KENNIS TE NEMEN VAN DE BE
TWISTINGEN BETREFFENDE HET RECHT DAT EEN 
AANGENOMEN BURGERLIJKE WEERSTANDER OF 
EEN AANGENOMEN WERKWEIGERAAR OP ARTI
KEL 17 VAN DE BESLUITWET VAN 24 DECEM
BER 1946 STEUNT. 

3o OORLOG. - AANGENOMEN BURGERLIJKE 
WEERSTAJ\'DERS EN AANGENOMEN WERKWEIGE
RAARS. - BETWISTINGEN BETREFFENDE EEN 
RECHT OP ARTIKEL 17 VAN DE BESLUITWE'J' 
VAN 24 DECEMBER 1946 GESTEUND. - BE
TWISTING WAARVAN DE KENNIS DOOR DE WET 
NIET AAN EEN ADMINIS'l'RATIEF CONTENTIEUS 
RECHTSCOLLEGE IS OPGEDRAGEN, NOCH DOOR 
DE KONING AAN ZULK RECHTSCOLLEGE KAN 
OPGEDRAGEN WORDEN. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BE'l'WIS'J'INGEN DOOR EEN AANGENOMEN BUR
GERLIJKE WEERSTANDER OF EEN AANGENOMEN 
WEBKWEIGERAAR OP AR'J'IKEL 17 VAN DE BE
SLUITWET VAN 24 DECEMBER 1946 GESTEUND. 
- BEVOEGDHEID DIE BEHEERST WORDT DOOR 
DE WETTELIJKE RECHTSREGELEN DIE IN ZAKE 
VAN MILITAIRE OPVORDERINGEN VAN TOEPAS
SING ZIJN. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDimiD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BETWISTINGEN TER ZAKE VAN MILITAIRE OP
VORDERINGEN. - BIJZONDERE BEVOEGDHEID 
VAN DE VREDERECHTER. - PERKEN. 

1 o Een contentfetts reohtsoollege lean niet 
worden ingesteld dan uit kracht van de 
wet (1). (Grondwet, art. 94.) · 

2° Noah het Oomite van vereffening van 
de weerstandsgroeper-ingen .bij besluit 
van de Regent van 24 apra 1947 inge
steld en bii koninklijk beslltit van 
10 jttli 1951 heringericht, noah de oom
missies voor oontrole in het leven geroe
pen bij de. beslttitwet van 24 december 
1946 en bij de wet van 24 jttli 1952 be
treffende het statttttt van ae bttrgerlijlce 
~veerstanders en van de werTcweigeraars 
maken oontentiettze reohtsoolleges ttit 
ermede belast Tcennis te nemen van de 
betwistingen betreffende het reoht dat 
een aangenomen bttrgerlijlce weerstan
der of een aangenomen werkweigeTaar 

(1) Verbr., 21 december 1956 (supra, blz. 279; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 430) met de conclusies 
van de heer advocaat-generaal Gaushof van 
der Meersch. 
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op Mttikel 17 van voormelde besluitwet 
steunt (1). 

so Geen wetsbepaling richt in, noch mach
Ugt de Koning in te richten een admi
nistratief contentieus rechtscollege er
mede belast ]Gennis te nemen van de be
twistingen betreffende het recht dat een 
aangenomen bwrgm·lijke weerstander of 
een aangenomen. werkweigeraar steunt 
op a1·tikel 17 van de besl·ltitwet van 
24 december 1946 waarbij het statuut 
van de bttl·gerlijlGe weerstanders en 
werkweigeraars wo1·dt ingericht. 

4o De betwistingen betreffende het 1·echt 
dat een aangenomen btwgerlijlGe weer
stander of een aangenomen werkweige
raar steunt op artikel 17 van de beslttit· 
wet van 24 december 1946 :<!'ijn, wat de 
bevoegdheid betreft, aan dezelfde wette
lijlw rechtsregelen als de betwistingen 
in zaken van m'ilitaire opvorderingen 
onderworpen. 

5° Ter zake van militain~ opeisingen heeft 
de bijzondere bevoegdheid weUGe de 
vrederechter bij de wet van 12 mei 1927 
verleend is betrelclGing op de betwistin
gen waarbij enkel het bedrag van de 
vergoeding door de opeisende overhe·id 
verschuldigd te1· spralce staat; de ge
wone regels betreffende de bevoegdheid 
blijven van toepassing wanneer de be
twisting over het recht op een vergoe· 
ding loopt (2). 

(JESZURAN, '1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
DE VOLKSGEZONDHEID EN VAN RET GEZIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Herzien het arrest, op 
3 december 1956 (3) door de tweede kamer 
van het hof gewezen, waarbij aan aanleg
ger, Ismar Jeszuran, toelating is verle~nd 
om de Belgische Staat, vertegenwoord1gd 
door de Minister van volksgezondheid en 
van het gezin, te dagvaarden voor de te
rechtzitting van de veren'igde kamers van 
het hof van 9 januari 1957 ten einde van 
regeling van bevoegdheid en van rechts
gebied; 

Gelet op de artikelen 106 van de Grond· 
wet, 20 van de wet van 23 december 1946, 

(1) Zie de nota 1, blz. 517, in Bull. im PAsiC., 
1967, I, 516. 

(2.) Verbr., 22 april 1948 (A1-r~ T'erbr., 1948, 
blz. 233; Bull. en PASIC., 1948, I, 273); 14 de· 
cember 1950 en 9 maart 1951 (A,.,., T'e1·br., 
1951, blz. 196 en 393; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 222 en 4£4). 

(3) Zie dit arrest van 3 december 1956 
(supra, blz. 224; Bull. en PAsrc., 1957, I, 338). 

VERBR., 1957. - 21 

tot instelling van een Raad van State, 19, 
2°, van de wet van 25 maart 1876, 36! en 
365 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering; · 

Gelet op de dagvaarding welke op 14 de-· 
cember 1956 ten verzoeke van aanlegger 
en tot tenuitvoerlegging van voormeld 
arrest betekend is aan de Be1gische Staat, 
vertegenwoordigd door de Minister van 
volksgezondheid en van het gezin ; 

Overwegende dat aanlegger, die door de 
Commissie voor controle te Brussel als 
werkweigeraar aangenomen is, op grand
slag van artikel 17 van de besluitwet van 
24 december 1946 in 1953 voor het Oomite 
voor vereffening van de weerstandsgroe· 
peringen een aanvraag ingediend heeft 
met het doel herstel te bekomen van de 
stoffelijke schade welke hij beweert als 
werkweigeraar persoonlijk te hebben ge
leden om wille van zijn rechtstreekse ver
zetbedrijvigheid en naar aanleiding van 
door de bezetter. getroffen maatregelen; 

Overwegende dat deze aanvraag, welke 
door genoemd comite op 31 maart 1954 
verworpim is, daarna overeenkomstig de 
procedure betreffende de militaire opei
singen voorgelegd is aan de vrederechter 
van het eerste kanton te Brussel die zich 
bij vonnis van 4 november 1954 onbevoegd 
verklaarde om reden dat de aanvraag in 
haar principe betwist was en dat zij der
halve, de betaling beogend van 229.500 fr., 
een hoger bedrag dan dat van de gewone 
bevoegdheid van de vreclerechter, onder 
de bevoegdheid viel van de rechtbank van 
eerste aanleg ; 

Overwegende dat aanlegger de Belgi
sche Staat heeft doen dagvaarclen voor de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
welke zich bij 'vonnis van 1 april 1955 
insgelijks onbevoegd verklaard heeft, om 
de redenen dat de door aanlegger inge
diende aanvraag tot schadeloosstelling on
der de bevoegdheid viel van een adminis
tratief rechtscollege, het Oomite voor ver
effening van de weerstandsgroeperingen, 
dat geen wetsbepaling voorziet in een be
roep voor de rechtbanken der rechterlijke 
macht ten einde de door evengemelcl Co
mite gewezen beslissing te doen wijzigen 
en dat het beginsel van scheicling der 
machten zich ertegen verzette dat de 
rechtbank van de aanvraag kennis zou 
nemen; 

Overwegende dat op aanleggers beroep, 
tot vernietiging van de beslissing van 
31 maart 1954 van het Oomite voor veref- . 
fening waarbij hem zijn aanvraag tot 
schadeloosstelling ontzegcl was, de Raad 
van State bij arrest van g, maart 1956 het 
request afgewezen heeft, om de redenen 
dat voormeld Comite geen administratief 
rechtscollege is en dat de Raad van State 
niet bevoegd is om kennis te nemen van 
de weigering van de ministers of hun af
gevaardigden een vergoecling te betalen 
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w~arover kr~chtens de wet de I'echtban- · 
ken recht behoren te spreken, onder ver
wijzing naar de wet op de militaire op-
eisingen ; · 

Overwegende dat de beslissingen gewe
zen door de vrederechter, de rechtbank 
van eerste aanleg en de Haad van State in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat zij 
een negatief geschil van bevoegdheid en 
rechtsmacht doen rijzen dat de gang van 
het gerecht belemmert; 

I. Over het geschil van bevoegdheid : 

Overwegende dat artikel 17 van de be
sluitwet van 24 december 1946, waarbij 
het statuut van de burgerlijke weerstanc 
ders en werkweigeraars wordt ingericht, 
op welk artikel de aanvraag tot vergoeding 
gesteund is, bepaalt dat « de stoffelijke 
schade door de burgerlijke weerstandei·s 
en de werkweigeraars zelf of door hun 
ouders geleden, om wille· van hun recht
streekse verzetbedrijvigheid, of naar aan
leiding van door de bezetter getroffen 
maatregelen, zal worden vergoed op grand 
van de wet op de militaire opvorderin
gen >>; 

· Overwegende dat het Comite voor ver
effening van de weerstandsg1;oeperingen,' 
ingesteld bij het besluit van de Regent 
van 24 april 1947 en opnieuw georgani
seerd bij het koninklijk besluit van 10 juli 
1951, enkel ermede gelast is cc de verrich
tingen tot vereffening van de weerstands
groeperingen uit een financieel oogpunt te 
volgen >> (art. 1) en de aanvragen om ver
goeding te ondei·zoeken en na te zien 
cc met het oog op het overmaken ervan 
aan het Rekenhof >> (art. 3); 

Dat geen bepaling van voormelde be
sluiten aan het Comite voor vereffening 
de bevoegdheden van een contentieus 
rechtscollege verleent; 

Overwegende, bovendien, dat, naai· luid 
van artikel 94 van de Grondwet geen tot 
eigenlijke rechtspraak bevoegd' lichaam 
kan worden ingesteld dan uit kracht van 
een wet: 

Dat, al zijn bij de artikelen 9, 10 en 11 
van de besluitwet . van 24 december 1946 
commissies voor controle ingesteld, wa.ar
yan de _werking door de Koning gereg·eld 
IS en die ermede. belast zijn te bevinden 
of personen, die beweren de hoedanigheid 
van burgerlijke weerstander of werkwei-

. g~raar te hebben, deze hoedanigheid be
zitten, deze besluitwet en evenmin de wet 
van 24 juli 1952 waarbij zij aangevuld 
wordt, een administratief contentieus 
rechts~ollege oprichten of de Koning 
machbgen tot het oprichten van zulk col
lege dat ermede belast wu wezen kennis 
te nemen van de betwistingen betreffende 
bet recbt dat een aangenoinen burgerlijke 
weerstander of een aangenomen werkwei
,geraar op artikel 17 van de besluitwet 

steuilt; dat clit artikel integendeel .. naar 
de wet op militaire opeisingen verwijst; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat de zaak onder de bevoegd
heid van de hoven en rechtbanken valt; 

II. Over het verzoek tot regeling ·van 
rechtsgebied : 

Overwegende dat de bijzondere bevoegd
heid welke de vrederechter verleend is 
door de wet van 12 mei 1927, bij artikel17 
van de besluitwet van 24 december 1946 
toepasselijk gemaakt op de in dit' artikel 
bedoelde aanvragen, betrekking heeft op 
de betwistingen waarbij enkel het bedrag 
van de verschuldigde vergoeding ter 
sprake staat; dat de gewone regelen over 
de bevoegdheid opnieuw gelding krijgen 
wanneer de betwisting loopt over het 
recht op een vergoeding; 

Overwegencle dat nit het exploot van 
dagvaarding v·66r de rechtbimk van eer
ste aanleg en uit de vaststellingen van de 
aan het hof voorgelegde beslissingen 
blijkt, enerzijds, dat het geschil betrek
king had op aanleggers recht op een ver
goeding, waarbij verweerder betwistte 
dat de aangevoerde schade het gevolg was 
van aanleggers cc werkweigeraarschap >> 
en, anderzijds, dat het bedrag van de 
aanvraag 10.000 frank te boven ging; 

Overwegende, derhalve, dat de zaak on
der de bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg valt; 

Om die redenen, het geschil van be
voegdheid en van rechtsmacht regelend 
vernietigt het vonnis, op 1 april 1955 doo~ 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel gewezen en verwijst de zaak naar ge
melde rechtbank, anders samengesteld · 
.beveelt dat melding van onderhavig ar: 
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de vern~etigde beslissing; zegt dat de kos
ten van onderhavige aanvraag bij de kos
ten ten principale zullen worden gevoegd. 

9 januari 1957. - Verenigde kamers. -
Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, H. Neveu. - GelijlcMti
dencle conclusie, H. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei-
tm·, H. Simont. · 

1" KAMER. - 10 januari 1957 

1° SCHEJIDSGEJRECHT. - ScHEIDSRECH
TERLIJ:K REDING. - BEOORDELING VAN ZIJN 
DRAAGWIJDTE. - 0LAUSULE DIE VAN TOEPAS
SING IS OP DE GESCHILLEN DIE ALLEEN OVER 
DE UITLEGGING VAN EEN OVEREENKOMST LO
PEN. - HOF VAN BEROEP BIJ HETWELK.EEN 
VORDERING 'J'OT ON'l'BINDING VAN DIE OVEREEN
KOMS'J' AANHANGIG IS. - HOF VAN BEROEP 
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HETWELK DE OVEREEN.KOMST UITLEGT IN DE 
MATE DAT DE UITLEGGING NOODZAKELIJK IS 
OM DE GEGRONDHEID VAN DE VORDERING TE 
BEOORDELEN. - BINDENDE KRACHT VAN HET 
NIET MISKENDE SCHEIDSRECHTERLIJK BE
DING. 

20 HOOFDELIJKHEID. - HOOFDELIJK
HEID KRACHTENS OVEREENKOMST. - VERDE
LING TUSSEN SCHULDENAARS. - VORDERING 
TOT VR!JWARING DOOR EEN VAN DE HOOFDE
LIJKE SCHULDENAARS TEGEN DE · ANDERE IN
GESTELD. - VORDERING UITSLUITEND OP EEN 
CONTRAC'l'UELE FOUT GESTEUND, - GEEN 
VERBINTENIS 1'USSEN SCHULDEN;IARS. - VOR
DERING TOT VRIJWARING NIET GEGROND. 

1o Wanneer het hof van ber·oep beslist, 
zonder de bewoordingen er van te schen
den en dus op sattvereine wijze (1), dat 
het in een contract ingelaste scheids
r·echtedijk beding enlcel van toepassin.q 
is op de geschillen d·ie alleen ove·r de uit
legging van een overeenlcomst lopen, 
mislcent het niet de bindende lwacht 
van die clattsttle, door zelf de overeen
komst u.it te leggen in de mate dat de 
uitlegging nooflzalvelijlc is om fle ge
gr.ondheid van fle v66r het hof van be
roep hangende vor·dering tot ontbinding 
van die overeenlcomst te beoordelen. 

2o Wanneer twee sch·uldenaar·s hoojdelijlc 
jegeris een der·de veroor·deeld wm·den 
ingevolge de ontbinding van een over
eenlcomst, en wanneer·, bij een sott
vere·ine ttitlegging, de r·echter· om·deelt 
dat de vordering tot vrijwar·ing, door 
een van de sclwldenaars tegen de an
dere ingestelrl, uitsluitend op een con
t·ract·uele fattt van deze laatste jegens 
aanlegger· gesteund is, gmndt hij r·egel
matig en rechtvaard·igt hij wett·ig het 
verwerpen van die vot'der·ing door· vast 
te stellen dat, b·ij ontstentenis van een 
overeenlcomst tussen hen, veTweer·der 
jegens aanlegger geen oo•ntmctttele fottt 
heett lcttnnen begaan. 

(ONGENAE, T. CONSORTEN GORLE 
EN N. V. «CARDONE>>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het besheden 
arrest, op 9 jnli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1315 en 
1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1003 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet, 

(1) Verbr., 30 october 1930 (Bull. en PASIC., 

19SO, I, 345). 

eerste onderdeel, doordat het bestreden 
arrest geweigerd heeft de conclusies in te 
willigen waarbij aanlegger, gedagvaard 
op grondslag van de verbintenissen welke 
voor hem ontstaan waren nit het contract 
dat hem met de andere partijen verbond, 
het hof van beroep verzocht over het ge
schil geen nitspraak te doen voordat de 
nitlegging van dat contract, welke voor 
de oplossing van het geschil vereist was, 
en vooral de bepaling van de betekenis 
welke diende te worden gehecht aan de bij 
overeenkomst bedongen hoofdelijkheids
clansu}e aan een scheidsgerecht zou over
gelegd zijn, zoals het contract voor
schreef, dan wanneer een dergelijk voor
schrift aile kenmerken van een bepaling 
krachtens overeenkomst vertoont, het 
mitsdien bindend is en de rechter het dus 
behoort in acht te nemen, zonder dat hij 
vermag in kennisneming te treden van de 
betwiste uitlegging om de reden onder 
meer dat het voorwerp van de eis, hoewel 
die nitlegging noodzakelijk makend, ze te 
buiten gaat; tweede onderdeel, doordat 
het bestreden arrest aanleggers recht mis
kent in het bijzonder v<i<ir scheidslieden 
de aanspraken te doen gelden welke hij 
opwierp in de door hem tegen de partijen 
Gorl!~-Van Dyck ingestelde tegeneis, o.in 
de reden dat << hij ongetwijfeld die tegen
eis enkel snbsidiair ingesteld heeft en 
voor het geval dat de rechtbank zich be
voegd mocht verklaren om over de hoofd
vordering nitspraak te doen, doch dat, 
aangezien de rechter zich bevoegd heeft 
verklaard, hij diens onbevoegdheid niet 
meer kan opwerpen betreffende een eis 
welke hij, aanlegger, voor de rechter ge
bracht heeft )), dan wanneer het snbsi
diair karakter van deze eis, waarop het 
arrest zelf wijst, nonclzakelijkerwijze in 
zich sloot dat aanlegger zijn aanspraak 
op toepassing van de compromissoire 
clausule onbeperkt handhaafcle 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegenc1e dat, volgens het bestreden 
arrest, de litigieuze overeenkomst, die 
<< zeer complex >> is, in fine bepaalt dat 
« bij geschil tussen partijen over de nit
legging van de overeenkomst, twee 
scheidsrechters zullen beslissen >>; dat het 
arrest, zonder in dit opzicht aangevallen 
te zijn, erop wijst dat deze compromis
sale cia usule die van het gemeen recht 
afwijkt, strikt client nitgelegd en enkel 
van toepassing is op de geschillen die ai
leen over de nitlegging van de akte lopen; 
dat het tenslotte vaststelt dat de betwis
ting niet enkel over de nitlegging van de 
overeenkomst loopt, doch over de ontbin
ding, en tot de bevoegdheid van de ge
wone rechtbanken blijft behoren; 

Overwegende dat, in beginsel, de tot het 
berechten van een betwisting bevoegde 

l 
I 
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rechtbank insgelijks bevoegd is om over 
de tussengeschillen en de verweermidde
len uitspraak te doen; dat, bij ontsteiite
nis van een toepasselijk afwijkend heeling, 
het hof van beroep wettelijk · beslist heeft 
clat het de macht had de overeenkomst nit 
te leggen ten einde de omvang en cle aard 
van de verbintenissen der partijen · te be' 
palen, in de mate dat die uitleggingnood
zakelijk was om de gegronclheid van de 
eisen te beoordelen ; 
· Dat dit onderdeel van het midclel naar 

recht faalt; 
Over het tweede onclerdeel : 

Overwegende dat, aangezien het arrest 
zijn dispositief wettelijk gerechtvaarcligd 
heeft zoals hier te voren is gereleveerd, 
de redenen welke het « voorts ll laat gel
den als overtollig voorkomen; dat dit on
derdeel van het middel bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1213 tot 1216, 
1317 tot 1322 en 1382 tot 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, alsmecle van artikel 97 
van de Gronclwet, doordat, om de vorde
ring te verwerpen, door aanlegger . inge
steicl tegen verweerster sub B, de ven
nootschap Cardone, en strekkende tot het 
bekomen van vrijwaring, door die ven
nootschap, tegen de veroordelingen welke 
te zijnen laste mochten worden uitge
sproken omwille van de hoofdelijkheid, 
door verweerders s·nb A ingeroepen en op 
de door die vennootschap begane. zware 
fouten gesteund, welke Jouten tot het 
niet naleven van de op 27 augustus 1952 
met verweerders s·nb A gesloten overeen
komst hebben geleid, en om mitsdien de 
beslissing van de eerste rechter te be
vestigen waardoor de bijdrage van elke 
der medeschuldenaars voor de helft vast
gesteld is, het bestreden arrest zich ertoe 
beperkt heeft te verklaren dat « luidens 
de overeenkomst van 27 augustus 1952 er 
tussen Ongenae en de vennootschap 
J. Cardone generlei contractuele weder
zijdse verbintenis bestond, dat onder deze 
omstandigheden niet behoeft te worden 
nagevorst of de ontbincling van voormelde 
overeenkomst aan de font van de ene of 
de andere of van beiden tegeiijk te wijten 
is, dat, al heeft de totstandgekomen over
eenkomst tot gevolg gehad in hnnnen 
hoofde hoofdelijke en onsplitsbare ver
bintenissen in het leven te roepen, hier
nit geenszins voortvloeit dat zij tnssen 
hen andere verbintenissen zon hebben ge
schapen dan die welke van rechtswege 
sprniten nit de artikelen 1213 en 1214 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, waarbij de re
gelen der hoofdelijkheid krachtens over
eenkomst zijn bepaald, en dat geen enkele 
overeenkomst tussen Ongenae en de •'en
nootschap Cardone is gesloten om hun 

weclerzijdse verbintenissen te bepalen ll, 
cc clat die weclerzijdse verbintenissen ·onbe
paald gebleven zijn bij ontstentenis van 
wilsovereenstemming in dat opzicht; ··dat 
de complexiteit van de totstandgekomen 
overeenkomst het niet mogelijk maakt 
die verbintenissen aan de hand van het 
gebruik ·na te vorsen ll ; dan wanneer nit 
de wetsbepalingen betreffencle de ·hoofde
lijkheid krachtens overeenkomst geens
zins blijkt dat, waar geen overeimkoinst 
of geen gebrnik bestaat welke de betrek
kingen onder hoofdelijke medeschulde
naars beheersen, het omslaan noodzake
lijk moet geschieden elk voor zijn aandeel 
en dat, inzonderheid, om elks aandeel te 
ramen, het van belang is acht te slaan op 
zodanige omstandigheden als die welke 
aanlegger doet gelden en welke een der 
schnldenaars ten opzichte van zijn mede
schuldenaars verantwoordelijk maken, al 
ware het op delictneel gebied; dat het 
bestreden arrest derhalve ofwel de ·wette
lijke regelen betreffende het bijdragen tot 
de schuld onder hoofdelijke medeschulde
naars miskend heeft (schending van de in 
het midclel aangeduide bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek), ofwel nagelaten 
heeft te zeggen waarom het geen acht ge
slagen had op het middel, door aanlegger 
afgeleid nit de door de vennootschap Oar
done begane fonten die de schuld hebben 
doen ontstaan, en te kort gedaan heeft 
aan de plicht van de rechter zijn beslis
sing ri1et passende redenen te omkleden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat het middel enkel te
gen het arrest opkomt in zover het de vor
dering tot vrijwaring, door aanlegger te
gen de verwerende vennootschap inge
steld, verworpen heeft; dat nit de rede
nen van het arrest impliciet blijkt dat 
het di~ eis aanziet als uitsluitend gesteund 
op een contractuele font van de vennoot
schap . jegens aanlegger; dat deze uitleg
ging niet onverenigbaar is met de tekst 
der concl usies; 

Overwegende dat het arrest de liti
gieuze overeenkomst onderzoek~nd, vast- . 
stelt dat, al hebben aanlegger en de ven
nootschap door die overeenkomst allebei 
jegens ·verweerders hoofdelijke verbinte
nissen aangegaan, zij daarentegen jegens 
elkaar geen verbintenis aangegaan heb-
ben· · 
O~·erwegende dat het arresthieruit wet

telijk afieidt, tevens de conclusies passencl 
beantwoordend, dat, bij ontstentenis van 
een contractueel verband, de vennoot
schap jegens aanlegger geen contractuele 
font heeft 'kunnen begaan; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

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

10 jnnuari Hl57. - 1'• kamer. - TloOJ'zit
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -

Verslaggevet·, H. Sohiet. - Gelijlcltt:i
dende · conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaal. - Pleitet·s, HH. Demeur, De 
Bruyn en VanRyn. 

le KAMER. - 10 januari 1957 
1° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE ZA

KEN. - VoNNIS IN EERSTE AANLEG DOOR DE 
YREDERECH'l'ER GEWEZEN. - AR'l'IKEL 31 VAN 
RET WE'l'BOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS
PLEGING. - WETSBEPALING DIE VAN ARTI
KEL. 1() VAN HETZELFDE WE'l'BOEK SLECHTS 
'I'E:'< AANZIEN VAN DE YO.ORBEREIDENDE YON
NISSEN AFWIJKT. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VONNIS IN EERSTE AANLEG DOOR DE 
YHEDERECHTER GEWEZEN. - VONNIS WAAR
BIJ EEN PROYISIONELE YEROOHDELING IS UIT
ClESPROKEN.- VONNIS HETWELK G~EN YOOR· 
BEREIDEND VONNIS IS. - VoNNIS HE'l'WELK 
YOOR ONMillDELLI.TK HOGER BEROEP VATBAAR 
IS. 

1° Artilcel 31 van het Wetboelc van btw
gerlijlce rechtspleging wijkt van de bij 
artilcel 16 van hetzelfde wetboelc ge
stelde regel slechts af ten aanzien van 
de voor·bereidende vonnissen, weUce in 
eerste aanleg door de vreder·echter· ge
wezen zijn en waartegen eerst hager be
mep lean ingesteld worden na het e·ind
vonnis en geUjlctljdig met het hager be
roep hier·tegen (1). 

2" Daar het door de v·reder·echter in eer·
ste aanleg gewezen vonn·is, waarbij een 
provisionele ver·goeding ·is u-itgesp·rol•en, 
geen voor·bereidend vonnis is, is het 
voor onmiddellijlc hager· beroep vat
baar {2). 

(FR•EDERIC, T. Rl.JKSDIENST 
VOOR MAATSCHAPPELIJK ZEKERHEID.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1955 in boger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te V erviers ; 

(1) en (2) Raadpl. GARSONNET en 0EZAR-BRU, 
Traite de p1·ocedure civile, 3e uitg., bd. VI, 
nr 141, nota 5. 

Betreffende de door de rechtbank in eerste 
aanleg gewezen vonnissen, waarbij een pro-

Over het middel, afgeleid .uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de :Grand
wet, 31, 452, 473 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, doordat · het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb
ben dat « de heer vrederechter appellant 
veroordeeld heeft om provisioneel een som 
van 100.000 frank te betalen, welk bedrag 
lager was dan datgene dat hij schuldig 
was, hem voor het betalen van dat bedrag 
uitstel verleend heeft en de zaak voor het 
overige verwezen heeft naar de terecht
zitting van 15 september 1953, ten einde 
partijen in staat te stellen rekeningen op 
te maken welke grondiger zouden zijn be
sproken », beslist dat het hoger beroep 
·niet ontvankelijk is om de van mnbts
wege opgeworpen rec1en « dat ter zake 
geen tussenvonnis is gewezen hetwelk een 
bijbrenging van bewijs, een nazicht of een 
onde~·zoek zou gelast hebben, geen eind
vonms op t~ssengeschil is gewezen, geen 
onbevoegdherd van de eerste rechter, en 
dat derhalve de wettelijke voorwaarden 
voor de totzichtrekking ter zake niet ver
vuld waren )) ; eerste onderdeel, dan wan
neer de eerste rechter, door definitief te 
beslissen, zoals nit de tekst zelf van het 
pestreden v_onnis blijkt, dat aanlegger 
aan het regime der maatschappelijke ze
kerheid onderworpen was en dat hij dien
volgens tot het betalen van bijdragen was 
gehouden, in een door bepalingen van 
openbare orde beheerste materie een be
slissing had gewezen welke niet enkel een 
vaststaand vooroordeel inhield, doch 
waardoor bovendien definitief uitspraak 
werd gedaan over een element dat de 
grond der betwisting uitmaakte, zodat het 
door aanlegger in verbreking ingestelde 
hoger beroep niet meer niet ontvankelijk 
mocht worden verklaard, zelfs in de on
derstelling dat de wettelijke voorwaarden 
voor de totzichtrekking ter zake niet ver
enigd waren, deze laatste beschouwing 
voortkomend uit een onbetwistbare ver
warring tussen de omstandigheden waarin 
een partij hoger beroep kan instellen en 
die waarvan de macht van de rechter in 
hoger beroep een zaak tot zich te trekken 
afhangt ; tweede onderdeel, dan wanneer 
de rechter over de grond, door te beslis
sen, enerzijds, dat « ter zake geen tussen
vonnis gewezen is waarbij een nazicht of 
een onderzoek zou zijn gelast ... )), na vast
gesteld te hebben dat de eerste rechter de 

visie toegekend wordt, zie artikel 451 van bet 
W etboek van bur.gerlijke rechtspleging. 

Betreffende het begrip van voorlopig vonnis, 
raadpl. verbr., 6 februari 1930 (Bull. en PASIC. 
1930, I, 87, met de conclusies van de procureur: 
generaal Paul Leclercq}, alsook de nota R. H. 
onder verbr., 7 juli 1941 (A1·-r. YerbT., 1941, 
biz. 166; Bull. en PASIC., 1941, I, 278). 
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zaak verdaagd beeft << ten einde partijen 
in staat te stellen rekeningen op te rnaken 
welke grondiger zouden zijn besproken. )), 
en anderzijds, dat bet boger beroep met 
ontvankelijk is op de grond dat « de wet
telijke voorwaarden voor de totzicbtrek
king ter zake niet vervuld zijn )), de rech
ter over de grond zijn beslissing in te
genstrijdige en dubbelzinnige termen ge
motiveerd heeft : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de door verweer
der ingestelde vordering strekt tot veroor
deling van aanlegger tot het betalen van 
142.452 frank uit hoofde van bijdragen 
aan de Maatschappelijke zekerbeid, -
welke sorn in voortzetting der zaak tot 
134.226 frank verlaagd is, - alsmede van 
de verwijlintresten; dat aanlegger het be
drag der litigieuze bijdragen betwist; dat 
de vreclerechter van het kanton Verviers 
aanlegger veroordeelcl heeft om provi
sioneel de som van 100.000 frank te beta
len en de zaak op een latere terechtzitting 
verd_aagcl beeft ten einde partijen in staat 
te stellen de rekeningen op tegenspraak 
en met nauwkeurigheid op te maken; clat 
het bestreclen vonnis op door aanlegger in
gestelcl hoger beroep beslist beeft dat dit 
boger beroep niet ontvankelijk was om 
de in het rnicldel aangehaalde reclen ; 

Overwegende dat artikel 16 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
de termijn tot instelling van boger beroep 
tegen de contraclictoire vonnissen van de 
vreclerechters bepaalt op een rnaand vanaf 
de betekening ervan ; 

Overwegende dat artikel 31 van bet
zelfde Wetboek van deze regel uitsluitend 
afwijkt ten aanzien van de voorberei
dende vonnissen waartegen eerst boger 
beroep kan ingesteld worden na het eind
vonnis en gelijktijdig met het boger be
roep biertegen; 
· Overwegende dat het beroepen vonnis, 
waarbij een provisionele veroordeling is 
uitgesproken, geen voorbereidend vonnis 
is; dat het bestreclen vonnis, door te be
slissen, om de in het middel aangehaalde 
reclen, clat het door aanlegger ingestelde 
hoger beroep niet ontvankelijk is, der
halve artikel 31 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering geschonclen 
heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is; 

Om die redenen, en zoncler het tweecle 
onderdeel van bet rnidclel te onderzoeken, 
verbreekt bet bestreden vonnis; beveelt 
clat melding van onderhavig arrest zal ge
rnaakt worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, in 
boger beroep uitspraak doende. 

10 januari 1957. -1e kamer.- Voorzit. 
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver
slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. 
- Gelijlclttidende concl-usie, H. R. De
lange, aclvocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Ryn en De Bruyn. 

1• KAMER. II januari 1957 

VERJARING. BuRGERLIJKE ZAimN. 
S'l'UI1'ING VAN DE VERJARING DOOR EEN DAG
VAARDING. - DUUR VAN DE S'fUI'fiNG.- RE
GEL VAN 'fOEPASSING OP DE VERJARING VAN DE 
RECH'fSVORDERINGEN DIE Ul'f EEN POLIS VAN 
LANDVERZEKERING ONTSTAAN. 

In btwgeTlijlce zalcen, behoudens atwij
lcende wetsbepaling, vet·lengt zich de 
stwlting, bij dagvaard·ing, van een 
rechtsvordering tot het afslttiten van de 
aanleg; van die regel wordt niet afge
welcen in zaken van verjaring van de 
vorcleringen die ttit een polis van land
vet·zeke?·ing ontstaan (1). (Burg. Wetb., 
art. 2244; wet van 11 juni 1874, art. 32.) 

(ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING, 'f. OOR· 
LOGSRISICO'S OP VASTE BODEM, 1'. ECH'l'GE
NOO'f MES'fDAG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 januari 1955 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent; 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 32 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen, 2244 en 
2246 van bet Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, cloordat het bestreden 
vonnis, alhoewel het releveert dat twee 
dagvaardingen v66r de rechter te voren, 
in 1946 en in 1949, aan verweerders waren 
betekend geweest, beslist da t die dagvaar
dingen « slechts een nieuwe terrnijn van 
drie jaar hebben doen lopen, dewelke 
eveneens reeds verstreken was bij het in
stellen der vordering )), en, om die reclen 
de eis, waarvan de rechtbank rnoest ken
nis nemen, verjaard en, bijgevolg, niet 

(1) DE PAGE, bd. VII, nrs 1210 en ·1211, en 
Complement, bd. IV, blz·. 121; DEKKERS, bd. I, 
nr 1556; PLANIOL en RIPERT, bd. VII, nr 1369; 
Repa•·t. pmt. d•·. belge, vo Prescription en ma
tie?·e civ-ile, nr 298; verbr. fr., 14 november 
1899 (Sirey, 1901, I, 289). 

Aangaandfl het uitwerksel van de afstand op 
de stuiting Ivan de verjaring, raadpl. verbr., 
4 februari 1952 (A•·•·- Verbr., 1952, biz. 302; 
Bull. en PAsrc., 1952, I, 349). 
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ontvankelijk verklaart, dan wanneer het 
stnitend uitwerksel van een dagvaarding 
vo6r de rechter zich verlengt tot het af
slniten van de aanleg, zodat een: nieuwe 
verjaring, gebeurlijk, slechts zal begin
nen te lopen op de dag van de afslt1iting; 
clat de dagvaardingen van 1946 en 1949 
clus geen nieuwe verjaring van drie jaar 
llebben doen lopen, en het bestreden von
nis, door de vordering van aanlegster ver
jaard te verklaren, zonder de datums te 
preciseren :waarop de door de exploten 
van 1946 en 1!t49 ingeleide aanleggen zou
den afgesloten geweest zijn, niet overeen
komstig de wet gemoti veerd is en llet hof 
niet toelaat de wettelijklleid van het dis
positief te beoordelen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
Yan de rechter blijkt dat de door aanleg
ster ingestelde. vordering strekt tot de be
taling door verweester van de over de 
jaren 1944 en 1945 verschuldigcle bijdra
gen, omslagen en intresten, in totaal 
16.fi58 fr. 70, hoofdens een contract van 
onrlerlinge verzekering·; 

Overwegende dat het vonnis het middel 
door verweerders afgeleid uit de verja
ring van de vorderingen die uit een verze
keringspolis voortvloeien inwilligt en de 
Yorclering niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat om die bij artikel 32 
van de wet op de verzekeringen voorziene 
verjaring als verkregen te beschouwen · 
llet vonnis beslist dat door de verjaring 
te stuiten, de clagvaarclingen aan ver
weerster in 1946 en 1949 betek~nd slechts 
een nieuwe termijn van drie jaar: hebben 
doen !open, welke reeds verstreken was 
bij het inleiden van cle aanleg in april en 
mei 1954; 

Overwegende clat, wanneer .het stuitend 
uitwe~·ksel van de verjaring aan de dag
vaarclmg wettelijk erkend wordt, clit ge
volg voortduurt, - behondens afwijkende 
wettelijke bepalingen, vreemd aan het on
cl~rhavig geval, - tijdens de aldus inge
leicle aanleg, zodat de nieuwe verjaring 
slechts werkelijk begint te lopen na het 
sluiten van die aanleg; 

Overwegende dat, bij gebrek aan vast
stelling van het ogenblik waarop werden 
gesloten de aanleggen ingeleid bij in 1946 
en 1949 betekencle clagvaardingen, waar
van door de rechter wordt aangenomen 
dnt zij cle verjaring hebben gestuit, de be
streclen beslissing aan het hof niet toelaat 
nn te gaan of de op die wijze gestuite 
verjaring wettelijk verkregen was v66r 
het inleiden van de nienwe aanleg · 

Dat het middel gegrond is; ' 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van on
<lPrhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietig·de beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten; ver-

wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde. · 

11 januari 1957. - 1" kamer. - Voo1·zit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van 
Beirs. - GelijlcZ1ddende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. De Bruyn. 

1" KAMER. - II januari 1957 

1° ERFDIENSTBAARHEID. AK'fE 
WAARBIJ WORDT BEDONGEN EEN (( LOSWEG ll 

TEN BEHOEVE VAN AANLIGGENDE EIGENDOMMEN 
TE VESTIGEN. - BETEKENIS VAN RET WOOED 
<< LOSWEG ll. 

2° EIGENDOM. - J\IIEDEihGENDOM. - GE
MEENZAAM OPRICHTEN EN ONDERHOUD VAN EEN 
<< LOSWEJ ll DOOR AANLIGGENDE EIGENAARS. -
BI.JDRAGE VAN EGKEEN DER EIGENAARS BIJ DE 
BEDDING VAN DE WEG. - ARREST HE'l'WEill 
UIT DIE BESTANDDELEN AFLEIDT DAT AL DE EIGE
NAARS MEDEEIGENAARS VAN DE WEG ZIJN. -
WET'l'ELIJKE AFLEIDING·. 

1 o W anneer doo1· een alcte bedongen wordt 
een « losweg ll ten behoeve van aanlig
gende eigendommen te vestigen, lean 
1tit dat enlcel wooTd niet afgeleid woT
den dat de aanliggende eigenaars niet 
medeeigenaa1·s van de weg zonden zijn, 
noch dat de alcte slechts een erfdienst
baa1·heid van dooTgang in het leven zou 
roepen (1). 

2° U'it cle omstan.d.igheicl cla.t een « los
weg ll, krachtens een tussen aanliggende 
e·igenaa1·s gesloten ove1·eenlcomst, ge
meenzaanL opge1··icht en oncle1·ho1tden is 
doo1· bijclrage van elkeen cler eigenaaTs, 
zowel wat cle beclcling van cle weg, als 
wat de lcosten van 01J1'ichting en onrle·r
houd betTett. lean cle TechteT wettel'ijk 
ajteiden <lett al cle ctanliggencle ei genaars 
meclei!igenaars van becloelcle weg zijn. 

(VERTOMMEN, T. COLINE'f.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het ·bestreden 
vonnis, op 21 juni 1955 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; ' 

Gelet op het middel, afgeleid nit de 

(1) Raadpl. verbr., 2 november 1944 (Arr. 
T'eTb1·., 1945, blz. 24; B1tll. en PASIC., 1945, I, 
21, met de nota 1); 9 october 1953 (A1·r. T' erb1·., 
1954, blz. 85; Bull. en PASIC., 1954, I, 97). 
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schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek, betreffende 
het geloof aan de akten verschuldigd, 
637, 639, 686, 687, 691, 692, 697, 698, 699, 
700, 701, 702, 706 en 707 van het hetzelfde 
wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
het geloof miskennend dat is verschul
digd aan de akte van 24 juli 1913, beslist 
dat de cc losweg >> waarop verweerster 
zich beriep geen erfdienstbaarheid uit
maakt en, bijgevolg, afdeling IV van het 
hoofdstuk II van titel IV van het Burger
lijk Wetboek er niet toepasselijk op is 
en beslist dat de door eisers ingeroepen 
verwerving, door verjaring, van de grond 
van die losweg stuit tegen artikel 2230 
van het Burgerlijk Wetboek en znlks doet 
door een onderscheid te maken tussen 
een erfdienstbaarheid van overweg en een 
cc losweg ll, dit laatste begrip zijnde, vol
gens de rechters over de grond, cc een 
private wegenis >> die over meerdere erven 
loopt welke er baat bij hebben en die ge
vestigd wordt door het in gemeenschap 
brengen van eigen grondbezitting, dan 
wanneer de bepaling van de akte van 
24 juli 1913 geen in gemeenschap brengen 
voorziet, maar, door te bepalen cc dat de 
kopen 150, 151, 157 tot en met 165, 208 en 
209 elkander wegenis znllen geven over 
die kopen naar de Boterlaarbaan langs 
een weg van 12 meters breedte lopende 
bij halve breedte op die kopen ll, ontegen
sprekelijk alleen een erfdienstbaarheid 
van doorgang tot stand bracht die het 
moest toelaten aan de verschillende eige
naars, wier erven niet aan de Boterlaar
baan grensden, doorgang te nemen over 
cle erven van de eigenaars die er het 
dichtst bij gelegen waren, zodat eisers, 
eigenaars van percelen 1GO en 151, slechts 
ertoe gehonden waren een doorgang te 
verzekeren aan de percelen 165, 164, 163, 
202 en 201, eigendom van verweerster, 
zodat wel, in strijd met wat het vonnis 
aam1eemt, door ongebrnik gednrende der
tig jaar de erfdienstbaarheid van ver
weerster overeenkomstig artikel 706 van 
het Burgerlijk W etboek te niet · is ge
gaan: 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, afgeleid nit het niet-overleggen van 
de akte van 24 jnli 1913 waarvan, volgens 
het middel, de bewijskracht zon geschon
den zijn : 

Overwegende, enerzijds, dat bij het ver
zoekschrift is gevoegd een regelmatig af
schrift van de akte van 7 mei 1923 ho)l
dende vaststelling van de koop door 
aanlegster van een perceel waarover de 
betwiste weg loopt ; 

Dat die akte niet alleen verwijst naar 
de in het middel bedoelde akte van 24 juli 
1913 maar tevens de beclingen ervan be
treffende die weg letterlijk overneemt; 

Dat het die bedingen zijn, waarvan de 
inhond door de bestreden beslissing wordt 
weergegeven, die, volgens het middel, 
werden miskend; · 

Overwegende, anderzijds, dat eveneens 
bij het verzoekschrift is gevoegd een re
gelmatig afschrift van de akte van 8 sep
tember 1936 houdende vaststelling van de 
koop door aanlegger van een ander per
ceel waarover de betwiste weg loopt; 

Dat die akte verwijst naar dezelfde in 
het middel bedoelde akte van 24 juli 1913; 

Overwegende, dienvolgens, dat de grond 
van niet-ontvankelijkheid niet kan wor
den ingewilligd ; 

Over het middel : 

Overwegende dat de rechter over de 
groJ,ld moest beslissen of, zoals door aan
leggers werd staande geho.uden, de bij de 
akte van 24 jnli 1913 vastgestelde overeen
komst een erfdienstbaarheid van overweg 
ten laste van de percelen, eigendom van 
hun rechtsvoorgangers, en ten bate van 
de percelen, eigendom van de l'echtsvoor
ganger van verweerster, heeft gevestigd 
ofwel, integendeel, of, zoals door dez~ 
laatste werd beweerd, die akte een mede
eigendom van cle betwiste weg heeft doen 
ontstaan; 

Overwegende dat, volgens de akte van 
24 jnli 1913,, cc De kopen 150, 151, 157 tot 
en met 165, 208 en 209 zullen elkander 
wegenis geven over die kopen naar de 
Boterlaarbaan langs een weg van 12 me
ters breedte, lopende met halve breedte 
op die kopen ll, en verder cc De loswegen 
van 12 meters breedte lopende van de Bo
terlaarbaan naar de Vaartweg zullen ge
maakt en onderhonden worden door de 
kopers der kopen waarop die loswegen 
lopen, ieder voor zoveel delen als hij ko
pen bezit >>; 

Overwegende dat nit het woord cc los
weg >> niet noodzakelijk hetzij het bestaan 
van een erfdienstbaarheid, hetzij dit van 
een medeeigendom kan worden afgeleid ; 

Dat, stennend op de samenhang van de 
bepalingen betreffende de weg, de rechter 
over de grond het bestaan van een mede
eigendom heeft afgeleid uit het gemeen
zaam oprichten van de weg, door koops
gewijze bijdrage van grondoppervlakte en 
kosten van uitvoering en onderhond; 

Dat die gemotiveerde interpretatie van 
de akte met de termen ervan niet over
enigbaar en, derhalve, souverein is; 

Dat het middel niet gegrond is; 

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

11 januari 1957. -1:0 kamer. - VooTzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waar
'nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Belpaire. - Gelijl"luidende conclusie, 
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H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Van Leyn
seele en della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - ll januari 1957 

1o HUUROVEREENKOMST. - LAND
PACHT. - RECHT VAN DE VERPACHTER AAN 
DE PACHT EEN EINDE TE MAKEN IN DE LOOP 
VAN DE TWEEDE TERMIJN VAN INGEBRUIKNE
MING VAN NEGEN JAAR. - ·BEDING IN DE 
HUUROVEREENKOMST VEREJST. - .A.FWI,J
KING BETREFFENDE DE OP 8 AUGUSTUS 1951 
LOPENDE PACHTEN. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
NIEUW MIDDEL. - BURGERLIJKE ZAREN. -
~IDDEL W AARBIJ DE BIJ DE BESTREDEN BE
SLISSING AAN EEN WETSBEPALING GEGEVEN IN
TERPRETATIE GECRITISEERD WORDT. - GEEN 
NIEUW MIDDEL. 

3o HUUROVEREENKOMST. LAND-
PACHT. - RECHT VAN DE VERPACHTER AAN DE 
PACHT EEN EINDE TE MAKEN ZOALS BEPAALD 
BIJ ARTI'KEL 20, II, LID 5, VAN DE WET VAN 
7 JULI 1951. - 0NTBINDING DIE TE ALLEN 
TIJDE IN DE LOOP VAN DE TWEEDE TERMIJN 
VAN lNGEBRUIKNEMING VAN NEGEN JAAR KAN 

' GESCHIEDEN. - 0PZEGGING DIE IN DE LOOP 
VAN DE EERSTE INGEBRUIKNEMING DOOR DE 
VERPACHTER WORDT BETEKEND, MAAR SLECHTS 
IN DE LOOP VAN DE TWEEDE 'L'ERMIJN VAN IN
GEBRUIKNEMING AAN DE HUUROVEREENKOMST 
EEN EINDE STELT. - REGELMATIGE OPZEGGING. 

1o Het vijfde lid van aJ"t'ilcel 20, II, van 
rle wet van 7 j'nli 1951, al vet·wijst het 
naar artilcel 1774, paragt·aaf 2, II, van 
het Bur,qerlijk Wetboelc, ~vijlct van deze 
laatste wetsbepaling af, ten opziohte 
van de op 8 ang'llstus 1951 lopende paoh
ten, inzondet·heid do01·dat het n·iet vet·
eist dat het t·eoht van de verpaohtet· 
aan de pacht een einde te maken in de 
loop van de tweede termijn van inge
bntikneming van negen jaat· in de hmw
overeenkomst zou bedongen zijn. 

2° H et middel waarbij de bij de best·reden 
beslissing aan een wetsbepaling gege
ven interpretatle georitiseerd wordt is 
geen nieuw .mid del en is . derhake ont
vankelijlc (1). 

3o Het vijfde lid van artilcel 20, II, het
tvelk in de ovet·gangsbepalingen van de 
wet van 7 j1tli 1951 opgenomen is, dooT 
te ·bepalen dat de kmohtens de voot·
gaande alinea's van een tweede termijn 

(1) Vm·br., 16 februari 1951 (Arr. Yertn·., 
1951, blz. 330; B"ll. en PASIC., 1951, I, 391, 
met. de nota 1, biz. 392). 

van negen jaar herniettwde paohten te 
allen tijde kunnen worden opgezegd 
door de verpaohter, onder de voorwaar
den en modaliteiten bepaald bij arti
lcel 1774, paragraaf 2, II, 'Qan het Bm·
gerlijk Wetboek, laat de verpaohtm· toe, 
zelfs in de loop van de eerste termijn 
van ingebrnikneming, aan de paohter 
opzegging te betelcenen, mits hier
door sleohts in de loop van de tweede 
termijn van negen jaar aan de huur
ovet·eenkomst een einde gemaakt wordt. 

(VAN RENTERGHEM, 'f. VAN WALLEGHEM.) 

AltREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
an·est, op 27 mei 1955 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te K;ortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 20 'van de wet van 7 juli 
1951 houdende wijziging van de wetgeving 
betreffende de landpacht, inzonderheid 
van alinea's 1 en 5 van nummer II van dit 
artikel, alsmede van de artikelen 1774, pa
ragraaf 2, nummer II, alinea 1, en inzon
derheid alinea 2, en, voor zoveel nodig, 
1775, inzonderheid alinea's 1 en 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, 
doordat de aangevochten beslissing, om de 
geldigverklaring der aangezegde opzeg
ging te weigeren, de toepassing van ge
noemd artikel 20 van de hand wijst om 
reden dat artikel 1774, paragraaf 2, num
mer II, van het Burgerlijk Wetboek 
« veronderstelt dat in de pacht voorzien 
werd dat de verpachter het recht zal 
hebben in de loop van de eerste ingebruik
neming en in de loop van de wettelijke 
verlengingstermijn een einde te maken 
aan de pacht en dat in kwestieuze pacht 
dat recht niet voorzien werd 11, dan wan
neer genoemd artikel 20, nummer II, ali
nea 5, ofschoon verwijzende naar arti
kel1774, paragraaf 2, nummer II, voorziet 
dat de pachtovereenkomst te allen tijde 
mag opgezegd worden door de verpachter, 
zelfs bij gebreke van schriftelijk beding; 
vandaar schending van genoemd arti
kel 20, inzonderheid van zijn nummer II, 
aline a 5; tweede onderdeel, doorda t het be
streden vonnis, om te weigeren de kwes
tige geldigverklaring krachtens genoemd 
artikel 20 toe te staan, beslist dat « zoals 
hierboven reeds gezegd, de opzegging die 
betekend werd in de loop van de eerste 
ingebruikneming niet gedaan werd over
eenkomstig artikel 1775 van het Burger
lijk Wetboek; clat bijgevolg artikel 1774 
van het Burgerlijke Wetboek, para
graaf 2, nummer II, alinea 2, niet toepas
selijk is daar dit artikel slechts toepasse
lijk is op een opzegging die betekend werd 
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in de ioop van. de .wettelijke verlengings
termijn van negen jaar:JJ, in de voor
gaande overwegingen nacler bepalend cc dat 
naar luid van. artikel 1775, niettegen
staande elk strijclig becling, of gebruik, de 
pacht van landeigendom, waarvan de 
duur wordt bepaald, door de wet of door 
de pacht,· slechts een eincle neemt mits op
zegging van ten minste twee jaar v66r 
het verstrijken ervan; clat in onclerhavig 
geval geen opzegging gegeven wercl twee 
jaar v66r 1 december 1953 ll, terwijl het 
bij gemeld artikel 20 en bij artikel 177 4, 
paragraaf 2, nummer II, ingerichte recht 
van overname mag worden uitgeoefend · 
mits een opzegging van twee jaar, onge
acht de verstrijkingsdatum van de pacht; 
vandaar schending van artikel 1774, pa
ragraaf 2, nummer II, alinea's• 1 en 2, 
van het Burgerlijk Wetboek; vandaar 
schending van gemeld artikel 20 inzon
derheid nummer II, alinea 5, en v~m arti
kel 1775 van het Burgerlijk Wetboek; 
derde onderdeel, doordat het bestreden 
v~:muis, om te weigeren de kwestige opzeg
gmg krachtens genoemd artikel 20 geldig 
te verklaten, beslist dat c< artikel1774 van 
het Burgerlijl~ W etboek, paragraaf 2, 
nummer II, almea 2, niet toepasselijk is 
daar dit ar~ikel slechts toepasselijk is op 
een opzeggmg die betekend werd in de 
loop van de wettelijke verlengingstermijn 
van negen jaar ll, dan' wanneer gemeld 
alinea van artikel1774 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat de verpachter c< de 
pacht kan opzeggen in de loop van de 
wettelijke verlengingstermijn van negen 
jaar ll, dit wil zeggen << verbreken )), zoals 
wordt gepreciseerd door de wettelijke 
Franse tekst, die uitdrukkelijk het woord 
« resilier )) gebruikt, zodat de opzegging 
om zelf het gepachte goed in bedrijf te 
nemen geldig mag gedaan worden te al
~en tijde mits een wachttijd van twee 
,1aar; vandaar schending van artikel1774 
paragraaf 2, nummer II alinea's 1 en 2' 
van het Burgerlijk Wetboek, en van arti~ 
kel 20, inzonderheid nummer II alinea 5 
van de wet van 7 juli 1951 : ' ' 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerder op 8 mei 1946 
een pacht gesloten had voor een termijn 
van negen jaar en zes maanden, die op 
1 december 1955 verstreek· 

Dat aanlegger aan verw~ercler op 22 juli 
1954 opzegging gaf tegen 1 december 1S56 
te~. einde zelf het gepachte goed in be: 
dnJf te nemen; 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegende dat artikel 1774, para
graaf 2, II, van het Burgerlijk .Wetboek, 
- om het even of het de eerste ingebruik
neming g~ldt (lid 1) of de tweede (lid 2) 
- opzeggmg van de pacht door de ver
pachter, die het gepachte goed zelf in be-

drijf wenst te nemen, enkel toesfaat ii~
dien de partijen nopens zodanig recht in 
de pacht zijn overeengekomen; · 

Overwegende echter dat artikel 20 van 
de wet van 7 juli 1951, hetwelk voor de 
op het ogenhlik van de inwerkingtreding 
dier wet lopende pachten zekere over
gangsbepalingen bevat, door lid 5 van 
nummer II uitdrukkelijk van voormeld 
artikel 1774, paragraaf 2, II, lid 2, af
:wijkt,. en bepaalt dat de voor een tweede 
terniijn van negen jaar hernieuwde pach
ten c< zelfs bij gebreke van schriftelijk be
ding ll · te allen tijde door de verpachter 
zullen kimnen worden opgezegd, onder de 
voorwaarden en modaliteiten, bepaald bi.j 
artikel 1774, paragraaf 2, II, betreffeiide 
de tweede termijn van negen jaar; 

Overwegende dm·halve dat, door te b.e
slissen dat artikel 20, II, lid 5, van de 
wet van 7 juli 1951 in onderhavig geval 
niet toepasselijk is omdat het verwijst 
naar artikel 1774, paragraaf 2, II, van 
het Burgerlijk Wetboek, hetwelk een 
schriftelijk heeling eist, het bestreden 
vonnis gemelde ·wetsbepalingen geschon
den heeft; 

Gelet op het tweede en het derde onder
deel : · 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder opgeworpen en 
door hem afgeleid uit de nieuwheid van 
het middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat aanlegger zich vermag te be
roepen, noch op artikel 1774, paragraaf 2, 
II, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat die bepaling een opzegging, bete
kend tijdens de tweede ingebruikneming 
van negen jaar, eist, noch op artikel 20, 
II, lid 5, van de wet van 7 juli 1951 het
welk naar de eerste van die bepalingen 
verwijst; 

Overwegende dat het tweede en het 
derde onderdeel van het middel, welke die 
uitlegging van voormelde bepalingen cri
tiseren, mitsdien geen nieuw middel uit
maken; 

Overwegende dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan slagen; 

Over het middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na erop te hehben gewezen dat de opzeg
ging is gegeven geworden v66r 1 decem
ber 1H55, op welke dag een nieuwe pacht 
van negen jaar moest ingaan overeen
komstig artikel 20, II, lid 1, v~n de wet 
van 7 juli. 1951, verklaart dat bewuste op
zeggmg met voor deze tweede ingebruik
neming kan gelden, omdat zij niet in de 
loop ervan is hetekend; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
tegen de tekst van artikel 20, II, lid 5, 
:'an voormelde wet indruist; dat die tekst 
Immers bepaalt dat de aldus hernieuwde 
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lopende pachten << te allen tijde » door de 
verpachter kunnen worden opgezegd, dit 
is dus, onder meer, tegen een datum 
welke verschijnt in de loop van de eerste 
twee jaar van de hernieuwde pacht, het
geen insluit dat de betekening van de op
zegging, aanvangspunt van de bij artike
len 1774, paragraaf 2, II, lid 2, en 1775 
gestelde termijn, ge1urende de eerste in
gebruikneming mag geschieden; 

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 verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, zetelende in ho
ger beroep. 

11 januari 1957. - 1'6 kamer. - Voo1·
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. V m·slaggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende aonalnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens 
en Ansiaux. 

2e KAMER. - 14 januari 1957 

1° HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN 
VERWI.JZING. - VOORZIENING GEDAAN BINNEN 
TIEN VRIJE DAGEN VANAF DE BETEKENING VAN 
RET ARREST. - 0NDERZOEK DOOR RET ROF. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. - VER
ZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSSTELLING. 
- BESCRULDIGDE DIE VAN DE FORMALITEITEN 
AFGEZIEN HEEFT, WELKE BIJ ARTIKEL 4 VAN 
DE WET VAN 20 APRIL 1874 BEPAALD ZIJN. -
ARREST GEWEZEN ZONDER . DAT AAN DE RAADS
MAN VAN DE BESCRULDIGDE RET BI.J DE WET 
VOORGESCRREVEN BERICRT GEGEVEN IS. -
WE'l'TELIJKHEID. 

1° Het hot Vfll"wm·pt de voorz·iening door 
de besalw.ldigde tegen het an·est, waa1;
bij hij naar het hot van assisen wordt 
ve1·wezen, i1igesteld v66r het verstl"ijken 
van de tiende vrije dag vanat de bete
lcen·ing van het an·est, ~vanneer dit ar-
1"est geen enlcele sohending van de wet 
bevat en met geen enlcele nietigheid be
hept is, waarvan het onde1·zoelc, in de 
staat van fle · zaalc, aan het hot onde1·
worpen wo1·dt (1). 

2° Wanneer de besahu.ld·igde verlclaa1·d 

(1) Verbr., 3 mei 1948 (A•·•·. T'erbi'., 1948, 
biz. 246; Bull. en PAsrc., 1948, I, 288, met de 
nota 1); 2 mei 1955 (Bull. en PASIC., 1955, 
I, 940). 

heett at te zien van aUe pleegvormen 
voorzien bij artilcel 4 van de. wet van 
20 april 1874, worden noah de artilce
len 4 en 7 van d·ie wet, noah de reahten 
van de verded·iging gesahonden door 
het arrest waarbij over een verzoelc tot 
voorlopige invrijheidsstelling ·wordt uit
spraalc gedaan zonder dat aan de raads
man van de besahuldigde het bij die 
wetsbepalingen voorgesahreven beriaht 
gegeven is geworden. 

(VEECKMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden ar
resten op 9 october en 20 november 1956 
gewezen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van beroep te 
Gent; 

I. Wat de voorziening betreft tegen hgt 
arrest van 9 october 1956 : 

Over het enig middel afgeleid nit de 
schending van artikel 299 van het Wet
boek van strafvordering, alinea 1, omdat 
het feit ten laste gelegd aan de beschu1-
digde niet als misdaad gekwalificeerd 
wordt door de wet : 

Overwegende dat het feit, wegens het
welk aanlegster naar het hof van assisen 
verwezen werd, onder toepassing valt van 
de artikelen 66, 67, 69, 393, 394, 396 en 80 
van het Strafwetboek, en krachtens die 
wetsbepalingen met criminele straffen be
teugeld wordt; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkele schencling van de wet bevat 
en met geen enkele nietigheid behept is, 
waarvan het onderzoek, in de huidige 
staat van de zaak, aan het hof onderwor
pen wordt ; 

II. Wat de voorziening tegen het arrest 
van 20 november 1956 betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 en 7 van de wet 
van 20 april 1874 gewijzigd door de wet 
van 29 juni 1899, doordat, op vordering 
van de procureur-generaal bij het Hof 
van beroep te Gent, die van ambtswege 
een vraag tot voorlopige invrijheidstelling 
van aanlegster had ingediend, de zaak op
geroepen werd v66r het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, zonder 
dat de raaclsman van aanlegster verwit
tigd werd, overeenkomstig hogeraange-

, haald artikel 4 : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lfngen van het bestreden arrest, aanleg

, ster verklaard heeft af te zien van alle 
, pleegvormen en termijnen voorzien bij ar-
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tike14 van de wet van 20 april1874; dat 
daaruit · volgt · dat zij heeft afgezien van 
de pleegvorm bestaande in de berichtge
ving aan de raadsman van de verdachte; 
dat het hof van beroep, door in die voor 
voorwaarden de zaak te behandelen niet
tegenstaande de nietnaleving van die for
maliteiten, · geenszii:ts de artikelen 4 en 7 
van de wet van 1874 of de rechten van de 
verdediging geschonden heeft ; 

Dat het middel bijgevolg niet kan aan
genomen worden; 

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

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

14 januari 1957. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch raadsheer waar
nemend voorzitter. ' Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcl·uidende oonolusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven eerste 
advocaat~generaal. ' 

2e KAMER. - 14 januari 1957 

VERZET. - ElSER IN YERZET DIE NillT VER
SCHIJN1'. - VERZET ALS ONGEDAAN BE
SCHOUWD. 

Het. verzet b1·engt van 1·eohtswe.qe dag
vaa·rding mede voor de eerstlcomende 
tereohtzitUng en wo1·dt als ongedaan 
besohottwd, indien de eiser in verzet 
daar ·niet ve·rsohijnt (Wetb. van strafv., 
art. 208). 

(VAN DER VELDT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreclen 
arresten op 26 mei en 7 augustus 1956 
gewezen door het Hof van beroep te 
Brussel; 

Overwegende dat het arrest van . 7 au
gustus 1956 door vast te stellen dat aan
legger niet verscheen en het verzet onge
claan te verklaren zich geschikt heeft 
naar de bepalingen vim artikel 208 van 
het Wetboek van strafvordering; 

Overwegende voor het overige, en zulks 
wat betreft de twee bestreden arresten, 
dat de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven formaliteiten 
nageleefd werden en dat de beslissingen 
overeenkomstig de wet zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voor-

ziening; veroordeelt aanlegger . tot de 
kosten. 

H januari 1957. - ze knmer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, rnadsheer waar~ 
nemencl' voorzitter. V erslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijlcl·uidende oonolusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste. 
a<lvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 januari 1957 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN. - VERVALSING VAN DE WAAR
HEID DOOR EEN CONTROLEUR DER BELAS'l'Il'i
GEN, IN TAXATIEBESLISSINGEN Dill TOT HE'l' 
YES'l'IGEN VAN AANSLAGEN BESTEMD WAREN. -
V ALSHEID GEPLEEGD MET HET OPZET DE BE
LASTINGSCHULD TE \'ERMlNDEREN. ---'- S'l'R~\J-'C 
n,\RE VALSHElD, 

Is sohulclig aan valsheid in gesoh1·ijten de' 
oontrolem· der belastingen die, met het 
op.zet de belastingsoh11ld te verminderen· 
(le tamatiebesUssingen vervalst, die tot 
het vestigen van de aanslagen van een 
belastingpUohUge bestemd waren. 

(POELMAN, T. BELGJSCHE STAAT,-
1fiNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
artest op 11 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; · 

I. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de publieke vordering betreft : 

A. Over het eerste en het vijfde mid
del : het eerste, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, van ar
tikel 2 van de wet van 30 mei 1949, arti
kelen 61 van het Regentbesluit del. 15 ja
nuari 1948 en 17 van de wet van 17 april 
1878, eerste onderdeel : doordat in beslui
ten opgeworpen was dat artikel 194 van 
het Strafwetboek geen toepassing kon 
vinden,. gezien beklaagde gedagvaard was 
voor vervalsing van een akte, geschrift of 
handtekening, en er ter zake geen verval
sing is geweest, doch het vervangen van 
een stuk door een ander dat vals wordt 
beweerd ; dat het hof door het niet weer
leggen van vermeld argument gefaald 
heeft aan de verplichting van motivering, 
voorgeschreven door artikel 97 van de 
Grondwet; 

1. Over het eerste onderdeel van het 
eerste middel : 
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Overwegende dat uit de beweegredenen 
van het bestreden arrest blijkt dat aan" 
legger inet bedrieglijk opzet twee taxatie
beslissingen van 25.000 frank en 20.000 fr. 
opstelde, dan wanneer de oorspronkelijke 
taxaties voor de betrokken dienstjaren 
250.000 frank· en 200.000 frank bedroegen.; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
aldus de vervalsing van de waarheid met 
bedrieglijk opzet in de nieuwe taxatiebe
slissingen vastgesteld hebbende, zijn be
slissing 1'egelmatig gemotiveerd heeft ten 
aanzien van de weerhouden betichting A, 
van valsheid in geschriften, en door het 
vaststellen van de bestanddelen dezer 
valsheid meteen op de beweringen van 
aanlegger geantwoord heeft als zou het 
slechts gaan om de vervanging van een 
stuk door een ander; 

Dat het eerste onderdeel van het eerste 
middel bijgevolg feitelijke grondslag mist; 

Over ·de o·verige onderdelen van het 
eerste middel en over het vijfde middel 
(zon-cler belang); 

B. Over het tweecle en het derde mid del 
( zonde1· belang); 

0. Over het vie1·de middel, afgeleid ui t 
de schending van de artikelen 193, 194 en 
195 van: het Strafwetboek, eerste onder
dee! : doonlat het arrest verkeerdelijk be
sluit dat een mogelijkheid van schade aan
wezig·was en deze namelijk gaat zoeken in 
het beweerde in het gedrang brengen van 
een belang van openbare orde, zijnde na
melijk· de juiste toepassing van de samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen; dan wanneer het enerzijds onjuist 
is dat, door het niet volgen van de weg 
van het bezwaarschrift, de juiste toepas
sing van de fiscale wet werd omzeild, ge
zien artikel 2 van de wet van 30 mei 1949 
en artikel 61 paragrafen 3 en 6 van de 
samengeschakelde wetten op de inkom
stenbelastingen outlasting van ambtswege 
toelaten, zoals reeds uiteengezet hierbo
ven sub 'eerste middel, tweede onderdeel, 
en anderzijds zelfs het omzeilen van de 
juiste toepassing van de fiscale wet op 
zich zelf geen enkel belang, ook geen mo
reel .belang van openbare orde, in het ge
drang ka,n brengen, zo voor de dienstjaren 
in kwestie geen belastbare stof aanwezig 
is, zoals door de beklaagde beweerd en 
door de omstandigheden en de fiscale 
maatregelen tot heden toe nog niet is te
gengesproken; dat men dan inderdaad 
voor een onmogelijke poging komt te 
staan; dan wanneer het ook niet opgaat 
een mogelijkheid van schade te zoeken, 
zoals door het hof gedaan, in de omstan
digheid dat de mogelijkheid zou bestaan 
hebben dat de schatplichtige een laattij
dige of zelfs helemaal geen reclamatie 
zou hebben kunnen indienen·; dat inder
daad zo geen belasting verschuldigd was 
geen schade door de Schatkist kon wor-

den geleden; · dat het genieten door ' de 
Schatkist, om reden van -laattijdige re:
clamatie of afwezigheid van ·reclamatie;' 
van een belasting die niet verschuldigd is 
immers .geen rechtmatig belang vertegen
woordigt, dat niet mag verhinderd wor" 
'den; en·dan wanneer ten andere de moge
lijkheid van schade moet voortvloeien U:it 
df! valslieid zelve en niet nit een omstan
digheid vreemd aan de vervalser; zodat 
het arrest aldus artikelen 19-3, 194 en 191!i 
van het Strafwetboek heeft geschonden; 
tweede onderdeel : doordat het arre·st 
aanneemt dat de zogenaamde ·taxatielie~ 
slissingen, akten of geschriften zijn van 
het ambt van beklaagde en dat ze aldus 
onder toepassing vallen van artikel 194 
van het Strafwetboek; dan wanneer deze 
zogenaamde taxatiebeslissingen slechts
een voorbereidend kladschrift zijn op gee 
woon papier, geenszins verplichtend ge~ 
maakt en die volstrekt geen bewijskracht 
bezitten, noch iets moeten ontv:ingen of 
vaststellen, en ze alclus geenszins akten 
noch geschriften zijn, bedoeld door artike" 
len 194 of 195 van het Strafwetboek; zo
dat het arrest aldus artikelen 194 en 195 
v.an het Strafwetboek schendt; derde one 
derdeel : doordat het _arrest de betichting 
van valsheid weerhoudt die er zou in be~ 
st:ian hebben de vermeldingen << z. b. >> en 
« voorheen hotelierster » te hebben opge
nomen; dan wanneer het arrest echter 
zelf erkent dat deze vermeldingen niet 
aangebracht werden door de beklaagde 
noch op zijn bevel, maar door de bediende 

· Ketels; en het arrest ten · onrechte een 
argument voor de valsheid meent te kun· 
nen vinden in het feit dat bedoelde ver~ 
meldingen mogelijk afgeschreven werden 
van een briefje opgesteld door de be
klaagde, en afgegeven aan de bediende 
Vanhee; dat inderdaad het misdrijf van 
valsheid vereist dat de valsheid persoon
lijk gepleegd wordt door de vervalser en 
dat ter zake zelfs niet van mededader
schap noch medeplichtigheid noch aan
stichting sprake kan zijn, daar de aan
geklaagde valsheid in gener mate door de 
beklaagde gewild werd, maar hoogstens 
het resultaat kan zijn van een briefje dat 
aan een ander persoon was afgegeven en 
toevallig terecht kwam, zonder tussen-. 
komst van de beklaagde, bij de bediende 
Ketels, die de vermeldingen neerschreef; 
en dan wanneer ten andere beklaagde niet 
op grond van artikel 66 van het Strafwet~ 
boek was vervolgd; zodat het arrest aldus 
artikel 195 van het Strafwetboek heeft 
geschonden; vierde onderdeel : dom·da t 
het arrest aanneemt dat de aanvragen 
model 180 akten of geschriften zijn in de 
zin van artikel 195 van het Strafwetboek 
zonder dat het arrest vaststelt dat dez~ 
opgaven geroej}en zijn de er in opgenomen 
vermeldingen te ontvangen en als waar 
vast te stellen; ' dan wanneer dit teri 
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ander niet het geval is ; dat inderdaad 
deze staten loute.re aanvragen zijn op te 
maken door de ontvanger en aan de direc
teur gericht, en waarover, zoals het ar
rest het zelf vaststelt, de controleur enkel 
ad vies uitbrengt; dan wannee.r de contra
leur niet gehouden is tot enig onderzoek 
naar de juistheicl van zijn . vermeldin
gen, die hem geenszins verbinden, en de 
directeur in geen geval ze « als de uit
drukking van de waarheid » heeft aan te 
nemen; dat het begrip « advies ll reeds op 
zich zelf uitsluit dat de aanvragen model 
180 akten of geschriften zouden zijn in. de 
zin van artikel 195 van het Strafwetboek; 
zodat het arrest aldus artikel195 van het 
Strafwetboek schendt; vijfde onderdeel : 
doordat het arrest de betichting weer
houdt op de staat 180 dd. 13 mei 1950 de 
woorden «man liet talrijke schulden.na ll 
te hebben geschreven en het arrest zich 
daarbij steunt op het motief dat be
klaagde wel wist dat deze omstandigheid 
geen invloed meer lwn uitoefenen op de 
fiscale toestand van mevrouw Lefevre; en 
aldus het arrest impliciet erkent dat ver
melde bewoordingen echt zijn en dus niet 
vals; zodat het hof aldus artikel 195 van 
het Strafwetboek schendt, daar dit arti- · 
kel als eerste vereiste inhoudt een « alte
ration de la verite )) ; zesde onderdeel : 
doordat het arrest meer bepaaldelijk be
treffende betichting B de mogelijkheid 
van schade gaat zoeken in het feit dat, 
ofschoon nog steeds invorderbaar, de aan
slagen waarover outlasting zou worden 
verleend, wellicht door verloop van tijd 
niet meer zouden ingevorderd worden; 
dan wanneer echter de mogelijkheid van 
schade als constituerend en noodzakelijk 
element voor de toepassing van artikel 195 
van het Strafwetboek noodzakelijk moet 
voortvloeien uit de valsheid zelve, en niet 
t1it een andere daad, feit of omstandig
heid, die de dader van de valsheid valle
dig vreemd is, als ter zake bijvoorbeelcl 
zou kunnen zijn de nalatigheid van an
dere diensten der administratie die enkel 
- samen met het verloop van tijd - zou 
kunnen maken dat verschuldigde en 
steeds invorderbare belastingen niet meer 
zouden kunnen ingevorderd worden; zo
dat het hof alclus, door de mogelijkheid 
van schade te weerhouden, terwijl enkel 
door een werkende omstandigheid, vreemd 
aan de beklaagde, de schade mogelijk kon 
zijn, artikel 195 van het Strafwetboek 
heeft geschonden : 

1. Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
op feitelijke gegevens gegrond is, name
lijk op cle afwezigheid van belastbare 
stof voor de betrokken dienstjaren en h_et 
bestaan van materiele vergissingen in de 
oorspronkelijke aanslagen welke noch in 
het bestreden arrest noch in de stukken 

van rechtspleging waarop het hof acht 
vermag te slaan, steun vinden ; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

2. Over het tweede onderdeel 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de besproken taxatiebeslis
singen de uiteenzetting zijn van de basis 
van de aanslag (in de belasting) om de 
zetting ervan te verantwoorden en dat in 
elk geval ter zake vaststaat dat aanleg
ger het noodzakelijk achtte zijn zetting 
schriftelijk te verantwoorden, zodat ten 
slotte zijn taxatiebeslissingen aan het ten 
kohiere brengen ten grondslag hebben ge
legen; 

Dat dienvolgens het hof van beroep, in 
strijd met de beweringen van het middel, 
er toe gerechtigd was gezegde taxatiebe
slissingen als cc akten ll te beschouwen in 
de zin van artikel 194 van het Strafwet
boek gezien de eraan gehechte bewijs
kracht, en het tweede onde:tdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

3. Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
enerzijds vaststelt dat de in dit onderdeel 
besproken valse meldingen op de staat 
180 door een bediende werden afgeschre
ven van een door aanlegger overgemaakt 
briefje en dat aanlegger ze in kolom 17 
van gezegde staat 180 voor echt waar
merkte na anderzijds er op gewezen te 
hebben dat het bedrieglijk opzet van de 
verdachte duidelijk op de voorgrond 
komt; dat het op grond van deze vaststel
lingen de valsheden, overeenkomstig de 
betichting B, als door aanlegger gepleegd 
heeft kunnen beschouwen; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist ; 

4. Over het vierde onderdeel : 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat op de aanvragen tot outlas
ting cc staten 180 ll het advies van de con
troleur vereist is alvorens aan de directie 
(van de belastingen) overgemaakt te wor
den en aanlegger er zijn advies· op neer
pende; dat het, bij gebrek aan conclusies 
dienaangaande, zonder verder te precise
ren, nit deze gegevens heeft ktmnen afiei
den dat de besproken geschriften cc ak
ten ll uitmaken in. de ziu van. artikel 195 
van het Strafwetboek; 

Dat het middel uiet kan aangenomen 
worden; 

5. Over het vijfde onderdeel : 

Overwegende dat uit de beweegredenen 
van het bestredeu arrest blijkt dat aan
legger wist .dat de in dif onderdeel aan
gehaalde on:lstandigheid lang geen invloed 
meer uitoefEmde op de toestand van de 
betrokken schatplichtige en dut door ze 
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te ver~elden, aanlegger het tegenoverge- . 
stelde net blijken; dat het arrest er op 
wijst dat aanlegger blijkbaar beoogde 
zijn ·oversten te tnisleiden; 

Dat het hof van beroep, door bewuste 
melding in deze voorwaarden als een vals
heid in geschriften te beschouwen, geens
zins de in het middel vermelde wetsbepa
ling geschonden heeft ; 

6. Over het zesde onderdeel : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
gebruik makende van zijn souvereine be- ' 
oordelings]:llacht, in strijd met de bewe
ringen·van het middel, het.gevaar dat de 
aanslageu, waarvoor dank zij de hande
lingen van aanlegger outlasting zou wor
den verleend, wellicht door verloop van 
tijd iliet meer zouden ingevorderd wor
den; in feite wel als een mogelijkheid van 
schade heeft kunnen bescllouwen ; 

Dat· het zesde onderdeel feitelijke 
grondslag ;mist; 

En overwegende dat cle substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de · 
beslissi~ overeenkomstig de wet is; 

II. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vordedng be
treft : 

Overwegende, in zover het bestreden ar
rest « de burgerlijke partij llaar vorde
ring ontzegt strekkende tot llet betalen 
van eeri schadevergoeding van 10.000 fr., 
ter zake van buitengewone aldministra
tieve onkosten ll, de voorziening bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is; 

Dat in zover gezegd arrest voor onbe
paalde tijd de beslissing verdaagt over 
llet meer gevorderde en de kosten voor
behoudt, de voorziening eveneens niet -ont
vankelijk is, daar het arrest desbetref
fend geen eindbeslissing uitmaakt in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

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

14 januari 1957. - 2" kamer. - Vooi·zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. V m·sla,qgever, 
H. Rutsaert. - Geli:ilclttidende conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bistlloven, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 januari 1957 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VERGISSING IN HET AANHA
LEN VAN DE 'l'OEGEPAS'l'E WETSBEPALING. -
WETTELIJKE VEROORDELING. - GEEN GROND 
TOT VERBREKING, 

2o HERHALING. - Vo:tsNIS vAN VEROORDE
. LING .WAARBIJ TOT HE'l:' BEPALEN VAN DE 

S'l'RAF DE HERHALING IN ACHT . WERD GENO
MEN .. ~ BESTANDDELEN VAN DE HERHALiNG 
DIE, DOOR HET VONNIS NIET WORDEN VAS'.rGE
S'l'ELD . EN UIT DE PROCEDURE NIET BLIJKEN. 
- .ONWE'lTELIJKHEID. . .. 

1o Wanneer de door een stratrechtbank 
' ·1t.it,qesjwoken veroorde Un,q overeenlcom

st-i,q de wet is, levert de ver,qissin,q in 
het aanhalen van de toegepaste wetsbe
pal·ing geen ,qrond tot verbrelcin,q op (1). 
(Wetb. van strafv., art. 411 en 414.) · 

2o Het vonnis van vm·oo1·deling is onwet
.tel-ijlc wanneer het tot het bepalen van 
de strut de staat van herhaling i'n 
hoofde van de betichte ·in acht neemt, 
'zonder de bestanddelen van de herha
lin,q. past te stellen, zo _deze bestandde
len 11it de p1·oced·zwe niet blijken (2). 

(DE WITTE.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis op 
29 mei 1956 in hoger beroep gewezen door 
de . Correctionele Reclltbauk te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Groild
wet, doordat het bestreclen vonnis aanleg
ger sclluldig verklaart, zonder passend ~e
antwoord te hebben op zijn verweer waar 
hij in regelmatig genomen conclusies 
staande hield dat hij niet strafrechtelijk 
verantwoordelijk kan zijn, daar geen 
rechtsband bestaat tussen hem en Zulma 
Dhaenens, die alleen de uitbaatster van 
de herberg is en die niet eens vervolgd is : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies voorhield « dat hij de exploitant 
niet is noch van de herberg, noch van cle 
danszaal, dat hij als bijzit van Zulma 
Dhaenens niet verantwoordelijk kan ge
steld worden wegens haar tekortkomin
gen tegenover de reglementen van de stacl 
Gent, dat er immers geen rechtsband be
staat tussen betichte en Dhaenens ll; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
luidt : « dat uit de verhandeling der zaak 
blijkt dat Frans De Witte in feite met 
zijn bijzit de nit bater is ll ; 

Overwegende dat dit antwoord passend 
is, zodat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit cle 
schending van artikel 195, paragraaf 2, 
van het Wetboek van strafvordering, 

(1} Verbl'., 7 januari 1957 (supm, biz. 314; 
Bull. en PAsrc., 1957, I, 508). 

(2) Verbr., 3 januari 1955 (Arr. T'e•·br. 1955, 
biz. 324; Bull. en PASIC., 1955, I, 446). ' 
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.doordat de rechter in hoger beroep in zijn 
·'vonnis artikelen 1, 2, 7, 8 en 10 van het . 
.gemeentereglement van 21 november 1951 
.'inroept en derhalve toepassing maakt van 
een i:tiet bestaande wet, minstens een 
verkeerde aanhaling van een bestaande 
wet, dan wanneer aanlegger terecht stond 
·wegens overtreding op artikelen 1, 2, 7, 
8 en 10 van het gemeentereglement, van 
17 december 1951 : 

Overwegende dat, moesten in het be
streden vonnis de toegepaste teksten ver
keerd aangehaald zijn, de beslissing niet
temin wettelijk is·, en dat de door het 
middel aangevoerde vergissing in het aan
halen van het gemeentereglement der
halve, overeenkomstig de artikelen 411 en 
414 'van het Wetboek van strafvordering, 
geen grond tot verbreking kan opleveren; 
· Dat hieruit blijkt dat het middel niet 
ontvankelijk is ; 

Over het de1'de middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 565 van het Straf
wetboek, cloorclat het bestreden vonnis 
aanlegger uit hoofde van het feit 0 tot een 
verclubbelde boete veroordeelt wegens .. de 
omstandigheid clat hij zich in staat van 
herhaling bevoncl, clan wanneer uit de 
bundel niet blijkt dat hij ooit voor cler
gelijk feit ~~;ou veroorcleeld zijn : 

Overwegende clat artikel 16 van het ge
meentereglement van Gent van 21 novem
ber 1949, betreffencle de belasting op ver
toningen en vermakelijkheclen, achter
eenvolgens hernieuwcl op 10 november 
1952 en 16 november 1954, bepaalt dat in
geval van herhaling binnen het jaar de 
boete verclubbelcl wordt; 

Overwegende clat de bestreden beslis
sing geen gewag maakt van een vroegere 
veroorcleling en clat uit de stukken 
waarop het hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat aanlegger binnen het voor
gaande jaar wegens dezelfde overtreding 
zou veroordeeld zijn; 

Dat het middel derhalye gegrond is; 
En overwegencle, voor het overige, dat 

de substanti!ele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om cUe redenen, verbreekt het bestre
den vonnis doch slechts in zover het uit
spraak doet over de betichting 0 en over 
de kosten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt aanlegger tot twee 
derden van de kosten, laat het overige 
derde ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correct~o
nele Rechtbank te Dendermonde, zete
lende in hoger beroep. 

14 januari 1957. - 2" kamer. - Voor.
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neveu. - GeUjklttidende conclusie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 14 januari 1957 

M!L!T!E.- MILITIEGERECHTEN.- RECHTB
PLEGING. - HoGER BEROEP DOOR DE DIENST
PLICHTIGE TEGEN EEN BESLISSING VAN DE .MI
LITIERAAD. - TERMIJN. - UIT.GANGSPUNT 
VAN DE TERMIJN. 

H et hoger beroep tegen een beslissing 
van de militieraad moet ingesteld wor
den binnen vijft-ien dagen te rekenen 
van de dag waamp de lcennisgeving van 
de Mstreden beslissing ter bestemminu 
is gelcomen, en niet te rekenen van de 
dag waarop de dienstplichtige de bete
lcening van de beslissing heett ontvan
gen (1). (Wet van 15 juni 1951, art. 33, 
par. 1, 4°.) 

(VERMEULEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 24 juli 1956 door de hoge 
militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 33, paragraaf 1, 4°, van 
de wet van 15 juni 1951, doordaat de be
streden beslissing het beroep door aanleg
ger op 7 juni 1956 ingesteld tegen de be
slissing van de militieraad der provincie 
Antwerpen dd. 27 april 1956 als te laat 
ingediend en derhalve niet ontvankelijk 
heeft verklaard, dan wanneer de kennis
geving van de beroepen beslissing, aan de 
woonplaats van aanlegger op 11 mei 1956 
gedaan, aan diens vader afgeleverd werd 
en belanghebbende, die zijn militaire ver
plichtingen vervulde, persoonlijk niet 
heeft ge:taakt, en dan wanneer, dienvol
gens, de termijn van beroep geen aanvang 
heeft kunnen nemen op de datum van der
gelijke kennisgeving : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 33, paragraaf 1, 4°, van de wet van 
15 juni 1951, de akte van beroep van de 
· dienstplichtige per aangetekend schrijven 

(1) Verge!., wat betreft het uitgangspunt van 
de termijn van de voorziening in verbreking, 
artikel 52, paragraaf 2,. van de wet van 15 · juni 
1951 (verbr., 29 maart 1954, Bull. en PAsrc., 
195~. I, 663). 
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aan . de Minister van binnenlandse zaken 
moet · toegezonden worden binnen vijftien 
dagen te rekenen van de dag waarop de 
kennisgeving der bestreden beslissing ter 
bestemming is gekomen ; 

Dat de wet geen betekening van de be
slissing aan de persoon van belangheb
bende vergt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt cc dat de akte van be
roep van de dienstplichtige niet toegezon
den werd aan de Minister van binnen
landse zaken binnen vijftien dagen te re
keneli van de dag waarop de kennisgeving 
der bestreden beslisRing ter. bestemming 
is gekomen ll en dat cc appellant niet be
wijst dat de laattijdigheid van zijn akte 
van beroep te wijten is aan een geval van 
overmacht ll; 

Overwegende dat door te beslissen, op 
grond van die vaststellingen, dat het be
roep niet ontvankelijk was, de hoge mili
tieraad, ver van de in het middel aange
haalde wetsbepaling te schenden, een 
juiste toepassing ervan heeft gemaakt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 januari 1957. - 26 kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gil
met. - Gelijklttidende conclttsie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste advo
caa t-generaal. 

.26 KAMER. - 14 januari 1957 

1° BEWIJS. - MILi'riE. - GETUIGSCHRIF'l'. 
BEWIJSWAARDE. - SOUVEREINE BEOORDE
LING DOOR DE MILITIEGERECH'l'EN. 

2° MILITIE. - UI'l'STEL EN VRIJLA'J'ING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - AANVRAAG GE
S'J'EUND OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE 
VADER VAN DE DIENSTPLICHTIGE. - RET MI
LITIEGERECHT NIE'f ER TOE GEHOUDEN EEN GE
NEESKUNDIGE EXPERTISE TE BEVELEN. 

3'o MILITIE. - MILITIEGERECHT. - BE
\'OEGDHEID. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - VERZOEK OM 
UITS'l'EL. - DOOR DE DIENSTPLICH'l'IGE IN 
DE AKTE VAN HOGER BEROEP GEWIJZIGD, -
HOGE MILITIERAAD SLECH'fS BEVOEGD OM 
RENNIS TE NEMEN VAN DE VRAAG ZOALS DEZE 
AAN DE MILITIERAAD WAS VOORGELEGD. 

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
MILI'fiE. - I\1IDDEL DA'l' UI'l'SLUI'l'END DE BE-

(1). Verbr., 16 april 1956 (Arr. T'erbr., 1956, 
biz. 671; Bull. en PAsrc., 1956, I, 85'8). 

(2) Verbr., 18 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 

YERBR., 1957. - 22 

TEKENING VAN DE BESTREIJ 
TREFT. - NIET ONTVANKlfli: ~N BEsLISSING BE

.t:.IJK MIDDEL. 
1° De militiege1·echten r;. 

rein in jeite ae bewi:F ~oordelen souve
httn voorgelegde getui~ : waa;rae van ae 

. . ~hnjten (1) 
2° Het mtlttiegerecht, · 

neemt van een verzoe k ~etwe11c lcennis 
stettnil op ae gezonilh'l8 ~ om uitstel ue
ae vader van ae aien.;s ~dstoestana van 
het 1·echt maar is er rt. _-,plichtige, heeft 
een gene~skundige ewp;'l8t_ toe verplicht, 
(Wet van 15 juni 1951 'rttse te bevelen. 
en 38, par. 2.) .. art. 29, par. 3; 

3° De hoge militieraad 'i. . 
kennis te nemen van .s met bevoegd 
uitstel, hetwellc voor de e(l17: .v~rzoek om 
aanhangig was naanl-t 'lntlttteraad riiet 
van de grana 'van ae e-n de wijziging 
alcte van hager beroep Q.anvraag in de 
del tot staving van de Yeen nieuw mid
vraag, doch een nie'lt oorspronkelijke 
maakt (2). ~e vraag ttit-

40 Is niet ontvankelijk, "l; • 
een voorziening gericht ot stamnu van 
slissing van de hogere ~e?~n een be
middel aat ttitsluitenQ_ ~tlttwraaa, het 
van de bestreilen besli~ . de betelcening 

011-ng betrejt (3). 

(EDEL.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet 0 
beslissing, op 10 octob~:r b de bestreden 
door de hoge militieraad; 1956 gewezen 

Over het eerste middel 
schending van de artik:~l ll.fgeleid uit de 
Grondwet 10 paragraaf 2~n 97 van de 
graaf 2, io, paragraaf 2, 29 1o, 17, para
en 38, paragraaf 2, van d , P~ragra~f 3, 
wet van 15 juni 1951, doo ~ dienstpllcht
den beslissing antwoord~ t'dat de bestre
del van aanlegger, die b~~d op het mid
zieke vader moest aangez· eerde dat zijn 
zijnde verloren voor de fate:t:t .w~rden als 
van artikel17, paragraaf 2 l:tltlle m ~e zin 
plichtwet, hierop slechts' Van de clienst
woord dat deze vader beeft geant
schouwd als verloren vo01• ~ lliet !r~n be
de zin van artikel 17 D ~ fam1he naar 
dienstplichtwet dd. 15 j~l.'~graaf 2, der 
wanneer aanlegger nochta11

11t 1951 ll, dan 
medische attesten liet i?:els verscbillende 
beslissing niet kan aangezi den zodat de 
voldoende gemotiveerd e:n en worden als 
de hoge militieraad kon e dan wanneer 

11 mocht over-
-----------------_ 

I, 1136) ; 10 december 1956 (JJ 
1957, I, 372). ull. en J;'Asrc., 

(3) Verbr., 17 october 1955 (JJ 
1956, I, 129). ull. en PASIC., 
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gaan tot de geneeskundige e~pertise voor
zien. in de artikelen 29, paragraaf 3 en 38, 
pa~agraaf 2, van de dienstplichtwet : 

· Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger in zijn akte 
van hoger beroep, op een medisch attest 
steunend, beweerde zijn vader volledig in 
zijn zaken te moeten vervangen; · 

Overwegende dat de.militierechtbanken 
souverein de bewijskracht van de overge
legde medische attesten beoordelen; dat 
de hoge militieraad in feite en derhalve 
sonverein vaststelt dat de voorwaarden 
:voorzien bij artikel 10, paragraaf 2, van 
de wet niet verenigd zijn, en, bij de in 
het middel aangehaalde overwegingen, 
zijn beslissing voldoende motiveert; 

Oyer het tweede onclerdeel : 

Overwegende dat het onderzoek of ken
ring, waarvan gewag in de artikelen 29, 
paragraaf 3, en 38, paragraaf 2, van de 
wet · van 15 juni 1951, niet verplichtend 
opgelegd wordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
word.en; 

Over het tweede mid del, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 en 98 van 
de Grondwet, 29, paragraaf 5, en 38, pa
ragraaf 4, van de wet van 15 jnni 1951, 
doorda t de bestreden beslissing niet in het 
openbaar werd nitgesproken of zulks 
minstens niet blijkt nit het afschrift er 
van: 

Ovel'wegende dat aanlegger niet aan
clnidt waarin artikel 98 van de Grondwet 
zon geschonden geweest zijn; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de melding behelst « openbare verga
dering van 10 october 1956 )); 

Da t het mid del niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10, paragraaf .2, 1° en 8°, 17, 
paragraaf 2, 20, paragraaf 1, 21, para
graaf 3, 22, 26, 1° en 2°, 29, paragrafen 1 
.en 4, 31, 33, 34, paragraaf 2, 35, 38, para
grafen 1, 2 en 4, van de wet van 15 jnni 
1951, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, van Bur
gerlijk Wetboek, 38 van de wet van 
25 maart 1876 op de bevoegdheid, 4, 61, 3°, 
173, 443, 464, 465, 1029 en 1030 van het 
Wetboek van procednrerecht, doordat de 
hoge militieraad het verzoek tot nitstel 
van aanlegger, in zover het op artikel 10, 
paragraaf 2, 8°, van de dienstplichtwet 
gesteund was, verworpen heeft omdat het 
voor de eerste maal in graad van beroep 
werd gevormd en niet aan het oordeel van 
de eerste rechter onclerworpen werd en 
aldns in hoger beroep niet ontvankelijk 
was, dan wanneer de oorspronkelijke 
vraag om nitstel del. 30 jannari 1956 geen 

enkel beperking inhield en aimlegger zelfs 
aanstipte dat hij « nadien nadere gege
vens bij zijn bnndel zou voegen )), zodat 
de bestreden beslissing het geloof dat aan 
die akte client gehecht en het gerechtec 
lijk contract geschonden heeft, dan wan
neer .weliswaar het formulier model 12, 
uitgaande van het stadsbestuur van Ant
werpen, de aanvraag nitdrukkelijk be
perkte tot artikel 10, paragraaf 2, 1 o, door 
8°, te schrappen doch de bestreden be
slissing de rechten van cle verdediging 
schendt door te steunen op dit stnk dat 
aan aanlegger niet bekiend was, en dan 

· wanneer er geen wettelijke bepaling aan
legger belette zijn aanvraag tot nitstel, 
in hoger beroep, meer in het bijzonder te 
steunen op artikel 10, paragraaf 2, go : 

Over cle eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat aanleggers aan:vraag 

om nitstel dd. 31 januari i956, aan de 
voorziening gehecht en die niet wegens 
valsheid beticht is, vermeldt clat zij steunt 
op « artikel 10 van de wet, als kostwin
ner )) en in nota verwijst naar « arti
kel 10, paragraaf 2, 1° (kostwinner) )); 
dat de eerste twee onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger in zijn akte 
van hoger beroep, benevens artikel 10, 
paragraaf 2, 1°, waarop· zijn aanvraag 
gestennd was, tevens artikel 10, para
graaf 2, 8°, deed gelden; 

Dat deze aanspraak n!et een nienw 
middel cloch een nieuwe vraag nitmaakt; 

Dat het aanlegger niet behoorde, ter ge
legenheid van zijn hoger beroep, een 
nienwe aanvraag te doen bniten de wette
lijke vormen en termijnen ; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 38, paragraaf 4, 
van de wet van 15 jnni 1951 doordat de 
nitspraak, dagtekenend van' 10 october 
1956, pas op 20 october 1956 betekend 
werd, dan wanneer de beslissingen van de 
hoge militieraacl binnen de acht dagen 
moeten betekend worden : 

Overwegende dat de beweet;de onregel
matigheid vreemd is aan cle bestreden 
beslissing en dat het middel dienvolgens 
niet ontvankelijk is ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

14 januari 1957. - 2<' kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Geli:ilclw"rlende conclu.sie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. · 
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2e KAMER.- 14 januari 1957 

1o VERKEER.- RICHTINGSVERANDERING.
WEGCODE. - ARTIKEL 25, 2, b. - BEPA
LING TOEPASSELIJK OP DE OPENBARE WEG 
MET DUBBELE RIJBAAN. 

2o VERKEER. - INHALEN. - WEGOODE, 
. ARTIKEL 21, 4. - BES'l'UURDER DIE OP RET 

. - PUNT STEUNT, INGEHAALD TE WORDEN ER TOE 
GEHOUDEN NAAR RECHTS UIT TE WIJKEN. -
BEPALING DIE NIET TOEPASSELIJK IS OP DE 
BESTUURDER DIE ENKEL RECHTS MOE'J' INGE
HAALD WORDEN. 

1° De bepalingen van art-ikel 25, 2, b, van 
de Wegoode zijn absolmtt; zij beheersen 
onder meer de manamvre van de be
stuurder die, al rijdende op een open
_bare weg met dubbele rijbaan, naa1· 
links afslaat om langs een dwarsverbin
ding de tegenovergestelde richting in te 
slaan. 

2° De verpliohting doo1· artikel 21, 4, van 
de Wegcode opgelegd aan de best~tu1·der 
die op het punt staat ingehaald te wor
den zover mogelijk naar rechts uit te 
wijken is niet toepasselijk op de best~tur
der die, na zijn voornemen kenbaar ge
maakt te hebben dat hij naar links wiZ 
afslaan en na zich naar linlcs begeven 
te hebben, ove1·eenlcomstig artikel 21, 1, 
lid 2, enkel 1·echts mag ingehaald wor
den. 

(LOQUET EN N. V. GUILLAUME PRIST, 
T. POTIER EN N. V. COPLAC.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 februari 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
publieke vordering tegen aanleggers in
gesteld : 

Overwegende dat in zover de voorzie
ningen gericht zijn tegen de beslissing van 
het bestreden vonnis waarbij Loquet vrij
gesproken wordt uit hoofde van inbreuk 
op artikel 25, 2, b, van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954, zij, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1, 2, 17, 21, vooral1, alinea 2, 25 van 
de Wegcode, 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
vonnis eisers veroordeelt en hun burger
lijke eis verwerpt, beslissende dat de rij
beweging uitgevoerd door eiser niet kan 
ondergebracht worden onder de bepaling 

van een richtingsverand€ring waarover 
_het in artikel 25 van d~ w-egcode gaat, om 
reden dat gezegd artlkel_ « duidelijk de 
richtingsveranderingen beoogt die de 
plaatsges~~ldheid aan .l!-11~ weggebruikers 
aanneemhJk doet schlJn~n en die door 
alle weggebruikers kan VQorzien worden· 
dat dit niet het geval is Voor een vracht~ 
wagen die een autostra(le met dubbele 
rijbaan berijdt en op eel:l bepaald oge!l
blik l!mgs een. dw_arsve~b:lnding de tegen
overgestelde nchtmg mt -wil » dan wan
neer artikel 25 van de W egcode absoluut 
algemeen voorkomt en de rijbeweging be
heerst van « elke bestuu.:rder die hetzij 
naar rechts ":i} afsla~n O::tn de rijbaan te 
verlaten, hetZIJ naar lmk::g wil afslaan om 
de rijbaan te verlaten of. in voorkomend 
geval om zijn voertuig aau de linkerzijde 
van d~ rijbaan tot staau te brengen », 
waarmt yolgt _dat de b~weging van de 
weggebrmker d1e ~en van de rijbanen van 
een autostrade Wll verlaten onder de be~ 
palingen ·van gezegd artih:el valt en dat 
deze van de weggebruike:r die de eerste 
wil voorbijsteken, onder ue bepaling van 
artikel 21, 1, alinea 2, Van de Wegcode 
valt : 

Overwegende dat aanle~ger Loquet tot 
een enkele straf veroordeeld werd wegens 
inbreuken op de artikelen 17 en 21 4 van 
de Wegcode om, bij de nitvoering ~an de 
in het middel omschreven rijbeweging 
enerzijds, de weg afgesneden te hebbe~ 
aan het autorijtuig van :Potier die hem 
volgde e~ voorbijstak, en anderzijds, op 
het punt mgehaald te worden niet zo ver 
mogelijk naar rechts te hebbe~ afgeslaan; 

Overwegende _dat de motivering van het 
bestreden vonms enkel r11st op de ver
keerde beschouwing_ dat artikel 25, 2, b, 
van de W ~geode met toepasselijk is op 
een voertmg dat een auto8trade met duh
bele rijbaan berijdt en op een bepaald 
ogenblik langs een dwarsverbinding de te
genovergestelde richting 1Iitwil · 

Overwegende dat dit artikel ~een onder
scheid maakt, te dien opzichte, tussen de 
autostraden met dubbele rijbaan en de 
andere open bare wegen; 

Overwegende dat de regel van arti
kel 17, welke door de rechter over de 
grond werd ingeroepen, slechts toepasse
lijk is op de manomvres welke door het 
reglement aan geen meer bepaalde rege
len onderworpen zijn ; 

Overwegende dat de bestuurder die 
naar links wil ~fsla_an 0111 de rijbaan te 
verlaten een nchtmgsverandering uit
voert, voorzien door artikel 25 2 b · dat 
zo hij zich naar de voorsehriften 'va~ dit 
artikel schikt, hij geen inbreuk pleegt op 
nrtikel 17; 

Overwegende dat de toeDassing van ar
tikel 25, 2, b, de toepassing van artikel 21 
4, uitsluit; ' 
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Waaruit volgt dat het bestreden von
nis, door aanlegger LQquet te veroordelen 
uit hoo:fde van niet naleving van de arti- · 
kelen 17 en 21, 4 van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954, en door de naam
loze vennootschap Guillaume Prist bur
gerlijk verantwoordelijk te verklaren 
voor de veroordeling tot g·eldboete en tot 
de kosten ten laste van Loquet uitgespro
ken, bovenvermelde wetsbepalingen ·en ar
tikel 25, 2, b, geschonden heeft; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen over 
de burgerlijke vorderingen ingesteld door 
Potier tegen aanleggers en door de naam
loze vennootschap Guillaume Prist tegen 
Potiel' en de naamloze vennootschap Co
plac : 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing gewezen over de publieke vor
dering tegen Loquet en de naamloze ven
nootschap Guillaume Prist ingesteld de 
verbreking medebrengt van de beslissin
gen gewezen over de burgerlijke vorde
ringen welke · het gevolg er van zijn; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis behalve in zover het uitspraak 
heeft gedaan over de publieke vordering 
ingesteld tegen Potier en de naamloze 
venno6tschap Coplac, en in zover het 
Raimond Loquet vrijgesproken heeft nit 
hoofde van de overtreding van artikel 25, 
2, b, van de Wegcode; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de rand van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerders 
tot de helft der kosten, de wederhelft ten 
laste zijnde van de Staat; verwi.ist de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen, uitspraak doende in hoger be
roep. 

14 januari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Gil
met. - Gelijkluidende conolusie, H. Ro
ger Janssens de Bisthoven, eerste 
aclvocaat-generaal. - Pl. H. della Faille 
d'Huysse. 

2e KAMER. - 14 januari 1957 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALS
HEID. - ARTIKEL 463 VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - HERSTELLING, DOOR-

(1) Raadpl. verbr., 21 december 1885 (Bull. 
en PAsrc., 1886, I, 27); 14 november 1927 (ibid., 
1928, I, 6); 24 december 1956 (supm,, blz. 287; 
Bull. en PAsrc., 1957, I, 478) ; Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, 14 april 1934 (Rev. 
dr. pen., 1934, 848); Luik, kamer van in be- . 

HALING OF VEBBETEBING .VAN DE ALS ,VALS 
VERKLAARDE ARTE. - AARD VAN DIE MAAT
REGEL, - TOEPASSING DOOR DE ONDERZOEKS
GEBECHTEN E\'ENALS DOOR DE GERECHTEN DIE 
OVER DE GROND UITSPRAAK DOEN, - TOEPAS
SING OP DE HANJ?ELS- EN PRIVATE GESCHRIF
TEN. 

Artikel 463 van het Wetboelc van stmf
vor·dering, waarbij bepaald wordt dat 
het hot of de r·echtbanlc die van ae· vals
heid kennis genomen heeft zal bevelen 
dat de als vals vm·klaarde akte her
stela, doorgehaald of verbeterd zal 
wor·aen, stelt geen verbe~trdverklaring 
in, doch wel een voorzorgsmaatrege} 
van b~trgerlijke aard, waarvan de toe
passing van een hoofdveroordeling niet 
afhanlcelijk gesteld is, en waartoe e·r 
aanleiding bestaat telkens een .valshe·id 
materieel wordt vastgesteld zowel door 
de onderzoeksrferechten als door de ge
rechten die over de grand uitspraak 
doen, en zullcs niet alleen met betrelc
Tcing tot de authentielce akten, doch ook 
met betreklcing tot de handels- en pr··i
vate geschriften (1). 

"{GOEMAERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1956 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te · Gent; 

Over de eerste twee middelen : het eer
ste, afgeleid uit de schending van de ar
tikelen 463 van het Wetboek van straf
vordering en 241, 242, 193 tot 213, 214 tot 
251 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doordat het bestreden ar
rest beslist heeft dat het hof of de recht
bank ook de doorhaling van private akten 
kan bevelen door -toepassing bij analogie 
van artikel 463 van het Wetboek van 
strafvordering, dan wanneer' de strafwet
ten van stipte toepassing zijn en het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging een 
speciale procedure voor de doorhaling van 
private geschriften heeft voorzien : het 
tweede, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 2 en 42 van het Strafwetboek, 
de artikelen 241, 242, 193 tot 213, 214 tot 
251 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doordat het bestreden 
arrest om veiligheidsmaatregelen de door-

schuldigingstelling, 24 november 1948 (ibid., 
1948-1949, 412); Charleroi, raadkamer, 26 no
vember 1900 (PASIC., 1902, III, 168, met de 
nota 2). Contra : Bru~sel, kamer van inbe
schuldigingstelling, 12 februari 190·7 (Rev. dr. 
pen., 1907, 263). 



haling .. van een stuk . he eft- bevolen, dan 
wanneer de doorhaling gelijkstaat met 
een gedeeltelijke verbeurdverldaring, 
welke in principe slechts als strafmaat
regel is toegelaten, en bij uitzondering 
als veiligheidsmaatregel voor zover een 
speciale wet dit uitdrukkelijk toelaat : 

Overwegimde dat aanlegger vervolgd 
werd wegens valsheid in geschriften, om 
op een ontvangstbewijs de som van 
4.000 frank te hebben gewijzigd in deze 
van 64.000 frank ; 

Overwegende dat de raadkamer, bij be
schikking van 7 november 1955, ver
klaarde dat er geen aanleiding was tot 
vervolging doch beval dat op het vals be
wee:rde ontvangstbewijs het cijfer 6 zou 
geschrapt worden van de som van 
64.000 frank; dat het bestreden arrest 
laatstvermeld gedeelte van de beschikking 
waartegen aanlegger beroep had aangete
kend,. bevestigde; 

Overwegende dat de door artikel 463 
van het Wetboek van strafvordering 
voorziene maatregel van herstel, doorlia
ling of verbetering van een valse akte 
geen verbeurdverklaring uitmaakt die zou 
bevolen zijn als straf of als veiligheids
maatregel, doch een voorzorgsmaatregel 
van burgerlijke aard; dat waar voormeld 
artikel het hof of de rechtbank, die van 
de valsheid kennis genomen heeft, het 
bevelen van deze maatregel voorschrijft, 
het slechts op de authentieke akten toe
passing maakt van een algemeen principe 
en het bestreden arrest er dienvolgens toe 
gerechtigd was een dergelijke maatregel 
met betrekking tot handels- of private 
geschriften te bevelen; 

Dat beide middelen naar recht falen; 

Ovei· bet derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 8, 9, 12, 94, 96, 
97 van de Grondwet, 2279 van het Burg,er
lijk Wetboek, en 127, 302 ~n 305 van het 
Wetboek van strafvordering, doordat de 
kamer van inbeschuldigingstelling de be
slissing van de raadkamer heeft bevestigd 
daar waar een doorhaling van gedeelten 
van een privaat stuk wordt bevolen, en 
dit op de loutere vaststelling dat bedoeld 
stuk een delict in zich sluit; dan wanneer 
de raadkamer slechts een beperkte be
voegdheid heeft, welke het bestreden ar
rest te buiten is gegaan, wat voor gevolg 
heeft gehad het eigendomsrecht van de 
bezitter van het stuk te schenden, op 
grond aileen op een loutere vaststelling 
zonder voldoende motivering en zonder de 
conclusies van aanlegger over de grond 
der zaak te weerleggen, wat· gelijk staat 
met een gebrek aan motivering : 

Overwegende dat het principe van het 
bevelen vari de doorhaling of verbetering 
van een valse akte, waarvan artikel 463 
de toepassing voorziet met betrekking tot 

de authentieke akten, geenszins afhanke
lijk is van het uitspreken van een straf, 
doch zich opdringt aan elk hof en elke 
rechtbank, die van de valsheid van een 
akte kennis genomen heeft; dat de regel 
meteen geldt voor de onderzoeksgerechten 
die van de valsheid van een akte kennis 
hebben genomen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn beslissing regelmatig gemotiveerd en 

, de conclusies van aanlegger op passende 
wijze beantwoord heeft door vast te stel
len dat in onderhavig geval de materiali
teit van de vervalsing van bewust ont
vangstbewijs vaststond; 

. Overwegende, voor het overige, dat de 
substf!-nlNlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en 'dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

14 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarc 
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidendl3 conclusie, 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal; 

2c KAMER. - 14 januari 1957 

VERKEER.- WEGCODE.- ARTIKEL 17.
BESTUURDER DIE NA EEN S'fiLSTAND TERUG 
AANZET. - ER TOE GEHOUDEN DE ANDERE BE
S'fUURDERS TE LATEN VOORGAAN. - UITGE
STREK'l'HEID VAN DIE VERPLICHTING. 

De bestu.u.rder die na een stilstand tentg 
aanzet moet de andere bestuttrders la
ten voorgaan, zelfs wanneer hij, zonder 
die stilstand, de voorrang zott genoten 
hebben {1). (Wegcode, art. 17.) 

{VERACHTERT, '1'. SAS.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de publieke vordering betreft : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet-

(1) Verbr., 25 juni 1!156 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 1188). 

[ ___ -
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boek, 15, 16, 4, en 17 van de Wegcode van 
8 april 1954, doordat het bestreden arrest 
geoordeeld heeft dat aanlegger zich tever
geefs beriep op de miskenning van zijn 
recht van voorrang, omtrent hetwelk hij 
onbewust was en hetwelk hem niet tot 
richtlijn heeft kunnen dienen, zodat de 
betwisting" no pens het recht van voorrang 
niet dienend is, des te meer daar aanleg
ger dit recht n1et heeft willen uitoefenen 
en tot stilstand gekomen is op het zicht 
van de opdagende burgerlijke partij Sas, 
en dat de burgerlijke partij Sas, ten ge
volge van de door aanlegger ondernomen 
zwenking naar links voor een niet te voor
ziene toestand is komen te staan, dan 
wanneer de omstandigheid, dat aanlegger 
meende dat hij zelf de doorgang diende 
vrij te laten voor verweerder Sas, deze 
laatste niet vrijstelt van de verplichting 
zich te gedragen naar de voorschriften 
van de artikelen 15 en 16, 4, van de Weg
code van 8 april 1954, overeenkomstig 
welke verweerder Sas de doorgang moest 
vrijlaten voor aanlegger die van rechts 
kwam en slechts verder mocht rijden in
dien hij zulks, gelet op de plaats, de ver
wijdering en de snelheid van de andere 
bestuurder, kon doen zonder gevaar voor 
ongevallen; en dan wanneer de aan aan
legger verweten ontwijkingsmanreuvre, na 
tot stilstand te zijn gekomen op het zicht 
van verweerder Sas, niet van aard was 
om de normale gang van laatstgenoemde 
te beletten of te hinderen, vermits Sas 
v'oornoemd zijn gang had voortgezet in 
overtreding met de aangehaalde artike
len 15 en 16, 4 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de opgeworpen betwisting nopens het door 
aanlegger ingeroepen voorrangsrecht ter 
zake niet dienende verklaard heeft, niet 
enkel op grond van de beschouwing dat 
ilanlegger « onbewust was omtrent zijn 
recht op voorrang >> doch tevens om reden 
dat aanlegger << dit recht niet heeft willen: 
uitoefenen en tot stilstand gekomen is op 
het zicht van de opdagende burgerlijke 
partij Sas » ; 

Overwegende dat laatstvermelcle reden 
wettelijk voorkomt, 'daar de bestuurder 
die na een stilstand terug aanzet de in be
weging zijnde weggebruikers, overeen
komstig de bepaling van artikel 17 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
moet laten voorgaan, zelfs dan wanneer 
hij, zoncler cleze stilstancl, de voorrang 
zou genoten hebben; 

Overwegende dat, het bestreden arrest 
aldus met reclen het door aanlegger inge
roepen recht op voorrang afgewezen heb
bende, het middel zich ten onrechte op 
de schending door gezegd arrest beroept 
van de artikelen 15 en 16, 4, van de Weg
cocle; dat immers de toepassing ten gunste 

van aanlegger van die bepalingen zou on
derstellen dat hij de voorrang ". gelioot; 

Dat het middel bijgevolg niet kan aan
genomen worden; 

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

II. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vordering van 
E. Sas betreft : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der · mid del inroept ; 

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

14 januari 1957. - 2° kamer. - Voo?·zit
ter, H. Vandermeersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlclnidende concl1t8ie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 14 januari 1957 

1o GENADE. - KoNINRLIJ'K GENADEBESLUIT 
W AARBIJ EEN SCHORSING1'ERMIJN VERLEEND 
w(>RDT. - AARD VAN DIE GENADEMAATREGEL. 

2° MISDADEN EN W ANBEDRIJVEN 
TEGEN DE UITWENDIGE VEILIG
HEID VAN DE STAAT. - BESLUITWET 
VAN 10 NOVEMBER 1945. - STELLING ONDER 
TOEZICHT VAN DE POLITIE. - BIJ GENADE
MAATREGEL VERLEENDE SCHORSING VOOR DE 
GEVANGENISSTRAF. - UITGANGSPUNT VAN DE 
STELLING ONDER TOEZICHT VAN DE POLITIE. 

1 o De bij een lconinlclijlc genadebeshtit 
verleenrle schorsing is geen schorsing 
van cle temtitvoerlegging van de strnf, 
doch een voorwaardelijlce lcwijtschel
ding er van. 

2o Wanneer een lconinlclijlc genadebesluit 
een schorsing voor de gevangenisstraf 
vedeend heeft, verlwijgt de strat van 
stelling onder toezicht van de politie 
uitwerlcing vanaf de flag waarop het 
genadebeslnit ingaat. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
'1'. POISSONNIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1956 gewezen door de 
kamer . van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent ; 
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Over de twee middelen : het eerste, af
geleid uit .de' schending van de artikelen 1, 
3, 4 en 5 van de besluitwet van 15 februari 
1946,. doordat het bestreden arrest beslist 
heeft aat de termijn van vijf jaar voor
zien door de wet op het eerherstel ver
lopen was en dienvolgens het eerherstel 
van verweerder heeft uitgesproken om 
reden dat de bijkomende straf van twee 
jaar poliUetoezicht waartoe verweerder 
benevens een hoofdgevangenisstraf veroor
deeld werd een aanvang heeft genomen op 
de datum waarop het nog niet ondergaan 
gedeelte van de hoofdgevangenisstraf ge
durende drie jaar bij genadebesluit ge
schorst werd zodat vijf jaren verlopen 
zijn .sinds de datum van het verstrijken 
van· de dui.1r der bijkomende straf dan 
wauneer krachtens artikel 1 van de be
sluitwet van 15 februari 1946 het stellen 
onder politietoezicht slechts een aanvang 
neemt nadat de hoofdgevangenisstraf on-

. dergaan werd en de tegen verweerder uit
gesproken hoofdgevangenisstraf slechts 
na verstrijking van de door het genadebe
sluit bepaalde schorsingstermijn als on
dergaan kan beschouwd worden; het 
tweede, afgeleid uit de schending van 
artikel1, 3°, van de wet van 25 april 1896 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
8 februari 1954, doordat het bestreden ar
rest. eerherstel aan verweerder verleent, 
dan wanneer geen vijf jaren verlopen 
waren sedert het politietoezicht onder
gaan was geweest, vermits het politietoe
zicht· slechts een aanvang neemt nadat de 
hoofdgev.angenisstraf ondergaan werd en 
derhalve in onderhavig geval enkel na 
verstrljking van de door het genadebe
sluit van 28 juli 1947 bepaalde schorsings
termijn van drie jaar een aanvang heeft 
kunnen nemen : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat verweerder, na 
in 1945 voorlopig gevangen gehouden te 
zijn geweest, bij vonnis van de krijgsraad 
te leper van 27 februari 1946, gewezen 
overeenkomstig de besluitwet van 10 no
vember 1945, veroordeeld werd tot een 
jaar gevangenisstraf en stelling onder po
litietoezicht gedurende twee jaar ; dat, 
zonder dat de gevangenisstraf ten uitvoer 
werd gelegd, een besluit van de Regent 
van 28 juli 1947 hem « een schorsing van 
drie jaar voor de nog nit te boeten gevan
genisstraf >> verleend heeft; dat hij tij
dens deze termijn geen veroordeling op
gelopen heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het eerherstel van verweerder bij toepas
sing van de wet van 25 april 1896 uit
spreekt op de grond dat de straf van stel
ling onder politietoezicht ingegaan is in
gevolge het genadebesluit, en niet bij het 
verstrijken van de termijn van schorsing; 
dat derhalve vijf jaren verlopen zijn se-

dert het te niet gaan van de straf in de 
zin van artikel 1 van de wet van 
25 april 1869; 

Overwegende dat, in tegenstelling met 
de schorsing, door de hoven en rechtban
ken gelast bij toepassing van artikel 9 van 
de gewijzigde wet van 31 mei 1888, waar
bij de voorwaardelijke invrijheidstelling 
en de voorwaardelijke veroordelingen in 
het strafstelsel worden ingevoerd, de bij 
genademaatregel verleende schorsing geen 
schorsing van de tenuitvoerlegging van de 
straf uitmaakt, doch een kwijtschelding 
is van die straf, bewuste kwijtschelcling 
evenwel onder een ontbindende voor
waarde gesteld zijnde en dienvolgens vat
baar voor in trekking; 

Overwegende dat de door het genadebe
.sluit toegestane kwijtschelding van het 
niet ondergaan gedeelte van de door ver
weerder · opgelopen gevangenisstraf der
halve door verweercler werd verworven 
niet vanaf cle verstrijking van de door het 
genadebesluit bepaalde schorsingstermijn 
doch op de dag zelf waarop zij werd toe
gestaan, zodat, wegens de opheffing van 
het overblijveJ;tcle gedeelte van de hoofd
gevangenisstraf, die straf op die dag als 
vervallen diende te worden beschouwd; 

Overwegende anderzijds, dat een aan
vullende straf van stelling onder toezicht 
van de politie uitwerking verkrijgt vanaf 
de dag waarop de hoofdstraf is ve:rvallen, 
hetzij zij ondergaan wercl of verjaard, 
hetzij zij door koninklijk besluit werd 
kwijtgescholden ; 

Overwegende dat het hof van· beroep 
derhalve wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat de termijn van vijf jaar voorzien bij 
de wet van 25 ·april 1896 op het eerherstel, 
in strafzaken, aangevuld door de wet van 
8 februari 1954, verlopen was sedert het 
verstrijken van een termijn van twee 
jaren ingaande vanaf de dag waarop ver
weerder de door het genadebesluit toe
gestane kwijtschelding van de overblij
vende gevangenisstraf had verkregen; 

Overwegende dat de midclelen derhalve 
naar recht falen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

14 januari 1957. - 2e kamer. - Vom·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gel-ijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 14 januari 1957 

1° VERKEER.- VLUCHTMISDRIJF.- VER
BEURDVERKLARING. - TOEPASSING VAN ARTI
KEL 43, LID 1, VAN HET STRAFWETBOEK UIT
GESLOTEN. 

2o KOSTEN.- STRAPZAKEN. - BESLISSING 
OVER DE PUBLIEKE VORDERING.- HOGER BE
ROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN. 
- BESLISSING IN HOGER BEROEP VOOR DE 
BETICHTE GUNSTIGER DAN DE BEROEPEN BE
SLISSING. - VEROORDELING VAN BETICHTE 
'l'OT DE KOSTEN VAN HOGER BEROEP. - 0N
WETTELIJKHEID. 

3° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN. - ARREST VERBROKEN OM DE 
REDEN DAT HET HOF VAN BEROEP DE BETICHTE 
ONWETTELIJK VEROORDEELD HEEF1' TOT DE 
'KOS1'EN VAN HOGER BEROEP VAN DE PUBLIEKE 
VORDERING. - VERBREKING TOT DAT DISPO
SITIEF BEPEKKT. 

4° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. - ARREST VERBROKEN IN ZO
VER HET DE BETICHTE ONWE'l'TELIJK VEROOR
DEELD HEEF'r TOT DE PUBLIEKE VORDERING. 
- KOS'l'EN DIE 'rEN LASTE VAN DE SI'AAT MOE
TEN VALLEN.- VERBREKING ZONDER VERWIJ
ZING. 

1° De bepalingen van het Strafwetboelc 
met betrelcking tot de verbennlverlcla
ring zijn niet toepasselijlc op het vlu.cht
misdrijf bepaald door artilcel 2bis van 
de wet van 1 attg·usttts 1899, gewijzigd 
bij de wet van 1 attgustus 1924 hmtden
de he1·ziening der wetgeving en der re
glementen op de pol·itie van het verlceer. 

2° TVanneeT de Techte,· in hoger beToep, 
ttitshtitend op het hager beroep van het 
openbaar m·inisterie, een beslissing uit
spreelct die voo1· de betichte gunsti,qer 
is dan de besUssing van d~e ee1·ste t·ech
ter, lcunnen de lwsten van hoger be1·oep 
van de pttblielce vor·dering niet ten laste 
van de betichte gelegd worden (1). 

3° Wanneer een a1-rest ve1·brolcen woTdt 
om de enige Teden dat de beUchte on
wettelijlc tot de kosten van hager be~ 
roep van de pu.blielce voTderinu is ver
ooTdeeld, wordt de ve1·brelcing tot dat 
dispositief beperlct (2). 

4° Ind·ien een ar-rest veTbTolwn woTdt, 
slechts in zove1· het de beUchte onwette
lijlc tot de lcosten van hoge-r beroep van 
de p·ublielce vo1·dering veroo1·deeld heeft, 
wanneer d·ie kosten ten laste van de 

(1) Hetzelfde geldt wanneer, op bet boger 
beroep van bet openbaar ministerie alleen, de 
recbter in boger beroep bet beroepen vonnis 
bevestigt (verbr., 6 juli 1953, A1T. Yerbr., 
1953, blz. 767; Bull.· en PASIC., 1953, l, 886); 

Staat moeten vallen, wordt de verbre
lcing zonder verwijzing uitgesprolcen. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, T. COZIJNS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 october 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de s.chen
ding van de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden ar
rest beslist dat er geen aanleiding is om 
de verbeurdverklaring van verweerders 
voertuig uit te spreken, dan wanneer de 
auto, eigendom van de bestuurder, die, 
na een ongeval te hebben veroor:?Jaakt of 
daartoe aanleiding te hebben gegevi:m, de 
vlucht neemt, moet aange:?Jien worden als 
zijnde het voorwerp dat gediend heeft 
tot het plegen van dit vrijwillig wanbe- · 
drijf en derhalve, overeenkomstig de aan
gehaalde wetsbepalingen, moet verbeurd 
verklaard worden : 

Overwegende dat, door te bepalen dat 
het eerste alinea van artikel 43 van het 
Strafwetboek niet toepasselijk is op de 
overtredingen van de politiereglementen 
betreffende het verkeer, de wet van 1 au
gustus 1899 een algemene grondregel heeft 
ingevoerd naar dewelke, bij afwijking 
van artikel 100 van de Strafwet, om het 
even welke verplichtende toepassing van 
de straf van verbeurdverklaring in· zake 
verkeersmisdrijven werd uitgesloten; 

Overwegende dat, indien de wet van 
1 augustus 1924, houdende wijziging en 
aanvulling van de wet van 1 augustus 
1899, welke twee onderscheiden misdrij
ven instelt, het ene tot ·bestraffing van de 
bestuurder die, wetende dat zijn voertuig 
een ongeval heeft veroorzaakt, de vlucht 
neemt om zich aan de nodige vaststellin
gen te onttrekken en het tweede tot be
teugeling van de handeling van de be
stuurder. die, spijts een opgelopen verval
lenverklaring van het recht een voertuig 
te voeren, een voei·tuig bestuurt, tot be
straffing van dit tweede misdrijf een fa
cultatieve straf van verbei:Irdverklaring 
voorziet, uit de voorbereidende werk
zaamheden en namelijk nit het verslag 
van de commissie van de Senaat blijkt 
dat deze straf werd ingevoerd met bedoe
ling aileen de bestraffing van dit tweede 
misdrijf te verscherpen; 

vergel. verbr., 19 october 1953 (Arr. T' e•:b•·., 
1954, blz .. 96; Bull. en PASIC., 195i, l, 113). 

(2) Verbr., 8 juli 1935 (Bull. en PASIC., 1935, 
I, 319, So); raadpl. P1·opos su,·l'w·ticle 95 de 
Ia. Constitution, rede uitgesproken ter ·. plech
tige van 15 september 1954, blz. 9, nota 8. 
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Overwegende dat daaruit volgt dat, 
waar de wetgever zich heeft onthouden 
tot beteugeling van het eerste hogerge
meld misdrijf, het feit de vlucht te ne- _ 
men, hetwelk hij door dezelfde wet tot 
misdrijf maakte, eveneens een straf van 
verbeurdverklaring te voorzien, hij be
doeld heeft, omtrent dit misdrijf niet af 
te wijken van de algemene grondregel 
van niet toepasselijkheid van de straf 
van verplichtende verbeurdverklaring in 
zake verkeersmisdrijven; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 3 van 
de wet van 1 juni 1849 betreffende het 
tarief in strafzaken : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitsluitend op hoger beroep van het open
baar_. ministerie uitspraak doende, het 
vonnis a quo bevestigt met de enkele wij
ziging ten gunste van verweerder, dat de 
uitgesproken verbeurdverklaring van ver
weerders autovoertuig te niet wordt ge
daan; dat het niettemin verweerder ver
oordeelt tot de kosten van het hoger be
roep der publieke vordering en verstaat 
dat de in eerste aanleg uitgesproken lijfs
dwang van een maand voor het invorde
ren der kosten van eerste aanleg zich zal 
uitstrekken tot de kosten van dit beroep; 
dat dergelijke beslissing de in het middel 
aangehaalde wetsbepaling schendt; 

Overwegende voor het overige, dat de 
substantHlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeeiikom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het verweerder ver
oordeelt tot de kosten van de openbare 
vordering in hoger beroep en de in eerste 
aanleg uitgesproken lijfsdwang uitbreidt 
voor het invorderen dier kosten; verwerpt 
de vom'ziening voor het overige ; zegt dat 
melding van onderhavig arrest zal gedaan 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen aan
leiding is tot verwijzing. 

14 januari 1957. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Versla_qgever, 
H. Delahaye. - Oonolu.sie, (gelijkluidend 
over het ambtshalve middel, strijdig over 
bet door aanlegger ingeroepen mid del), 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 15 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. - AFTREK
KUIG VAN DE TE VOREN GEHEVEN BELASTIN-

GEN, BIJ UITKERING VAN RESERVES WELKE 
BIJ DE AANLEG VAN DEZE RESERVES WERDEN 
AANGESLAGEN. - ARTIKEL 52, PARAGRAAF 7, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELAS'l'INGEN. - BEPA
LING VAN DIE AFTREKKING. 

De aftrelckin_q van de oedttlaire belastin
_qen en van de ovoent-imes die in hoofde 
van een maatsohappij met reohtsper
soonlijlcheid bij de aanle_q van de reser
ves worden in_qebeurd, wellce aftrelc
lcin_q, overeenlcomsti_q artilcel 52, para
_qraaf 7, van de samengesohalcelde wet
ten betretfende de inlcomstenbelastin_qen, 
bij uitlcerin_q van die 1·eserves. moet ge
daan worden, lean sleohts gesohieden op 
de belastingen wellce, ten tijde van die 
ttitlcering versohuldigd zijn op de in
lcomsten die uitsluitend op die reserves 

, genomen worden (1). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:1rrest, op 16 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 112 van de Grand
wet, 52, paragrafen 1 en 7, 32, para
graaf 1, lid 1, en 35, paragraaf 1, lid 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het ko
ninklijk besluit van 15 januari 1948, door
dat het hof van beroep de litigieuze aan
slagen vernietigt in de mate dat, door de 
berekeningen welke tot het vestigen ervan 
hebben gediend, de krachtens paragraaf 7 
van artikel 52 van de samengeschakelde 
wetten te verrichten aftrek verlaagd is 
van 24.157 tot 17.676 frank, om de reden 
Oat deze verlaging · door geen wettekst 
gestaafd wordt, en het in de plaats van 
de algemene uitdrukking « uitgekeerde 
inkomsten ll welke in die paragraaf staat, 
de woorden stelt << diezelfde reserves ll, 
ten einde het verbod van teruggave der 
belasting die op de uitgekeerde reserves 
was geheven te doen van kracht zijn, dan 
wanneer, door het beginsel non bis in 
idem te huldigen, artikel 52 van de sa
mengeschakelde wetten, zoals het ver
vangen is door artikel 4 van het konink
lijk besluit van 27 september 1935, defini
tief de wijze regelt waarop de reeds be
taalde belastingen dienen te worden afge
trokken, wanneer op dezelfde inkomsten 
ten laste van dezelfde belastingschuldige 

(1) Zie de uitgebreide nota F. D. in Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 548. 
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een nieuwe uanslag gevestigd wordt (de 
aan evengemeld besluit voorafgaande 
voorclracht aan de Koning), dan wanneer 
en uit het cloel van de wetgever en uit 
het paragraaf 1 van artikel 52 vastgelegcl 
beginsel blijkt clat de in paragraaf 7 van 
artikel 52 gebruikte termen « uitkering 
van reserves ll en « uitgekeercle inkom
sten ll noodzakelijkerwijze dezelfcle be
tekenis hebben; dan wanneer ingevolge de 
bij die paragraaf voorgeschreven beper
king, de op de uitgekeercle reserves reeds 
betaalde belusting, clie de op dezelfde 
reserves opnieuw verschuldigcle belasting 
te boven gaat, niet mag worden afge
trokken- van de belastingen welkeverschul
cligd zijn op andere, gedurencle hetzelfcle 
belastbaar tijdvak uitgekeerde inkomsten, 
die evenwel nog ni.et zijn aangeslagen; 
clan wanneer cle op de uitgekeercle reser
ves verschulcligcle belasting client te wor
den bepaalcl overeenkomstig artikel 35, 
paragraaf 1, lid 1, van de samengescha
kelde wetten : 

Overwegencle dat, volgens het bestreden 
arrest, verweercler in 1941 als werkend 
vennoot een netto-inkomen van 661.309 fr. 
behaalcl heeft, waarvun 68.192 frank van 
reeds belaste reserves voortkwam; 

Overwegende clat artikel 52, para
graaf 1, lid 2, cle regel vaststelt dut van 
het bedrag der cedulaire belastingen de 
clirecte belastingen en cle opcentimes afge
trokken worden welke de maatschappijen 
met rechtspersoonlijkheid naar rato van 
gereserveercle winsten welke verdeeld of 
uitg·ekeerd worden, reeds gekweten heb
l)en, dat paragraaf .7 voor de toepassing 
van cleze regel bepaalt dat, bij uitkering 
van reserves welke in hoofcle van cle in 
paragraaf 6 becloelcle maatschappijen (dit 
wil zeggen de maatschappijen met rechts
persoonlijkheicl) bij de aanleg van deze 
reserves werden aangeslagen, de op de 
uitgekeerde inkomsten eventueel verschul
digcle belasting verminclerd worclt met de 
ceclulaire belustingen, met inbegrip van 
de opcentimes, en met de nationale crisis
belasting, te voren geheven op de alzo 
vercleelcle sommen, zoncler clat er aanlei
ding tot restitutie kunne bestaan, zo de 
reeds betaalde belasting de verschulcligde 
overtreft; 

Overwegende dat de administratie, na 
de bedrijfsbelasting, groot 171.422 frank, 
berekencl te hebben op 661.309 frank, dit 
is op het geheel der uitgekeerde inkom
sten welke ten dele nit de winsten van 
het boekjaar voortkomen en ten dele, na
melijk 68.192/frank, uit de vroegere re
serves, bovengemelcle belasting van 
171.422 frank volgens de regel van clrieen 
omgeslagen heeft, zocloende het bedrag 
cler belasting in verbund met 68.192 fr. 
uitgekeerde reserves bepalend op 
17.676 frank; dat zij, na vastgesteld te 

hebben dat het bedrag van 17.676 frank 
lager is dan 24.157 frank, het beclrag der 
op 68.192 frank reeds betaalde inkomsten, 
de aftrek welke krachtens artikel 52,' pa
ragraaf 7, van de samengeschakelcle wet
ten moet worden verricht, beperkt heeft 
tot 17.676 frank, om de reden clat er geen 
gronden aanwezig kunnen zijn tot resti
tutie wanneer de reeds betaalde belasting 
de verschuldigde te boven gaat; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
beslist dat deze zienswijze in geen enkele 
wettekst steun vindt; dat het de verschul
digde belasting is, zonder claarvan het 
van uitkeringen van reserves los staande 
deel nit te zonderen, waarop de· reeds op 
de uitgekeerde reserves geheven belastin
gen moeten worden in mindering ge
bracht; dat de aclministratie ten onrechte 
het verbod van restitutie van de belasting 
welke die uitgekeerde reserves bezwaart 
cloet gelclen, en clat de twijfel welke de 
algemeenheid der termen << uitgekeerde re
serves ll van artikel 52,. paragraaf 7, doet 
rijzen, de belastingschuldige ten goede 
behoort te komen; 

Overwegende dat in cleze wetsbepaling, 
luidens welke « bij uitkering van reser
ves ... , de op de uitgekeerde inkomsten 
eventueel verschuldigde belasting vermin
dercl worclt met de ceclulaire belastin
gen ... te voren geheven op de alzo verdeel
de sommen ll, de betekenis der termen 
<< op de uitgekeerde inkomsten ll verdui
clelijkt is door de termen « te voren gehe
ven op de alzo verdeelde sommen ll; dat 
de laatstaangehaalcle termen klaarblijke
lijk enkel kunnen gelden voor verdeelde 
reserves en clat clerhalve de in de tekst 
bedoelde « uitgekeercle inkomsten ll aileen 
diezelfcle reserves kunnen zijn; 

Overwegencle dat bij die op de tekst van 
de wet gesteunde uitlegging deze beschou
wing komt clat artikel 52 enkel beoogt de 
clubbele belasting van een zelfcle inkomen 
te vermijden; clat clit doel llereikt is inge
val het cleel cler inkomsten dat voortkomt 
van de uitkering· van reeds aangeslagen 
reserves niet opnieuw belast wordt, clan 
wanneer het stelsel van het bestreden ar
rest erop neerkomt de beclrijfsbelast~ng 
welke het niet van de reserves voortko
mende deel cler inkomsten treft te vermin
cleren, waaruit een teruggave van belas
ting voortvloeit welke buiten het gebied 
van artikel 52 van de samengeschakelde 
wetten valt; 

Dat het miclclel nuar recht gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest; beveelt clat melding van on
derhavig arrest zul gemaakt worden op 
de kant van de vernietigcle beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 
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15 januari 1957. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neven. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. 1J1. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER.- 15 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN OP HET KOHlER BRENGEN. 
0VERLEDEN BELASTlNGSOHULDIGE. - AANSLAG 
VAN AMBTSWEGE. - Qp HET KOHlER TE 
BBENGEN MELDINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN OP HE1' KOHlER BRENGEN, 
0VERLEDEN BELASTlNGSOHULDIGE. - AANSLAG 
VAN AMBTSWEGE. - lNKOHIERING ME'.r AAN
DUlDING VAN DE IDEN'l'ITEI'l" VAN EEN DOOR DE 
ADMINlS'l'RATIE GEKENDE ERFGENAAM, EN 
DAARENBOVEN DE MELDING DAT DIE ERFGENAAM 
DE LASTHEBBER VAN DE ANDERE REOHTHEB
BENDEN VAN DE BELAH'f!NGSOIIULDIGE ZOU ZIJN. 
- QVERTOLLlGE MELDING DIE ZONDER UIT
WERKING IS OP DE GELDIGHEID VAN DE INKO
HIERING EN VAN HE'r AANSLAGBILJET WAAROP 
DE MELDING OVERGENOMEN IS. 

3° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
AANSLAGBlLJE1'. - DIENT DE VERMELDINGEN 
TE DRAGEN DIE VEREIS'f ZIJN OM RET BESTAAN 
VAN EEN REGELMATIGE UITVOERBARE TITEL TE 
DOEN RLIJKEN. - AANVULLENDE MELDING. -
ZONDER BELANG TEN OPZIOHTE VAN DE GELDIG
HEID VAN HE1' AANSLAGiliLJET. 

1° De aanslag in de inlcomstenbelastingen, 
die van ambtswege ten laste van een 
overleden belasUngschu.ldige wordt ge
vesUud, dient ov het lcohier gebTacht te 
worden op naam van die belastinuschnl
dige, voorafgegaan van het woord << na
latenschap >>. Wannee1· de ertuenamen 
de aangifte, met betrelclcing tot door die 
belastingplichtige versch~tldigde belas
tinuen, hebben ondertelcend, of wanneer 
zij lcrachtens de wet er toe gehmtden 
~varen z~tllcs te doen, dient daaTaan toe
_qevoegd de identiteit van een van de 
door de administratie gelcende eTfgena
men (1). (Impliciete beslissing.) (Ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
art. 38.) 

2° Wanneer een aanslau van ambtswege 
op naam van een oveTleden belasting
schttldige gevestigd woTdt en wanneeT 

(1) Zie de uitgebreide nota, ondertekeud 
F. D., in Bull. en PASIC., 1957, I, 551, alsook 
verbr., 16 mei 1956 (An·. YeTbT., 1956, biz. 775; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 985). 

bij het op lo:ohieT brengen de melding 
aangebracht wo1·dt van de identiteit 
van een der door de administratie ue
lcende e1·tuenaam zoals vereist bij arti
lcel 38 van het lconinlclij 7c b eslnit van 
22 september 1937, is de bijlcomende 
aandttiding ov het lcohier en op het aan
slagbiljet, dat die erfgenaam de last
hebbe1· is van de andere rechthebbenden 
van de belastingschuldige, overtollig en 

· heeft die melding geen ttitwerlcing op de 
1·egelmatigheid van d.ie alcten. 

3° Daar het belastingbiljet geen andere 
meldingen moet inhouden dan die wellce 
vereist zijn ten einde het bestaan van 
een regelmatige ~titvoe1·bare titel te 
doen blijlcen, is het belastingbiljet 1·egel
matig wanneer in ueval van aanslag 
van ambtswege op het lcohier gebracht 
ten laste van een overleden belastinu
schuldi.Qe, het de meldingen heThaaU, 
welke in het lcohier voo1·lcomen, betref
tende de identiteit van die belasting
schttldige voo1·ajgegaan van het woord 
« nalatenschap » en gevolgd van een dOOT 
de administraUe .!Jelcende eTfgenaam. 
Dat .daaraan de identiteit van een an
deTe op het lcohieT niet aanged~tide 
rechthebbende van de belasUngschuldige 
is toeuevoegd, is vooT de ueldi,qheid van 
dat belastingbiljet van belang ontbloot. 

(RUYLE EN JANSSENS, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FlNANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 11, paragra
fen 1 en 2, en 19 van de wet van 16 octo
ber 1945 tot invoering van een extrabelas
ting op de in oorlogstijcl behaalde excep
tionele inkomsten, winsten en baten, 61, 
paragraaf 3, en 69 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948; 38 en 40 van het konink
lijk besluit van 22 september 1937, tot uit
voering van evengemelde wetten gcnomen, 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest niet ontvankelijk ver
klaart, wijl zij opgemaakt is meer clan 
zes maanden na de aflevering van het aan
slagbiljet van 29 december 1949, de recla
matie die door de weduwe Arthur Buyle 
ingediend werd tegen de aanslag in de 
extrabelasting op de exceptionele winsten, 
welke op 27 december 1949 gevestigd is 
ten laste van wijlen Arthur Buyle, op 
23 april 1943 overleden, dan wanneer, zo
als aanleggers bij door hen v66r de rech-
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ters over de grond regelmatig genomen 
conclusies betoogden, bewust aanslagbil
jet volgens de vaststellingen van het ar
l'est toegezonden was aan de·« Nalaten
schap van Arthur Buyle-De Coster, door 
cle · erfgenamen vertegenwoordigd door de 
wecluwe >>, en dus tot deze uitsluitencl was 
toegezonclen in de beweercle hoedanigheid 
van lasthebster van de erfgenamen, - van 
welke hoedanigheid het bestaan betwist 
was en ten aanzien waarvan het arrest 
niet ontkent dat de administratie ze niet 
gereclltvaardig-cl heeft, -en dan wanneer 
het aanslagbiljet mitsdien de reclamatie
termijn niet wettelijk had kunnen doen 
lopen, noch tegen de erfgenamen die 
geenszins door haar vertegenwoordigcl wa
ren, noch tegen haarzelf persoonlijk, en 
dan wanneer het arrest geen passend ant
woord verstrekt op dit door aanleggers 
in hun conclusies ingeroepen midclel en 
gevolglijk niet met redenen omkleecl is ; 

Overwegende clat aanlegster bij conclu
sies betoogcle dat het aanslagbiljet niet 
gelclig was betekencl geworden aan lmar 
rechtsvoorgangster, de weduwe van de be
lastingschulclige, doordat het haar was 
betekend als lasthebster van de erfgena
men en niet als persoonlijk bij het beta
len van de belasting belang hebbende erf
gename; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1° dat de litigieuze aanslag na 
het overlijden van de belastingschuldige 
op het kohier is gebracht; 2° dat diens na
latenschap toeviel, enerzijds, aan zijn we
cluwe, wettelijke vruchtgebruikster en bij 
het huwelijkscontract begiftig-cl met het 
beschikbaar gedeelte, en, anderzijds, aan 
zijn dochter, aanlegster; 3° dat een aan
slagbiljet, als volgt opgesteld : << Nalaten
schap Arthur Buyle-De Coster, cloor de 
erfgenamen vertegenwoordigd door de we
<luwe, Dokter Jacobsstraat, 69c~, Ancler
lecht >>, gezonden wercl op de plaats waar 
de nalatenschap opengevallen was, het do
micHie waar de weduwe na het overlijden 
van haar man is blijven wonen; 4° dat de 
nanslag van ambtsweg·e gevestigcl wercl 
op de naam van de overleden belasting
schuldige, voorafgegaan van het woord 
nalatenschap met aanduiding van een 
rechtverkrijgende, de weduwe, overeen
komstig artikel 38 van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937 ; 

Overwegende dat het hof van beroep, na 
aldus vastgesteld te hebben, zoncler dat 
zijn beslissing deswege aangevallen zij, 
dat de weduwe zelf een erfgename was in 
de zin van voormeld artikel 38, met recht 
kon beslissen dat het vermelden in het 
kohier en in llet uittreksel van de namn 
va~1 de weduwe geschied was zowel in 
hanr hoedanigheid van erfgenmne als van 
lasthebster, en dat het ten aanzien van 
de regehnatigheicl van de haar hiervan 

gedane betekening weinig afdeed << dat de 
admin'istratie niet doet blijken tan · het 
aanwezig zijn, bij weduwe Buyle, van cle 
beweerde lastgeving >> ; 

Waaruit volgt dat cle rechtei· over cle 
grond de conclusies van aanlegster beant
woord lweft en dat het middel niet kan 
aangenomen worclen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit cle 
schending van de artikelen 11, paragra
fen 1 en 2, en 19 van de wet van 16 octo-

1 ber 1945 tot invoering van een extrabelas
ting· op de in oorlogstijd behaalde excep
tionele inkomsten, winsten en batt:ln, 61, 
paragraaf 3, en 69 van de wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen, sa,menge
schakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 38 en 40 van het ko
ninklijk besluit van 22 september' 1937, 
genomen tot uitvoering van voormelcle 
wetten, 724, 873 en 1094 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden · arrest 
niet ontvankelijk verklaart, wijl zij meer 
clan zes maanden na de afievering van het 
aanslagbiljet van 29 december 1949 is in
gediend, de reclamatie, op 18 october 1950 
door de weduwe Buyle ingediend tegen cle 
aanslag in cle extrnbelasting op de excep
tionele winsten, welke op 27 december 
1949 gevestigd werd ten laste van de op 
23 april1943 overleden Arthur Buyle, hoe
wel het vaststelt dat diens nalatenschap 
toegevallen was aan zijn weduwe als be
giftigde met het beschikbaar gedeelte en 
aan zijn enige dochter, wettelijke erfge
name, en hoewel een aanslagbiljet pas op 
12 april 1952 aan deze afgelevenl werd, 
clan wanneer, ingeval een aanslag, zoals 
ten deze, gevestigcl is ten laste van een 
overleden belastingschulclige, evenals bij 
het opkohierbrengen van een aanslag ten 
laste van een levende cloch v66r het zen
den van een aanslagbiljet overleden be
lastingschulclige, een aanslagbiljet aau de 
belanghebbende belastingsclmldigen client 
afgelevercl te worden, clit wil zeggen aan 
elke der rechtverkrijg(mden van de over
ledene hetzij algemene of onder algemene 
titel, tegen elke van wie het opkoh.ierbren
gen uitvoerbaar is en die tot het kwijten 
van de aanslag gehouden zijn, en . dan 
wanneer, gezien de onsplitsbaarheid van 
de ten laste van de overleden belasting
sclmlclige gevestigcle aanslag in de extra
belasting, tegen welke vestiging elk~ van 
voonnelde rechtverkrijgenclen gerechtigd 
is een reclamatie in te dienen voor de ge
hele aanslag, waarvan cle herziening door 
cle clirecteur cler bela sting afzoncler lijk 
voor iecler van hen kan geschieden, de re
clamatietermijn ten opzicllte van iecler 
van hen! wettelijk slechts ingaat vanaf 
het tijclstip waarop aan allen een aanslag
biljet betreffencle die aanslag is toegezon
den, en dan wanneer, mitsclieri., de recla
matie van 18 october 1950 welke ingecliencl 



- 349-

werd v66r· het afleverEm, op 12 april 1952, 
van zodanig aan.slagbiljet aan de enige 
dochter en wettelijke erfgename van de 
overledene, niet te laat ingecliend is : 

Overwegende dat, aangenomen dat, in
geval een aanslag ten laste van ·een over
leden belastingsclmldige gevestigd is, een 
aanslagbiljet individueel aan elke der erf
genamen dient te worden toegezonden, er 
evenwel vereist is, opdat de door een der 
erfgenamen ingediende reclamatie onwille 
van de on.splitsbaarheid van het geschil 
aan de andere erfgenmnen ten goede zou 
komen, {}at die reclamatie regelmatig en 
in de wettelijke termijn ingecliend is ; dat 
de onsplitsbaarheid van een geschil niet 
tot gevolg heeft de termijn tot reclamatie, 
welke aan iedere der in de zaak staande 
partijen verleend is, te wijzigen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 11, paragra-. 
fen 1 en 2, en 19 van de wet van 16 octo
ber 1945 tot invoering van een extrabe
lasting op de exceptionele oorlogswinsten, 
61, paragraaf 3, en 69 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 38 en 40 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
genomen tot uitvoering van gemelde wet
ten, 724, 873, 1094, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat .het bestreden arrest 
de reclamatie wijl te laat ingediend niet 
ontvankelijk verklaart, wijl zij door aan
leggers op 4 november 1952 ingediend was 
tegen de aanslag in de extrabelasting op 
de exceptionele winsten, gevestigd ten 
laste en op de inkomsten van wijlen 
Arthur Buyle, cUe op 23 april 1943 over
leden is, dan wanneer het aanslagbiljet 
van 29 december 1949, hetwelk toegezon
den was aan de « Nalatenschap van Ar
thur Bu~•le-De Coster, door de erfgena
men vertegenwoordigd door de weduwe )), 
om de in het eerste middel uiteengezette 
redenen de termijn tot reclamatie niet had 
kunnen doen ingaan hetzij tegen zijn we
duwe, hetzij tegen zijn enige dochter en 
wettelijke erfgename, voor welke niet 
was bewezen dat zij haar moeder last 
gege;yen had om haar te vertegenwoordi
gen en aan welke bewust aanslagbiljet 
niet was toegezonden, dan wanneer de op 
18 october 1950 door de weduwe Buyle 
ingediende reclamatie niet te laat was in
gediend om de in het tweede middel uit
eengezette redenen, en dan wanneer, ge
zien de onsplitsbnarheid van de ten laste 
van een ovel:ledene gevestigde aanslag 
en de onsplitsbaarheid van de gevolgen 
van de reclamatie welke door een van zijn 
rechtverkrijgenden, hetzij algemene of 
onder algemene titel, ingediend is tegen 

zodanige aanslag waarvan de herziening 
niet afzonderlijk en verschillend 'tegen 
elk van hen mag geschieden, die reclama
tie aanleggers ten goede moest komen 
zoals zij in hun v66r de rechters over d~ 
grond genomen conclusies verklaard heb
ben, dan wanneer, in elk geval, het aan
slagbiljet dat op 12 april 1952 afgelevercl 
werd aan Mevrouw Yvonne Buyle, echt
genote J anssen.s over een aanslag welke, 
n~~r h-et arre~t :aststelt, in dat aanslag
bilJet aangedmd IS als gevestigd ten name 
van de « Nalatenschap Arthur Buyle-De 
Coster, door : 1 o de weduwe; 2" me
vrouw Maurice Janssens, geboren Yvonne 
Buyle )), geen betekening opleverde van 
de aanslag zoals hij wezenlijk op het ori
ginele kohier was gebracht, waarvan het 
arrest mit~dien de bewijskracht heeft ge
schonden m zover daarbij, zoals het ar
rest vaststelt, een aanslag was gevestigd 
ten name van de << Nalatenschap van 
Arthur Buyle-De Coster, de echtgenoten, 
vertegenwoordigd door de wecluwe )) zon
der vermelding van deze als rechtverkrij
gende van de overledene, doch wel in haar 
enige ~ewe~rde en niet gerechtvaardigde 
hoedamghe1d van lasthebster van de erf
genamen, en dan wanneer voormeld aan
slagbiljet, al had het zelfs de vermeldin
gen ingehouden welke het kohier had die
n_en in te houden om geldig te zijn geves
tlgd overeenkomstig artikel 38, - welke 
vermeldingen echter in dat .kohier niet 
voorkwamen, - de termijn tot reclama
tie tegen de werkelijk op het kohier ge
brachte aanslag, die verschilt van de op 
meergemeld aanslagbiljet aangeduide aan
slag, niet heeft kmmen doen ingaan : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat nit het antwoord op 

het eerste middel blijkt dat het hof van 
beroep wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat het aanslagbiljet aan de weduwe gel
dig was betekend geworden ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
niet beslist dat deze betekening de termijn 
tot reclamatie heeft doen ingaan ten op
zichte van de medebelanghebbende; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat in dit onderdeel het 

tweede middel van de voorziening her
haald is; 

Over het derde onderdeel : 
Oyerwegende dat het aanslagbiljet de 

nod1ge vermeldingen moet inhouden ten 
blijke van het bestaan van een regelma
tige uitvoerbare titel; 

Overwegende dat aanlegster betoogt dat 
het aanslagbiljet dat haar persoonlijk be
tekend werd niet enkel de vermelding 
droeg « Nalatenschap Buyle-De Coster 
door de erfgenamen : 1° de weduwe >l 

doch tevens de vermelding « 2o me~ 
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vrouw Clement Maurice Janssens, gebo
ren Yvonne Buyle, Hamoirlaan, 16, Uk
kel ll, dan wanneer in het kohier zelf en
kel de eerste vermelding voorkwam; dat 
zij hieruit afleiclt dat bewust aanslag
biljet onregelmatig was en de termijn tot 
reclamatie niet had kunnen doen ingaan; 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, het hof 
van beroep met recht kon beslissen dat 
de naam der wecluwe in het kohier ver
meld was als rechtverkrijgende van de 
overledene; dat derhalve (le eerste ver
melding welke in het aan aanlegster be
tekende aanslagbiljet voorkwam volstond 
om het opkohierbrengen regelmatig te 
maken krachtens artikel 38, lid 3, van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937; dat, vermits het aanslagbiljet deze 
wezenlijke vermelcling herhaalt, het feit 
dat een bijkomende aanduicling daaraan 
is toegevoegd als van belang ontbloot 
voorkomt; 

Dat de beslissing van het hof van be
roep mitsclien de bewijskracht van het 
kohier niet miskend heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

15 januari 1957. - 2" kamer. - VoorzU
te·r, H. Yandermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. V erslaggever·, 
H. Louveaux. - GeUjlclniclencle conclnsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleitm·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 15 januari 1957 

BINDENDE BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER.- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE 
BELASTINGEN. - OVEREENKO.MST UIT EEN GE
HEEL VAN li1A1'ERiic'LE FElTEN AFGELEID. -
BEDOELING VAN DE PARTIJEN. - BINDENDE 
BEOORDELING. 

De rechter clie het bestaan van een over
eenlwmst 1tU een geheel van rnatm·Wle 
feiten ajteiclt geejt een sonve1·eine inter·
pretatie vnn cle gerneensclwppelij lee be
floe ling vnn cle pa·rtijen (1). 

(EMPRESA COMMERCIAL A. J, CABRITA, 
'l', BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 17 mei 19M (A1·r. Ye1'b1·., 1951, 
biz. 535; Bull. en PASIC., 1951, I, 626). 

arrest, op 7 november 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2! 31 en inzonderheid 31, pa
ragraaf 1, llttera a, 53, paragraaf 1 55 
en 56 van de wetten op de inkomste~be
lastingen, samengeschakeld bij koninklijk 
besluit van 15 januari 1948, 1 en 2 van 
de wetten op de nationale crisisbelasting 
samengeschakeld bij koninklijk besluit 
van 15 januati 1948, 1134, 1163, 1315, 1319 
1320, 1322, 1832 en 1855 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 175 en 176 van de samenge
schakelde wetten op de handelsvennoot
schappen (titel I, van boek IX, van het 
Wetboek van koophandel), 64 van titel y 
van boek I van het Wetboek van koop
handel (wet van 30 december 1867), door
dat, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest, om het middel te verwerpen dat door 
aanlegster hieruit was afgeleid dat zij 
h~ar bedrijvigheid uitsluitend in Portugal 
mtoefende en dus de bedlijfsbelasting in 
BelgH~ niet verschuldigd was, beslist heeft 
dat aanlegster een tijdelijke vereniging 
gesloten had met de Belgische vennoot
schap John Krijn die haar bedrijvigheid 
in Belgie uitoefent, en het bestaan van 
cleze tijdelijke vereniging uit de enkele 
navolgende elementen afgeleid heeft · 
1° dat" aanlegster niet bewees dat het tus~ 
sen haar en cle vennootschap Krijn tot
stanclgekomen contract enkel een make
larijovereenkomst was; 2° dat ·in de brie
ven tussen de vennootschap Krijn en aan
legster gewisseld, sprake is van « onze 
zaken in conserven-welke in cleelneming 
afg:edaan worden ll; 3° clat cle benaming 
Kt:ICab een zinspeling is Ol} Krijns-Ca
bnta; 4° dat de winsten bij helften ver
cleeld werden; 5° dat uit geen enkel 'op 
cle debatten overgelegcl element blijkt dat 
aanlegster geen aancleel zou te dragen ge
had hebben in de verliezen uit de bespro
ken verrichting ; dan wanneer deze ele
menten en de andere vaststellingen van 
het arrest geenszins het bewijs opleveren 
van een tijdelijke vereniging tussen aan
legster en de Belgische vennootschap 
Krijn, noch dienvolgens van een oorzaak 
van opeisbaarheid van belastingen in 
Belgie, en dan wanneer het bestreden ar
rest, door te beslissen dat aanlegster het 
bestaan van een makelarijcontract niet 
bewees en ook niet bewees dat zij in de 
verliezen der verrichting geen aandeel 
had dienen te dragen, de op de adminis
tratie rustende bewijslast verplaatst heeft 
en bovendien aanlegster een onmogelijk te 
leveren negatief bewijs opgelegd heeft, en 
doordat, tweede onderdeel, het bestreden 
arrest enerzijds beslist dat aanlegster met 
de Belgische vennootschap Krijn een tij
delijke vereniging vormde en anderzijds 
zonder voorbehoud de gronden van de be-
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slissing van de directeur overneemt die 
besloot tot het bestaan van een vennoot
schap in deelneming, doordat deze rede
nen tegenstrijdig, minstens dubbelzinnig, 
zijn vermits zij het niet mogelijk maken 
te bepalen welke, in de gedachte van de 
rechter over de grond, de juridische oor
zaak van het verschulcligd-zijn van de 
lJeHtsting is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat de aanleggende ven
nootschap in Belgie belastbaar was uit 
hoofde van de met een Belgische naam
loze vennootschap afgehandelde verrich
tillgen, wijst op onderscheidene feitelijke 
elementen waaruit het afleidt dat cUe ven
nootschappen onder elkaar een vereniging 
hatlden gesloten; 

Dat het hierop steunt « dat nit de ele
menten van het dossier, onder meer de 
op 5 juni 1948 gewisselde brieven waarin 
sprake is van << onze zaken in conserven 
welke in gemeenschap afgedaan worden ll, 
de benaming « Kricab ll, zinspeling op 
« Krijns-Cabrita ll en de verdeling bij 
helften van de winsten ll, blijkt dat die 
twee vennootschappen onder elkaar een 
vereniging opgericht had den Jl; 

Overwegende dat deze beoordeling, wel
ke rust op de met redenen omklede nit
legging van het gemeenschappelijk voor
nemen der contracterende partijen en 
welke het wettelijk begrip der vereniging 
niet schendt, souverein is en lmiten de 
controle van het Hof van verbreking valt; 

Overwegentle dat het hof van beroep, 
door anderzijds erop te wijzen dat aan
legster niet bewees dat zij door een ma
kelarijcontract met de Belgische vennoot
schap verbonden was en dat zij geen aan
deel behoefde te dragen in de eventueel 
nit de litigieuze verrichtingen voortko
mende verliezen, de bewijslast niet ver
plaatst, doch enkel vaststelt dat aanleg
ster het tegenbewijs niet bijbrengt van 
de vermoedens waarop het arrest zijn be
slissing steunt ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur, waarvan het bestreden arrest 
verklaart de gronden over te nemen, be
sloot dat de overeenkomst welke aanleg
ster met de Belgische naamloze vennoot
schap verbindt een vereniging in deelne
ming was; 

Dat het arrest beslist dat die vennoot
schappen « samen een tijdelijke vennoot
Achap gesloten hebben met het oog op het 
aankopen van sardines in Portugal en het 
verkopen ervan in Belgie ll; 

Dat, aangenomelt dat het hof van be
roep aan de uitdrukking << tijdelijke ven
nootschap ll haar specifieke juridische be
tekenis heeft willen geven en niet een-

voudig heeft willen zeggen dat de liti
gieuze vereniging een tijdelijk karakter 
had vertoond, dit onderscheid en de eruit 
afgeleide grief evenwel van belang ont
bloot zijn, naardien de betwiste aanslag 
in beide gevallen gegrond komt te blij
ken; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

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

15 januari 1957. - 2' kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslauuever, 
H. Valentin. - Gel-ijlclltidende conclttsie, 
H. F. Damon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. de Mey (van de Balie te Brus
sel) en Van Leynseele. 

2" KAMER.- 16 januari 1957 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° INKOMSTENBELASTINGEJN. 
BUITENGEWONE 'l'ERMIJN. - REGIME VAN 
ARTIKEL 74 VAN DE BIJ BESLUIT VAN 31 JULI 
1943 SAMENGESCHAKELDE WElTEN • ...:___ VOLLE
DIGE EN JUIS'l'E AANGIFTE, - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEJN. 
BUITENGEWONE 'l'ERMIJN. - REGIME VAN 
ARTIKEL 74 TAN DE BIJ BESLUIT VAN 31 JULI 
1943 SAMENGESCHAKELDE WE1"l'EN.'- AAN
GIF'l'E VAN DE BEHERENDE DIRECTEUR VAN EEN 
PERSOONLIJKE YENNOOTSCHAP ME'!' BEPERK'l'E 
AANSPRAKELIJKHEID. - AANGIFl'E WELKE 
NIE'l' AANDUID'l' DAT DE AANGEVER EEN VENNOOT 
WAS. - 0NVOLLEDIGE EN ONJUISTE AANGIF'l'E. 

3° VOORZIENING IN VERBREJKING. 
- ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- STUKKEN DOOR DE AANLEGGER NEDERGE-
LEGD ZONDER DE VORMEN EN TERMIJNEN NA 
TE LEVEN, WELKE BEPAALD ZIJN BIJ ARTI
KEL 14 VAN DE WET YAN 6 SEPTEMBER 1895, 
VERVANGEN INGEVOLGE ARTIKEL 1 VAN DE WET 
VAN 23 JULI 1953. - STUKKEN WAAROP HET 
HOF GEEN ACHT VERMAG ·TE SLAAN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEJN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - WERKENDE VENNOOT 
VAN EEN PERSOONLIJKE VENNOO'l'SCHAP MEl' 
REPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - BEZOLDI
GINGEN AAN DIE VENNOOT 'l'OEGEKEND IN ZIJN 
HOEDANIGHEID VAN DIRECTEUR-GENERAAL VAN 
DE VENNOOTSCHAP EN TOT VERGELDING VAN 
ZIJN INBRENGEN IN OCTROOILICEN'l'IES. -
BEZOLDIGINGEN IN ZIJNEN HOOFDE AAN DE 
BEDRIJFSBELAS'l'ING ONDERWORPEN ALS WIN
STEN UIT HE1' BEDRIJF. 

5° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - WINSTEN VAN EEN 
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PERSOONLIJ'E:E VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID OPGELEVERD DOOR EEN 
SCHULDVORDERING, SCHULDVORDERING 
WELKE UIT DE BELASTBARE GRONDSLAG 
SLECHTS MAG WEGGELATEN WORDEN WANNEER 
HET ZEKER GEWORDEN IS DA'l' ZIJ NIET MEER 
KAN INGEVORDERD WORDEN. 

1° Onder het regime van artilcel 74 van de 
samengeschalcelde wetten betreffende 
de inl;;omstenbelasUngen, zoals het bij 
artilcel 22 van het lconinlclijlc besluit 
n' 14 van 3 jttli 1939 gewijzigd is gewor
den, moet de bij arUkel 53 van dezelfde 
wetten bepaalde aangifte, om volledig 
en jwist te zijn, t·elcening gehottden met 
de erbij gevoegde st1tlclcen, alle tot het 
vesti.qen van de belastin_q nodige ele· 
menten inhottden, zodat de administra· 
tie aan de hand van die geguvens en 
zonder dat zij van ttitwendige elemen
ten gebrttilc behoeft te malcen, de belas
tingschuld lean bepalen en de aanslag 
op het lcohiet· lean brengen (1). (Eerste 
arrest.) 

2° Is onjttist of onvolledig en geeft aan
leiding tot het aanwenden van de bui
tengewone tennijnen van artilcel 74 van 
de bij beslttit van 31 jttli 1943 samen,qe
schalcelde wetten, de aangifte in de in
lcomstenbelastingen van een beherend 
d·irecte·ur van een persoonlij lee vennoot
schap met beperlcte aansprakelijlcheid, 
wellce, relcening houdend met de er bij 
gevoegde sfttlclcen, niet aandttidt dat die 
directeur tevens de hoedaniglwia van 
vennoot had (2). (Eerste arrest.) 

3° Het Hot van verbt·eking vet·mag, in 
zalcen van rechtst1·eelcse belastingen, 
geen acht te slactn op st·ttlclcen wellce 
door ae aanlegget· tot steu.n van de 
voot·ziening wet·aen overgelegd, doch 
niet neergelegd tverden overeenlcomstig 
de voot·scht·iften van artilcel 14 van de 
wet van 6 septembe1· 1895, vM·van_qen bij 
at·tikel 1 van de wet van 23 jttli 1953. 
(Tweede arrest.) · 

4° De door een persoonlijlce vennootschap 
met beperlcte aansvrak:elijlcheid aan een 
werlcena vennoot uitgelceerde of toege
Tcenae sommen, dnarin begrepen de be
zold·iging van zijn persoonlijlce arbeid 
in zijn hoednnigheid van directettr-gene
raal van de vennootschap en de vergel-

(1) en (2) Raaclpl. verbr., 10 april en 18 mei 
1956 (A1-r·. T'erb1·., 1956, blz. 647 en 789; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 828 en 1002) ; 22· mei 1956 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 1014); 30 october, 
17 en 29 november 1956 en 15 januari 1957 
(supm, biz. 136, 181 en 213; Bull. mt PASIC., 
1957, I, 214, Z77, 326 en 554), alsook het vol
gende arrest. 

(3) Raadpl. verbr., 17 februari 1953 (A1·r. 
T' erb1·., 1953, blz. 421; Bull. en PAsrc., 1953, 

ding van zijn inbrengen in octrooiUcen
ties, zijn in zijnen hoofde in de bedrijfs
belasting belastbaar als winsten van het 
bedrijf (3). (Wetten samengeschakeld 
bij besluit van 31 juli 1943, art. 25, pa
ragraaf 1, 1°, 27, par. 2, 1°, en 35, pa
ragraaf 4.) (Eerste en tweede arrest.) 

5° Een schuldvordering mag uit de belast
bare inlcomsten vnn een personenven
nootschap met bepet·Jete aanspralcelijlc
heid slechts weggelaten worden, tvan
neer de oninvot·det·baarheid er van ge
dttrende het" belastbaat· t-ijdperlc zelcer 
gewot·aen is (4). (Eerste arrest.) 

Eet•ste arrest. 

(SPINE'l'TE, T. BELGISCHE STAAT, 
l\ITNIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 februari 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 7±, lid 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij . besluit van 
12 september 1936, vervolgens bij besluit 
van 31 juli 1943, doordat het bestreden 
arrest weigert de aanslagen bij navorde
ring van rechten van het dienstjaar 1943, 
welke zijn gevestigd bij op 7 augustus 
1947 uitvoerbaar verklaard kohier, we
gens forclusie te vernietigen, om de reden 
dat de over het dienstjaar 1943 ingediende 
aangifte onjuist was, daar aanlegger ver
zuimd had daarin, benevens zijn beroep 
van ·beherend directeur van de personen
vennootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Etablissements V. Spinette )), zijn 
hoedanigheid van vennoot in deze ven
nootschap aan te clu~den, dan wanneer het 
voor de administratie eenvoudig was deze 
laatste hoedanigheid van aanlegger te 
kennen door de statuten van gemelde ven
nootschap te raadplegen : 

Overwegende dat het beklaagd arrest, 
na erop gewezen te hebben dat krachtens 
de besluitwet van 17 december 1942, de bij 
artikel 7 4 van de samengeschakelde wet
ten gestelde termijnen geschorst zijn ge-

I, 469, alsmede de nota); 10 april 1956 (AlT. 
T' erb1·., 1956, blz. 650; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 834); 22 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 
Hl14). 

(4) Verbr., 6 december 1955, 21 februari en 
8 mei 1956 (Arr. T'e?·br., 1956, blz. 266, 507 en 
754; Bull. en PASIC., 1956, I, 331, 646 en 959); 
11 december 1956 (Bull. en PASrc., 1957, I, 385). 
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worden tot op 1 juni 1949, datum van het 
besluit van de Regent waarbij het leger 
terug op vredesvoet is gebracht, vast
stelt dat aanlegger in zijn aangifte in de 
directe belastingen oV'er het dienstjaar 
1943 nagelaten heeft aan te duiden dat hij 
benevens zijn hoedanigheid van beherend 
directeur van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Etablis
sements V. Spinette », de hoedanigheid 
had V'an vennoot in dezelve, en besluit 
dat bewuste aangifte onjuist was; 

Overwegende dat, onder de beheersing 
van artikel 74 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, zoals dit gewijzigd is bij artikel 22 
van het koninklijk besluit nr 14 van 3 juli 
1949, de aangifte, in de artikelen 53 en 
volgende van dezelfde wetten omschre
ven, om juist en volledig te zijn, rekening 
houdend met de erbij gevoegde stukken, 
alle tot het vestigen van de belasting no
dige elementen moet inhouden, zodat de 
administratie aan de hand van die gege
vens, en zonder dat zij van uitwendige 
elementen gebruik behoeft te maken, de 
belastingschuld kan bepalen en de aan
slag op het kohier kan brengen; 

Waaruit volgt dat het feit dat de admi
nistratie aanleggers hoedanigheid van 
vennoot kon kennen door de statuten der 
vennootschap te raadplegen, ter zake niet 
uienend is en niet van aard is om te voor
zien in de ontoereikendheid van de aan
gifte en deze volledig en juist te maken; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
ochending van de artikelen 25, para
o-raaf 1, 1o, 27, paragraaf 2, 1°, 35, para
graaf 4, van de wetten betreffende de i:J?-~ 
komstenbelastingen, samengeschakeld blJ 
besluit van 12 september 1936, vervolgens 
bij besluit van 31 juli 1943, doordat het 
beklaagd arrest aanneemt dat de admini.s
tratie, tot vestiging van de aanslagen m 
de gewone belastingen die ten laste van 
aanlegger op het kohier zijn gebracht in 
1947 bij navordering van rechten van de 
dieu'stjaren 1943 tot 1945, en in 1948, bij 
navordering van rechten van het dienst
j aar 1946, aanlegger aanziet als een wer
kend vennoot in de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkhe~d << Etablis
sements V. Spinette Jl, dan wanneer aan
legger, die in het maatschappelijk vermo
gen slechts 75 aandelen op 1600 bezat, ge
durende het tijdperk waarop de litigieuze 
aanslagen betrekking hebben met de ven
nootschap als beherend directeur door 
een bediendencontract verbonden was, en 
dan wanneer aanlegger derhalve voor de 
bezoldigingen welke hij in deze laatste 
hoedanigheid ontving, diende te worden 
aangezien als een door een derde bezoldig
de persoon : 

VERBR., 1957. - 23 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk vaststelt dat aanlegger gedurende 
het tijdperk waarop de aanslagen betrek
king hebben, tegelijkertijd eigenaar van 
75 aandelen in het maatschappelijk vermo
gen van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Etablissements 
V. Spinette ll en beherend directeur van 
deze vennootschap was, daaruit wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat aanlegger in ge
noemde personenvennootschap een wer
kend vennoot en dienvolgens een exploi
tant van het nijverheidsbedrijf was : 

Dat hieruit volgt dat het arrest door 
een juiste toepassing van de artikelen 25, 
paragraaf 1, 27, paragraaf 2, 1°, en 35, 
paragraaf 4, van de in het middel aange
duide samengeschakel.de wetten beslist 
dat de aan aanlegger voor zijn persoon
lijke arbeid in de vennootschap uitge
keerde bezoldigingen als bedrijfswinsten 
dienen te worden aangezien en in hoofde 
van aanlegger in de bedrijfsbelasting be
lastbaar zijn; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, en 25, paragraaf 1, 3°, van de 
vorenvermelde samengeschakelde wetten, 
doordat het bestreden arrest aimneemt 
dat de sommen welke overeenstemmen 
met de 10 t. h. van de winsten van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Etablissements V. Spi
nette ll die overeenkomstig de statuten 
der vennootschap jaarlijks aan aanlegger 
toegekend worden tot vergelding van zijn 
inbrengen in octrooilicenties, dienen te 
worden aangeslagen op grondslag van de 
artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en il5, para
graaf 4, van voormelde wetten, dan wan
neer, zoals aanlegger bij conclusies be
toogde, het regime van artikel 25, para
graaf 1, 3°, op zodanige vergeldingen toe
passelijk is, en het arrest nalaat aanleg
gers conclusies in dit opzicht te beant
woorden: 

Overwegende dat, waar het zegt « dat 
de wet geen onderscheid maakt voor het 
vestigen van de bedrijfsbelasting tussen 
<le aan de vennoot als vergeldingen of als 
aandelen in de winsten uitgekeerde som
men ll, en dat de hoedanigheid van wer
kend vennoot in een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
alle sommen, uitgekeerd of toegekend aan 
degene die met bewuste hoedanigheid be
kleed is, onder de bedrijfsbelasting doet 
vallen, het bestreden arrest aanleggers 
concll\sies op passende wijze beantwoordt 
en de verwerping van zijn eis wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
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Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 26, paragtaaf 2, 4°, 
1ian de voormelde samengeschakelde wet
ten, doordat het bestreden arrest de af
schrijving van de schuldvordering welke 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Etablissements V. 
Spinette )) op de Emissiebank bezit ver
worpen heeft, om de reden dat het onher
roepelijk verloren gaan van deze schuld~ 
vorclering niet bewezen was zolang de re
gering te dien aanzien geen beslissing had 
getroffen, dan wanneer bewnste schuld
vorclering onherroepelijk verloren is voor 
de sclmldeiseres, die failliet is verklaard, 
en dan wanneer aanlegger van die schuld
vordering nooit wat dan ook ontvangen 
heeft of zal ontvangen : 

Overwegende dat een schnlclvordering 
nit het belastbaar actief niet mag worden 
weggelaten dan wanneer de oninvorder
baarheid ervan gednrende het belastbaar 
tijclperk zeker geworden is; 

Overwegende dat het arrest releveert 
dat het definitief verloren gaan van de in 
het middel aangehaalde schuldvordering 
niet bewezen is; 

Overwegende dat het op grondslag van 
deze sonvereine vaststelling wettelijk be
slist heeft dat die schnldvordering niet 
kon afgeschreven worden; 

Dat het middel niet gegrond is; 

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

16 januari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ----' Verslaggever, H. Moriame. 
- Gelijlcluidende concl~tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Dnfrenoy (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

'l'weede a,1·rest. 

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

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 jnni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 25, paragraaf 1, 2°, littera a, 27, pa
i·agraaf 2, 1°, en 35, paragraaf 4, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij het besluit van 
31 juli 1953, en, voor zoveel als nodig, bij 
besluit van de Regent van 15 jannari 1948, 

1317 en volgende van het Burgerlijk Wet
boek, tot regeling van de bewijskracht 
der akten, doordat de aanslagen bij na
vordering van rechten van de dienstjaren 
1947 en 1948, welke ten laste van aanleg
ger zijn gevestigd nit aanmerking van de 
bezoldigingen die hij in dienst van de per
sonenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid << Etablissements V. Spinette ll 
ontvangen heeft, gestenncl zijn op de hoe
danigheid van werkend vennoot welke het 
bestreden arrest aanlegger toeschrijft, 
dan wanneer deze, die slechts 75 aandelen 
op 1.600 bezat in het maatschappelijk ver
mogen, gedurende het tijdperk waarop de 
aanslagen betrekking hebben met de ven
nootschap verbonden was door een bedien
dencontract en door haar op grond van dit 
contract bezoldigd werd voor de perma
nente en werkelijke prestaties die hij als 
ingenieur in de fnncties van beherend di
rectenr der vennootschap verstrekt heeft, 
te haren opzichte een derde zijnde welke 
zij door uitkering van een wedde bezol
digde : 

Overwegende dat aanlegger, die regel
matig voorziening in verbreking ingesteld 
had overeenkomstig artikel 14 van de wet 
van 6 september 1895, zoals het vervan
gen is door artikel 1 van de wet van 
23 jnli 1953, naderhand ter griffie van het 
Hof van verbreking stnkken tot staving 
van de voorziening nedergelegd heeft; 

Dat het hof geen acht vermag te slaan 
op die stnkken waarvan de nederlegging 
niet overeenkomstig voormeld artikel 14 
is geschied; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk vaststelt dat aanlegger gedurende 
het tijdperk waarop de aanslagen betrek
king hebben tegelijk eigenaar van 75 aan
delen in het maatschappelijk vermogen 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Etablissements 
V. Spinette )) en op werkelijke en perma
nente wijze beherend directenr van die 
vennootschap was, daarnit wettelijk heeft 
knnnen afleiden dat aanlegger werkend 
vennoot in voormelde vennootschap en 
dienvolgens een exploitant van het nijver
heidsbedrijf was; 

Dat hiernit volgt dat het arrest door 
een jniste toepassing van de artikelen 25, 
pai·agraaf 1, 27, paragraaf 2, 1°, en 35, pa
ragraaf 4, van de in het middel aange
haalde samengeschakelde wetten beslist 
dat de bezoldigingen welke aanlegger 
voor zijn persoonlijke arbeid in de ven
nootschap uitgekeerd zijn dienen te wor
den aangezien als winsten nit het bedrijf 
en ten laste van aanlegger in de bedrijfs
belasting belastbaar zijn; 

Dat het middel in dit opzicht niet kan 
aangenomen worden; 

Overwegende dat het middel niet ver
dnidelijkt waarin het bestreden arrest de 
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artikelen 1317 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek zou geschonden hebben 
en dat het in deze mate niet ontvankelijk 
is; 

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

ten. 

16 januari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter, - Verslaggever, H. van Beirs. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Dufrenoy (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2• KAMER. - 16 januari 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 'ZA:KEN VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. 
- PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM 
ZICH TE VOORZIEN. - VERZOEKSCHRIFT IN
GEDIEND DOOR TWEE PERSONEN WELKE ZICH 
IN DE HOEDANIGHEID VAN ERFGENAMEN VAN DE 
V66R HET HOF VAN BEROEP BETROKKEN BE
LASTINGSCHULDIGE VOORSTELLEN. - 0VER
LIJDEN VAN DE BELASTINGSCHULDIGE NIET 
WE'l'TELIJK GEBLEKEN. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
BEDR.IJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS- OF 
HANDELSBEDJUJF DOOR FEITELIJ.KE VENNOTEN 
GEEXPLOITEEHD. - QPRICHTING VAN EEN 
NAAMLOZE' VENNOOTSCHAP IN DE LOOP VAN 
EEN BURGERLIJ.K JAAR, MET TERUGWER;KING 
OP 1 JANUAHI. - FEITELIJKE VENNOTEN DIE 
BEHEERDERS VAN DIE VENNOOTSCHAP WOR
DEN.- DE TOT DAN TOE DOOR DE FEI1'ELIJKE 
VENNOTEN VERKREGEN WINSTEN RLIJVEN IN
KOMSTEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 25, PARA
GRAAF 1, 1°, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET
TEN. - ALLEEN DE BEZOLDIGINGEN TOEGEKEND 
NADA'f ZIJ BEHEERDERS GEWORDEN WAREN 
VALLEN ONDER TOEPASSING VAN ARTIKEL 25, 
PARAGRAAF 1, 2°, b, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WE'l'TEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN. - AANGIFTE VAN 
DE INKOMSTEN ALS BEZOLDIGINGEN AAN EEN 
BEHEERDER VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
TOEGEKEND. - AANGIFTE WELKE DE DATUM 
NIET AANDUIDT W AAROP DE AANGEVER BEHEER
DER GEWORDEN IS VAN DIE VENNOOTSCHAP, 
WELKE IN DE LOOP VAN HET JAAH MET TE-

(1) Verbr., 24 april 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 896). 

(2) Dat de terugwerkende kracht aan de 
stichtingsakte van een vennootschap verleend 
ae.n de fiscus niet tegenstelbaar is, raad
pleeg daaromtrent verbr., 8 februal'i 1955 

RUGWERKING OP 1 JANUARI OPGERICHT 
WERD. - AANGEVER DIE TOT DAN TOE EEN 
NIJVERHEIDS- OF HANDELSBEDRIJF EXPLOI
TEERDE. - AANGEGEVEN INKOMSTEN WELKE 
GEDEELTELIJK VAN DIE BEDRIJVIGHEID VOORT
KOMEN. - 0NVOLLEDIGE OF ONJUISTE AAN
GIFTE. - BUITENGEWONE TERMIJN VAN TOE
PASSING. 

1° In zaken van 1·echtstreelcse belastingen 
is de voorziening niet ontvankelijk die 
ingediend wordt door twee personen 
welke zich in de hoedanighe·id van ert
genaam van de voor het hof van beroep 
betrolclcen belastingschuldige voorstel
len, wanneer het overlijden van deze 
laatste niet wettelijk gebleken is (1). 

2° lVanneer belastingplichtigen, in de 
loop van een bltrgerlijk jaar, het nijver
heids- of handelsbedrijf, hetwelk zij tot 
dan toe in jeitelijlce vereniging exploi
teerderi, in naamloze vennootschap om
vormen, waarvan zij de beheerders wor
den en bedingen dat het maatschappe
lijlc cont1·act op 1 januari van hetzeljde 
jaar retToageert, hebben de bezoldigin
gen, die hun als beheerders tijdens het 
maatschappelijk dienstjaar toegelcend 
we1·den, slechts vanat de datum van de 
alcte die hen met die hoedanigheid be
lcleedt het kamkter van inkomsten be
paald bij artikel 25, paTagTaat 1, 2°, J:i, 
van de samengeschalcelde wetten en de 
door hen als teitelijke vennoten belco
men winston behouden het kaTakter,van 
inkomsten bepaald bij de artikelen 25, 
paTagraaj 1, 1°, en 27, paTagraaf 2, 1o, 
van dezelfde wetten (2). 

3° De belastingplichtige die zijn inlcom-
, sten aangeejt als bezoldigingen van be
heeTder van een naamloze vennootschap, 
zonder de datltm aan te duiden waarop 
hij behee1·der geworden is van die ven
nootschap, in de loop van het jaar met 
tentgweTking op 1 jamtaTi opgericht, 
noch te vermelden llat hij tot dan toe 
als feitelijke vennoot een nijverheids
of handelsbedrijf exploiteerde, misleidt 
de administratie omtrent de aard van 
een deel van zijn inkomsten en, bijge
volg, omtrent de daarop te tretten be
lasting. Dergelijlce aangijte, wetteUjk 
onvolledig of onjuist bevonden, laat de 
administratie toe de buitengewone ter
mijn van aanslag aan te wenden, zoals 
deze bepaald wordt bij artikel 74 van de 
wetten betrettende de inlcomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van 15 januari 1948 (3). 

(Arr. Verbr., 1955, blz. 468; Bull. en PASIC., 
1955, I, 613). 

(3) Zie het vorig arrest, alsook verbr., 9 no
vember 1954, (Arr. Yerbr., 1955, biz. 158; Bull. 
en PASIC., 1955, I, 218). 
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(CLOVIS DEMULDER EN MARIE WINANCE, 
T.: BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1954 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ria wegens hun samenhang de onderschei
den beroepen samengevoegd te hebben 
welke door Arthur Demulder en Clovis 
Demulder ingesteld werden betreffende 
de afzonderlijk ten name van elk . van 
hen op het kohier gebrachte aanslagen, in 
hun zaken uitspraak doet; 

A. In zover het arrest in zake Arthur 
Demulder beslist : 

Over de van ambtswege opgeworpen 
grond van niet ontvankelijkheid : 

Overwegende clat het verzoekschrift 
door Marie Winance et Clovis Demulder 
opgemaakt is in hun enkele hoedanig
heicl van erfgenamen van Arthur Demul
der; 

Overwegende clat diens overlijden v66r 
het hof niet wettelijk blijkt, naardien 
geen uittreksel nit de overlijdensakte van 
Arthur Demulder tot staving van het 
verzoekschrift overgelegd is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

B. In zover het arrest in zake Clovis 
Demulder beslist : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 74 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij het besluit van de Regent 
van 15 j anuari 1948, en 1843 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest beslist dat verweerder 
met recht aanlegger aangeslagen heeft in 
de gewone inkomstenbelastingen, bij na
vordering van rechten over 1948, op 23 de
cember 1950, clit is in de bij artikel 74 
van voornoemde samengeschakelde wet
ten gestelcle buitengewone termijn van 
drie jaar, om de reden dat aanlegger in 
zijn aangifte noch de datum aangeduid 
had waarop hij aan het nijverheidsbedrijf 
dat hij tot dan toe in feitelijke vereniging 
met Arthur Demulder geexploiteerd had 
de vorm van een na·amloze vennootschap 
gegeven had waarvan hij met voornoemde 
een der beheerders is geworden, noch ver
meld heeft dat deze naamloze vennoot
schap retroageerde op 1 januari 1947, als 
bepaald in het op 28 october 1947 gesloten 
maatschappelijk contract; clan wanneer 
nit het arrest blijkt dat de fiscus in feite 
kennis clroeg van die retroactiviteit en 

bijgevolg van de datum waarop aanleg
gers inkomsten bestonden in een bezoldi
ging van een beheerder van een vennoot
s~hap. o~ aandelen, hetgeen een tegenstrij
digheid m de redenen in zich sluit ·die met 
het ontbreken van redenen gelijkstaat; 
dan wanneer, in elk geval, aangezien hij 
in die aangifte zijn inkomsten van 1947 
voorstelde als bezoldigingen van beheer
der van voormelde vennootschap, aanleg
ger een aangifte gedaan had die, met de 
werkelijkheicl cler feiten strokende, noch 
onvolledig noch onjuist was, en doordat 
het bestreden arrest aan de administratie 
het recht toekent de inkomsten welke 
aanlegger in de vennootschap in 19A7, 
naar luid van zijn aangifte, prorata tern
paris ontvangen heeft, te reparteren naar
gelang die inkomsten voortkomen van zijn 
feitelijke vereniging of, vanaf 28 octo
ber 1947, van de naamloze vennootschap, 
dan wanneer luidens artikel 1843 van het 
Burgerlijk Wetboek, de vennootschap be
gint op de door het contract aangeduide 
dag ofwel op het ogenblik zelve van het 
contract indien dit geen ander tijdstip 
bepaalt, dan wanneer de akte van oprich
ting van de naamloze vennootschap cc Usi
nes Fran(;ois Demulder >> het aanvangs
punt van deze vennootschap op 1 januari 
1947 vaststelt en dan wanneer aanlegger 
derhalve sedert deze datum niet een han
delaar was wiens inkomsten vallen onder 
het regime der inkomsten aangeduid in 
het 1° van paragraaf 1 van artikel 25 der 
samengeschakelde wetten, doch een be
heerder van een vennootschap op aandelen 
wiens inkomsten onderworpen zijn aan 
het regime, omschreven in het 2° van de
zelfde paragraaf 1 : 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich niet tegenspreekt enerzijds, door erop 
te wijzen dat aanleggers aangifte noch 
de datum aanduide vanaf welke hij be
heercler van de naamloze vennootschap 
cc U sines Fran(;ois Demulder » gewonlen 
was, noch melding inhield van de retroac
tiviteit tot op 1 januari 1947 van het op 
28 october 1947 gesloten maatschappelijk 
contract, en anclerzijcls, door te verklaren 
cc clat voorzeker aangezien deze retroacti
viteit blijkt nit een akte die in een offi
ciele Belgische publicatie bekend gemaakt 
is, de fiscus niet mag aanvoeren dat hij 
daarvan onwetend was, ofschoon die be
kendmaking door de samengeschakelcle 
wetten niet verplicht gesteld is, en dat in 
feite alles trouwens aantoont dat de fiscus 
kennis daarvan droeg » ; 

Dat immers het bestreden arrest niet 
zegt clat aanleggers aangifte cle contro
leur-taxateur tegelijkertijcl onwetend ge
laten en in kennis gesteld heeft van cle 
kwestieuze elementen; dat het integen-
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deel releveert dat die elementen bewuste 
ambtenaar ter kennis gekomen zijn door 
llen document dat los staat van de aan
gifte; 

Dat· dit onderdeel van llet middel in 
feite niet opgaat ; 

Over llet tweede en het derde onder
dee! : 

Overwegende dat, wanneer in de loop 
van een burgerlijk jaar, belastingplichti
gen de vorm geven van een naamloze ven
nootschap waarvan zij de beheerders 
worden, aan het nijverheids- of handels
bedrijf dat zij tot dan toe in feitelijke 
vereniging exploiteerden, onder beding 
dat het maatschappelijk contract op 1 ja
nuari van bedoeld jaar retroageert, de 
bezoldigingen welke hun tijdens het boek
jaar als beheerders worden toegekend het 
karakter van de inkomsten, bedoeld in 
artikel 25, paragraaf 1, 2", b, van de sa
mengeschakelde wetten pas hebben vanaf 
de datum der akte waarbij zij met die 
hoedanigheid bekleed worden ; 

Dat toch, in weerwil van het in het 
maatschappelijk contract opgenomen be
ding van retroactiviteit, cle kwestieuze be
lastingplichtingen pas werkelijk van be
roep veranderd hebben op de datum dat 
zij beheerders geworden zijn, ter zake ten 
dage van de oprichting van de naamloze 
vennootschap; dat dergelijk beding niet 
tot gevolg mag hebben de bepalingen van 
openbare orde der belastingwetten te ont
gaan en uit kracht van een overeenkomst 
aan de bezoldigingen welke die belasting
plichtigen als feitelijke vennoten getrok
ken hebben hun definitief verkregen aard 
te doen verliezen van inkomsten als be
doeld in de artikelen 25, pagragraaf 1, 1 o, 
en 27, paragraaf 2, 1°, van de samenge
schakelde wetten betreffencle de inkom
stenbelastingen; 

Overwegende, enerzijds, dat het hof van 
beroep vaststelt dat aanleggers aangifte 
een « onjuistheid » behelst aangaande de 
door hem in 1947 uitgeoefende beroepen, 
en preciseert dat « de vermelding )) << be
heerder van vennootschap )) onvolledig en 
zelfs onjuist is, naardien de datum niet 
aangeduid is vanaf welke de vennootschap 
opgericht was; dat het deze zienswijze 
rechtvaardigt door te zeggen cc dat, aan
genomen zelfs dat de vennootschap op 
1 januari van het behandelde jaar retro
ageerde, zulks het geval niet kon wezen 
voor de functies van beheerder )), en cc dat 
hieruit volgt dat de als zodanig verdiende 
inkomsten niet gans het jaar konden dek
ken )); 

Overwegende .dat het bestreclen arrest, 
na alclus erop gewezen te hebben dat aan
leggers aangifte de administratie omtrent 
een deel van zijn inkomsten en bijgevolg 

omtrent de daarop te heffen belasting mis
leid had, wettelijk heeft kunnen beslis
sen dat die aanglfte onvrijwillig onvolle
dig of onjuist was en dat verweerder ver
mocht de buitengewone termijn van drie 
jaar, gesteld bij artikel 74, lid. 1, van de 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 samengeschakelde wetten aan 
te wenden; 

Overwegende anclerzijds, dat het arrest 
vaststelt dat aanlegger bij akte van 28 oc
tober 1947 het nijverheidsbeclrijf dat hij 
tot op die datum in feitelijke vereniging 
met Arthur Demulder geexploiteerd had, 
omgevormd heeft tot een naamloze ven
nootschap waarvan hij een der beheerders 
is geworden, onder het beding dat het 
maatschappelijk contract retroageerde op 
1 januari 1947; dat het voorts releveert 
dat aanlegger niet bewijst, zoals hij in 
zijn conclusies betoogt, clat hij zijn eigen 
handelsbedrijvigheid sedert 1 januari 
1947 stop gezet heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op grondslag yan deze feitelijke vaststel
lingen beslist heeft da t de winRten welke 
naar luid van de aangifte in de vennoot
schap verkregen werden, bij gebreke aan 
bewijskrachtige gegevens, gereparteerd 
behoorden te worden naargelang zij in de 
feitelijke vereniging of in de naamloze 
vennootschap waren verkregen; 

Dat het aldus geen der in het middel 
aangeduide wetsbepalingeri geschonden 
heeft; 

Overwegende dat het tweede en het 
derde onderdeel van het middel niet ge
grond zijn; 

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

16 januari 1957. - 2e kamer. - Voorzit
te1', H. Gh·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Moriame. 
- GeUjlcluidencle concl1tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleite1', 
H. Van Leynseele. 

2c KAMER.- 16 januari 1957 

1° INKOMSTENBEJLASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - 0PEISING WAARUIT VRIJSTEL
LING VAN DE BELASTING KAN ONTSTAAN. -
WET VAN 19 MAAR'r 1953, ARTIKEL 2. -
RECHT VAN HET HOF VAN BEROEP UITSP.RAAK 
TE DOEN OVER DE EXCEPTIE VAN OPEISING. -
GEEN VERPLICHTING VOOR RET HOF VAN BE-
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ROEP TE WACHTEN OP HET ADVIES VAN DE BIJ 
DE WET VAN 19 MAART 1953 INGESTELDE COM
MISSIE, DIE DOOR EEN DER PARTIJEN GERAAD
PLEEGD WERD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE, - GEMIS AAN 
AANGIFTE IN DE SPECIALE BELASTING OP DE 
WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRES'L'ATIES AAN DE VIJAND. - GEEN HINDER 
INGEVOLGE OVERMACHT, - AANSLAG WETTE
LIJX VAN AMBTSWEGE VASTGESTELD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 'VOORT
VLOEIEND UI'l' LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - RAMING VAN DE BELASTBARE 
GRONDSLAG. - RAMING DOOR GEBRUIK VAN 
ALLE DOOR HE'l' GEMEEN RECHT AANGENOMEN 
BEWIJSMIDDELEN, DE EED UITGEZONDERD. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE DOOR DE ADMI
NISTRATIE. - lNSTEMMING VAN DE BELAS· 
TINGPLICHTIGE. - NIEUWE WIJZIGING VAN 
DE AANGIFTE TOELAATBAAR BIJ HET ONTDEK
KEN VAN ANDERE ON'l'OEREIKENDHEDEN OF 
WEGLATINGEN. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING VAN DE AANGIF'l'E DOOR DE ADMI
NIS'l'RA'l'IE, - lNSTEMMING VAN DE BELASTING
PLICHTIGE, lNS'l'EMMING DIE GELIJK 
STAAT MET HE'l' WIJZIGEN VAN DE AANGIFTE 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE ZELF. - lN
S'l'EMMING DIE GEEN DADING UIT.ilfAAK'l'. -
lNS'l'EMMING DIE DOOR DE VOOGD VAN EEN 
NIET ONTVOOGDE MINDERJARIGE GELDIG GE
SCHIED'l' ZONDER VERVULLING VAN DE BIJ DE 
ARTIKELEN 467 EN 2045 VAN HET BURGERLIJX 
WE'l'BOEK VOORGESCHREVEN RECHTSVOR1.oiEN. 

1° Nooh arUkel 2 van de wet van 19 maart 
1953, nooh eniue andere -wetsbepaling 
ontnemen het hot van beroep, bij het
-welle een beroep aanhangig is tegen een 
beslissing van de direote1tr der recht
streekse belastingen met betrelclcing tot 
een aanslag in de speciale belasting op 
de winsten voortvloeiend 1bit leveringen 
en prestaties aan de vijand, het. recht, 
volgens de voorgelegde elementen, ~bit
spraak te doen over de in voormeld arti
lcel 2 omsohreven exoeptie van opeising, 
-wellce v66r dat hot door de belastin,q
pliohtige ingeroepen -wordt, en verplich-

(1) Raadpl. verbr., 3 januari 1956 (Arr. 
Vet·br., 1956, biz. 334; Bull. en PASic., 1956, 
I, 424). 

(2) Raadpl. verbr., 10 mei 1955 (A>-r. Verb1·., 
1955, biz. 749; Bull. en PASIC., 1955, I, 987), 
21 juni 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1145) 
en 2 maart 1956 (A>·>·. Ye>·br., 1956, biz. 536; 
Bull. eh PASIC., 1956, I, 686). 

(3) Verbr., 12 juli 1955 (A>T. Ye1·br., 1955, 
biz. 930; Bull. en PASIC., 1955, I, 1238). 

ten het oak niet de uitspraak daarover 
uit te steZlen totdat de kraohtens die 
bepaling ingestelde oommissie, die door 
een der partijen voordien geraadpleegd 
-werd, haar advies te kennen heett gege
ven (1). 

2° De belastingsohuldige die, zonder daar
toe door overmaoht verhinderd te zijn, 
zijn -winsten voortvloeiend uit leverin
gen en prestaties aan de vijand niet 
heett aangegeven, lean -wettelijle van 
ambts-wege aangeslagen -worden (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 56; wet 
van 15 october 1945, art. 11 en 13). 

3° De administratie, om het verrnoedelijle 
bedrag te bepalen van de inlcomsten 
vaUende onder de speoiale belasting 
voortvloeiende uit leveringen en presta
Ues aan de vijand, vermag gebruik te 
maken van alle door het gemeen reoht 
aangenomen bewijsmiddelen, de eed uit
gezonderd (3). (Wet van 15 october 1945, 
art. 10.) 

4o Een aangifte in de inlcomstenbelastin
uen, die het voo1·-werp -was van een door 
de belastingpliohtige aangenomen wijzi
ging, lean een nie1b'We -wijziging onder
gaan, -wellee tot het vestigen van aanvu.l
lende aanslagen lean leiden in geval van 
ontdeleking van andm·e ontoereikendhe
den of -weglatingen (4). (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 55, par. 1, en 74.) 

5° De gehele of gedeeltelijke instemming, 
door de belastingpliohtige gegeven ove·r 
de -wijzi'ginu, door de administratie, van 
de aangegeven inlcomsten, staat gelijk 
met een wijziging van. zijn aangifte 
door de belastin[J1Jliohtige zelf, ten einde 
ze met de werlcelijleheid te doen stro
ken, en heeft niet de aard van een met 
de ctdministratie gesloten dading; die 
instemming -wordt d~bs, evenals de aan
gifte zelf, namens de niet ontvooude 
minde1·jarige door dezes voogd geldiu 
ondersolweven, zonder dat daartoe ver
eist is de bij de artileelen 467 en 2045 
van het B1brged·ijlc Wetboelc voo1·,qe
solweven reohtsvormen na te leven (5). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 

(4) Verbr., 25 januari 1949 (A>·r. Verbr., 
1949, biz. 67; Bull. en PASIC., 1949, I, 75). 

(5) Omtrent de uitwerking van de door de 
belastingschuldige gegeven instemming over de 
wijziging van zijn aangifte door de Mlminis
trati~, raadpl. onder meer verbr., 29 maart en 
3 mm 195'5 (Arr. Verbr., 1955, biz. 646 en 734; 
Bull. en PAsrc., 1955, I, 839 en 959) ; 2 mei 
1956 (Arr. Verb>'., 1956, biz. 728; Bull, en 
PAsrc,, 1956, I, 923); 1 juni 1956 (Bull. en 
PAsrc., 19'56, I, 1055). 
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de inkomstenbelastingen, art. 53 en 55; 
koninklijk besluit van 22 september 
1937, art. 35.) 

(RLANPAIN, WEDU\VE UYLE, T. llELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES1'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroeD te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van cle wet 
van 15 october 1945 tot invoering van een 
SDeciale belasting OD de winsten voort
vloeiend nit leveringen en l)restaties aan 
'de vijand, 2 van de wet van 19 maart 
1953 tot wijziging van voormelde wet van 
15 october 1945 en van de wetten van 
16 october 19·45 en 30 mei 1949 tot invoe
ring van een extrabelasting, 1, 8 en 11 
van het koninkli.ik besluit van 12 october 
1953 houdende oprichting van de commis
sies voor.zien in artikel 2 van de wet van 
19 maart 1953, 1354 tot 1356, 1984, 1989 en 
1998 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het hof van 
beroep de conclusies buiten beschouwing 
gelaten heeft waarbij aanlegster deed gel
den dat de beslissing diende uitgesteld 
te worden totclat de administratie z.ich 
zou uitgesproken hebben over het door 
aanlegster ingediende request hetwelk 
strekte tot het verkrijgen van toepassing 
van de bepalingen van artikel 2 van de 
wet van 19 maart 1953, en zulks zonder 
zijn beslissing anderszins te moti veren 
dan door de overweging dat bewust ver
zoek doelloos was, dat uit de verklarin
gen, ter zitting door de raadsman der 
administratie afgelegd en door de raads
man van de verzoekende partij niet be
twist bleek dat de administratie aan 
evengemelde l)artij kenbaar gemaakt had 
dat, aangezien de activiteit van wijlen 
Myle voor het grootste deel bestaan had 
in het vervaardigen van barakken voor 
de vijand, zij van oordeel was aan haar 
request geen gevolg te kunnen geven, en 
dat bovendien de bepalingen van artikel 2 
van de wet van 19 maart 1953 in elk geval 
niet toel)asselijk waren OD leveringen van 
barakken die rechtstreeks in verband 
stonden met 's vijands oorlogsinspanning 
en het grootste deel uitmaakten van de 
door wijlen Gabriel Myle gedane leverin
gen; dan wanneer, eerste onderdeel, ar
tikel 2 van de wet van 19 maart 1953 het 
onderzoek van het punt of de opeising, 
uoor ue belastingplichtige ingeroepen in 
verband met artikel 1, paragraaf 4, van 
de wet van 15 october 1945 inderdaad het 
in voormeld artikel 2 omschreven karak
ter heeft, aan de bevoegclheid van het 

hof van beroep onttrekt en opdraagt aan 
d~ door de wet van 19 maart 1953 opge
nc1lte speciale commissie althans meer
gemeld artikel 2 het om·d~el der commis
sie tot een prejudicHlle kwestie maakt 
die belet clat, ingeval de belastingplichtige 
o:r;n uitstel verzoekt, het hof van beroep 
llltspraak cloet zonder kennis te hebben 
van het oordeel der commissie; tweede 
onderdeel, het feit dat de administratie 
zou verklaard hebben dat, aangezien de 
activiteit van wijlen Myle voor het groot
ste deel zou bestaan hebben in het ver
vaardigen van barakken voor de vijand, 
zij oordeelde aan zijn request geen gevolg 
te kunnen geven, geen voluoende reden 
oplevert voor het buiten beschouwing la
ten van een verzoek om uitstel, naardien 
de administratie, behalve door het orgaan 
van de speciale commissie, aangeduid in 
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953 
of althans ingevolge het door deze com~ 
missie gegeven oordeel, geen beslissing 
vermag te treffen omtrent het punt of de 
gerechtelijke procedure al dan niet moet 
worden uitgesteld ; derde onderdeel, de 
advocaten der partijen als zodanig, bij 
gebrek aan een bijzondere machtiging, op 
Welker aanwezig zijn het arrest niet 
wijst, niet vermogen de echtheid te be
wijzen van een feit ten voor- of ten na:
dele van de partij voor welke zij pleiten, 
hetzij door hun persoonlijke verklarin
gen, hetzij door hun stilzwijgen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat noch artikel 2 van de 
wet van l9 maart 1953 noch enige andere 
wetsbepaling aan het hof van beroel), 
waarbij een beroep aanhangig is tegen 
een beslissing van de directeur der belas
tingen betreffende een aanslag in de spe
ciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, <le macht ontnemen volgens de 
aan dat hof voorgelegde elementen, uit- · 
spraak te doen over de in voormeld ar
tikel 2 omschreven exceptie van opeising 
welke voor dat hof door de belasting
plichtige ingeroepen wordt, en het ook 
niet verplichten de uitspraak daarover 
uit te stellen totdat de krachtens die be
paling ingestelde commissie, die door een 
der partijen voordien geraadpleegd is, 
haar advies te kennen heeft gegeven; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede en het derde onderdeel 
samen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
releveert « da t bovendien de bepalingen 
van artikel 2 van de wet van 19 maart 
1953 in elk geval niet toepasselijk zijn op 
de leveringen van barakken die recht
streeks in verband stonden met 's vijands 
oorlogsinspanning en die het grootste deel 
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uitmaken van de door wijlen Gabriel 
Myle gedane leveringen ll; 

Overwegende, enerzijds, dat het door 
deze beschouwing een passend antwoord 
verstrekt op het verzoek om uitstel; dat 
het middel in dit opzicht in feite niet 
opgaat; 

Overwegende, anderzijds, dat de hier
boven aangehaalde beschouwingen, waar
van de eerste naar recht juist en de 
tweede in feite souverein is, volstaan om 
wettelijk de weigering van uitstel van de 
uitspraak over de exceptie van opeising 
te rechtvaardigen; 

Dat derhalve de reden van het arrest 
welke berust op de verklaringen, ter te
rechtzitting door de raadsman van de 
administratie afgelegd ·en door de raads
man van aanlegster niet betwist, over
tollig is; dat de onderdelen van het mid
del waardoor daartegen wordt opgekomen 
mitsdien van belang ontbloot en gevolg
lijk niet ontvankelijk zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 55 en 56 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld onder meer bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, alsmede van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, eerste onderdeel, door
dat het hof van beroep aangenomen heeft 
dat de administratie aanlegster wettelijk 
van ambtswege had kunnen belasten, dan 
wanneer uit het arrest zelf, en tevens uit 
de stukken der procedure, onder meer uit 
het verzoek om inlichtingen, op 19 au
gustus 1948 door de administratie tot aan
legster gericht (stuk 6 van het dossier der 
administratie), aan hetwelk terstond vol
daan werd - (stuk 27 van hetzelfde dos
sier) in feite blijkt dat de administratie 
eerst aanzag als geldende als aangifte de 
door aanlegster verstrekte aanduidingen 
(welke trouwens een der elementen uit
maken op grondslag waarvan de admi
nistratie het vermoed bedrag der belast
bare inkomsten heeft bepaald ~ cf. het 
arrest zelf en het in dit opzicht door het 
arrest niet tegengesproken beroep) , en 
overeenkomstig artikel 55 een verzoek om 
aanvullende inlichtingen tot aanlegster 
richtte, dan wanneer naar recht, aanslag 
van ambtswege niet meer mag plaats heb
ben wanneer de administratie haar voor
nemen kenbaar gemaakt heeft de proce
dure van artikel 55 toe te passen (cuss., 
25 januari 1949, Pas., 1949, I, 77) ; dan 
wanneer mitsdien, de procedure tot ves
tiging van de belasting tot de openbare 
orde behorende en dit punt trouwens door 
aanlegster betwist zijnde, het hof van be
roep had dienen te onderzoeken of de ver
eiste voorwaarden voor toepassing, door 
de administratie, van artikel· 56 ter zake 
verenigd waren; dan wanneer het dit niet 

gedaan heeft en ten onrechte de aanslag 
van ambtswege aangenomen heeft; tweede 
onderdeel, doordat het hof van beroep 
aangenomen heeft dat de administratie, 
bij het van ambtswege aanslaan van aan
legster, het bedrag der belasting wettelijk 
had kunnen bepalen door te steunen op 
de door haar verstrekte elementen, op de 
door de emissiebank verstrekte inlichtin
gen en door vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen, dan wanneer, naar 
recht, een aanslag van ambtswege geen 
aangegev\)n inkomsten, zelfs niet gedeel
telijk, m~g treffen, doch enkel vermoede 
inkomsten; mitsdien de door de belasting
plichtige zelf verstrekte elementen inge
val van aanslag van ambtswege door de 
administratie enkel als indicien in aan
merking mogen worden genomen en niet · 
met het bedrag der vermoede inkomsten 
mogen worden samengevoegd om de 
grondslag van de van ambtswege geves
tigde aanslag te vormen, inzonderheill 
wanneer het, zoals ten deze, inkomsten 
van dezelfde aard betreft; in feite uit de 
redenen van het arrest niet blijkt of het 
hof van beroep geacht heeft dat de ra
ming van de belastbare grondslag over
eenkomstig de wet geschied is, a) omdat 
de administratie de door aanlegster ver
strekte elementen enkel als indicH~n ge
bruikt had ofwel b) omdat zij ze zonder 
de minste beperking kon gebruiken en ze 
zelfs met vermoede inkomsten kon samen
voegen om het bedrag der onder de aan
slag van ambtswege vallende inkomsten 
te bel)alen, dan wanneer nochtans het 
door aanlegster tot het hof van beroep 
gerichte beroep uitdrukkelijk de mariier 
critiseerde waarop de administratie het 
bedrag der onder de aanslag van ambts
wege vallende inkomsten geraamd had om 
de reden dat zij aangegeven en vermoede 
inkomsten samengevoegd had en dat het 
niet bewezen is dat aanlegster v66r het 
hof van beroep van dit middel afgezien 
heeft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de bewering van het 

middel volgens welke de administratie 
eerst aanzag als geldende als aangifte de 
door aanlegster verstrekte aanduidingen 
en overeenkomstig artikel 55 van de sa
mengeschakelde wetten tot deze een ver
zoek om aanvullende inlichtingen richtte, 
noch in de bestreden beslissing, noch in 
enig der stukken waarop het hof acht 
vermag te slaan steun vindt ; 

Overwegende dat, integendeel, het be
klaagd arrest erop wijst dat de rechts
voorganger van aanlegster de aangifte, 
bepaald bij artikel 11 van de wet van 
15 october 1945, niet ingediend heeft en, 
om op een stelling van aanlegster te ant
woorden, dat hij daartoe volstrekt niet 
door een geval van overmacht verhinderd 
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werd, doch dat hij de mogelijkheid gehad 
had die formaliteit te vervullen; 

Overwegende dat het aldus vaststelt 
dat de rechtsvoorganger van aanlegster 
verkeerde in een van de gevallen van aan
slag van ambtswege, voorzien bij arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

verklaart « dat de verzoekende partij ten 
onrechte staande houdt dat het bedrag 
der belastbare inkomsten willekeurig zou 
zijn bepaald ll; dat het erop wijst << dat 
de administratie, om dit bedrag vast te 
stellen, gesteund heeft op de door de ver
zoekende partij en de door de Emissie
bank verstrekte inlichtingen, en te werk 
gegaan is door vergelijking met soortge
lijke belastingplichtigen ll; 

Overwegende dat nit deze termen blijkt 
dat de administratie de door aanlegster 
verstrekte elementen als indicien gebruikt 
heeft om daaruit vermoedens te trekken 
welke zich bij de andere vermoedens 
voegden, en niet om aangegeven inkom
sten bij vermoede inkomsten te voegen ; 

Overwegende dat dergelijk ramingspro
cede wettelijk is; dat immers de admi
nistratie, om het vermoedelijk bedrag der 
onder de speciale belasting vallende in
komsten van ambtswege te bepalen, ver
mag, .zoals haar bij artikel 10 van de wet 
van 15 october 1945 uitdrukkelijk is toe
gestaan, gebruik te maken van alle door 
het gemeen recht aangenomen bewijsmid
delen, uitgezonderd de eed; 

Overwegende dat geen van de onderde
len van het middel kan worden aange
nomen; 

Over het derde middel, afgehiid nit de 
scllending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het hof van be
roep, om te beslissen dat aanlegster het 
llewijs van het jnist bedrag van haar in
komsten niet bijbracht, op de enkele re
den gesteund heeft dat een deel van de 
nit de leveringen aan de vijand voortko
mende ontvangsten niet ingeboekt was 
geworden, dan wanneer aanlegster bij 
conclnsies, ten bewijze van het juist be
drag van haar inkomsten, niet enkel haar 
lloekhouding doch bovendien van deze on
derscheiden elementen deed gelden, onder 
meer het bedrag van de cheques der 
Emissiebank en de waarde van de grond
stoffen. welke door de Dnitsers tot het 
optrekken van de barakken ter beschik
king van het bedrijf waren gesteld, welke 
elementen, verklaarde zij, toelieten nanw
keurig af te leiden het bedrag der met 
de Duitsers gedane zaken en, mits toe
passing van het door de administratie 
aangenomen 20 t. h. belopende forfait, het 
bedrag der onder de speciale belasting 
vallende inkomsten, en dan wanneer het 

hof van beroep mitsdien geen passend 
antwoord verstrekt heeft op de door aan
legster genomen conclusies en de motive
ring van het arrest niet aan het we'ttelijk 
voorschrift beantwoordt : 

Overwegende dat, al deed aanlegster 
weliswaar in haar conclusies, ten bewijze 
van het juiste bedrag van haar belastbare 
inkomsten, benevens de gegevens uit de 
boekhouding, de in het middel vermelde 
elementen gelden welke, volgens haar, het 
bruto-bedrag van de leveringen en pres
taties van haar rechtsvoorganger aan de 
vijand uitmaken, zij dit deed met toepas
sing op dat bedrag, niet van de door de 
fiscus in aanmerking genomen en 20 t. h. 
belopende winstmarge, zoals in het mid
del verkeerdelijk wordt vooropgesteld, 
doch van de winstmarge van 7,146 t. h. 
welke volgens haar nit de boekhouding 
bleek; 

Overwegende l'!at waar in het bestreden 
arrest er op gewezen wordt : « dat de 
verzoekende partij ten onrechte staande 
hondt dat dit bewijs uit de boekhouding 
zon blijken; dat nit het a!'lministratief 
onderzoek blijkt dat een deel der van le
ver.J.ngen aan de vijand voortkomende 
ontvangsten niet ingeboekt is ll, het hof 
van beroep elk bewijs bedoelt te verwer
pen waarvan de elementen geheel of ten 
dele aan de boekhouding van de rechts
voorganger van aanlegster ontleend zijn; 
dat het hof zodoende op deeonclusies van 
laatstgenoemde een passend antwoord ver
strekt; 

Oat het middel in feite niet opgaat; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 55 en 56 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld, onder meer, bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
Hl48, alsmede van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het hof van 
beroep aangenomen heeft dat de adminis
tratie wettelijk aanvullende aanslagen in 
de gewone belastingen over de dienstjaren 
1941 tot 1944 had kunnen vestigen, hoewel 
uit het arrest blijkt dat wijlen G. Myle 
voor die dienstjaren reeds in de gewone 
belastingen was aangeslagen aan de hand 
van zijn door de administratie na onder
zoek van de boekhouding gewijzigde aan
giften, en dit om de reden dat het na de 
OOI'log gedane onderzoek aan het licht zou 
gebracht hebben dat de boekhouding van 
wijlen G. Myle niet volledig was en dat 
de door hem gedane aangiften onjuist wa
ren, zonder dat het hof van beroep even
wei vaststelt dat door bewnst onderzoek 
andere ontoereikendheden van aangifte 
waren komen te blijken dan die welke 
aanleiding gegeven hadden tot de eerste 
wijziging ingevolge dewelke de adminis
tratie de aanvankelijke aanslag gevestigd 

\ 
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had, dan wanneer, inge-val de administra
tie een eerste aanslag gevestigd heeft aan 
de hand van een gewijzigde aangifte, zij 
naderhand geen nieuwe aanslag mag ves
tigen dan indien zij het bewijs bijbrengt 
van het bestaan van bijkomende elemen
ten welke de basis van clie nieuwe aan
slag vormen; dan wanneer het hof van 
beroep mitsdien, aangezien het geen uit
spraak gedaan heeft over het punt of de 
voorwaarden waarvan de wet het vesti
gen van zodanige nieuwe aanslag afhan
kelijk stelt ter zake verenigd waren, dan 
wanneer dit feit nochtans door aanlegster 
betwist was, de bepalingen betreffende de 
aanslag en meteen de bepalingen betref
fende de motivering van de vonnissen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat het gecritiseerd arrest 
eerst eraan herinnert dat de rechtsvoor
ganger van aanlegster over de dienstjaren 
1941 tot 1944 in de gewone belastingen 
aangeslagen is aan de hand van zijn door 
de administratie na onuerzoek van de 
boekhouding gewijzfgde aangiften ; 

Dat het vervolgens uiteenzet << dat blij
kens de artikelen 55, paragraaf 1, en 74 
van de samengeschakelde wetten, de aan
giften in de inkomstenbelastingen waarin 
door de belastingplichtige aangenomen 
wijzigingen zijn aangebracht, vatbaar .zijn 
voor nieuwe verificaties welke ingeval 
van ontdekking van nieuwe ontoereikend
heden-en weglatingen tot het vestigen van 
aanvullende aanslagen kunnen leiden ll ; 

Dat het tenslotte erop wijst « dat ter 
zake, daar het na de oorlog gedane on
derzoek aan het licht gebracht heeft dat 
de boekhouding van wijlen Myle niet vol
ledig . was en cla t de door hem geclane 
aangiften onjuist waren, de administratie 
gerechtigd was om de belastbare grond
slag te ramen volgens de tekenen of in
dicien waaruit een hogere graad van ge
goedheid blijkt clan uit de aangegeven 
inkomsten ll, en « dat de activa van de 
belastingplichtige op 9 october 1944, ge
bleken door de krachtens de besluitwetten 
van 6 october 1944 gedane aangiften, door 
de administratie mogen worden ingeroe
pen als vermoedens van een grotere wei
stand en van aanzienlijkere inkomsten 
dan de aangegevene ll; 

Overwegende dat uit deze onderschei
den aanhalingen blijkt dat het hof van 
beroep vaststelt dat de aanvullende aan
slagen gevestigd zijn op grond van de 
« nieuwe ontoereikendheden en weglatin
gen ll die aan het licht gekomen zijn door 
het na de oorlog verrichte onderzoek, en 
die andere zijn dan die welke de vorige 
wijziging gerechtvaardigd hadden; 

Dat het bestreden arrest mitsdien de 
conclusies van aanlegster passend beant
woordt en de in het middel besproken 
aanvullende aanslagen wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel niet kan aangenomen· 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 53, 55, 56 en 
60 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, onder meer samengescha
keld bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 35 van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937, genomen ter 
uitvoering van evengemelde samengescha
kelde wetten, 467, 2044 en 2045 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het hof van 
beroep, enkel steunend op artikel 35 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
Hl37, en niettegenstaande de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek, aangenomen 
heeft dat aanlegster, wettelijke voogdes 
over haar minderjarige kinderen zijnde, 
juist deswege bevoegd was om, in hun 
naam, aileen haar instemming te betuigen 
met de door de administratie voorgestelde 
wijzigingen, dan wanneer genoemd arti
kel 35 niet ontslaat van het in acht ne
men van de voorschriften van het Burger
lijk W ethoek ten aanzien van dergelijke 
instemmingen, welke in recht noodzake
lijk het karakter vertonen van een dading 
als bedoeld in de bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek welke in clit middel zijn 
aangehaald : 

Overwegende dat, wanneer zij acht het 
bedrag van de door een helastingplichtige 
aangegeven inkomsten te moeten wijzigen 
en deze een hericht van wijziging toe
zendt, de administratie enkel beoogt in 
de plaats van het bedrag der aangifte 
datgene te stellen dat zij beschouwt als 
de juiste uitdrukking van de belastbare 
gronclslag; 

Overwegende dat de toestand niet an
ders is wanneer de opmerkingen van de 
belastingplichtige ingevolge het bericht 
van wijziging de administratie ertoe bren
gen het bedrag te wijzigen dat zij de be
langhebbende ter kennis gebracht had; 

Overwegende dat de procedure tot wij
ziging in de economie van . de wet geen 
ander doel heeft dan het juiste bepalen 
van de belastbare grondslag mogelijk te 
maken; 

Dat mitsdien de gehele of gedeeltelijke 
instemming, door de belastingplichtige ge
geven over de wijzi.ging, door de adminis
tratie, van de aangegeven inkomsten, 
dient te worden aangezien als een wijzi
ging van zijn aangifte door de belasting
plichtige zelf ten einde ze met de werke
lijkheid te doen stroken, en niet de aard 
van een dading heeft, naardien deze een 
wederkerig contract impliceert tussen par
ti,jen die elkaar wederzijds toegevingen 
doen ten einde aan een betwisting een 
einde te maken of ze te voorkomen; 

Waaruit volgt dat de kwestieuze in
stemming, evenals de aangifte gedaan 
krachtens artikel 53 van de samengescha-
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kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen namens de niet ontvoogde min
derjarige' geldig kon geschieden door 
dezes vo~gd, en dat daartoe niet vereist 
was de vervulling van de bij de artike
len 467 en W-!5 van het Burgerlijk Wet
boek voorgeschreven formaliteiten; 

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

ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

16 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter H. Giroul raadsheer waarnemend 
voorzltter. - Ve~slaggever, H. Moriame. 
- Gelijklt~idende conclusie, H. R. De-

•, lange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeur en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 17 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN.- BEROEP 
BIJ RET HOF VAN BEROEP. - BEBLISSING VAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN W AARBIJ 
li!ISSINGEN BEGAAN ZOWEL TEN NADELE VAN DE 
SCHA'l'KIST ALS TEN NADELE VAN DE BELASTING
SCHULDIGE VERBETERD WERDEN EN WAARBIJ 
EEN VERHOGING VAN DE AANSLAG BEVOLEN 
WERD. - ARREST WAARBIJ DIE VERHOGING 
'l'E NIET WORDT GEDAAN. - ARREST HE'l'WELK 
DE BELASTINGSCHULDIGE YAN DE DOOR DE DI
RECTEUR REEDS VERLEENDE ONTLASTINGEN 
NIET BEROOFT. 

lV anneer de directmw de1· rechtstreekse 
belastin.qen, die over een reclamatie 
uitspraalc doet, de .missingen, die bij 
het bepalen van de aanslag begaan we1·
den zowel ten nadele van de Schatlcist 
als ten nadele van fle belastingsOh1tl
flige, verbeterfl heett en een verhoging 
van de aanslag bevolen heejt en wan
neer de belastingschuldige tegen d·ie 
beslissing beroep heett ingesteld, worflt 
cle belastingschu.lflige niet beroofd van 
cle reecls verleenfle ontlastingen, wellce 
hem definitief verkregen blijven en ten 
opzichte van clewellce het hot van be
,·oep niet geroepen was uitspraalc te 
floen, floor het arrest hetwelk cle verho
_qin.q van de aansla.q te niet cloet, zoncler 
iets te ve1·melclen over cle clam· cle fli,·ec
teu.r toegestane ve1·minderingen van cle 
be last bare gmnflslag (1). 

(1) Ret hof van beroep, kennis nemende 
van het beroep, hetwelk uitsluitend ten voor
dele van de belastingplichtige wordt ingesteld, 
kan dezeo toestand nooit verzwaren, met be
trekking tot de toestand welke uit de heslis
sing van de directeur der helastingen blijkL. 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322, 1350 en 
1351 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest van 14 april 1956 al
hoewel het in zijn beweegredenen ver
klaart dat het niet door middel van zijn 
bedrijfswinsten is dat aanlegger aan de 
bezetter, een bedrag van 200.000 frank 
heeft betaald, dat bij beslissing nr 2.565 
van de Directeur der directe belastingen 
te Brussel (1" directie) van 6 januari 1953 
bij de winsten belastbaar in de gewone en 
in de exceptionele belasting gevoegd 
werd - kwestieuze aanslagen niet vernie
tigt in zover, om ze te vestigen, rekening 
gehouden werd met die som van 200.000 fr. 
doch er zich toe beperkt de aanvullende 
aanslagen te vernietigen ten kohier ge
bracht krachtens voormelde directoriale 
beslissing, die outlasting verleende welke 
gedeeltelijk de verhogingen compenseer
den en, door aldus uitspraak te doen, 
enerzijd!\, een strijdigheid tussen de mo
tieven en de dispm;itieven inhoudt, die 
met een gebrek aan motieven gelijkstaat, 
anderzjids, door ontheffingen van belas
tingen af te schaffen welke door de direc
toriale beslissing verleend waren, welke 
in de door partijen v66r het hof genomen 
conclusies niet betwist werden noch kon
den betwist worden, de perken van het 
geschil te buiten gaat en de machten aan 
het hof door de in het middel aangeduide 
bepalingen toevertrouwd overschrijdt : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het middel het arrest 
bestrijdt in zover het een strijdigheid tus
sen zijn motieven en zijn dispositief zou 
inhouden; 

Overwegende dat de aangevoerde strij
digheid niet bestaat; 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen, vaststellend dat aanlegger ge
durende de oorlog aan de bezettende over
heid, ter betaling van een geldboete, een 
som van 200.000 frank gestort had en be
schouwend dat die som haar o01·sprong in 

Raadpl. namelijk verbr., 3 november 1947 
(A1·r. Verbr., 1947, blz. 351; Bull. en PASIC., 
1947, I, 464), alsook de nota's 2 en 3 onder 
verbr., 16 febrnari 1954 (A1·r. Yerbr., 19M, 
blz. 428; Bull. en PASIC., 1954, I, 5:11). 
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de bedrijfswinsten vond, ten laste van 
aanlegger -aanslagen had gevestigd; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond in feite erop wijst dat de som van 
200.000 frank niet van bedrijfswinsten 
voortkwam en in het dispositief van zijn 
beslissing kwestieuze aanvullende aansla
gen vernietigt, aldus rechtdoende op aan
leggers aanspraak; dat zulk dispositief 
overeenkomstig de beweegredenen is; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het middel het hof 
van beroep verwijt, met schending van 
het geloof dat aan de rechtsplegingsakten 
dient gehecht en de perken van zijn ken
nisneming te buiten gaande, aan' aanleg
ger het voordeel onttrokken te hebben 
van de ontlastingen welke hein door de 
administratie toegekend waren geworden; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van de motieven en het dispositief van 
het bestreden arrest blijkt dat het hof 
van beroep aanlegger niet heeft beroofd 
van het voordeel der verminderingen van 
belastbare · grondslagen welke hem door 
de beslissing van de directeur der belas
tingen verleend waren; 

Dat het bestreden arrest, inderdaad, na 
de andere aan het hof van beroep door 
het verhaal van de aanlegger onderwor
pen geschillen van de hand gewezen te 
hebben, de som van 200.000 frank waar
van het de niet-professionele oorsprong 
aanneemt, uit de belastbare grondslagen 
sluit zoals ze door de directeur der belas
tingen bepaald waren na verbetering van 
de begane missingen, zowel ten nadele van 
de Schatkist als ten nadele van aanleg
ger, bij het vaststellen der bijdragen 
welke het voorwerp van de reclamatie 
had den uitgemaakt; 

Overwegende dat het arrest niets ver
meldt over het intrekken van het voordeel 
der ontlastingen door de directeur der be
lastingen toegestaan, en dat uit het zwij
gen van het hof van beroep in het disposi
tief van zijn beslissing ten opzichte van 
gezegde ontlastingen welke door geen en
kele betwisting getroffen waren, blijkt 
dat het aanlegger van de verleende ontlas
tingen niet heeft beroofd welke hem aldus 
definitief verkregen blijven; 

Dat het middel, in dat onderdeel, fei
telijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 2, 4, para
graaf 1, littera b, 5 en 6, 7, 10, paragra
fen 1 o en 2°, 13, paragrafen 2 en 3, van de 
wet van 16 october 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 25, paragraaf 1, 1° en 3°, 26, 
paragraaf 1, 42, paragraaf 1, 66 van de 

wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, bij besluit van de Regent dd. 15 ja
nuari 1948 samengeschakeld, 2 van de wet 
van 17 juni 1938 betreffende de nationale 
crisisbelasting, voor zoveel als nodig zoals 
het gewijzigd werd door artikel 44 van 
de wet van 20 augustus 1947, doordat, 
door de gecritiseerde aanslagen niet te 
vernietigen naar rato van de op de be
lastbare grondslag bevolen vermindering, 
het bestreden arrest belastingen heeft ge
handhaafd welke met geen belastbaic 
grondslag overeenkomen en de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat het tweede 
op een onjuiste interpretatie van het be
streden arrest rust en, dienvolgens, feite
lijke grondslag mist; 

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

17 januari 1957. - 1• kamer. - Voor
zitte·r, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. -
GeUjlcluidende concl·usi-e, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

1" KAMER. - 17 januari 1957 

1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
RECLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE DIRJW
'l'EUR DER BELAS'l'INGEN W AARBIJ VERGISSIN
GEN WERDEN VERBE'l'ERD, DIE BIJ HE'l' VES'l'I
GEN VAN DE AANSLAG, WAAROP DE RECLAMA
'l'IE BE'l'REKKING HEEF'l', WERDEN BEGAAN. -
BESLISSING WAARBIJ GEEN NIEUWE AANSLAG, 
VERSCHILLEND VAN DE INGEKOHIERDE BELAS
'l'ING, GEVOERD WORD'!'. - DATUM VAN DE 
BESLISSING ZONDER UI'l'WERKING 'l'EN OP
ZICH'l'E VAN DE 'l'OEPASSING VAN AR'l'IKEL 74 
DER SAMENGESCHAKELDE WE'l''l'EN. 

2° IN,KOMSTENBEL.ASTINGEN. 
RECLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE DIREC
'l'EUR DER BELAS'l'INGEN. - GEEN 'l'ERMIJN 
AAN DE DIREC'l'EUR OPGELEGD OM ZIJN BESLIS
SING 'l'E NEMEN. - TERMIJN BIJ AR'l'IKEL 65 
DER SAMENGESCHAKELDE WE'l"l'EN BEPAALD. 
TERMIJN ALLEEN ME'l' BE'l'REKKING '1'0'1' DE 
VERWIJLIN'l'ERES'fEN. 

1 o W anneer de directe·wr der belastingen 
vergissingen veroete1·t, die bij het vesti
gen van de aanslag waarop de reclama
tie betrelclcing heejt, werden begaan, 
voert hij geen nieuwe aanslag in, ver·
schillend van de ingelcohierde be lasting, 
doch verbetert hij deze, door desgeval
lend een ontlasting of een aanv~tlling 
te gelasten; de datum van de beslissing 
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heejt geen ttitwerking op de datum van 
de belasting en is zonder belang bij het 
nagaan of artikel 74 van de samenge
sohakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen nageleefd werd (1) (2). 

2° Artikel 65 van de samengesohalcelde 
wetten betreffende de inlcomstenbelas
tingen legt geen termijn op, waarin de 
direoteur zijn beslissing op straffe van 
verval zou moeten nemen, dooh enlcel 
een termijn buiten wellce het sohuldig 
zijn van verwijlinterest zoals bepaald 
in paragraaf 2 van artilcel 59 van de
zeifde wetten gesohorst is (3). 

(LE!l'E:BVRE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 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, 55 en bijzonder 55, para
graaf 1, 61 en bijzonder 61, paragraaf 3, 
65, 66, 74 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen bij besluit van de 
Regent dd. 15 januari 1948 samengescha
keld, 5 tot 12 van de wet van 6 september 
1895 vervangen door artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, 2 van de wet van 15 mei 
1846 gewijzigd door artikel 5 van de wet 
van 9 april 1935 en, voor de dienstjaren 
1949 en 1950, respectievelijk door arti
kel 3 van de wet van 17 maart 1950 en 
door artikel 3 van de wet van 23 maart 
1951, 50 van de wet van 8 maart 1951 
ter verwijzing van de artikelen 1 en 2 
van de wetten op de nationale crisis
belasting bij besluit van de Regent dd. 
16 januari 1948 samengeschakeld, door
dat het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat kwestieuze aanvullende 
aanslagen over de dienstjaren 1949 en 1950 
slechts op 6 november 1953- ten kohiere 
gebracht werden, niettemin beslist heeft 
dat die aanslagen, hoewel ze gevestigd 
waren buiten de bij artikel 74 der samen
geschakelde wetten bepaalde termijn van 
drie jaar ten deze toepasselijk, het gel
dig en te bekwamer tijd waren geworden 
door de directeur der belastingen inge-

(1) Raadpl. verbr., 28 februari 1956 (Arr. 
T' e1·br., 1~56, blz. 529; Bull. en PAsrc., 1956, I, 
678 [met de nota's 2 en 3]); 8 mei 1956 (Bull. 
en PASIC., 1956, I, 9M). 

(2) Zie de nota 2, ondertekend R. D., in 
Bull. en PASIC., 1957, I, 572. 

(3) Raadpl. verbr., 27 januari 193() (Bull. en 
PASIC., 1930, I, 77). 

volge de bevoegdheid die hem verleend is 
door artikel 65 der samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen ; 
dan wanneer; ingevolge artikel 74. van 
voormelde samengeschakelde wetten de 
door de belastingplichtige ontdoken' be
lasting wegens andere oorzaken dan het 
bedrog (welk het arrest in onderhavig 
geval niet vaststelt), slechts gevorderd of 
nagevorderd mag worden gedurende drie 
jaar met ingang van 1 januari van het 
jaar naar hetwelk het dienstjaar aange
duid wordt waarvoor de belasting had 
moeten gevestigd zijn, en dat geen enkele 
uitdrukkelijke of stilzwijgende afwijking, 
aan die regel gebracht is door om het 
even welke wetsbepaling, noch bijzonder
lijk door artikel 65 der samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, en dan wanneer, in de plaats van de 
wet toe te passen, het bestreden arrest 
de thans vigerende bepalingen heeft ver
vangen door een zogezegde op de recht
spraak en de rechtsleer gegronde theorie, 
zonder aan te duiden waarom die theorie 
de voorhand heeft op de duidelijke en 
uitdrukkelijke teksten, tendeze van toe
passing: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist, zonder desomtrent bestreden te 
worden, dat de directeur der belastingen 
uitspraak doende over aanleggers be
zwaarschrift, ten deze het recht had in 
hun geheel de te zijnen laste over de 
dienstjaren 1949 en 1950 gevestigde belas
tingen te herzien; dat het vaststelt dat ten 
gevolge van die herziening de directeur, 
door zijn beslissing van 6 october 1953, 
de litigieuze belastingsverhogingen heeft 
bevolen welke gevorderd werden onder de 
artikelen 175 en 176 van het kohier over 
het dienstjaar 1953, bij navordering van 
de dienstjaren 1949 en 1950 ; 

Overwegende dat het middel het arrest 
slechts verwijt beslist te hebben dat die 
aanvullende aanslagen geldig en te be
kwamer tijd gevestigd waren, hoewel ze 
ten kohiere werden gebracht na het ver
strijken van de buitengewone termijn van 
drie jaar bij artikel 74 der samengescha
kelde wetten bepaald ; 

Overwegende dat, wanneer de directeui· 
vergissingen verbetert bij het vestigen 
van een aanslag begaan, hij geen nieuwe 
aanslag invoert, verschillend van de inge
lwhierde belasting, doch deze verbetert 

De termijn van zes maanden bepaald bij ar
tikel 65, alinea 2, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 
werd door de artikelen 3 en 9 van de wet van 
27 juli 1953 op een jaar gebracht voor de recla
maties die vanaf 1 september 1953 tot 31 au
gustus 1956 ingediend werden. 
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doo1· desgevallend, een outlasting of een 
aanvulling te · gelasten ; 

Overwegende dienvolgens, dat de datum 
van de beslissing van 'de directeur geen 
uitwerking heeft op de datum van de be
lasting en vreemd is aan de termijn van 
verjaring bij artikel 74 bepaald; 

Dat artikel 65' der samengeschakelde 
wetten geen termijn op straffe van uit
sluiting oplegt waarin de directeur zijn 
beslissing op staffe van verval zou moeten 
nemen doch enkel een termijn buiten 
welke het schuldig zijn van verwijlintrest 
geschorst is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

17 januari 1957. - 1" kamer. - Voorzit
ter en versZaggever, H. Sohier, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - GelijlcZ?tidende 
concZusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - PZeite1·s, HH. C. de Mey (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

l• KAMER. -17 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - EATEN YAN ELKE 
WINSTGEYENDE BETREKKING. - BEGRIP. -
FEITELIJKE ELEMENTEN WAARUIT EEN WINST
GEVENDE BETREKKING BLIJKT. - SOUYEREINE 
BEOORDELING IN FEITE DOOR DE RECHTER. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP Y66R HET HOF VAN BEROEP. -
l\1:ACHTIGING DOOR HET HOF YAN BEROEP OM 

NIEUWE STUKKEN OYER TE LEGGEN.- 1\'IACH
TIGING YOORZIEN TOT WEDERANTWOORD OP 
DE STUICKEN DIE DOOR DE ADMINISTRATIE ALS 
ANTWOORD OP HET BEROEP NEERGELEGD WER
DEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP Y66R HE'r HOF VAN BEROEP. 
NIEUWE S'rUKKEN.- BEGRIP.- 0P WELKE 
YOORWAARDEN STUKKEN BUITEN DE WETTE
LIJKE TERMIJNEN KUNNEN OYERGELEGD WOR
DEN. 

l 0 De bed1'ijfsbelasting tTeft de baten van 
ellce winstgevende bet?-elclcing, dit wil 
zeggen van een geheeZ van voZdoende on-

(1) Raadpl. verbr., 20 december 1955 (Arr. 
VeTb1·., 1956, blz. 316; Bull. en Pasrc., 1956, 
I, 400), alsmede de conclusies van bet open
baar ministerie v66r verbr., 22 januari 1952 
in Bull. en PASic., 1952•, I, 2185 en vlg., inzon
derheid blz. 289 (A1-r. Vel-bl'., 19152, blz. 257). 
•·(2) Verbr., 8 februari 1955 (Ar1·. Ye•·b•·., 
1955, blz. 463; Bull. en PASIC., 1955, I, 609). 

· der eZlcaar verbonden verrichtingen om 
een voortgezette en gewone bedrijvig
heid uit te malcen, wat de rechter sou
veTein in feite beoordeeU (1). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 25, par. 1, 3o.) 

2o De beZastingschuldige die beroep inge
steld heeft tegen de besZissing van de 
diTecteur der beZastingen lean lcrachtens 
artilcel 10, a linea 4, van de wet van 
6 septembeT 1895, zoaZs het bij arti7cel1 
van de wet van 23 j~tli 1953 gewijzigd 
werd, door het hof van beroep gemach
tigd worden nieuwe st~tlclcen ove1· te leg
gen, doch slechts als wederantwoord op 
de st~tlclcen door de administratie zelf 
neergelegd, lcrachtens gemeZd artilceZ 10, 
alinea 2, tot antwoord op het beroep en 
op de documenten die de belastingsch~I-Z
dige overeenlcomstig de artilceZen 8 en 9 
van dezelfde wet neergeZegd had (2). 

3° Opdat stulclcen aan het hof van beroep 
zouden lcunnen overgelegd worden bui
ten de voorwaarden en termijnen be
doeld door de bepalingen van de wet 
van 6 september 1895, vervangen door 
artilcel 1 van de wet van 23 juli 1953, 
is het niet voZdoende dat die stukken 
een 1·eeds in de reclamatie voo1·gesteZde 
aanvoering preciseren; het is noodzake
lijlc dat hun inhoud niet verschiUend is 
van die der andere stulcken weZke ze 
slechts meer nauwlce~trig omschreven 
hebben (3) of dat zij ingeroepen wor
den om te antwoo1·den op nieuwe midde
Zen of argttmenten weUce de tegenpartij 
in conchisies Zaat gelden (4). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 25 der samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden ar
rest beslist dat de winst door aanlegger 
in 1950 verwezenlijkt door de afstand 
aan de vennootschap << La Lactilithe >> van 
twee machines welke ·plasticstoffen voort
brengen een belastbaar inkomen in de be
drijfsbelasting uitmaakt bij toepassing 

(3) Raadpl. verbr., 7 october en 29 novem
ber 1955 (AI"!". Ye1·br., 1956, blz. 81 en 249; 
Bttll. en PASIC., 1956, I, 98 en 305). 

(4) Raadpi. verbr., 13 december 1955 en 
10 januari 1956 (A1-r. Yerb1·., 1956, blz. 294 
en 359; Bull. en PAsrc., 1956, I, 360 en 449) 
met de nota's onder die arresten. 
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van artikel. 25, paragraaf 1, 3°, van ge
zegde samengeschakelde wetten, dan wan
neer de litigieuze winst de uitslag is van 
een afzonderlijke verrichting van beheer 
van het privaat vermogen van aanlegger 
en, dienvolgens niet het karakter van een 
bedrijfsinkomen heeft dat onder toepas
sing v.an vermelde wetsbepaling valt; 

bverwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de aankoop door aanlegger van 
twee plastic stoffen voortbrengende ma
chines en de inbreng van deze in de naam
loze vennootschap « La Lactilithe ll alsook 
de winst die aanlegger uit die verrichtin
gen getrokken heeft, de uitslag van een 
bedrijfsactiviteit zijn waarvan de ver
schijnsels zich over een periode van ten 
minste zes maanden hebben uitgestrekt; 

Overwegende dat die beslissing steunt 
op een souvereine beoordeling door de 
rechter over de grond van de feitelijke 
elementen waarop hij wijst, en waaruit 
hij wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
de belaste winst de opbrengst was· van 
winstgevende bezigheden, dit wil zeggen 
van een geheel van voldoende onder el
kaar gebonden verrichtingen om een 
voortgezette en gewone bedrijvigheid uit 
te maken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel iO van de· wet van 
6 september 1895 betreffende de fiscale 
aanslagen in zake directe belastingen, 
vervangen door artikel 1 van de wet van 
23 juli .1953, en van de rechten der verde
diging, doordat het bestreden arrest het 
verzoek afwijst waarbij aanlegger mach
tiging verzocht om v66r het hof van be
roep bescheiden neer te leggen die hij 
zich kon aanschaffen weinige tijd voor de 
zaak gepleit werd, dan wanneer die stuk
ken in werkelijkheid in de zaak slechts 
ophelderingen brachten van de reeds door 
aanlegger in zijn bezwaarschrift en in 
zijn antwoord op het bericht van wijzi
ging voorgehouden stelling, en dan wan
neer aanlegger zich aldus in de onmoge
lijkheid bevond die stelling te rechtvaar
digen: 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
vaststelt dat de administratie in onder
havig geval geen gebruik heeft gemaakt 
van het recht tot aanvullende nederleg
ging van stukken dat haar erkend wordt 
door artikel 10, lid 2, van de wet van 
6 september 1895, vervangen door arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953; 

Overwegende dat de enkele toelating 
door het gerecht, welke gezegde wet voor 
het nederleggen van nieuwe stukken voor
ziet deze is bij artikel 10, lid 4, aange
duid; 

Dat die bepaling slechts toegepast 

wordt op nederlegg'ingen van stukken door 
de belastingplichtigen gedaan tot wed.er
antwoord op de stukken welke de admi
nistratie zelf nedergelegd heeft krachtens 
artikel 10, lid 2, om overeenkomstig de 
artikelen 8 en 9 antwoord te verstrekken 
op het verhaal en op de door de belasting
plichtige neergelegde bescheiden; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
ger niet wettelijk mocht gemachtigd wor
den om, buiten de bij gezegd artikel. 10 
voorziene termijn en voorwaarden, de . in 
het . mid del aangevoerde documenten neer 
te leggen, dan onder voorwaarde dat hun 
inhoud niet verschillend was van die der 
andere stukken welke ze slechts meer 
nauwkeurig zouden omschreven hebben; 

Dat het arrest ten dien opzichte vast
stelt, en zonder dat die vaststellingen 
door het middel zouden gecritiseerd zijn, 
dat niet bewezen is dat de voorgestelde 
documenten om het even welk verband 
hebben met andere in het dossier voorko
mende stukken; 

Overwegende eindelijk, dat het middel 
feitelijke grondslag mist in zoverre het 
de schending aanvoert van de rechten vim 
de verdediging; 

Dat inderdaad, noch uit het bestreden 
arrest noch nit andere stukken blijkt dat 
aanlegger de drie documenten zou inge
roepen hebben, waarop de rechter over 
de grond geweigerd heeft acht te slaan 
ten antwoord op verweerders conclusie~ 
gewag makend van de nieuwe middelen 
of argumenten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; . 

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

17 januari 1957. - 1• kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijklnidende conclnsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Van 
Herck (van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel) en Van Leynseele. 

1" KAMER.- 18 januari 1957 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG WAARBIJ AANHANGIG WORDT 
GEMAAKT EEN GESCHIL WEL:K AAN DE VREDE
RECHTER TOEBEDEELD IS. - VERWERENDE 
PARTIJ WEL'KE NIET VRAAGT DAT RET GESCHIL 
AAN DE 'KENNISNEMING VAN DE RECHTBANK 
ZOU WORDEN ONTTROKKEN. - .DE RECHT
BANK NIET ER TOE GEMACHTIGD RET UIT HAN
DEN TE GEVEN. 
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2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
HET ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP WORDT 
GEORITISEERD, HETWELK ONGEGROND IN 
BEOHTE VERKLAART DE CONOLUSIES WAARBIJ 
STAANDE WERD GEHOUDEN DAT HET GESOHIL, 
IN EERSTE AANLEG TOT DE BEVOEGDHEID VAN 
DE VREDEREOHTER BEHOORDE, EN NIET TOT 
DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG. - GESOHIL DAT TER KENNIS 
WERD GEBRACH'f VAN DE REOHTBAN!K VAN EER
STE AANLEG, DIE ~'EN GRONDE UITSPRAAR GE
DAAN HEEFT, ZONDER DAT DE VERWEERDER 
GEVRAAGD HAD DAT DE REOHTBANK HltT GE
SOHIL UIT HANDEN ZOU GEVEN. - MIDDEL 
NIET ONTVANKELIJK. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLI.TKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
WORD'f VOORGEHOUDEN DAT HET ARREST EEN 
BESLISSING TREFT DIE ER NIE•r IN VERV AT IS. 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° De rechtbanlc van eerste aanleg waar
bij een .geschil wordt aanhangig ge
maalct, hetwellc aan de vrederechter 
toebedeeld is, mag het enlcel uit handen 
geven zo de ve1·werende partij het 
vraagt {1). (Wet van 25 maart 1876, ar
tikel 8.) 

2o Is bij gemis aan belang niet ontvanlce
lijlc het middel waarbij het dispositief 
van het arrest van het hof van beroep 
wordt gecritiseerd, hetwelk ongegrond 
in rechte verklaart de conclusies waar
bij staande werd gehouden dat het ge
schil behoorde, niet tot de bevoegdheid 
van de rechtbanlc van eerste aanleg, 
doch wel tot de bevoegdheid van de vre
derechter, wanneer, nadat het geschil 
ter Jcennis van de rechtbanlc als rechter 
in eerste aanleg was gebracht, die recht
banlc tegensprekelij lc ten gronde ~~it
spraalc gedaan heeft, zonder dat de ver
werende partij gevraagd had dat de 
rechtbanlc het geschil 1tit handen zo~~ 
geven. 

3° Mist feitelijlce g1·ondslag het middel 
waarbij wordt voorgehottden dat het be
streden arrest een beslissing trett die e·r 
niet in vervat is. 

(FOLOHI, T. RIJKSDIENST 
YOOR MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Verbr., 15 october 1953 (A•·•·. Ve1·b•·., 
1954<, blz. 90; Bull. en PASIC., 1954, I, 103); 
BRAAS, P1·ecis ite 1J1'oceilure civile, bd. I, nr 555; 
LEs NovELLES, P•·ocedure civile, vo Compe
tence, n" 382; Rupe1·t. prat. ib·. belge, vo Com-

arrest, op 7 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel12 van de besluitwet 
dd. 28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de arbeiders, 
gewijzigd door de besluitwet van 6 sep
tember 1946 (art. 2), doordat het bestre
den arrest aangenomen heeft dat de bur
gerlijke rechtbank van eerste aanleg be
voegd was om uitspraak te doen over de 
vordering van de Rijksdienst voor mall.t
schappelijke zekerheid ertoe strekkende 
van aanlegger betaling te bekomen van 
cle sommen welke zijn rechtsvoorganger 
verschuldigd was als werkgever die aan 
de bepalingen betreffende de maatschap
pelijke zekerheid onderworpen was, en 
dit om reden dat aanlegger « niet gedag
vaard werd '' als werkgever om persoon
lijk te kort te zijn gekomen aan zijn :wet
telijke verplichtingen op het stuk der 
maatschappelijke zekerheid - in welk 
geval de vrederechter aileen bevoegd is -
maar op grond van zijn verbintenis de 
schuld door zijn vader nagelaten, toen 
deze laatste de nijverheidszaak << Les 
Tannins .Alpha '' aan .zijn zoon Jean af
stond, te betalen; dat het dienvolgens gaat 
om een betwisting van een gewone schulcl 
waarop cle algemene regelen op de be
voegdheicl toepasselijk zijn ''• dan wan
neer de bevoegclheicl door de wet ten voor
dele van de vreclerechter ingestelcl niet 
ophouclt om reden dat de verplichting, 
welke oorspronkelijk bestond in hoofde 
van de werkgever, op een andere persoon 
werd overgedragen, namelijk op de erfge
naam van gezegcle werkgever of op die
gene die zijn inrichting heeft overgeno
men: 

Overwegencle clat cle rechtbank van 
eerste aanleg aanlegger bij verstek heeft 
veroordeelcl om, bij toepassing van de be
sluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der ar
beiders, aan verweerster een som, groot 
1.301.220 frank, te betalen, door Pierre 
Folchi verschuldigd, en welke aanlegger 
zich verbonden had te kwijten; 

Overwegende dat aanlegger verzet heeft 
gedaan tegen dat vonnis en zijn verweer
micldelen over de zaak zelf heeft voor
gedragen, zonder op te werpen dat het 
gecling tot de bevoegdheid van de vrede
rechter behoorde noch te vragen dat het 
aan de kennisneming van de rechtbank 
van eerste aanleg zou worden onttrokken; 
. Overwegende dat, luiclens artikel 8 van 

petence en mati/:1·e civile et commerci.ale, Ad
dendum, nr 1; raadpl. ook verbr., 14 april 1955 
(A1·r. Verbr., 1955, blz. 682; Bull. et PASIC., 
1955, I, 886). 
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de wet van 25 maart 1876, gewijzigd door 
artikel 1 van de wet ·van 15 maart 1932, 
de rechtbank van eerste aanleg, waarbij 
aanhangig wordt gemaakt een geschil, 
welk aan de vrederechter toebedacht is, 
het enkel uit handen mag geven zo de 
verwerende partij het vraagt ; 

Dat het middel, ware het zelfs geg-rond, 
dus, bij gemis aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 12 van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de arbei
ders, gewijzigd door de besluitwet van 
6 september 1946 (art. 2), van artikel 9 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1945, gewijzigd door het besluit van 
de Regent van 7 september 1946 (art. 1), 
alsmede van de artikelen 1146, 1147 en 
1153 van het Burgerlijk Wetboek (dit 
laatste artikel gewijzigd door de wet van 
1 mei 1913 (art. 6), doordat het bestreden 
arrest, bij bevestiging van het vonnis 
waartegen hoger beroep, aanlegger veroor
deeld heeft om aan verweerder « de som 
van 1.301.220 frank te betalen met de wet
telijke intresten aan 5 t. h. vanaf 15 ja
nuari 1948 op de som van 689.031 frank, 
en vanaf 4 april 1949 op de som van 
521.236 frank, zulks tot op de dag der be
taling, doch onder aftrek ener afkorting, 
gToot 300.000 frank, reeds vereffend 
in 1952 >>, dan wanneer, bij toepassing van 
de in het middel aangeduide wetten, de 
in 1952 betaalde som van 300.000 frank 
noodzakelijk moest afgetrokken worden, 
niet van het totaal bekomen op de dug der 
betaling van de uitgesproken veroordeling 
(totaal bevattende de samengevoegde in
tresten op de som zonder de aftrekking 
van 300.000 frank) doch van de sommen 
verschuldigd in 1952; dan wanneer door 
nit te spreken, zoals het deed, het arrest 
door aanlegger de wettelijke intrest van 
5 t. h. doet betalen op een som van 
300.000 frank welke in 1952 reeds betaald 
werd: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
het beroepen vonnis bevestigende, aanleg
ger heeft veroordeeld om te betalen de 
som van 1.301.220 frank met de interesten 
aan 5 t. h. vanaf 15 januari 1948 op 
689.031 frank en vanaf 4 april 1949 op 
521.236 frank, « onder aftrek van een af-

(1) Raadpl. verbr., 24 januari 1955 (A1·r. 
Jferbr., 1955, biz. <100; Bull. en PASic., 1955, 
I, 532). 

(2) Verbr., 6 februari 1956 (An·. Jfe1·br., 
1956, biz. 452·; Bull. en PASIC., 1956, I, 578). 

(3). Raadpl. verbr., 16 april 1951 (A1'1', T'e1·b1·., 
1951, biz. 478; Bull. en PASIC., 1951, I, 567); 
verge!. verbr., 23 januari 1950 (Ar1·. Jferbr., 

VERBR., 1957. - 24 

korting, groot 300.000 frank, reeds veref
fend in 1952 >> ; 

Overwegende dat uit die bewoordingen 
blijkt dat de interesten niet op voormelde 
som van 300.000 frank, sedert hare uitke
ring in 1952, verschuldigd zijn; 

Dat het middel, derhalve, feitelijke 
grondslag mist ; 

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

18 januari 1957. - 1<> kanier. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gelijlcluidende condusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur 
en DeBruyn. 

le KAMER.- 18 januari 1957 

1o VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1934, ARTIKELEN 54 EN 55. - YERKEERS
VOORRANG. - YOORRANG WELKE EEN SAMEN
TREFFING VAN OPENBARE WEGEN ONDERSTELT. 

2o VERKEER. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI 
1954.---,- 0PENBARE WEG.- BEGRIP. 

1o De verlceersvoorrang bij de artilcelen 54 
en .55 van de Wegcode van 1 februari 
1934 bepnald onderstelt het bestaan 
van een samentreffing van openbare 
wegen (1). 

2° Is geen openbare we,q naar de betelce
nis aan die ttitdntklcing gehecht door 
de Wegcode van 1 jebruari 1934, de weg 
die voor het openbaar verlceer te land 
niet opengesteld is (2) ; een openbare 
weg verliest zijn lcaralcter gedurende 
de tij d waarin hij, ingevolge een regel
maUge aanwi]zing, voor ellc openbaar 
vedceer verboden is (3). (Koninklijk be
sluit van 1 februari 1934, art. 3, 1°.) 

(PEETERS, '1'. N. V. << LE PH11:NIX BELGE >>.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

1950, biz. 328; Bull. en PASIC., 1950, I, 352) 
en 28 april 1952 (.A,.,.. Jf m·br., 1952, biz. 468; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 539), welke arresten 
gewezen werden in gevallen met betrekking 
tot openbare wegen waar het verkeer slechts 
in een enkele richting verboden was. 

De nieuwe Wegcode van 8 april1954 bepaalt 
niet meer de betekenis van de oper;bare weg. 
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Over het middel, afgehiid uit de scherr
ding van de artikelen 54 van het konink
lijk besluit dd. 1 februari 1934, houdende 
Algemeen Reglement op de verkeerspoli
tie, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest eerste aanlegger alleen 
voor het litigieus ongeval verantwoorde
lijk verklaard heeft en hem, evenals twee
de aanlegster, veroordeeld heeft om de 
schadelijke gevolgen ervan te herstellen, 
om reden dat eerste aanlegger die een 
baan kwam uitgereden waar h~t verkeer 
verboden is, geen aanspraak kon maken 
op het voordeel van de voorrang van 
rechts tegenover Vekemans die van links 
kwam, daar het recht op voorrang slechts 
kan behoren aan hen die al de wettelijke 
voorschriften volgen, dan wanneer arti
kel 54 van de. Wegcode de verplichting, 
welke de gebrmker van de secundaire weg 
heeft de doorgang vrij te laten, niet doet 
afh~ngen van de voorwaarde dat de ge
brmker van de hoofdweg de door het re
glement voorgeschreven plaats inneemt en 
er overeenkomstig dat reglement rijdt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de door aanlegger gevolgde 
« baan ll, « voor alle verkeer verboden was 
op het uur van het ongeval ll, en dat dit 
verbod door een verkeersteken regelmatig 
aangeduid was; 

Dat die vaststelling het beschikkend ge
deelte van het arrest wettelijk rechtvaar
digt; 

Dat, inderdaad, op het ogenblik van het 
ongeval, de voor beide bestuurders te vol
gen handelwijze in verband met de 
plaats, bij de artikelen 54 en 55 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1934 niet 
geregeld was daar er geen samentreffing 
van openbare wegen in de zin van die be
palingen kan bestaan noch, bijgevolg, 
hoofdweg en secundaire weg waar een 
van beide wegen voor het op~nbaar ver
keer niet opengesteld is; 

Dat, na~r luid van artikel 3, 1°, voor 
de toepassmg van bedoeld reglement aan 
de uitdrukking « openbare wegen ll de be
tekenis van wegen die voor het openbaar 
verkeer te land ppengesteld zijn, dient 
gehecht te worden; 

Overwegende dat indien het arrest bo
vendien inroept dat het recht op verkeers
voorrang << enkel kan toebehoren aan de
gene die .al de daarvoor wettelijk gestelde 
voorsch.nften volgt ll, die overbodige be
schouwmg, zelfs verkeerd in rechte de 
v~rbreking van het beschikkend ged~elte 
met kan medebrengen; 

(1) Raadpl. verbr., 14 juni 19'54 (Arr. Ye1·br., 
1954., biz. 661; Bull. en PASIC., 1954, I, 878) ; 
11 october 1954, twee arresten (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 97); 2 september 1955 (Arr. Yerbr., 

Dat bij gebrek aan belang het middel 
niet ontvankelijk is; 

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

18 januari 1957. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van 
Beirs. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Ple-iter, H. Simont. 

2e KAMER. - 21 januari 1957 

1° PENSIOENEN. - MILITAIRE PENSIOE
NEN. - WET VAN 9 l\IAART 1953. - SORA-

. DELIJK FElT DAT ZICH NA 25 AUGUSTUS 1947 
HEEFT VOORGEDAAN. - TOEPASSlNG VAN ARTI
KEL 1, LAA'fSTE LID, VAN DE WET'l'EN OP DE 
VERGOEDlNGSPENSIOENEN, SAMENGEORDEND BIJ 
RET BESLUIT ~AN DE REGENT VAN 5 OCTOBER 
1948. - TOEPASSlNG WELKE ONDERGESCHlKT 
IS AAN DE OMSTANDIGREID DAT RET SCHADELlJK 
.FEll' ZICH GEDURENDE EN INGEVOLGE DE MlLI
TAlRE DIENST REEFT VOORGEDAAN. 

2° PENSIOENEN. - MILITAIRE PENSIOE
NEN. - WET VAN 9 MAART 1953, - SCHA
DELIJK FElT DAT ZlCH NA 25 AUGUSTUS 1947 
REEFT VOORGEDAAN. - VORDERING TOT RER
STEL VAN DE SCHADE OP ARTIKEL 1382 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK GESTEUND. -
TOEPASSING VAN ARTIKEL 1, LAATSTE LID, 
VAN DE WETTEN OP DE VERGOEDINGSPENSIOE
NEN, SAMENGEORDEND BIJ RET BESLUlT VAN 
DE REGENT VAN 5 OC'fOBER 1948. - HET 

.. ·BEHOORT DE RECHTER NA TE GAAN OF RET 
SCHADELIJK FElT ZICH GEDURENDE EN lNGE
VOLGE DE MILlTAIRE DIENST REEFT VOORGE
DAAN. 

1° Het laatste lid van artlkel 1 van de 
wetten op de vergoe,d·in,qspensioenen sa
men,qeordend b·i.i beslnit van de Re,qent 
van 5 october 1948, is op het herstel van 
de jysielce schade aan een militair 
veroorzaalct doqr een schadelijlc jeit, 
dat zich in vredestijd na 25 au,qttstus 
1947 heett voorgedaan, slechts van toe
passin,q inrUen het teit zich ,qedurende 
en ingevol,qe de d·ienst heett voor,qe
daan (1). 

2° Wannee·r de voor cle rechtbanlc inge
stelde vorrlering tot herstel van de 
schade door een militair in vredesUjll 

1955, biz .. 963; Bull. en PASIC., 1955, I, 1276); 
6 februar1 1956 (A1'1'. Ye•·b,·., 1956, blz. 876; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 583; 18 juni 1956 (Bull. 
en PASIC., 1956, I, 1137). . 
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na 25 aug7tst7ts 1947 ondergaan, OtJ arti
lcel 138'2 van het Burgerlijlc Wetboelc 
gesteund is en wanneer tegenover die 
vordering de toelcenning staat wegens 
hetzelfde schadelijlc feit van een pen
sioen bij toepassing van de wetten OtJ 
de vergoedingspensioenen, samengeor
dend bij besluit van de Regent van 
5 october 1948 en van de artilcelen 1 en 
4 van de wet van 9 maart 1953, behoort 
het de rechter na te gaan of het scha
delijlc feit zich ged7trende en ingevolge 
de dienst heeft voorgedaan (1). 

(BCHELFHOUT EN HELLEMANB, T. GUERRA.) 

ARREST. 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op' 30 april 1956 gewezen door het 
militair gerechtshof; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schendig van de artikelen 1, paragrafen 3 
en 4 en 3 littera c, van de wetten op de 
verg~edingspensioenen, samengeordend bij 
het besluit van de Regent van 5 october 
1948 door de wet van 9 maart 1953 toe
pass~lijk gemaakt op de ongevallen die 
zich in vredestijd voordoen, doordat het 
bestreden arrest de vordering van aanleg
gers in de huidige .staat der administra
tieve procedure niet gegrond verklaart, 
om de reden dat aan aanlegger Schelfhout 
een vergoedingspensioen toegekend is en 
dat het militair gerechtshof zich niet in de 
plaats van de administratieve overheden 
vermag te stellen om te beslissen of het 
schadelijk feit zich al dan niet gedurende 
en ingevolge de dienst voorgedaan heeft, 
dan wanneer het militair gerechtshof 
diende te beslissen over het geschil tus
sen beklaagde en aanleggers over de pun
ten of beklaagde ja of neen een agent van 
de Staat was toen hij de doding door on
voorzichtigheid heeft begaan en of het 
wanbedrijf ja of'neen gedurende de dienst 
en bovendien ingevolge de dienst was be
gaan, naardien het toekennen van een 
pensioen geen gevolg heeft indien · niet 
vastgesteld is dat beklaagde op het ogen
blik van de inbreuk agent van de Staat 
was en dat het schadelijk feit zich ge
durende en ingevolge de dienst voorgedaan 
heeft: 

Overwegende dat verweerder bij het 
bestreden arrest tot een straf veroordeeld 
is ter zake van, op 28 juni 1955, onvrij
willig de dood veroorzaakt te hebben van 
de zoon van aanleggers Schelfhout; 

(1) Raadpl. verbr., 17 maart 1955, twee ar
resten (Arr. Verb1·., 1955, blz. 606; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 789). 

Overwegende dat aanleggers zich op 
18 januari 1956 v66r de krijgsraad tegen 
verweerder burgerlijke partijen gesteld 
hadden ten einde bij toepassing van arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek ver
goeding te bekomen van het sto:ffelijk en 
zedelijk nadeel, met uitsluiting van elke 
schade aan goederen welke hun door dat 
mi~;~drijf was berokkend; 

Overwegende dat nit het bestreden ar
rest blijkt dat op 12 april 1956 aan aan
legger Schelfhout een vergoedingspensioen 
toegekend is uit kracht van de wetten op 
de vergoedingspensioenen, samengeordend 
bij het besluit van de Regent van 5 oc
tober 1948, en van de artikelen 1 en 4 van 
de wet van 9 maart 1953, ingevolge een 
door hem op 18 juli 1956 ingediende aan
vraag; 

Overwegende dat aanleggers bij con
clusies v66r het militair gerechtshof be
toogd hebben dat het laatste lid van arti
kel 1 van de op 5 october 1948 samen
geordende wetten ter zake niet toepasse
lijk was om de reden dat de inbreuk 
waarop hun vordering was gesteund door 
verweerder niet gedurende de legerdienst 
en ingevolge die dienst was begaan, zodat 
verweerder niet als cc agent ll van de Staat 
gehandeld had ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat het toekennen van een ver
goedingspensioen de burgerlijke vordering 
slechts in de weg staat indien bewust pen
sioen wettelijk is toegekend ; 

Dat het vervolgens de feitelijke omstan
digheden opsomt welke door aanleggers 
ingeroepen zijn ten bewijze dat het on
geval zich niet ingevolge de dienst voor
gedaan had, doch beslist cc dat het militair 
gerechtshof zich niet vermag in de plaats 
van de administratieve overheden te stel
len ll, dat toch cc alleen de administratieve 
commissies in eerste aanleg en hager be
roep, opgericht bij de samengeordende 
wetten van 5 october 1948 op de vergoe
dingspensioenen, ermede belast zijn te 
oordelen of de door de wet vereiste fei
telijke elementen verenigd zijn ll ; dat cc de 
vraag of het schadelijk feit zich gedu
rende. en ingevolge de legerdienst voorge
daan heeft valt in het onderzoeken van 
het door de belanghebbende bij te brengen 
bewijs; dat de rechterlijke macht haar 
beoordeling niet mag stellen in de plaats 
van de beoordeling der commissies aan 
welke de wet opdraagt over dat element 
uitspraak te doen ll ; cc dat het aan de bur
gerlijke partij staat eventueel de vernie
tiging van het voorstel der commissie te 
vorderen v66r de desbevoegde overheid : 
de commissie in hager beroep en de Raad 
van State ll ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek, elke 
daad van de mens waardoor aan een an-
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der schade wordt veroorzaakt, verplicht 
degene door wiens schuld de schade is 
ontstaan, deze te vergoeden; 

Overwegende, weliswaar, enerzijds, dat 
artikel 4, paragraaf 1, van de wet van 
9 'maart 1953, houdende sommige aanpas
singen in zake militaire pensioenen, be
paalt : cc op de schadelijke feiten die zich 
in vreclestijd na 25 augustus 1947 hebben 
voorgedaan, zijn van toepassing de wets
bepalingen in zake vergoedingspensioenen 
welke voor de invaliden van de oorlog 
1940-1945 gelden l>, anderzijds, dat onder 
de aldus bedoelde wetsbepalingen het 
laatste lid voorkomt van artikel 1 van de 
wetten op de vergoedingspensioenen, sa
mengeordend bij het besluit van de Regent 
van 5 october 1948, welk lid luidt als 
volgt : cc al de krachtens deze wet ver
leende pensioenen en toelagen zijn een for
faitaire vergoeding, waardoor de toeken
ning van om 't even welke andere vergoe
ding voor hetzelfde schadelijk feit uit
gesloten wordt ; deze bepaling dekt de 
verantwoordelijkheid van het Staatsor
gaan, materHHe verwekker van het onge
val dat aanleiding gegeven heeft tot de 
toekenning van het invalidenpensioen >> ; 

Overwegende echter dat artikel 4 van 
de wet van 9 maart 1953 enkel toepassing 
vindt binnen het raam van artikel 1 van 
deze wet, naar luid van hetwelk de mili
taire invaliden wier invaliditeit te wijten 
is aan een schadelijk feit dat zich in vre
destijd heeft voorgedaan, alsmede hun 
rechtverkrijgenden, op een vergoedings
pensioen alleeil aanspraak kunnen maken 
indien het schadelijk feit zich gedurende 
en ingevolge de dienst heeft voorgedaan ; 

Overwegende dat de toekenning van een 
pensioen uit kracht van de op 5 october 
1948 samengeordende wetten de toepassing 
van het gemeen recht mitsdien enkel kan 
verhinderen indien het schadelijk feit, na 
25 augustus 1947 in vredestijd gebeurd, 
zich gedurende en ingevolge de dienst 
voorgedaan heeft; 

Overwegende dat de rechter alleen dan 
mag weigeren het gemeen recht toe te pas
sen wanneer hij vaststelt dat alle voor
waarden voor toepassing van het uitzon
deringsrecht verenigd zijn; 

Overwegende dat gevolglijk de rechter 
bij wie een vordering aailhangig is, op 
grondslag van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek ingesteld tot vergoeding 
van een invaliditeit die bij een militair is 
veroorzaakt en te wijten is aan een in 
vredestijd na 25 augustus 1947 gebeurd 
schadelijk feit, tegenover welke vordering 
de toekenning staat van een vergoedings
pensioen nit kracht van de artikelen 1 
en 4 van de wet van 9 maart 1953 en van 
de bij het besluit van de Regent van 5 oc
tober 1948 samengeordende wetten, - be-

hoort na te gaan of het schadelijk feit 
waarop de gemeenrechtelijke vordering 
gesteund is zich gedurende en ingevolge de 
dienst .heeft voorgedaan; , 

Overwegende dat, waar hij dit onder
zoek verricht, de rechter niet in de plaats 
van de administratieve overheden treedt; 
dat het arrest in dit opzicht vruchteloos 
eraan herinnert dat de administratieve 
commissies, bij de op 5 ·october 1948 sa
mengeordende wetten ingesteld, alleen er
mede belast zijn te oordelen of de door de 
wet vereiste feitelijke elementen verenigd 
zijn, waaronder de omstandigheid of het 
schadelijk feit zich gedurende en inge
volge de dienst voorgedaan heeft ; 

Dat immers zulks slechts het geval is in 
de procedure welke bij de op 5 october 
1948 samengeordende wetten ingevoerd is 
·en welke het toekennen van een pensioen 
of vergoeding ten doel heeft, en niet in 
de gemeenrechtelijke procedure welke 
strekt tot vergoeding van de schade krach
tens artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek; · 

Overwegende derhalve dat het bestre, 
den arrest, doo~· te weigeren na te vorsen 
of het schadelijk feit zich gedurende en 
ingevolge de dienst voorgedaan had, zijn 
dispositief ten opzichte van aanleggers 
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover daarbij over de bur
gerlijke vorderingen van aanleggers uit
spraak is gedaan; beveelt dat melding van 
onclerhavig arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle 
beslissing ; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de alclus beperkte zaak 
naar het militair gerechtshof, anders sa' 
mengesteld. 

21 januari 1957. - 2° kamer. - Vom·zit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
geve1·, H. Valentin. - Gelijkluiaenae con
chtsie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele en De 
Bruyn. 

2e KAMER. - 21 januari 1957 

VERNIELING VAN ANDERMANS ROE
REND EIGENDOM. - VERNIELING VAN 
STOOMTUIGEN. - ARTlliEL 523 VAN HE'!' 

STRAFWETBOEK. - VooRWAARDEN. 

Het artikel 523 van het Strafwetboelc is 
slechts toepasselijk inaien het vernielae 
tu.ig, door bemtttiging van- welTce stoom 
of aarnp oak, drijfkmcht voortbrengt. 
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(MARCHAND.) 

ARREST (1). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 en 97 van de 
Grondwet, 2 en 523 van het Strafwetboek, 
doordat het bestreden arrest aanlegger 
veroordeelt uit hoofde van vernieling van 
aan een ander toebehorende stoomtuigen, 
dan wanneer het vaststelt dat het ter 
zake werktuigen betreft die op fuel-oil of 
gas-oil werken en dat die brandstof in de 
motor verstoven en niet verdampt wordt, 
en zodoende door analogie een strafbepa
ling uitbreidt tot een daarbij niet be
heerst geval : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
ter veroordeling krachtens artikel 523 van 
het Strafwetboek, hierop steunt dat aan
legger werktuigen welke door een motor 
met gas-oil of fuel-oil worden aangedre
ven, vernield heeft, dat de wetgever het 
stoomtuig veeleer in een generieke dan in 
een specifieke betekenis beschouwd heeft 
en dat hij het zeker oogmerk gehad heeft 
de vernieling van werktuigen in het alge
meen te beteugelen, welke hun wijze van 
werking of hun doel ook mogen wezen; 
dat het arrest anderzijds in feite vast
stelt dat het gas-oil of het fuel-oil in de 
litigieuze motor verstoven en niet ver
dampt wordt; 

Overwegende dat het de strafrechter 
weliswaar geoorloofd is de strafwet toe 
te passen op feiten weike de wetgever 
volstrekt onmogelijk kon .voorzien ten 
tijde van de afkondiging van de strafbe
paling; dat evenwel de tweevoudige voor
waarde daartoe is dat de wil van de wet
gever feiten van die aard als misdrijf aan 
te merken zeker zij en dat die feiten in 
de wettelijke omschrijving van het mis
drijf kunnen begrepen worden; 

Overwegende dat het hof van beroep 
van het vervuld zijn van de tweede voor
waarde niet doet blijken; 

Dat immers een stoomtuig uiteraard is 
en niets anders kan zijn dan een werktuig 
dat door benuttiging van welke stoom of 
damp ook dri~fkracht voortbrengt; 

Dat, aangez1en het hof van beroep ter 
zake niet vastgesteld heeft dat de ver
schijnselen die in het vernield werktuig 
de kracht voortbrachten door het ontbran
den van dampen verqorzaakt werden, het 

(1} Een eerste arrest werd in deze zaak op 
25 januari 1956 gewezen (Arr. Yerbr., 1956, 
biz. 415; Bull. en PAsrc., 1956, I, 534). 

(2) Raadpl. verbr., 4 november 1955 en 

gevolglijk niet vastgesteld heeft dat het 
werktuig in de omschrijving van het 
stoomtuig kon worden begrepen; · 

Dat het mitsdien artikel 523 van het 
Strafwetboek geschonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste · ver
wijst de zaak naar het Hof van ber~ep te 
Gent. 

21 januari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslag
gever, H. Valentin. - Gedeeltelijk gelijk
lttidende conclttsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Michel Lo
hest (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Luik). 

2" KAMER.- 22 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. Bur-
TENGEWOli'E TERMIJN. - DE ADMINISTRATlE 
VERPLICHT, OM DE BELASTBARE INKOMSTEN 
TE BEPALEN, VAN UITWENDIGE ELEMENTEN GE
BRUIR TE MAREN. - AANGIFTE NOOH VOLLE
DIG NOOH JUIST. - WElTELIJKHEID VAN DE 
IN DE BUITENGEWONE TERMIJN VASTGESTELDE 
AANSLAG. 

Wanneer de administratie die de aangifte 
·van de belastingplichtige ontvangen 
heett, verplicht ,is, om de belastbare ·in
lcomsten te bepalen, van ttitwendige ele
menten gebntilc te malcen, en dat, der
halve, bedoelde aangifte het bij de wet 
"?e~eist~ Jca;rakter van vollediglwid en 
JUtsth~td met vertoont, lean de belasting 
ueve~~tgd worden in de bttitengewone 
termtjnen bepaald bij artikel 74 van de 
samengeschalcelde wetten betrefjende de 
inlcomstenbelastingen (2). 

(N. V. (( USINES ET AOrERIES ALLARD JJ, . 

T .. BELGISOHE STAAl', MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
geschil betrekking heeft op aanvullende 

10 april 1956 (Arr. T'e1·br., 1956, biz. 168 en 
650; _Bull. en PAsrc., 1956, I, 210 en 834) ; 15 ja
nuarr 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 554) en 
16 januari 1957 (swpm, biz. 351; Bull. en 
PASIC., 1957, I, 557). 
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aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de 
nationale crisisbelasting, bij navordering 
van rechten van 1945 op het kohier van 
het belastingdienstjaar 1947 gebracht; 

Overwegende dat de door aanlegster op
geworpen middelen tegen het arrest enkel 
opkomen in zover het beslist over de be

, twisting nopens de raming van aandelen 
in de Franse naamloze vennootschap 
« Acieries de Blanc-Misseron >>, door aan
legster gedaan in de door haar over het 
belastingdienstjaar 1945 ingediende aan
gifte; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846 
op de Rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij 
artikel 5 van de wet van 9 april 1935 en, 
voor het dienstjaar 1945, bij artikel 2 van 
de wet van 8 juli 19!6, 55 en 74 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluiten van 
31 juli 1943 en 15 januari 1948, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest het middel van 
aanlegster verworpen heeft · hetwelk nie
tigverklaring van de litigieuze aanslag 
wegens forclusie ten doel had, de aanslag 
na de afsluiting van het belastingdienst
jaar op het kohier gebracht zijnde, en 
deze verwerping op de volgende twee 
gronden heeft gesteund : 1 o dat de aan
gifte van aanleg·ster onjuist is op andere 
punten dan de ten geschille behandelde, 
e:ri 2° dat de nieuwe raming van de effec
ten in portefeuille niet duidelijk opgege
ven was, naardien door de vermelding 
« afschrijving op aandelen in Blanc-Mis
seron », welke in de bijlagen bij de aan
gifte voorkwam, niet verduidelijkt was 
of het bevoorrechte dan wel gewone aan
delen gold, dan wanneer : 1° het niet vol
staat dat de aangifte op om 't even welk 
punt onvolledig zij geweest opdat de ad
ministratie de buitengewone termijn 
kunne aanwenden tot het wijzigen van de 
posten der aangifte waarover zij alle dien
stige elementen bezat, en 2° de verduide
lijking in de bijlagen bij de aangifte, op 
welke het arrest naar aanleiding van de 
effecten wijst, op de aanslag geen invloed 
kon hebben en dienvolgens voor de admi
nistratie geen mogelijkheid meebracht de 
buitengewone termijnen tot aanslag aan 
te wenden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ondei· meer gemotiveerd is als volgt : 

« Dat de eerste bijlage bij deze aan
gifte, onder het opschrift « fabricatiere
kening >> een som van 2.475.000 frank ver
meldde tegenover een rubriek, onder de 
benaming « afschrijving op aandelen in 
Blanc-Misseron; 

Dat het onjuist is aan te voeren, zo
als aanlegster doet naar aanleiding van 

de nieuwe raming van haar effectenporte
feuille, dat in de aangifte en de bijlagen 
daarbij deze raming duidelijk opgegeven 
was; .. 

Dat de taxerende ambtenaar niet ver
mocht, door van die documenten enkel 
kennis te nemen, terstond te ontdekken 
naar aanleiding van welke effecten de in 
bijlage I aangeduide afschrijving. onder 
die niet passende benaming was ge
schied; ... dat de manier waarop deze 
nieuwe afschrijving is verricht pas is ge
bleken na raadpleging van de balans over 
het voorgaande J;loekjaar en kennisne
ming van de latere toelichtingen van aan-
legster >>; . 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt, enerzijds, dat in de aangifte van 
aanlegster onjuistheden of ontoereikend
heden schuilen die inzonderheid betrek
king hebben op de raming van de aande
len Blanc-Misseron, ander7iijds, dat de 
administratie, om de litigieuze inkomsten 
te bepalen, verplicht was van uitwendige 
elementen .gebruik te maken en dat be
wuste aangifte dienvolgens niet de ver
eiste volledigheid en juistheid vertoonde; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd 
en regelmatig met redenen omkleed heeft, 
volgens welke de administratie over de 
bij artikel 74 van de samengeschakelde 
wetten gestelde buitengewone termijn be
schikte om de aanslag op het kohier te 
brengen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending· van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, 26, 27 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluiten van 31 juli 1943 
en 15 januari 1948, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van de 
wetten op de nationale crisisbelasting, sa
mengeschakeld bij besluiten van 31 juli 
19!3 en 16 januari 1948, doordat het be
streden arrest beslist heeft dat de admi
nistratie, op welke het bewijs van het 
bedrag der belastbare inkomsten rustte, 
door middel van bewijskrachtige en ter 
zake diende elementen aangetoond heeft 
dat de in het bezit van aanlegster zijnde 
aandelen in een Franse vennootschap, op 
louter willekeurige wijze geraamd wer
den, zonder . antwoord te verstrekken op 
de conclusies waarbij aanlegster betoogde 
dat de door de administratie opgegeven 
cijfers niet bewijskrachtig waren omdat 
zij volgens de officH~le noteringen van de 
Franse frank vastgesteld waren, welke 
niet met de werkelijke waarae van die 
mlmt overeenstemden, en doordat het be
streden arrest om de onduidelijke en dien
volgens onvoldoende reden dat « die ar
glrmenten niet afdoende zijn » de nauw
keurige ramingsbasissen verworpen heeft, 
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voorgesteld door aanlegster die onder 
meer had do en geld en : 1 o dat de Franse 
vennootschap welke de effecten uitgege-. 
ven had, een zeer aanzienlijke oorlogs
schade geleden had waarvoor de· Staat 
schadeloosstelling geweigerd had, 2° dat 
de economische toestand van Frankrijk 
snel verergerde, 3° dat de tegeldemaking 
van de effecten onmogelijk was of dat al
thans de opbrengst van de verkoop niet 
naar Belgie zou kunnen overgebracht zijn, 
4° dat de notering ter Bem·s te Brussel 
opgeschorst was, en doorc1at l1et bestre
den arrest generlei antwoord verstrekt op 
het middel hetwelk door aanlegster afge
leid is nit het feit dat een eerste verla
ging van de raming erin bestaan had de 
gezamenlijke bevoorrechte aandelen terug 
te brengen op een waarde die voor som
mige ervan was aangenomen, welke waar
de door de administratie nooit was be
twist geweest en dus niet van onoprecht
heid kon verdacht worden; 

Overwegende dat aanlegster bij conclu
sies stelde : cc dat de in de beslissing van 
de directeur vervatte cijfers niet bewijs
krachtig zijn; dat immers die cijfers vol
gens de officH~le noteringen van de Franse 
frank vastgesteld zijn; dat het vaststaat 
dat die munt jarenlang overgewaardeerd 
is geweest ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op deze stelling der conclusies geen ant
woord geeft; dat het gevolglijk de bij ar
tikel 97 van de Grondwet voorgeschreven 
vormverplichting niet vervuld heeft; 

Dat het middel, in zover het op deze 
bepaling gesteund is, moet worden aange
nomen; 

Om die redenen, en zonder dat er ter
men zijn om het tweede middel te onder
zoeken hetwelk niet tot een ruimere ver
nietiging zou kunnert leiden, verbreekt het 
bestreden arrest, doch enkel voor zoveel 
het beslist dat aanlegger de aandelen in 
de Franse naamloze vennootschap cc Acie
ries de Blanc-Misseron ll welke zij bezat 
niet voorzichtig, oprecht- en te goeder 
trouw weder geraamd heeft; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
elke der partijen tot de helft der kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

22 januari 1957. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Daubresse. 
- GelijlclttUtende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. de Mey {van de Balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2° KAMER. - 22 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEJN. 
REOLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE DIREO
'l'EUR. - AARD VAN DE REOHTEN EN VAN DE 
PLIOHTEN VAN DE DIREOTEUR. 

2° INKOMSTENBEJLASTINGEJN. 
REOLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREO
'l'EUR NAAR DEWELKE ZEKERE ELEMENTEN TEN 
ONHEOHTE IN DE BELASTBARE GRONDSLAG BE
GREPEN ZIJN OF DAARVAN BIJ VERGISSING AF
GE'l'ROKKEN ZIJN. - BESLISSING DIE GEEN 
NIEUWE AANSLAG OPLEVERT. 

3o INKOMS'rENBELASTINGElN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREO
TEUR NAAH DEWELKE ZEKERE ELEMENTEN TEN 
ONREOHTE VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG AF
GE'l'ROKKEN ZIJN. - VERMENGING VAN DIE 
BESLISSING MET DE AANSLAG. - DA'l'UM VAN 
OPKOHIERBRENGING ZONDER BELANG. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREO
TEUR. - TERMIJNEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 2 
,;AN DE WE'l' VAN 15 MEl 1846, GEWIJZIGD 
BIJ ARTillEL 5 VAN DE WET VAN 9 APRIL 1935. 
- TERMIJNEN DIE NIET GELDEN VOOR DE BE
SLISSING VAN DE DIREOTEUR DIE, OP DE RE
OLAMATIE VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE, RET 
BEDHAG VAN DE -AANSLAG VERHOOGT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREO
TEUR. - BUITENGEWONE TERMIJNEN BEPAALD 
BIJ ARTillEL 74 VAN DE S.AMENGESOHAKELIJE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - TERMIJNEN DIE NIE'l' GELDEN VOOR 
DE BESLISSING VAN DE DIRE01'EUR DIE, OP DE 
REOLAMATIE VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE, RET 
BEDRAG VAN DE AANSLAG VERHOOGT. 

1 o De directetw der belasUngen, bij wie 
door de reclamatie de gehele aansla_q, 
zoals hij op het lcohier is gebracht, en 
alle bestandclelen ervan aanhangig zijn 
gemaakt, heeft het 1·echt en de plicht al 
de vergissingen te herstellen welke cloor 
de administratie bij het vestigen van de 
aansla,q, zowel ten nadele van de Schat
lcist als ten nadele van de belasting
plichtige begaan zijn {1). {Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 61, par. 3.) 

2° Wannee1· cle direotetw der belastin,qen, 
bij wie de Teolamatie van de belasting
pliohtige aangebmoht is, aoht dat de 
versoheidene elementen, wellce tot het 
vestigen van cle aanslag geleid hebben, 

(1) ltaadpl. verbr., 4 october 1955 (Arr. 
Verbr., 19-56, biz. 529; Bull. en PASIC., 1956, I, 
87); 28 februari 1956 (Bnll. en PABIC., 1956, I, 
678), alsook de conclusies van het openbaar 
ministerie v66r verbr., 31 mei 1949 (Bull. en 
PASIC., 1949, I, 411). 
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door de administratie niet juist beoor
deeld zijn geworden, en hij beslist dat 
zelcere dier elementen ten onrechte in 
de belastbare grondslag begrepen zijn 
of daarvan bij vergissing afgetrolclcen 
zijn, herstelt hij enlcel de vergissingen 
wellce werden begaan in het vestigen 
van de oorspronlceli{ke aanslag, zoals 
deze op het lwhier gebracht is, en de 
wijzigingen wellce de directeur in de 
aanslag aanbrengt hebben niet tot ge
volg dat zijn beslissing als een nie7twe 
aanslag aangezien wordt (1). 

.so W anneer de directeur acht dat de ver
scheidene elementen wellce tot het ves
tigen van de aanslag geleid hebben door 
de administratie niet juist beoordeeld 
zijn ueworden, hij beslist dat zelcere 
van die elementen ten onrechte van de 
belastbare grondslag afgetrolclcen zijn, 
en hij de vergissingen herstelt die be
gaan werden bij het vestigen van de 
aanslag, zoals die op het lcohier .Qe
bracht was, is de datum van oplcohier
brenging van bew1tst supplement zonder 
belang, daar het SU1Jplement van aan
slag zich met de aanslag vermengt (2). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 61, para
graaf 2). 

4° De tet·mijnen bepaald bij artikel 2 van 
de wet van 15 mei 1846 op de Rijlcs
comptabiliteit, gewijzigd bij artilcel 5 
van de wet van 9 april 1835 gelden niet 
voor de beslissing van de directeur der 
belastingen, die, op de reclamatie van 
de belastingplichtige, de aanslag wijzigt 
dom· het bedrag et· van te verhogen (3). 

5° De buitengewone termijnen bepaald bij 
at·tilcel 74 van de samengeschalcelde 
wetten betreffende de inlcomstenbelas
tingen gelden niet voor de beslissing van 
de directeur der belastingen, die, op de 
reolamatie van de belastingplichtige, de 
aanslag wijzigt door het bedrag er van 
te verhogen (4). 

(DELVAUX, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HEYI' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22. februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 110 tot 117 van 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 8 juni 1938 (A,., .. 
Ve1'b1·., 1938, blz. 125; Bull. en PASIC., 1938, 
I, 197, met de conclusies van de heer advocaat
generaal Sartini van den Kerckhove) ; 24 au
gustus 1944 (B,ll. en PASic., 1944, I, 460); 
28 februari 1956 (A!'r. Ye1·br., 1'956, blz. 529; 

de Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 
1846, gewijzigd bij artikel 5 van de wet 
van 9 aprU 1935 op de Rijkscomptabiliteit, 
en 55 tot 65 alsmede 7 4 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij de besluiten van de 
Regent van 15 en 16 januari 1948, gewij
zigd bij de wetten van 8 maart 1951, 7 juli 
en 27 juli 1953, doordat het bestreden ar
rest beslist << dat de directeur geen ter
mijn opgelegd is om de opkohierbrenging 
te gelasten van aanvullende aanslagen 
welke noodzakelijk zijn gemaakt door de 
volledige herziening van de aanslagen 
waartegen reclamatie is ingediend, en dat 
de termijnen welke .de controleur dient · 
in acht te nemen, onder meer die van ar
tikel 74 van de samengeschakelde wetten 
voor de directeur niet gelden >>, en gevolg
lijk de aanvullende aanslag geldig ver
klaart welke ten laste van aanlegger op 
het kohier is gebracht onder artikel414390 
van het kohier over het dienstjaar 1954, 
navordering van 1951, dan wanneer : 1° de 
termijnen welke zijn gesteld bij artikel 2 
van de wet van 15 mei 1846, gewijzigd 
bij artikel 5 van de wet van 9 april 1935 
op de Rijkscomptabiliteit en bij artikel 74 
van de samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, bij ont
stentenis van een afwijkende tekst, .zowel 
voor de directeur der directe belastingen 
bindend zijn als voor elke andere ambte
naar der administra tie ; 2° door de recla
matie welke de belastingplichtige indient 
uit kracht van artikel 65 van de samen
geschakelde wetten bij de directeur enkel 
de betwisting aangebracht wordt zoals zij 
in die reclamatie omlijnd is, en dan wan
neer de directeur op straffe het hem aldus 
aangewezen gebied te buiten te gaan en 
artikel 65 van de samengeschakelde. wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
te schenden, geen uitspraak mag geven 
over « vragen », << elementen » of « nieuwe 
grieven », die het voorwerp of de oorzaak 
der reclamatie kunnen veranderen en 
noodzakelijkerwijze vreemd zijn aan de
zer voorwerp, en mitsdien door een be
weerde toepassing van artikel 65, geen in 
de reclamatie niet bedoelde aanslagen op 
het kohier mag brengen of voorschrijven 
op het kohier te brengen : 

Overwegende dat de directeur der belas
tingen, uitspraak doende over de recla
matie welke aanlegger ingediend had te
gen de te zijnen laste in 1952 bij na vor
dering van 1951 gevestigde aanslagen, een 

B,ll. en PAsrc., 1956, I, 678, met de nota 3, 
biz. 379). 

(3) en (4) Verbr., 17 januari 1957 (supm, 
biz. 364; Bull. en PAsrc., 1957, I, 571). Raad
pleeg verbr., '}/'/ januari 1930 (Bull. en PASIC., 
1930, I, 77) en 28 mei 1956 (Bull. en PASIC., 
1956, I, 954). 
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belastingsupplement op het kohier heeft 
laten brengen onder artikel 414390 van 
dienstjaar 1954; 

Overwegende dat de directeur, bij wie 
door de reclamatie de gehele aanslag, zo
als hij op het kohier is gebracht, en aile 
bestanddelen ervan aanhangig zijn ge
maakt, het recht en de plicht heeft al de 
vergissingen te herstellen welke door de 
administratie bij het vestigen van de aan
slag zowel ten nadele van de Schatkist 
als ten nadele van de belastingplichtige 
begaan zijn ; 

Overwegende dat, ingeval de directeur 
acht dat de onderscheiden elementen 
welke tot het vestigen van de aanslag ge
leid hebben, door de administratie niet 
juist beoordeeld worden en hij beslist dat 
zekere dier elementen ten onrechte in de 
belastbare grondslag begrepen of daarvan 
bij vergissing afgetrokken zijn, hij enkel 
de vergissingen herstelt welke werden be
gaan in bet vestigen van de aanslag zoals 
deze op het kohier gebracht is; dat de 
wijzigingen welke de directeur in de aan
slag aanbrengt niet tot gevolg bebben dat 
deze als een nieuwe aanslag aangezien 
wordt; 

Dat, vermits het belastingsupplement 
een gebeel gaat vormen met de uitvoer
bare titel welke de aanslag oplevert, de 
datum van opkohierbrenging van bewust 
supplement zonder belang is; 

Dat noch de termijnen welke zijn ge
steld bij artikel 2 van de wet van 15 mei 
1846 op de Rijkscomptabiliteit, gewij.zigd 
bij artikel 5 van de wet van 9 april 1935, 
nocb de buitengewone termijnen bepaald 
bij artikel 7 4 van de samengescbakelde 
wetten gelden voor de beslissing van de 
directeur der belastingen die, op de recla
matie van de belastingplicbtige, de aan
slag wijzigt door verboging van bet be
drag ervan; 

Dat bet middel naar recbt faalt; 

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

22 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
- Gelijlcluidende aonol1tsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleite·rs, HH. de Longueville (van de 
l;lalie bij bet Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 22 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. - EXTRA
BELAS'l'ING. - PROVISIE TOT INSTANDHOUDING 
DER STOCKS. - lNVENTARIS WELKE IN ACHT 
DIENT GENOMEN TE WORDEN TOT BEWIJS VAN 

RET BESTAAN VAN GRONDSTOFFEN, PRODUCTEN 
EN GOEDEREN. - BEGRIP. 

Door in artikel 6 van de wet van 16 oc
tober 1945 te bepalen dat de gronastof
ten, produaten en goederen, wellce tot 
het bepalen van de « provisie tot in
standhouding der stocks » zullen dienen, 
degene zijn die in de laatste inventaris 
opgemaakt v66r 10 mei 1940 op,qenomen 
werden, heett de wetgever niet enlcel 
de inventaris bedoeld welke bij het 
einde van het maatsahappeli.ilc jaar op
gemaalct werd en vol,qens wellce de be
~-ekeningen gedaan werden met het oog 
op de toepassing van de wetten betret
fende de inlcomstenbelastingen, doah 
elke inventaris opgemaakt op de datum 
die het diahtst de 10 mei 1940 voorat
gaat, die reuelmatig is en waarin de 
toestand, door artikel 17 van het Wet
book van Tcoophandel bepaald, opgeno
men is (1). 

(CONSORTEN HAUMON'l', T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 6, onder meer paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945, doordat 
het bestreden arrest beslist heeft dat, 
voor de toepassing van artikel 6 van even
gemelde wet van 16 october 1945, betref
fende de provisie tot instandhouding der 
stocks, er enkel acht behoeft te worden 
geslagen op de laatste inventaris, opge
maakt v66r 10 mei 1940, welke ge,diend 
heeft tot het bepalen van de grondslag 
der aan de gewone inkomstenbelastingen 
onderworpen inkomsten, dan wanneer 
evengemeld artikel 6 geenszins deze voor
waarde eist, en dan wanneer derhalve de 
door aanleggers op 1 mei 1940 opgemaakte 
inventaris, waarvan het bestaan beves
tigd is in de door hen v66r bet hof ge
nomen conclusies, zonder ontkenning, 
noch door de verwerende administratie. 
(in het verslag van de inspecteur is het 
bestaan van de inventaris formeel aange
nomen), noch door het bestreden arrest, 
in aanmerking diende te worden genomen 
tot het bepalen van de grondstoffen, goe-

(1) Verge!. verbr., 20 januari (twee arres
ten) en 24 april 1956 (A•·•·. Yerbr., 1956, 
blz. 392, 393 en 707; Bull. en PAsrc., 1956, I, 
504, 506 en 897). 
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deren en proclucten waarvan· de waarde 
moest clienen als grondslag voor cle bere
kening van de provisie tot instandhoucling 
der stocks : 

Overwegende dat artikel 6 van de wet 
van 16 october 1945, door voor te schrijven 
dat, om de « provisie tot instandhouding 
van de stocks >> te bepalen, in acht dienen 
genomen de gronclstoffen, producten en 
goederen zoals zij bestaan in cle laatste 
inventaris opgemaakt v66r 10 mei 1940, 
aan het woord inventaris de beperkte 
draagwijclte en betekenis niet toekent 
welke het arrest aanwijst; 

Overwegencle dat de aldus becloeWe in
ventaris niet enkel de inventaris is welke 
bij het einde van het maatschappelijk 
jaar opgemaakt wordt en volgens welke 
de berekeningen opgemaakt worden met 
het oog op de toepassing van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, doch 
elke regelmatig opgemaakte inventaris 
waarin de toestancl, door artikel 17 van 
het W etboek van koophandel bepaakl, op
genomen is ; 

Overwegencle derhave clat voormeld arti
kel 6 een dergelijke inventaris bedoelt, op
gemaakt op cle datum die het clichtst de 
10" mei 1940 voorafgaat, als zijncle die 
welke ten deze in aanmerking behoort te 
worden genomen; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door uitspraak te doen zoals het heeft 
gedaan, een voorwaarde opgelegd heeft 
welke in de wet niet voorkomt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde bes1issing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

22 januari 1957. - 28 kamer. - Voo1·zit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin. 
- GeUjlclniclende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER.- 22 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE 'l'ERMIJNEN. - AANSLAGTER· 
MIJNEN OP S'l'RAFFE VAN VERVAL VOORGE-

(1) Verbr., 5 december 1950 (A,.,·. Yerbr., 
1951, blz. 163; B1tll. en PAsrc., 1951, I, 207) ; 
23 februari 1955 (Arr. Yerbr., 1955, blz. 535; 
B1tll. en PASIC., 1955, I, 692). 

SCHREVEN, GEEN TERMIJNEN VAN VERJARING 
VAN DE VORDERING TOT JJETALING DER BELAS· 
TINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN .. - TERMiJNEN 
DOOR AR'l'IKEL 1 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 
17 DECEMBER 1942 GESCHORST 'l'OT DE DATUM 
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT UITVAARDI· 
GEND DAT HET LEGER 'l'ERUG OP VREDESVOET 
WORDT GEBRACHT. 

1 o De bnitengewone tennijnen r1esteld bij 
a·rtilcel 7 4 van de samengeschalcelde 
wetten bekeffencle cle inlcomstenbelas
tingen zijn geen te1·mijnen van verja-
1'ing van de vonle1·ing tot betaling dcr 
belasUngen, doch op skaffe van verval 
voorgesclweven aanslagtennijnen (1). 

2° De buUengewone terrnijnen gesteld bij 
artilcel 7 4 van cle sarnengeschalcelde 
wetten betrefjende de inlcomstenbelas
tingen zijn door a1·t'ilcel1 van de besluit
wet van 17 dece·mber 1942 geschorst tot 
de dat~trn van het lwninlclijlc besMt.it 
uitvaardigena clat het leger tentu op 
vreclesvoet wo1·dt uebracht, clit is tot 
1 jttni 1949 (2). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 74 van de sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen en 1 van de te Londen 
op 17 december 1942 genomen besluitwet, 
doordat de gecritiseerde aanslagen, welke 
respectievelijk behoren tot de dienstjaren 
1946, 1947, 1948 en 1949, gevorderd werden 
na het verstrijken van de bijzondere ter
mijnen, gesteld bij artikel 74 van de sa
mengeschakelde wetten, bij afwijking 
van de bepa1ingen van artikel 2 van de 
wet van 15 mei 1846, en doorclat het ar
rest laat gelclen dat de bepalingen van de 
besluitwet van 17 december 1942 in feite 
de bij artikel 7 4 van de samengeschakelde 
wetten gestelde verjaringstermijnen ge
schorst heeft; dan wanneer in artikel 74 
van de samengeschakelde wetten niets is 
bepaalcl omtrent enige << verjaring >>, naar
dien het voorwerp van clat artikel uitslui
tencl is aan de administratie een bijko
mende termijn te verlenen tot het vorde-

(2) Verbr., 3 februari en 29 juni 1956 (Arr. 
Ve·rb1·., 1956, biz. 442 en 926; Bull. en PASIC., 
1956, I, 568 en 1212) . 
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ren of het navorderen' van de belasting, 
en dan wanneer het in de tekst van de be
sluitwet van 17 december 1942 gebruikte 
woord « verjaring >> geen begrip van for
clusie in zich kan sluiten, dan wanneer 
in elk geval, aangenomen dat de uitleg
ging van de bepalingen van de besluitwet 
van 17 december 1942 tot verwarring 
mocht kunnen leiden, wanneer nopens de 
verklaring van de wet een twijfel blijft 
bestaan, deze twijfel de belastingplichtige 
ten goede dient te komen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
geschil loopt over de aanslagen in de ge
wone belastingen welke ten laste van 
aanlegger bij gebreke van aangifte van 
ambtswege gevestigd zijn over het dienst
jaar 1952, bij navorderingen van rechten 
van de dienstjaren 19!6 tot 1949; 

Overwegende dat, al zijn weliswaar de 
buitengewone termijnen, gesteld bij arti
kel 7 4 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, geen 
termijnen van verjaring van de vordering 
tot betaling der belastingen, doch op 
straffe van verval voorgeschreven aan
slagtermijnen, het bestreden arrest even
wei niet in de in het middel aangevoerde 
dwaling vervallen is, naardien het wijst 
op de schorsing van de « bij artikel 74 ge
stelde termijnen ll, zonder aan die termij
nen het karakter van ve1;jaringstermijnen 
toe te schrijven; 

Overwegende dat, zoals het arrest be
slist, die termijnen door artikel 1 van de 
besluitwet van 17 december 1942 geschorst 
zijn tot de datum van het koninklijk be
sluit uitvaardigend dat het leger terug op 
vredesvoet wordt gebracht, dit is tot 
1 juni 1949; 

Dat mitsdien in het voor aanlegger gun
stigste geval, namelijk in het geval het 
ontbreken van aanslag niet zou zijn te 
wijten geweest aan het feit dat hij nage
laten heeft de aangifte over te leggen met· 
het doel de belasting te ontduiken en het 
gevolglijk slechts een driejarige termijn 
zou gelden, de navordering van rechten 
tot met 31 mei 1952 mocht geschieden voor 
de dienstjaren 1943 tot 1949; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de litigieuze aanslagen alle 
regelmatig op het kohier zijn gebracht 
v66r deze datum, namelijk op 30 april1952 
voor de aanslagen d~e de navordering vor
men voor de dienstjaren 1946, 1947 en 
1949, en op 27 mei 1952 voor de aanslagen 
die de navordering vormen voor het 
dienstj aar 1948; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het arrest in zijn redenen 

verklaart dat verzoeker ZlJn beroep bij 
conclusies ertoe beperkt had te doen gel
den dat de aanslagen alle uitvoerbaar 
waren gemaakt in de op 1 juni 1949 in
gaande termijn van vijf jaar, dan wan
neer verzoeker naar luid van zijn v66r 
het hof genomen conclusies tekstueel had 
aangevoerd << dat de termijn van drie 
jaar op het tijdstip der aanslagen voorbij 
was>>, en dan wanneer het hof in zijn 
arrest verzoekers conclusies niet beant
woordt: 

Overwegende dat, in zover het steunt 
op het miskennen van de bewijskracht 
van aanleggers conclusies, het middel, 
hetwelk geen schending van de artike
len 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek doet gelden, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat aanlegger v66r het 
hof van beroep aangevoerd heeft « dat de 
termijn van drie jaar, welke opnieuw was 
ingegaan toen het leger terug op vredes
voet werd gebracht, ten tijde der aansla
gen voorbij was ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze stelling uitdrukkelijk afwijst waar 
het releveert dat de in artikel 74 omschre
\en termijn op 31 mei 1952 verstreek en 
dat de aanslagbiljetten bewezen dat aile 
aanslagen v66r deze datum uitvoerbaar 
waren verklaard; 

Dat het mitsdien op vorenaangehaalde 
conclusies een passend antwoord verstrekt 
heeft; dat, in zover het op schending van 
artikel 97 van de Grondwet gesteund is, 
het middel in feite niet opgaat; 

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

22 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. 
- Gelijkluidende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
- Pleite1·s, HH. Colle (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

2e KAMER.- 23 januari 1957 

VERKEER. - WEGCODE. - LICHTSIGNALEN 
TEN BEHOEVE VAN HET VERREER. - STELSEL 
MET '£WEE RLEUREN. - 'VERSCHlJNEN VAN 
HET GROENE LICHT, TERWIJL HET RODE LICHT 

. BLIJFT BRANDEN.- GEEN UITWERKSEL. 

Bij het stelsel met twee kletwen door ar
tilcel 104 van de W egcode van 8 april 
1954 bepaald, wordt bij het verschijnen 
van het groene Ucht van een lichtsi
gnaal ten behoove van het verkeeT, te1·-
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wijl het rode Ucht bl'ijft branden, het 
verbod niet opgehe·ven het signaal voor
bij te rijden, verbod dat ~tit hat rode 
licht voortvloeit. 

(LHOEST, T. PUTZEIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 2 mei 1956 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pn
blieke .vorclering : 

A. Ten laste van verweerder Pntzeis, 
medebeklaagde van .aanlegger : 

Overwegende dat aanlegger zonder hoe
danigheid is om tegen deze beslissing op 
te komen; 

B. 'J'en laste van aanlegger : 

1° .Aangaande de beslissing van vrij
spraak van de tweede telastlegging 

Overwegende dat aanlegger bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is om zich 
tegen deze beslissing te voorzien ; 

2° .Aangaande de beslissing van veroor
deling nit hoofde van inbrenk op artikel 7, 
2°, van de Wegcode : 

Over het eerste middel, afgeleid uit cle 
schending van artikel 104 van de W eg
code van 8 april 1954, doordat het bestre
den vonnis, om aanlegger te veroordelen, 
vaststelt dat de botsing tnssen het voer
tuig van aanlegger en dat van verweer
der Pntzeis zich voorgedaan heeft op een 
kruispnnt waar het verkeer geregeld is 
cloor normaal werkende lichtsignalen met 
twee kleuren, dat elke der bestnnrders 
het krnispnnt doorgereden is toen de lich
ten, na voor aanlegger rood en voor ver
weercler groen te zijn geweest, in bekle 
richtingen groen en rood geworclen wa
ren, dan wanneer deze vaststellingen im
pliceren dat de kwestienze signalen niet 
overeenkwamen met de voorschriften van 
voormeld artikel 104, vermits het signaal 
met twee kleuren moet voorafgaan aan 
het verschijnen van het rode licht, doch 
niet aan dat van het groene licht; 

Overwcgende dat artikel 104 vari cle 
Wegcode bepaalt dat, bij het stelsel met 
twee klenren, het rode licht betekent : 
clat het signaal niet mag voorbijgereden 
worden, en het groene licht : dat het si
gnaal mag voorbijgereden worden; 

Dat, volgens het laatste lid van voor
meld artikel het rode licht dat verschijnt 
terwijl het groene licht blijft branden de
zelfde betekenis heeft als het gele licht 

bij het stelsel met drie klenren, namelijk : 
dat het signaal niet mag voorbijgereden 
worden, tenzij de bestnnrder bij het aan
gaan van het gele licht het signaal zo 
dicht is genaderd, dat hij niet meer op 
voldoende veilige wijze kan stilhouden; 

Overwegende dat, al is geen verschij
nen van het groene licht, terwijl het rode 
nog brandt, door het reglement voorzien, 
daarnit evenwel niet volgt dat door dat 
verschijnen het verbod het signaal voorbij 
te rijden hetwelk het rocle licht aanduidt, 
vervalt; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond uit de vaststelling dat aanlegger 
het lichtsignaal voorbijgereden is terwijl 
het licht roocl was en hoewel benevens dat 
rode licht een groen licht aangegaan was, 
wettelijk heeft kunnen beslniten dat aan
legger artikel 7, 2, van de Wegcode van 
8 april 1954 overtreden had; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 7, 2, van de Wegcode, door
dat het bestreden vonnis, na erop gewezen 
te hebben dat aanlegger en verweerder 
Pntzeis het krnispunt doorgereclen zijn 
toen de lichten in beide richtingeu tege
lijkertijd groen en rood waren, ten laste 
van aanlegger als strafbaar aanziet wat in 
hoofde van verweerder niet strafbaar is : 

Overwegende dat nit het op het eerste 
midclel verstrekte antwoord blijkt dat het 
niet tegenstrijdig is te beslissen, ener
zijds, dat de bestnnrder die het rode licht 
voorgereden is op het ogenblik toen het 
gtoene licht ook aangegaan was artikel 7, 
2, van de W egcode overtreden heeft, en, 
anderzijds, dat het aan twijfel onderhe
vig is dat de bestunrder die het groene 
licht voorbijgereden is hoewel ook hct 
rode licht is aangegaan, dat zelfde artikel 
overtreden l1eeft om de reden dat het 
waarschijnlijk is dat het signaal voor 
hem groen-rood geworden was toen hij 
het, rekening houdend met zijn snelheid, 
te dicht genaderd was om nog op vol
doende veilige wijze stil te honden; 

Dat het mid del in feite niet opgaa t; 

Over het derde middel,. afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, eerste onderdeel, doordat de bestre
den beslissing weigert ten gunste van aan
legger de twijfel te laten gelden die zij 
aan verweercler Putzeis ten goede laat 
komen, welke twijfel hieruit vloeit dat, 
op het ogenblik toen de lichten voor laatst
genoemde groen en rood ge.worden zijn, 
het, waarschijnlijk is dat hij ze zo dicht 
genaderd was dat hij niet meer op vol
doende veilige wijze kon stilhonden. znlks 
op grond van een in schijn ware en dub
belzinnige redenering, want wat voor ver
weerder Putzeis een oorzaak van vrijstel-
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ling van schuld zou wezen moet het ook 
-voor aanlegger zijn, en, zo de twijfel aan 
gene ten goede moet komen, dan moet hij 
ook ten voordele van deze gelden : 

Overwegende dat krachtens artikel 104 
van de Wegcode de bestuurder die een 
lichtsignaal ten behoeve van het verkeer 
in het stelsel met twee kleuren voorbij
rijdt op het ogenblik dat een tweede licht 
zoeven is aangegaan bij een eerste reeds 
brandend licht, enkel als niet-schuldig 
aanmerkt ingeval het rode licht verschijnt 
terwijl het groene licht nog brandt, en op 
voorwaarde dat, op het ogenblik wanneer 
het rode licht aaugaat, de bestuurder het 
signaal zo dicht genaderd is dat hij niet 
meer op voldoencle veilige wijze kan stil
houden; 

Overwegende clat de twijfel welke, naar 
de rechter verklaart, in zijn geest blijft 
heersen, aan een beschuldigde alleen dan 
ten goede kan komen wanneer die twijfel 
betrekking heeft op de schulcl van voor
melde beschulcligde ten aanzien van {fp 
feiten der eigenlijk tegen hem ingebrachte 
telastlegging ; 

Overwegende, derhalve, aat de rechter 
over de grond aan de hand van zijn in 
feite souvereine vaststellingen, zonder 
clubbelzinnigheid of schijnbare waarheid 
in zijn redenering, aanlegger heeft kun
nen veroordelen uit hoofde van de hem 
ten laste gelegde feiten dan wanneer hij 
verweercler Putzeis onder begunstiging 
van de twijfel vrijsprak van feiten die 
onderscheiden waren, hoewel onder de
zelfde wettelijke qualificatie tegen deze 
voorgebracht; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de tegen 
aanlegger ingestelcle burgerlijke vorae
ring: 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Groncl
wet, doordat, tweecle onderdeel, het be
streden vonnis de gehele verantwoorcle
lijkheid voor het ongeval op aanlegger 
legt om de reden dat de getuigenissen de 
eventualiteit tamelijk waarschijnlijk ma
ken waarin, rekening honclend met zijn 
snelheid, verweerder Putzeis het groen 
signaal, groen en rood geworden, te dicht 
was genaderd om op volcloende veilige 
wijze stil te honden, dan wanneer derge
lijke redenering in schijn waar en dnb
belzinnig is : 

Overwegende dat het voor de rechtbank 
noch dubbelzinnig, noch in schijn waar is 

te stennen op de twijfel welke heei·st ten 
aanzien van de font die de bnrgerlijke 
partij zou kunnen begaan hebben om te 
beslissen dat aanlegger, beklaagde,, tot 
-volledig herstel van de schade gehou
den is; 

Dat het mid del in feite niet opgaat; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 26 van de Weg
code, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
om geheel de verantwoordelijkheid voor 
het ongeval ten laste van aanlegger te leg
gen, cle inbreuk op voormeld artikel 26, 
welke tegen verweerder is ingebracht, 
niet bewezen verklaart, dan wanneer, zo 
het aangenomen is dat deze het kruispunt 
doorgereden is op het ogenblik toen de 
lichten met twee kleuren in beide richtin
gen brandden, hij diende te. rijdp.n met een 
snelheid die het hem mogelijk maakte stil 
te houden, en zulks des te meer daar hij 
een hoofdweg naderde : 

Overwegencle dat het punt of een be
stuurder nagelaten heeft zijn snelheid 
te regelen ten einde in alle omstanclig
heden te knnnen stoppen voor een hincler
nis die kan worden voorzien, van feite
lijke aard is en dienvolgens onder de 
souvereine beoorcleling van de rechter 
over de grond valt; 

Dat het micldel mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

Om cUe reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

23 januari 1957. - 2" kamer. - Voo1·zit
te1·, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slag
gever, H. Moriame. - Gelijlclu.idende 
conclusie, H. Depelchin, ac1vocaat-gene
raal. - Pleite1·, H. Pii·son. 

2e KAMER.- 23 januari 1957 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAE:EN. - 0VERLEGGING VAN EEN 
STUE: v66R RET SLUITEN VAN DE DEBATI'EN. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DEVER
DEDIGING. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAREN. - J\tfiDDEL WAARBIJ DE HOE
DANIGHEID BETWIST WORDT IN WELKE DE 
BURGERLIJE:E PARTIJ OPGETREDEN IS. -
MIDDEL HETWELK NIET VOOR DE EERSTE 
MAAL AAN HET HOF VAN VERBREKING RAN 
VOORGESTELD WORDEN. 

1° In stratzalcen worden de Tech ten van 
de verdediging niet geschonrZen door het 
ove1·leggen van een stulc, op de terecht-
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zitting, v66r het sluiten van de debat
ten (1). 

2° Het middel waarbij" de hoedanigheid 
betwist wordt, in welke de burgerlijke 
partij opgetreden is, lean niet voor de 
eerste maal v66r het hot inge1·oepen 
worden (2). 

(DE LANTSHEERE, T. RIGANO.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 190, 210, 211 
van het Wetboek van strafvordering, 2, 
lid 2, van het decreet van 20 juli 1831 op 
de drukpers, en 97 van de Grondwet, 
doordat het hof van beroep nitspraak ge
daan heeft zonder nit de debatten het 
stuk weg te laten hetwelk in het straf
dossier voorkomt onder rangnummer 61, 
A 1 en A 2, tussen het rangnummer van 
het proces-verbaal dat de sluiting der de
batten vaststelt en dat van het proces
verbaal dat de uitspraak van het bestre
den arrest vaststelt, welk bovengemeld 
stuk de fotocopie is van een brief, geda
teerd 6 mei 1955 en ondertekend door 
Christian Lamot, ten aanzien van hetwelk 
de verdediging niet in staat is gesteld 
haar standpunt naar voren te brengen en 
waarvan niet bewezen is dat het op de 
debatten zou zijn overgelegd v66r de slui
ting ervan of na de uitspraak van bet 
arrest : 

Overwegende dat in het dossier onder 
nummer 61, onmiddellijk na de c1oor ver
weerster ter terechtzitting van 7 juni 1956 
regelmatig genomen conclusies en het pro
ces-verbaal van deze terechtzitting, een 
brief berust welke op 6 juni 1956 door 
Christian Lamot aan het openbaar minis
terie is gezonden. en waarbij onder de 
merken A 1 en A 2 de fotocopie is gevoegd 
van een andere brief welke op 6 mei 1955 
door de schrijver van de eerste brief aan 
verweerster zou zijn gezonden; 

Overwegende dat deze stukken onder 
dezelfde merken als neergelegd op 7 juni 

(1) Verbr., 30 januari 1956 Bull. en PAsrc., 
1956, I, 555). 

(2) Raadpl. verbr., 15 october 1951 (Arr. 
Ve1·br., 1952, blz. 73; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 77); 23 februari 1953 (Arr. Ve1·br., 1953, 
blz. 434; Bull. en PASIC., 1953, I, 484) ; 7 fe
bruari 1955 (Arr. V e1·br., 1955, blz. 453; Bull. 
en P ASIC., 1955, I, 596). 

1956 opgetekend ZlJn in de inventaris 
welke opgemaakt en ondertekend is door 
de griffier van het hof van beroep ; 

Overwegende dat mitsdien komt te blij
ken dat bewnste stukken evenals de con
clnsies van verweerster gevoegd zijn bij 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 7 juni 1956, bij welker afloop de de
batten zijn gesloten; 

Overwegende dat uit niets is af te lei
den dat zij na die datum zouden zijn 
neergelegd; 

Overwegende, anderzijds, dat, zo nit 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 7 jnni 1956 blijkt dat het openbaar 
ministerie in aanwezigheid van aanlegger 
en van zijn verdedigers voorlezing gedaan 
heeft van de brief van 6 juni 1956, dit 
feit geenszins impliceert dat aanlegger 
geen kennis gedragen heeft van de foto
copie waarvan de nederlegging in de loop 
van de contradictoire behandeling blijkt 
uit de voorgaimde beschouwingen en over 
die fotocopie zijn standpunt niet heeft 
kunnen niteenzetten; 

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

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

II. Aangaande de over de burgerlijke 
vordering van verweerster gewezen beslis
sing : 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878, de voorafgaande 
titel bevattende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 1101, 1107, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeeld heeft om de som 
van een frank als schadevergoeding te 
betalen aan de burgerlijke partij welke, 
naar het verklaart, optreedt als beheer
der over de persoon van haar minderja
rige dochter Nadine Lamot, dan wanneer 
die burgerlijke partij zich in haar per
soonlijke naam gesteld had, zonder te 
zinspelen op haar eventuele hoedanigheid 
van beheerder over de persoon van haar 
minderjarige dochter, dan wanneer in 
g·een enkele wetsbepaling de hoedanigheid 
van beheerder over de persoon van een 
minderjarig kind erkend is, dan wanneer 
het derhalve onmogelijk is in te zien of 
het arrest overwogen heeft of de burger
lijke partij de hoedanigheid van wette
lijke beheerder had ofwel of zij enkel de 
hoede van haar minderjarige dochter had, 
waardoor het hof in de onmogelijkheid 
is gesteld de wettelijkheid van het be
streden arrest te toetsen : 

Overwegende dat verwePrster, na zich 
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i'66r de ·onderzoeksrechter burgerlijke 
partij te hebben gesteld zonder te verkla
ren in een bepaalde hoedanigheid op te 
treden, v66r de correctionele rechtbank 
geconcludeerd heeft cc in haar hoedanig
heid van beheerster over de persoon van 
haar minderjarige dochter >>; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het hof acht vermag te slaan 
blijkt dat aanlegger v66r de rechter over 
de grond, ten overstaan van wie hij ziJn 
verweer tegen de vordering der burger
lijke partij gevoerd heeft, de hoedanig
heid betwist heeft in welke die partij tot 
het betalen van schadevergoeding conclu
deerde; 

Dat het middel, hetwelk noch de be
voegdheid noch de openbare orde raakt, 
dienvolgeris wegens nieuwheid niet ont
vankelijk is ; 

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

23 januari 1957. - 2" kamer. -;- Voa!·
zitter H. Fettweis, voorzitter. - Ye!·
slagu~ver, H. Daubresse. - Strijdige can
clusie (1), H. Depelchin, advocaat-gen~
raal. - PleUer, H. Sand (van de Balle 
bij het Hof van beroep te Brussel.) 

2e KAMER.- 23 januari 1957 

1o HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
HOGER BEROEP DOOR HET OPENBAAR MINIS
TERIE ALLEEN. - VERANDERING VAN DE BE
SLISSING OYER DE BURGERLIJKE YORDERING. 
- ONWE'l"l'ELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
'l'E:JENBEROEP. - UrrwERKSEL. 

3o VERWIJZING NA VERBREKING. 
S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VONNIS VAN HOGER BEROEP VERBROKEN 
OMDAT DE REOH'l'ER IN HOGER BEROEP KEN
NIS HEEF'l' GENOMEN VAN EEN BURGERLIJKF: 

(1) Het openbaar ministerie had tot de ver
breking over het eerste middel geconcludeerd, 
daar hij de mening was toegedaan dat, a! 
bleek uit de procedurestukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan dat het document 
genummerd 61, A1-A2, v66r het sluiten van de 
de batten neergelegd was, de me!dingen. op het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 7 juni 
1956 aangebracht nochtans in het onzekere 
lieten of aanlegger in de gelegenheid gesteld 
was geworden over dat document zijn verde
diging voor te dragen. 

(2) en (4) Verbr., 9 april 1956 (A1-r. Yerb1·., 
1956, biz. 642; Bull. en PASIC., 1956, I, 821). 

(3) Uit de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet van 31 mei 1955 blijkt dat het 

YORDERING WELKE VOOR HEM NIET AANGE
BRACH'l' WAS. - VORDERTNG DEFINITIEF GE
WEZEN. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING. 

I 
1° Op het hager be1·aep van het apenbaar 

m·i.nisterie alleen, kan de rechter in ha
uer be1·aep de beslissing niet verande
ren, waa1·bij de eerste 1·echter de bu1·
gerlijlce partij haar varderinu antzegd 
heett (2). 

2o Wannee1· de b~true1·lijlce pa1·tij zich 
tegen twee betichten gesteld heett en 
een enlcel dezer, tegen haar, hager be
,·aep heett inuesteld, brengt het tegen
beraep, hetwellc de burue1·lijlce partij 
verlclaart in te stellen cc tegen het be
streden vannis », de burgerlijlce varde
ring niet v66r de rechter in hager be
raep aan, wellce vardedng ·daa1· haar, 
v66r de ee1·ste rechter, tegen de andere 
beHchte ingediend was (3J. 

3° TVanneer een vannis van hager beraep 
verbralcen wardt in zaver de rechter in 
hager beraep lcennis uenamen heett van 
een b~trgerlijlce vardering welke v66r 
hem niet was aangebracht, wardt ·de 
verbrelcing ap dat punt zander verwij
}ing 1tituesp1·aken (4). 

(FISCHER, '1'. REMAOLE EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 juni 1956 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers; 

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

Overwegende dat 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 oyer de bur-

wegens het beperkte uitwerksel van het tegen
beroep is dat de wetgever in de artikelen 203 
van het Wetboek van strafvordering en 2 van 
de besluitwet van 27 januari 1916 de bepalin
gen heeft ingelast waarbij aan de geinti
meerde burgerlijke partij een aanvullende ter
mijn van vijf dagen wordt verleend ten einde 
hoger beroep in te stellen tegen de betichten 
en de burgerlijk verantwoordelijke personen 
welke zij in de zaak wil behouden (Pa1'l. 
Besch., Kamer van volksv., verslag van de 
Commissie van justitie, extra-zittijd 1954, 
nr 31-3, biz. 3; Senaat, verslag van de Com
missie van justitie, zittijd 1954-1955, ur 230, 
biz. 2; Parl. Hand., Senaat, zittijd 1954-1955, 
vergadering van 24 mei 1955, biz. 1254); 
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gerlijke vorderingen welke tegen aanleg
ger ingesteld zijn : 

a) Door verweerder Remacle : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
doet gelden; 

b) Door verweerders Dupriez en De
waide: 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 199, 202 en 
203 nieuw (artikel 2 van de wet van 
31 mei 1955) van het Wetboek van straf
vordering, 7 van de wet van 1 mei 1849 op 
de rechtbatiken van eenvoudige en cor
rectionele politie, van de overbrengende 
werking van het hoger beroep, doordat 
het bestreden ·vonnis aanlegger veroor
deelt om elke van verweerders een ver
goeding, wettelijke interesten en kosten 
te betalen, dan wanneer de eerste rechter, 
na aanlegger vrijgesnroken te hebben, aan 
verweerders hun tegen hem gerichte bur
gerlijke vorderingen ontzegd had, dan 
wanneer noch aanlegger noch verweerders 
oorspronkelijk hoger beroep ingesteld 
hadden tegen de beslissing en de correc
tionele rechtbank dienvolgens van die 
burgerlijke vorderingen geen kennis ver
mocht te nemen; dan wanneer het door 
verweerder ingesteld tegenberoep ten op
zichte van aanlegger krachteloos was : 

Overwegende dat verweerders zich v66r 
de rechtbank van politie tegen aanlegger 
burgerlijke partijen hebben gesteld; dat 
bij het beroepen vonnis aanlegger vrijg·e
sproken is van de tegen hem ingebrachte 
telastlegging en aan verweerders hun bur
gerlijke vorderingen ontzegd zijn; 

Overwegende dat alleen het openbaar 
ministerie van de beslissing in hoger be
roep is gekomen; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, waarbij door het hoger beroep 
van het openbaar miJ;tisterie etikel de 
strafvordering aatihangig was en de bur
gerlijke vorderingen van verweerders niet 
aangebracht waren, over deze laatste vor
deringen geen uitspraak kon doen; 

Overwegende, in het bijzonder wat de 
burgerlijke vordering van verweerder De
waide betreft, dat het ter zake weinig af
doet dat deze g;ei'ntimeerde op het hoger 
beroep van een andere beklaagde tegen 
welke h\j zich v66r de eerste rechter ook 
burgerlijke partij gesteld had, v66r de 
correctionele rechtbank verklaard heeft 
tegenberoep in te stellen, zonder verdere 
verduide.lijking; dat immers, bij onsten
tenis van een oorspronkelijk hoger beroep 
van aanlegger, waardoor de tegen hem 
door verweerder Dewaide ingestel,de bur
gerlijke vordering bij de correctionele 
rechtbank is aangebracht, verweerder De
waide niet ontvankelijk was om tegenbe~ 

roep in te stellen tegen de over voormelde 
burgerlijke vordering gewezen beslissing; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis, 
door aanlegger te veroordelen om aan 
verweerders Dupriez en Dewaide schade
vergoeding te betalen, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover daarbij aanlegger 
veroordeeld is om aan verweerders Du
priez en Dewaide een vergoeding, interes
sen en kosten te betalen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerders Dupriez en Dewaide elk tot 
een vierde der kosten en aanlegger tot het 
overige; zegt dat er geen grond is tot ver-
wijzing. • 

23 januari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, .H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. Moriame. - Gelijkluidende con
clnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H .. Dumoulin (van de Balie te 
Verviers). 

2• KAMER. - 23 januari 1957 

VERJARING IN STRAFZAKEN. - VoN
NIB VAN VERDAGING. - AKTE WAARBIJ DE 
VERJARING GESTUIT WORDT, 

Een vonnis van vm·daging van de zaak, 
hetweUc tijdig werd gewezen, is een 
alcte waarbij de verjaring van cle ptt
blieke vordering gestuit wordt (1). 

(GILLET, T. COLAS EN CONSORTEN.) 

ARREST (2). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 juli 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Aarlen; 

Overwegende dat bij het bestreden von
nis enkel uitspraak gedaan is over de bur
gerlijke vorderingen, door verweerders 
Melchior Colas en Charles Back tegen 
aanlegger ingesteld, en door laatstge
noemde tegen verweerders Albert Colas 
en Melchior Colas ingesteld; 

(1) Verbr., 11 juli 1955 (Arr. Ferbr., 1955, 
biz. 92B; Bull. en PASIC., 1955, I, 1236). 

(2) Een eerste arrest werd in deze zaak op 
21 maart 1955 gewezen (Bull. en PASIC., 1955, 
I, 803). 
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I. .Aangaan<le de burgerlijke vor<lering 
van Charles Back : 

Overwegen<le <lat aanlegger bij verkla
ring van 13 october 1956 van de voorzie
ning afstand gedaan heeft in zover zi.i 
tegen Charles Back gericht is; 

II. Aangaande de burgerlijke vordering 
van aanlegger : 

Overwegende dat aanlegger geen mitldel 
doet gelden; 

III. .Aangaande de !JUrgerlijke von1e
ring van Melchior Colas : 

Over bet enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 3, 4, 21, 23, 
25, 26 (aangevuld door artikel 1 van de 
wet van 30 maart 1.891) van cle wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel be
vattende van het Wetboek van rechtsple
ging in strafzaken, 1.382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 v~m de Grond
wet, doordat de bestreden · beslissing de 
burgerlijke vorderingen · van verweerders 
ontvankelijk verklaa:rd heeft om de reden 
dat in « het bestreden vonnis hetwelk op 
24 juni door de Rechtbank van politie te 
Bastogne gewezen is >l, op authentieke 
wijze de stelling van burgerlijke parti.j 
door verweenlers vastgesteld ,is; dat dfe 
stellingen te bekwamer tijd, vo6r het ver
jaren der publieke vordering geschied 
zijn; dat bedoelde burgerlijke partijen 
verklaard hebben hun stellingen yo6r de 
Correctionele Rechtbank te Neufchilteau 
en vo6r de Cori·ectionele Rechtbank te 
Aarlen, ter terechtzitting van 22 febrnari 
1956, te handhaven; dat <lienvolgens die 
burgerlijke vorderingen geldig bi.i evenge
melde rechtbank aanhangig zijn ; dan 
wanneer het vonnis, op 24 juni 1.954 door 
de Rechtbank van politie te Bastogne ge
wezen, alsmede de reclltspleging tot on
derzoek v66r deze rechtbank bij llet ar
rest van 21 maart 1.955 nietig verklaard 
zijn, naardien in llet stuk hetwelk als 
proces-verbaal der terechtzitting schijnt 
te dienen niet overeenkomstig artikel 96 
van de Grondwet vastgesteld is dat de 
bellandeling openbaar is, waaruit volgt 
dat, aangezien deze openbaarheid niet ge
bleken is, de bij de Rechtbank van politie 
te Bastogne aangebrachte burgerlijke vor
deringen van verweerders niet regelmatig 
zijn ingesteld en dat, daar verweerders 
hun stelling niet regelmatig v66r de ver
jaring der publieke vordering hernieuwd 
lladden, zi.i niet ontvankelijk waren om 
schadevergoeding te eisen : 

Overwegemle dat, op voorziening door 
. aanlegger, een eerste vonnis op 6 october 
1954 in hoger beroep door de Correctionele 
Reclltbank te Neufcl:iateau gewezen, bij 
arrest van 21 maart 1955 verbroken is, 
onder meer in zover het o1er die burger
lijke vordering besliste; 

VERBR., 1.957. - 25 

Dat de verbreking uitgesproken is uit 
kracht van bet middel dat afgeleid ;is nit 
de nietigheid vaiJ, de onderzoeksprocedure 
ter terechtzitting v66r de Rechtbank van 
politie te Bastogne, zetelende op 22 april 
en 10 juni 1.954, en nit de nietigheid van 
bet daarop volgemle vonnis en van het 
vonnis van 6 october 1954, lletwelk voor
melcle nietigheicl overgenomen lweft; 

Overwegende dat aileen het stuk dat 
schijnt te dienen als proces-verbaal der 
terechtzitting op 22 april 1954 door voor
melcle rechtbank van politie gehouden en 
het vernietigcle beroepen vonnis vermel
den dat Melchior Colas zich op die te
rechtzitting Jmrgerlijke partij gesteld 
heeft; 

Overwegencle evenwel dat ·Melchior Co
las zijn stelling regelmatig en te bekwa
mer tijd hernieuwd heeft ter terechtzit
ting, op 22 februari 11!56 door de Correc
tionele Rechtbank te .Aarlen gehouden, 
vermits de publieke vorclering op deze 
datum niet door verjaring te niet gegaan 
wn~: 

Overwegende immers clat vo6r deze 
rechtbank aan aanlegger ten laste gelegd 
bleef een op 23 november 1953 begane in
brenk op de Wegcocle, voor welke de ver
jaringstermijn een jaar is; clat de verja
ring geldig gestuit is door het vonnis van 
verdaging hetwelk op 22 september 1.954 
regelmatig uitgesproken is door de Cor
rectionele Rechtbank te Neufchil.teau; 
dat, rekening houclende met de schorsing 
vmi de verjaring geclurencle het geding 
tot verbreking, oo 22 februari 1956 minder 
dan E:'en jaar sedert bewuste verjaring
stuitende daad verlopen was; 

Wanruit volgt dat het bestreden vonnis 
de bnrgerlijke vorclering van Melchior 
Colas terecht ontvankelijk verklaard 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
wol:dim; 

Om', die redenen, verwerpt de voorzie
ning, ·, en clecreteert de afstand van de 
tegen Charles Back ingestelde voorzie
ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

23 januari 1.957. - 2" kamer. - Voor
,zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Ym·slag
gever, H. Daubresse. - Geli,ilclnidende 
oonolnsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - l'le'ite1', H. Simont. 

2c KAMER.- 23 januari 1957 

VERBREKING. DRAAGWIJDTE. 
STRAFZAKEN. - BUIWERLIJKE \'ORDERING. 
- VERBREKING UI'l'GESPROKEN OllfDA'l' DE ·nE-
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STREDEN BESLISSING NIET GEANTWOORD HEEFT 
OP DE CONCLUSlES, WAAR!iiJ DE BETICHTE 
EEN GROND VAN RECHTVAARDIGING DEED GEL
DEN. - VERNIE'.riGING VAN DE BESLISSING, 
ZELFS IN ZOVER ZIJ DE MATERIELE BESTAND
DELEN VAN HET MISDRIJF BEWEZEN VER
KLAART. 

Wannee·r, op (le voo1·ziening van de be
tiohte, -de beslissing over de vordering 
van de bttrgerlijke partij verbrolcen is 
geworden; o-mrlat zij niet antwoordde op 
de oonolusies waaTbij de betiohte een 
groncl van reohtvaardiging deed gelrlen, 
brengt de zonder voorbehoud ttitgespro-

. lcen verb1·eking de vernietiging van de 
beslissing -merle, zelfs in zover rleze de 
-materiele bestanddelen van het n~isdrijf 
bewezen verlclaa1·t (1). 

(GILL EN CONSOR'l'EN, T. BERNARD.) 

ARREST (2). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 juli 1956 in hoger beroep ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Namen; 

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

Overwegende dat de voorziening doel
loos is, daar het bestreden vonnis enkel 
over de burgerlijke vordering van aan
leggers beslist; 

II. Aangaande de over de burgerlijke 
vordering van aanleggers gewezen beslis
sing: 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 7 ·en 25 van 
de wet van 19 januari 1883 op de rivier
visserij, 1 van de wet van 5 juli 1899 
waarbij de vorengenoemde wet gewijzigd 
is, 3 en 4 van de wet van 18 april1878, de 
voorafgaande titel bevattende van het 
Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
1319, 1320 en 1322 van dezelfde code, tot 
regeling van de bewijskracht der akten, 
1350 tot 1352 van het Burgerlijk W etuoek, 
betreffende het gezag van het gewijsde, 
17 van de organieke wet van 4 augustus 
1832 betreffende de rechterlijke macht, 
doordat de Correctionele Rechtbank te 

(1) Raadpl., wat betreft de beslissing over 
de publieke vordering, verbr., 7 januari 1952 
(A1·r. Ve1·br., 1952, blz. 212; Bull. en PASIC., 
1952, I, 232). 

(2) Een eerste arrest werd in deze zaak op 
19 december 1955 gewezen (Ar1·. Verbr., 1956, 
blz. 302; Bttll. en PAsiC., 1956, I, 382). 

Namen, bij de bestreden beslissing ui~
spraak doende als gerecht op verwijzing 
i~gevolge het arrest van verbreking van 
19 december 1955, de vordering tot scha
devergoeding door aanleggers ingesteld 
tegen de beklaagde Bernard, verweerder 
in verbreking, niet gegrond verklaard 
heeft om de reden dat een twijfel zou 
blijven bestaan nopens het punt of de 
Lesse op de plaats der litigieuze feiten al 
dan niet bevaarbaar of vlotbaar is, en 
dat derhalve de feiten der eerste tegen 
beklaagde Bernard voorgebrachte telast
legging niet bewezen gebleven waren, -
de rechtbank zich trouwens ten onrechte 
beschouwende als, met betrekking tot dat 
feitelijk punt, niet gebonden door de be
oordeling dienaangaande gegeven in het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Dinant van 28 januari 1955, - dan 
wanneer, waar zij noodzakelijk beperkt 
was tot de draagwijdte van het middel 
op grond waarvan zij was uitgesproken 
en waardoor aan voormeld vonnis verwe
ten was de conelusies van beklaagde niet 
te hebben beantwoord bij welke deze te 
zijnen gunste toepassing vorderde van de 
<< onoverkomelijke dwaling ll, de verbre
king van voormeld vonnis van 28 januari 
1955, welke bij het arrest van 19 december 
1955 was uitgesproken, hoewel in alge
mene termen ingekleed, niet sloeg op het 
deel van de alstoen aangevallen beslissing 
waartegen het eerste, door het hof uit
drukkelijk verworpen middel tot verbre
king gericht was, en door welk deel de 
Correctionele Rechtbank te Dinant, aan 
de hand van de enquetes ter voldoening 
aan haar eerste vonnis van 29 juni 1954 
gehouden, overwegende dat de Lesse op 
de plaats der feiten noch bevaarbaar noch 
vlotbaar is, vaststelcle dat de feiten der 
telastlegging tegen de beklaagde Bernard 
bewezen waren, zodat bedoeld deel van 
het vonnis tussen partijen noodzakelij
kerwijze gezag van het gewijsde verkre
gen had en derhalve v·66r bet rechtscol
lege op verwijzing niet opnieuw ter dis
cussie mocht worden gebracht : 

Overwegende dat verweerder onder · 
meer ten laste was gelegd in de Lesse ge
vist te hebben zonder daartoe van hem 
aan wie het visrecht toebehoort de mach
tiging of de toelating ontvangen te heb
ben; 

Overwegende dat het vonnis, op 28 ja
nuari 1955 in hoger beroep gewezen door 
de correctionele Rechtbank te Dinant, de 
publieke vordering door verjaring verval
len verklaard heeft, en, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de niet verjaar
de burgerlijke vordering toegewezen heeft 
welke aanleggers op voormelde telastleg
ging steunden ; 

Overwegende dat het vonnis, van 28 ja
nuari 1955 op voorziening door verweer-
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der, bij arrest van 19 december 1955 ver
broken is in zover het over de burgerlijke 
vordering van aarileggers beslist; dat de 
verbreking uitgesproken is uit kracht van 
het middel hetwelk hieruit is afgeleid dat 
de alstoen aangevallen beslissing het ver
weer niet beantwoord heeft hetwelk bij 
conclusies. was opgeworpen door verweer
der die als grond van rechtvaardiging de 
onoverkomelijke dwaling deed gelden; 

Overwegende dat de rechter op verwij
zing door het bestreden vonnis beslist 
heeft dat de overgelegde elementen een 
twijfel laten bestaan nopens het punt of 
de Lesse al dan niet bevaarbaar of vlot
baar is; dat gevolglijk de feiten van voor
melde telastlegging niet bewezen zijn en 
dat de vordering van aanleggers niet ge
grond is; 

Overwegende dat de verbreking van de 
over die vordering gewezen beslissing 
zonder voorbeho:ud. nitgesproken is; dat 
zij, wat haar gevolgen betreft, niet kan 
beperkt zijn vermits het middel op grond 
waarvan zij is gewezen, tot draagwijdte 
had te doen aannemen dat verweerder 
geen inbreuk begaan heeft en dat de bur
gerlijke vordering clienvolgens van grond
slag ontbloot is; 

Dat de rechter op verwijzing, door uit
spraak te doen zoals hij heeft gedaan, de 
grenzen van zijn kennisneming niet te 
buiten is gegaan; 

Waaruit volgt dat het thans opgewor
pen middel naar recht faalt; 

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

23 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zittm·, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slau
.qever, H. Daubresse. - GeUjklltidende 
conclnsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER.- 23 januari 1957 

VONNISSEN EN .ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - NIE'l'IGHEID VAN HE1' BEROEPEN 
VONNIS. - BESLISSING VAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP UITSPRAAR DOENDE BIJ 
NIEUWE BESCHIKKING. - NIETIGHEID VAN 
RET BEROEPEN VONNIS ZONDER INVLOED OP 
DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING IN 
HOGER BEROEP. 

De rliiet-igheid vnn het be·roeven vonnis ·is 
.~onder invloed op de wettelijlcheid van 
de besUssing van de rechter in hoge1· 
beroep, tellcens deze door een nieuwe 

beschiklcing besUst, zonder naa·r de mo
tieven van het. be1·oepen ·vonnis te ver
wijzen (1). 

(DOHMEN, 'l'ROUSSART EN N. V. TRANSEUlWPA, 
T. HUMBLET EN CONSORTEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Aangaande de voorziening van Trous
sart, beklaagde : 

A. Ten aanzien van de over de publieke 
vordering· gewezen beslissing : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 44, 148, 154, 
155, 189, 190, 210 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grond
wet, doordat, om het beroepen vonnis te 
wijzigen waarbij aanlegger van vervol
ging ontslagen was, en hem te veroorde
len, strafrechtelijk tot acht maanden ge
vangenzitting en 100 frank geldboete uit 
hoofde van onvrijwillige doding en on
vrijwillige slagen en verwondingen en 
hoofdelijk met de andere beklaagden tot 
de kosten van beide gedingen, en burger
rechtelijk tot betaling, in solidum met de 
andere beklaagden, aan de burgerlijke 
partij Hnmblet van de op beide gedingen 
gevallen. kosten als schadevergoeding en 
aan de erfgenamen Morai de som van 
10.000 frank en de kosten van beide gedinc 
gen, de bestreden beslissing releveert dat 
de sclmld van aanlegger, die in feite met 
een gezagsfnnctie was bekleed, gelegen is 
in zijn nalatigheid en in zijn wil tot een 
zo ver mogelijk doorgedreven exploitatie, 
welke geleid hebben tot een onvoldoend 
0nderhond van de toerauto hetwelk de 
om·sprong van het ongeval is, en de aldus 
omschreven schnld en haar verband van 
oorzakelijkheid met de scllade bij gevolg" 
trekking vaststelt, enerzijds, wat de tech
nisc.he oorzaken van het ongeval betreft, 
- onder meer de slechte staat van onder
houd der remmen, - door verwijzing 
naar de redenen van de eerste rechter 
<< welke degelijk nit de elementen van het 
dossier >> en ui t de << vaststellingen >> en 
<< beslniten >> van de Hollandse .en Bel
giselle desknndigen zijn afgeleid >>, en an
derzijds, wat de toerekenbaarheid aan 
aanlegger van die technische gebreken be
treft, nit het totaal en algemeen ontbre
ken van onderhoud van het voor de ex
ploitatie dienend materieel, zoals dat ont
breken onder meer << door de expertise 

(1) Verbr., 21 november 1955 (An·. Yerbr., 
1956, blz. 217; Bull. en PAsrc., 1956, I, 269). 
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nan het licht gebracht i,s » en door de 
deskundigen vastgesteld is, dan wanneer 
de deskundig·en Jabon die, toen hij door 
het Hof van beroep te Luik gehoord werd, 
de getuigeneed en de deslmndigeneed af
legde, door de eerste rechter ter zitting 
van 8 ·februari 1956 enkel gehoord is onder 
de getuigeneed, hoewel hij er zich niet 
toe beperkt heeft zijn vaststellingen ken
baar te maken doch als deskundige opge
treden is, waaruit volgt dat in het beroe
pen vonnis een nietigheid sclmilde en dat 
de bestreden beslissing, hoewel clit vonnis 
om andere redenen wijzigend, bewuste 
nietigheid overgenomen heeft waar het, 
om aanlegger te veroordelen, onder meer 
steunt op de << uit de elementen van het 
dossier afgeleide Jl redenen van de eerste 
rechter en op de vaststellingen en beslui
ten der deskundigen zonder de onwette
lijk ontvangen depositie ter zijde te schui
ven of althans zonder te verduidelijken 
op welke verklaringen en vaststellingen 
der deskundigen zij (de bestreden beslis
sing) steunde, aldus het hof in de onmo
gelijkheid stellencl haar wettelijkheid te 
toetsen : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
waarbij aanlegger vrijgesproken werd, in 
dit opzicht teniet is gedaan door het be
streden arrest hetwelk aanlegger tot acht 
maanden gevangenzitting en 300 frank 
geldboete veroordeeld heeft; 

Overwegende, weliswaar, dat het be
streden arrest luidt « dat de eerste rech
ter door degelijk uit de elementen van 
het dossier afgeleide gronden aangetoond 
heeft hoe Vroonen, garagemeeste~· van 
de vennootschap Transeuropa verantwoor
delijk is wegens het totaal ontbreken van 
onderhoud van de reminrichting van de 
toerauto KBV, dat deze font in het licht 
gesteld is door de vaststellingen en be
sluiten van de Hollandse en Belgische 
deskundigen JJ; 

Dat deze beschouwingen evenwel uit
sluitencl tot staving van de ten laste van 
de medebeklaagde Vroonen uitgesproken 
veroordeling zijn gegeven en los staan 
van de beslissing over de tegen aanlegger 
ingestelde publieke vordering gewezen, 
naarclien zij gesteund zijn op een font die 
onderscheiden is van die welke ten laste 
van aanlegger als bewezen is aangezien; 

Overwegende, wat deze vordering be
treft, dat, zo het arrest releveert « wat 
door de expertise aan het licht gebracht 
is ... een totaal en algemeen ontbreken van 
onderlwud, waarvoor de verantwoorde
lijkheid boven de garagemeester moet ge
zocht worden, tot bij de bestuurders Doh
men en Troussart JJ, het daardoor evenwel 
niet de verklaringen bedoelt, >66r de eer
ste rechter ter zitting van 8 februari 1956 
afgelegd dqor de deslmnclige Jabon die in 
de loop van het voorbereidend onderzoek 

was aangesteld, doch het door deze desc 
kundige nedergelegd verslag; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdieh ten opzichte van aanlegger 
steunt op eigen beschouwingen, zonder 
verwijzing naar de redenen van de eerste 
rechter; dat het evenmin naar het dispo
sitief van het beroepen vonnis verwijst, 
doch cUt te niet doet en door een nieuwe 
beschikking beslist; 

Overwegende derhalve, dat, al stond zij 
vast, de beweerde nietigheid zonder in
vloed is op de wettelijkheid van het be
streden arrest dat die nietigheid niet 
overgenomen heeft; dat het evenmin aan
getast is door de dubbelzinnigheid welke 
aanlegger aanvoert; 

Dat het middel niet kan uangenomen 
worden; 

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

(Het ove1"ige zonde1· belang.) 

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

23 januari 19[)7. - 26 kamer. - Voo1·
z'itte1·, H. Fettweis, voorzitter.- Vm·slau
gever, H. Daubresse. - Gelijlcl1tidende 
conclnsie, H. Depelch~n, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Demeur. 

16 KAMER. - 25 januari 1957 

HUUR VAN WERK. - Huun VAN DIEN
STEN. - ARBEIDSCONTRAC'l'. - BEWIJS VAN 
HET BESTAAN VAN HE1' CON'l'RACT. - BEWIJS 
DOOR VERMOEDENS. 

H et best(tan ·van een arbeidscontract lean, 
wellce de waa1·de van het geding oolc 
zij, (loor vermoede·ns bewezen wor
den (1), (Wet van 10 maart 1900 op het 
arbeidscontract, art. 4; Burg. Wetb., 
urt. 1353.) 

(YERZEKERINGSMAA'l'SCHAPPI.J 
(( DE V1\DERLANDSE ll, T. DE LAE1'.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2G mei 1955 gewezen in hoger 

(1) ABEL :en LAGASSE, Code indust1·iel belge, 
nr 1805; Vi'ELGE, Elements de droit ind,.striel 
/Jel(Te, bd. I, nr 87. 
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lleroep door de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbendiug van de artikelen 1 van de wet 
van 24 december 1903 op de arbeidsonge
vallen en andere wetten, samengeschakeld 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931, 1 van de wet van 10 maart 11JOO op 
bet arbeidscontract, 1315, 1350, 1351, 1352, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis welk moest uitspraak doen over 
de vra'ag te weten of de wettelijke voor
waarden van een arbeidscontract tussen 
verweerder en de firma Rombouts bewe
zen waren, zich ertoe beperkt heeft vast 
te stellen dat uit een attest van de pe.r
sonenvennootscbap met beperkte aanspra
kelijkbeid Rombouts bleek dat verweer
der in haar dienst stond sedert 12 fe
llruari 1952, dat niet betwist werd dat 
blijkens bet loonboekje verweerder door 
dezelfde vennootschap werd uitbetaald en 
<lat nit het getuigenverhoor bleek dat ver
weerder de stenen bij de firma Rombouts 
ging afllalen en nR !Jewerldng ging terug
brengen, uit deze feiten afgeleid lleeft dat 
«!let gereclltelijk vermoeden bestaat dat 
verweerder in dienst der firma Rombouts 
stond » - eiseres afgewezen heeft van 
haar aanbod om door alle middelen van 
recht te bewijzen da.t verweerder hum·der 
was van de gebouwen waarin hij werkte, 
dat hij eigenaar was van de slijperij en 
onder meer van de staaf die aanleiding 
gaf tot het ongeval en dat hij bet toe
zlcht uitoefende over bet werk van zijn 
personeel, en verder beslist heeft dat het 
ongeval waarvan verweerder het slacht
offer was een arbeidsongeval is, in de zin 
van de samengeschakelde wetten op de 
arbeidsongevallen, zonder echter de be
sluiten voor eiseres te beantwoorden in 
zoverre zij staande hielden dat de wette
Iijke voorwaarden van een arbeidsc~n
tract tu:ssen verweerder en Rombouts met 
bewezen waren, en meer bepaald dat ver
weerder aan Rombouts niet ondergeschikt 
was noch in de uitvoering van zijn werk 
in· 't algemeen, noch meer in 't bijzonder 
op bet ogenblik van het ongeval, zulks 
om reden dat verweerder zelf bleek huur
der te zijn van het huis en eigenaar van 
de slijperij, dat Rombouts practisch g~en 
toezicllt uitoefende ter plaatse en dat m
tegendeel dit toezicht uitgeoefend werd 
door verweerder zelf, eerste onderdeel, 
dan wanneer er geen gerecbtelijke ver
moedens door de wet voorzien worden, 
dan wanneer verweerder, als oorspronke
lijke eisende partij, niet een vermoeden 
<loch het bewijs moest Ieveren van het 
bestaan van een arbeidscontract, tussen 
hem en de vennootschap Rombouts, dan 
wanneer het bestreden vonnis geenszins 
vaststelt dat clit bewijs geleverd werd, 

tweede onderdeel, dan wanneer het feit 
dat er « vermoed >> kan worden dat ver
weerder « in dienst stond » van de firma 
Rombouts, alleszins niet van aard is om 
te « bewijzen » dat « de wettelijke voor
waarden van een arbeidscontract >> be
stonden dan wanneer het bestreden von
nis de besluiten van eis'eres niet beant
woordt heeft, in zoverre zij staande hiel
uen dat « de wettelijke voorwaarden van 
het arbeidscontract De Laet-Rombouts 
niet bewezen waren >J, dan wanneer, min
stens, het bestreden vonnis onzeker gela
ten he eft of het lieeft will en beslissen da t 
het feit dat verweerder « in dienst stond >> 
van de firma Rombouts volstond om het 
kwestieus ongeval aan de wet op de ar
beidsongevallen te onderwerpen, zonder 
dat de wettelijke voorwaarden van het 
arbei<lscontract en onder meer de onder
geschiktheid van de werkman aan het 
gezag, de leiding en bet toezicht van een 
werkgever zouden vereist worden, dan 
wei of bet heeft willen beslissen dat deze 
voorwaarden in cas7t aanwezig waren, 
dan wanneer deze onduiclelijkheid in de 
motivering van het bestreden vonnis met 
het gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat; 
derde onderdeel, minstens dan wanneer 
bet bestreden vonnis impliciet aangeno
men heeft dat er een arbeidscontract tus
sen verweerder en Rombouts ontstaan 
was zelfs indien het bewezen zou zijn dat 
verweerde.r huurder was van de gebou
wen en eigenaar van ue installatie, als 

· dusdanig de installatie onderhield met het 
oog op de werkzaamheden en een eigen 
personeel te zijner beschikking had, waar
over hij zelf het toezicht uitoefenue, het
geen strijdig is met het begrip van onder
gescb.iktheid clat · een wezenlijk bestancl
deel van het arbeidscontract is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende, enerzijds, dat de artike
Ien 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 
4 van de wet van 10 maart 1900 toelaten 
door gerechtelijke vermoeuens het bewijs 
van het bestaan van een arbeiclscontract 
bij te brengen; 

Overwegende, anderzijds, dat, door te 
vermelden cc dat nit al deze feiten het ge
rechtelijk vermoeden bestaat dat geinti
meer<le in dienst der firma Rombouts 
stond J> het bestreden vonnis souverein 
heeft beslist dat voormelde feiten vol
cloencle vermoedens uitmaakten; 

Over het tweecle onclerdeel : 

Overwegenfle flat de rechter over de 
groncl wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat het ]Jewijs van de band van onclerge
sclliktheid, welke bet arbeidscontract 
kenmerkt, voldoende bleek nit de door 
hem gedane vaststellingen ; clat verweer
der in het bezit was van een loonboekje, 
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dat werkprestaties door de firma Rom
bouts hem werden opgelegd en dat deze 
laatste erkende dat hij te haren dienste 
was; 

Dat het vonnis aldus op impliciete doch 
ondubbelzinnige wijze de conclusies van 
aanlegster, betreffende voormelde band 
van ondergeschiktheid, hee:t't beantwoord; 

Dat het aldns heeft beslist dat de no
dige voorwaarden tot het ontstaan van 
een -arbeidscontract te dezen vervuld wa
ren; 

Over het derde ondercleel : 
Overwegende dat de rechter over de 

grond souverein heeft geoordeeld of de 
door aanlegster gestelde feiten van aard 
waren om het bewijs van de band van 
ondergeschiktheid te ontzenuwen, welke 
- volgens hem ~ bleek nit de hoger ge
.melde omstandigheden ; 

Overwegende dat geen der onderdelen 
van het middel dus kun ingewilligd wor
den; 

Over het tweede middel, · afg·eleid uit de 
schending .van de artikelen 1 .van de wet 
van· 24 december 1903 betreffende de ar
beidsongevallen en andere door konink
lijk besluit van 28 september 1931 samen
geschakelde wetten, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis beslist heeft 
dat het bewezen was dat verweerder het 
slachtoffer van een arbeidsongeval ge
weest was, om reden dat hij letsels opliep 
in de werkplaats in verband met de hem 
opgelegde werkprestaties, zonder echter 
de besluiten van eiseres te beantwoorden 
waarbij zij staande hield clat het niet be
wezen was dat het ongeval gebeurde tij
dens en wegens het arbeidscontract, dan 
wanneer er geen arbeiclsongeval in de zin 
van de samengeschakelde wetten bestaat 
indien het ongeval niet tijdens en wegens 
de uitvoering van het arbeidscontract ge
beurd is, clan wanneer het vaststellen van 
een verband tussen het ongeval en het 
arbeidscontract niet van aard is om .het 
-vereiste tijdsverband en het eveneens ver
eiste. oorzakelijk verband te bewijzen, 
dan wanneer het bestreden vonnis aldus 
niet voldoende gemotiveerd is : 

Overwegende dat, wanneer het bestre
den vonnis erop wijst dat verweerder 
« op 23 october 1953, rond 16 u. 30, letsels 
opliep in de werkplaats (slijperij) en in 
verband met de hem opgelegde werkpres
taties, derwijze dat terecht de eerste 
rechter besliste dat geintimeerde op voor
noemde datum en plaats het slachtoffer 
is geweest van een arbeidsongeval in de 
zin van de wet ll, het daardoor bedoelt 
dat het ongeval « in de loop en ter zake 
van de uitvoering der arbeidsovereen
komst )) is overkomen, vermits, luidens 
artikel 1 van cle wet van 24 december 
1903, die omstandigheden noodzakelijk 

zijn opdat het om een << urbeidsongeval 
in de zin van de wet ll zou gaan; 

Dat, gelet op die contekst, de term 
<< verband ll in die ziu client verstaan dat 
het ongeval wel in de loop en terzake van 
de uitvoering der arbeidsovereenkomst is 
overkomen, zodat het vonnis zijn beslis
sing wettelijk heeft gerechtvaardigd en 
de conclusies van aanlegster heeft beant
woord· 

Dat 'het middel niet gegrond is; 
Dm die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 

25 januari 1957. - 1° kmner. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De 
Bersaques. - Gonclu.s£e (strijdig over het 
tweede onderdeel van het eerste middel). 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - · Plei
te·rs, HH. Struye en della Faille d'Huysse_ 

l e KAMER. - 25 januari 1957 

BEWI.JS. - AAN DE AKTEN VERSCHULDIODE: 
BEWIJSKRACHT. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AK1'E TOT BEWIJS VAN EEN VERBINTENIS 
VOORGEBRACHT. - RECH'l'ER DIE DE AKTE 
NIE'l' VOLLEDIG ONDERZOEK'f. - SCHENDING 
VAN DE AAN DE AKTEN VERSCHULDIGDE BE
WIJSKRACHT. 

De rechter schendt de aan de alcten ver
schuldigde bewijslcracht wanneer hif 
zijn beslissing steunt op een gedeelte 
van de tekst van een alcte, die tot be
~vijs van een verbintenis voorgebracht 
wo·rdt, en, zonde~· daaro-mtrent enige 
rechtvaardig·ing te geven, als nietig en 
zonde~· 1titwerlcing beschouwt de overige· 
meldingen van de akte, d·ie van aarcl 
waren aan lle alcte een anllere llraag-_ 
wi.illte te geven (1). · 

(S. V. « USINES AIAR~CHAL ll, '1'. EYCKMANS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestrederr 
arrest, op 23 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322. 
1101, 1102, 1108, 1109, 1110 en 1134 van het 

(1) Raadpl. verbr., 13 november 1941 (Bull. 
en PASIC., 1941, I, 423); 30· april 1942 (Arr_ 
Ve,·b,·., 1942, biz. 48; Bull. en PASIC., 1942, 
I, 103). ! 
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Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest 
aanneemt dat het tussen partijen gesloten 
contract nietig is ingevolge een dwaling 
in het inzicht van de partijen, omdat 
eiseres, bij haar bestelling betreffende 
het optrekken van schuildaken in het sta
tion te Aarschot, aan verweerder, het op
trekken bedoelde van die schuildaken met 
erin begrepen de daartoe nodige leverin
gen van hout, terwijl verweerder voor 
de door hem voorgestelde prijs, die door 
eiseres werd aanvaard, slechts het optrek
ken der schuildaken bedoelde met uit
sluiting van de leveringen van hout, en 
die ziens:wijze steunt op het antwoord 
van verweerder dd. 24 november 1951, 
waarvan het arrest het geloof miskent 
vermits die brief omstandig het te leveren 
hout beschrijft - wat het arrest volko
men verwaarloost, terwijl het anderzijds 
onderstreept dat eiseres, in haar ant
woord van 27 november 1951, de bestelling 
gaf << voor het leveren en plaatsen van 
het timmerwerk >>, uitdrukking waaruit 
er, in strijd met wat het arrest aanneemt, 
geen twijfel kon oprijzen, zodat het ge
loof aan de passus van die brief, door 
het arrest hernomen, insgelijks werd mis
kend, met als gevolg dat, vermits er aan
gaande het inzicht der partijen geen twij
fel kon ontstaan, de rechter over de grond 
ten onrechte het bestaan van een dwaling 
heeft aangenomen : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de tussen partijen in no
vember 1951 gewisselde brieven tot doel 
hadden het aangaan van een aannemings
contract dat tot voorwerp had het optrek
ken door verweerder, overeenkomstig de 
voorschriften van een lastkohier, van 
schuildaken in het station Aarschot, te
gen een bepaalde prijs; 

Dat het arrest, om de door aanlegster 
ingestelde eis tot ontbinding van het con
tract af te wijzen, beslist dat geen over
eenkomst geldig tot stand is gekomen bij 
gebrek aan wilsovereenstemming van par
tijen betreffende het voorwerp van het 
contract, daar verweerder zich slechts 
verbonden had om arbeid te verrichten, 
dan wanneer het werk, waarvan aanleg
ster hem de uitvoering heeft willen op
dragen, ook het leveren van de te hewer
ken stoffen begreep; 

Overwegende dat die beslissing steunt 
op de bewering dat, in de bewoordingen 
waarin het gesteld was, het aanbod van 
prijs welke de brief van verweerder van 
24 november 1951 bevatte, klaarblijkelijk 
de uitvoering van het werk bedoelde maar 
niet het leveren van het hout of andere 
stoffen; 

Overwegende dat, om aan die brief, 
schriftelijk bewijs van de door verweer
der aangegane verbintenissen, de door 
hem bepaalde strekking van die bewering 

toe te schrijven, de rechter enkele delen 
van de volzin waarin het aanbod uitge
drukt werd, afgezonderd heeft en .zich 
onthouden lweft de gehele inhoud van de 
brief in acht te nemeri; 

Dat hij zich ertoe beperkt, wat die 
brief betreft, erop te wijzen dat hij we
liswaar melding maakte van een uittrek
sel van het lastkohier waarvan verweer
der beschikte maar slechts verwees naar 
de bedoelde werken, dan wanneer, ener
zijds, de uitdrukkelijke verwijzing. naar 
het lastkohier in de zin zelf die het aan
bod bevat, ingelast is en alhoewel, ander
zijds, de brief, onder nummers 5 tot en 
met 10, de bestanddelen van de werken 
waarop het aanbod betrekking heeft, niet 
aileen opsomt, maar daarenboven bepaalt 
dat al wat onder die opsomming voor
komt beschreven staat in het uittreksel 
van het lastkohier welk aanlegster aan de 
aanbieder, hier verweerder, heeft be
zorgd; 

Overwegende dat bij gebrek, te dien op
zichte, aan welke rechtvaardiging het ook 
zij, de bestreden beslissing de vermeldin
gen van de brief die van aard waren aan 
de uitdrukking van de bij het schrijven 
te kennen gegeven wil een andere draag
wijdte te geven dan degene die zij haar 
toeschrijft, voor nietig en van gener 
waarde niet heeft kunnen houden zonder 
de bewijskracht van die akte te schen
den· 
D~t derhalve het middel, voor zoveel 

het het arrest verwijt de bewijskracht 
van de brief van 24 november 1951 ge
schonden te hebben, gegrond is en dat, 
zonder belang voorkomt na te gaan of 
het middel ook gegrond is in zover het 
het arrest verwijt de bewijskracht van 
het antwoord van 27 november 1951 ge
schonden te hebben, waarbij aanlegster 
de bestelling bevestigde; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Gent. 

25 januari 1957. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. van 
Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - PltJiters, 
HH. Van Leynseele en DeBruyn. 

2e KAMER.- 28 januari 1957 

MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN 
DIENST OM MORELE GROND. - AANVRAAG OM 
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'nUITENGEWOON UITS'fEL. - BIJZONDERE OM
S'fANDIGHEDEN. - ZAAK DOOR DE MILITIE
RAAD NAAR DE HOGE MILITIERAAD VERWEZEN. 
- MIDDELEN DOOR DE DIENS'l'PLICH'l'IGE RE
GELMATIG VOORGESTELD. - l\IIIDDELEN NIE'l' 
IlEANTWOORD. - BESLISSING VAN VERWER
PING NIE'l' GEMOTIVEERD. 

W anneet· de militieraad Tderop ste·unend. 
dat er spec·iale omstandigheden zijn die 
ten voordele ·van lle inwillig·ing van lle 
aanvrnag on~ bu.itengewoon nitstel plei
ten, otschoon lle voor·wnnt·den voorzien 
bij nt·tilcel 10, JJM'agrnnf 2, Jo, vnn de 
wet vnn 15 jou.n·i 1951 niet ·vervuld zijn, 
het gevnl aan lle hoge miUtiemall ovet·
eenlco·msUg nr·tilcel 29, 1Jnrngt·nnt 4, van 
llezelflle wet verwezen heett, is lle be
sUssing 1jan lle hoge militiernnll niet 
gemoUveerll, imUen zij de annvmag ver
werpt, zonllet· lle milldelen te be(tnt
woOi·den llie clo01· de ll·ienstzJUchtige re
yelmnt-ig in een memor'ie of ·in een vm·
·weerschritt voor·gestelll we·rllen (1). 

(VAN DEN BERGHE.) 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
· beslissing, op 24 juli 1956 gewezen door 
de hoge militieraad; 

Over het middel, afgeleicl uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet van 
15 juni 1951, doordat de bestreden beslis
sing de aanvraag van aanlegger om bui
tengewoon uitstel verworpen heeft zonder 
het verweermiddel afgeleid uit het feit 
dat aanlegger de onmisbare steun van 
zijn moeder was te beantwoorclen : 

Overwegencle dat nit de overgelegde 
stukken blijkt clat aanlegger, bij beslis
sing van cle militieraad der l)l'OVincie 
Oost-Vlaancleren cld. 19 juni 1956, met een
parigheicl van stemmen gewezen krach
tens artikel 29, paragraaf 4, van de wet 
van 15 juni 1951, verwezen werd v66r ae 
hoge militieraacl om te horen beslissen 
over zijn aanvraag om buitengewoon uit
stel gegrond op artikel 11, paragraaf 1, 
van becloelde wet; 

Overwegende diJ.t de hoge militieraad 
die aanvraag verworpen hceft om reden, 
enerzijds, clat « de voorwaarden voorzien 
bij artikel 10, paragraaf 2, 1 o, cler dienst
plichtwet del. 15 juni 1951 niet vervuld 
zijn ll, en anderzijcls, dat « er geen spe
ciale omstandigheden zijn die ten voor
dele van de aanvraag pleiten ll; 

(1) Vergel. verbr., 26 januari en 7 septem
. ber 1953 (At·r. Ferbr., 1953, biz. 356 en 815; 
Bull; en PASIC., 1953, I, 399 en 952). 

Overwegende dat aanlegger, in een ver
weerschrift voor de hoge militieraad in
gecliend, hacl doen gelclen clat het inkomen 
van zijn moecler, gelet op het beweerd 
fictief karakter van clit inkomen, het 
door cle wet vustgesteld maximum niet 
overtrof en dut hij zich, derhalve, - de 
andere v.ereisten niet betwist zijncle - in 
de bij artikel 10, paragraaf 2, 1.0 , van de 
wet voorziene voorwaarclen bevond; 

Overwegencle dut de hoge militeraad,. 
gelet op de in clit verweerschrift ontwik
kelcle miclclelen, ertoe gehouden was die
middelen te beantwoorden; dat bij gebrek 
zulks te doen, de hoge militieraad zijn 
beslissing niet wettelijk gemoti veerd 
heeft; 

Dat het midclel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt cle bestreden 
beslissing; beveelt clat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
tle kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de hoge militie
raacl, antlers samengesteld 

28 januari 1957. - 2e kamer. --:- Vo.or
zUtet·, H. Vandermersch, raaclsheer wa!l-r
nemencl voorzitter. V et·slaggevcr, 
H. Gilmet. - Gelijkluillenlle concl1tsie. 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. · 

2" KAMER.- 28 januari 1957 

1° HOGER BEROEP. - S'l'.RAFZAKEN. 
RECH'l'SPLEGING. - GEEN VAS'fSTELLING NO
PENS EEN VERSLAG. - BESLISSINO NIETIG. -
·ZELFS WANNEEU DE IlESLISSING GEWEZEN 
WORD'l' OP VERZE'l' TEGEN EEN BESLISSING !li,T 

VERS'l'EK HETWELK DOOR EEN VERSLAO WERD· 
VOORA~'GEGAAN. 

2° FRANSE TAAL-NEDERLANDSE' 
TAAL (GEBRUIK). - S·rRA~'ZAKEN; -
VoonziENING TEGEN EEN IN DE NEDERLANDSK 
.'l'AAL GEWEZEN BESLISSING. - MEliiORIE IN 
DE FRANSE 'l'AAL OPGES'l'ELD. - NIE'fiOHEill' 
YAN DE MEMORIE. 

1. 0 Is nietig het vonnis ·vnn ve-roorllelin.q 
llnt in stra,fzn1Gen ·in hogeT beroep ge
wezen 1.vo·rllt, zonller clat het vonnis 
11nststelt flat 01J lle tet·echtz'itting door 
een vnn rle 1·echters veTsla.g is u.it!Je
brncht; cUe Tegel r1elllt oak wnnneer het 
vonn·is ·in hoge·r bemep gewezen wordt 
op vet·zet teyen een vonnis bij verstclc, 
hetwellc lloor een vm·slu.a wenl voornt
gegnwn (2). (Wetb. van strafv., art. 209; 
wet van 1 mei li\49, art. 5). 

(2) Verbr., 15 april 1935 (Bull. eu p,,,s:c., . 
193.5, I, 2215, 2o). 
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2" ls n'iet'i,q de memorie 'in de Franse taal 
opgesteld tot staving van een voorzie
nin_q tegen een in de Nede;·landse taal 
gewezen besHssing (1). (Wet van 15 juni 
Hl-35, art. 27 en 40.) 

(FIERENS.) 

AllllES'l'. 

HE'l' HOF; - Gelet op het !Jestreden 
vonnis, op 24 april 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
van Antwerpen; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 172 
(artikel 5 van de wet van 1 mei 1849), 209 
en 210 (artikel 4 van het koninklijk be
sluit w· 258 van 24 maart 1936) van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat, ingevolge voormelde 
artikelen, over het hoger beroep slechts 
uitspraak client gedaan te worden op een 
verslag door eeri van de rechters uitge
!Jracht; cl:it cleze regel van toepassing is 
zelfs wanneer het vonnis in hoger beroep 
gewezen wercl ov verzet tegen een,vonnis 
bij verstek hetwelk door een verslag werd 
voorafgegaan; 

Overwegende dat nocl1 het zittingsblad 
noch het bestreden vonnis melding maken 
van een ter terechtzitting door een van 
de rechters gedaan verslag; 

Overwegende dat het verzuim van deze 
substautHo;le pleegvorm de vernietiging 
van het bestreden vonnis medebrengt; 

Om die redenen, en zonder de neerge
legde memorie, die niet in de taal van de 
Techtspleging is opgesteld, in acht te ne
men, veTbreekt het bestreden vonnis; legt 
{le kosten ten laste van de Staat; beveelt 
dat melding· van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van het ver
nietigd vonnis; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, ze
telende in hoger beroep. 

28 januari 1957. - 2" kamer. - TT oor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ym·slaggeve;·, 
H. Rutsaert. - Gelijlclltidende concltts·ie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 28 januari 1957 

RI~CHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
STRAFZAKEN. - STU=EN BIJ DE BUNDEL 

(1) Verbr., 12 november 1956 (Bull. en 
PABJC., 1957, I, 259). 

GEVOEGD EN UIT DE RECHTSPLEGING NIE'f GE
SLOTEN. - REGELMA'riGHEID VAN DE NEER
LEGGING NIET VASTGESTELD. - 0NMOGELIJK
HEID VOOR RET HOF DE WETl'ELIJKHEID VAN 
DE BESLISSING NA TE GAAN. 

Wanneer stulclcen b·ij de btmdel uevoegd 
zijn en e;· gerangsch'ilct voodcomen tus
sen het proces-verbaal waarbij de slui
ting de;· llebatten we;·d vastgesteld en 
het pmces-verbaal waa;·bij de ttitspraalc 
·van de beslissiny wenl vastgesteld, zon
de;· melding van de omstandigheden 
waa;·in zij nee•rgelegd tverden, bevindt 
het hot zich in cle onmogelijlcheid de 
wetteli.ilcheid vwn cle beslissing na te 
gaan, indien n·iet blijkt dat cle rechter 
d·ie stttklcen, als v;·eemcl aan cle rechts
pleg·ing, vnn de hand gewezen heett (2). 

(LARUELLE, T. DEMESSEMAEKER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest. op 14 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. Wat betreft de beslissing gewezen 
over de publieke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 153, 154, 189, 
190, 210 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering, 144 van de wet van 18 juni 
1869 over de rechterlijke inrichting, 96 en 
97 van de Grondwet en van de rechten 
van de verdediging, doordat in de loop 
van de beraadslaging van het hof van be
roep betreffende de .zaak, er twee docu
menten aangaande de betichtingen bij het 
dossier werden gevoegd, dan wanneer er 
uit geen enkel element van fle procedur~) 
voortvloeit dat eiser er kennis van zou 
hebben gehad of in de gelegenheid zou 
zijn ge::;teld geweest er kennis van te ne
men voor de uitspraak en ze te bespreken, 
en dan wanneer er niet blijkt uit de tei·
men van het arrest dat de rechters over 
de grond deze documenten zouden hebbeu 
verwijderd als zijnde vreemd nan de de
batten en ann het vormen van hun over
tuiging : 

Overwegende dat nit het proces-verbaal 
der terechtzitting gehouden op 17 mei 1956 
door de 5• kamer van het Hof van beroep 
te Luik (stuk 3) blijkt dat op die zitting, 
de burgerlijke partij en de beklaagde 
(hier aanlegger) conclusies hebben neer
gelegd; dat daarna, de debatten der zaak 
gesloten werden verklaard en de zaak 

(2) Un aspect dtt d1·oit de rlefense, rede uit
gesproken ter plechtige zitting van 15 septem
ber 1956, biz. 26 en 27. 



-394 

verschoven voor uitspraak op 14 juni 
1956; dat het proces-verbaal niet vaststelt 
dat andere stukken zouden neergelegd ge
weest zijn; 

Overwegende dat in het dossier, na 
voormelde conclusies, geviseerd door de 
voorzitter ter zitting van 17 mei 1956 en 
genummerd 4 en 5, twee niet gedateerde 
stukken voorkomen onder nummers 5a en 
5b, zonder melding van de omstandighe
den waarin zij neergelegd werden en zon
der dat zij als bijlagen van het stuk 5 
kunnen beschouwd worden; dat de inven
taris- van · de bundel die omstandigheden 
evenmin aanduidt; 

Overwegende dat noch uit het arrest 
noch uit de rechtspleging blijkt dat het 
hof van beroep die stukken als vreemd 
aan het gediug zou hebben beschouwd; 

Overwegende dat het hof zich aldus in 
de onmogelijkheid bevindt zijn controle 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing uit te oefenen; 

Dat het middel gegrond is; 

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

28 januari 1957. - 2• kamer. - Voor
z·itter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gilmet. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. ~ 
Pleiter, H. Pirson. 

2• KAMER.- 28 januari 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BESLISSINGEN W AAR'l'EGEN VOORZIENING 
:MOGELIJK IS. - S'l'RAFZAKEN. - BESLIS
SING WAARBIJ DE PUBLIEKE VORDERING VER· 
JAARD WORDT VERKLAARD. - VOORZIENING 
VAN DE BETICH'l'E NIET ONTVANKELIJK. 

2o VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERJAR-ING. - BEVOEGD· 

(1) Verbr., 24 october 1!155 (Bull. en PAsrc., 
191'i6, I, 162). 

(2) Verbr., 7 mei 1956 (Bull. en PASIC., 1956, 
I, !146). 

(3) VergeL verbr., 7 januari 1946 (Ar1·. 
Verbr., 1946, biz. 4; Bull. en PAsrc., 1!146, 
I, 4) en 30 november 1953 (A1·r. Verbr., 1!154, 
biz. 223 ; Bull. en PASIC., 1!154, I, 261). 

(4) Verge!. verbr., 16 februari 1951 (A1-r. 

HElD VAN HET HOF OM NA TE GA.AN OF DE 
PUBLIEKE VORDERING AL DAN NIET VERJAARD 
IS. 

3° VERJARING.- STRAFZAKEN.- VORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - 0P EEN 
OVERTREDING GESTEUND. - INGESTELD MEER 
DA."' ZES MAANDEN NA DE LAATSTE AKTE DIE DE 
VERJARING STUIT.- GEEN REDEN VAN SCHOR
SING VAN DE VERJARING. - BURGERLIJKE 
VORDERING VERJAARD. 

4° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. 
- VORDERING GESTEUND OP EEN FEI'l' DAT 
TEGELIJK EEN W ANBEDRIJF EN EEN OVER
TREDING OPLEVERT. - BESLISSING WELKE DE 
OP DE OVERTREDING GESTEUNDE VORDERING IN
WILLIGT. - VOORZIENING VAN DE BETIOHTE, 
- VERBREKING WEGENS DE VERJARING VAN 
DE ALDUS INGEWILLIGDE VORDERING. - VER
BREKING WELKE ZIOH UITS'l'REKT TOT DE BE
SLISSING W AARBIJ DE OP HE'l' W ANBEDRIJF 
GESTEUNDE VORDERING AFGEWEZEN IS. 

1° Is niet ontvankelijlc, bij gebrek aan 
belang, de voorziening door de betichte 
ingesteld tegen een beslissing waarbij 
de pnblielce vordet"ing ingevolge de ver
jat·ing vervallen wordt verlclaat·d (1). 

2° Het Hot van verbrelcing is bevoegd orn 
in de haar vooTgelegde rechtspleging na 
te gaan of de 1Jttblie7ce vorde·ring al dan 
niet verjaard is (2). 

3° Is ve-rjaard de vordet·ing van de bur
gerlijlce partij gesteund op een overtra
ding en ingesteld rneer dan zes rnaanden 
na de laatste akte die de verjaring 
stuit, wanneer niet blijlct dat een reden 
van schorsing van de verjaring heett 
bestaan (3). (Wet van 17 april 1878, 
art. 23 en 26; wet van 30 maart 1891, 
art. 1). 

4° Wanneer de bttrge-rlijlce partij haar 
vordet·ing gestettnd heett op een feit 
hetwellc tegelijk een wanbedrijf en een 
ove1·tt-e(ling oplevert en wanneer, op de 
vom·zien·ing van de betichte, de beslis
sing waarbij de op de overtrading ge
stennde vm·dering verbt·oken wordt, we
_qens de vet·jat•ing van die vordering, 
strelct zich de verbrelcing uit tot de be
slissing waarbij de op het wanbedrijf 
gesteunde vordering irnpliciet wordt at
gewezen, daar bef,de beschiklcingen geen 
onderscheiden beschilclcingen uitrnalcen 
wat de omvang van de verbreking be
tt·ett (4). 

Verbr., 1!151, biz. 334; Bull. en PASIC., 1951, 
I, 395, met de conclusies van het openbaar 
mitiisterie); 11 december 1952 (Arr. Verbr., 
1953, biz. 216; Bull. en PABIC., 1953, I, 242); 
7 maart 1955 (A1-r. Ye,-b,·., 1955, biz. 575; Bull. 
en PASIC., 1955, I, 742); 17 april en 18 mei 
1956 (A1·r. V(,-b,·., 1956,· biz. 679 en 789; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 867 en 1002). 
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(DEBRABANDERE EN CONSORTEN, 
T. STAD HARELBEKE.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
;arrest, op 13 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

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

Overwegende dat de voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn in de mate waarin zij 

·. :,gericht zijn tegen de beslissing waarbij 
d.e publieke vordering wegens het feit A 
(Joor verjaring vervallen werd verklaard; 

Overwegende, wat de beslissing over de 
publieke vordering ingesteld wegens het 
feit B betreft, dat de substanmne of op 
.straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lijke vordering gewezen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
(Jing van de artikelen 3, 4, 21, 23 en 26 
van de wet van 17 april 1878, de vooraf
gaande titel bevattende van het Wetboek 
van rechtspleging in strafzaken, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 4.van het de
creet van 10 vendemiaire an IV, 97 van de 
Orondwet, doordat, het bestreden arrest 
uitspraak doende over de eis tot schade
vergoeding, ingesteld door verweerster, 
die zich ter zitting van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk op 3 januari, 1956 
t.egen aanleggers burgerlijke partij had 
gesteld, het beroepen vonnis gewijzigd 
heeft en bewuste eis ontvankelijk en ge
grond heeft verklaard om de reden dat 
« met inachtneming van de in het vonnis 
a quo aangehaalde stuiting der verjaring 
van de strafvervolging op grond van het 
feit. A zoals hierboven hergekwalificeerd, 
deze vordering tijdig ingesteld werd )), 
dan witnneer, in strijd met wat het beroe
pen vonnis verklaart, geen verjaringstui
tende handeling op 6 juli 1955 in de stuk
ken der rechtspleging voorkomt; dat de 
Iaatste handeling welke de verjaring gel
dig kan stuiten van 22 april 1955 dagte
kent, waaruit volgt dat de vordering van 
verweerster op 3 januari 1956 verjaard 
was: 

Overwegende dat aanleggers vervolgd 
werden uit hoofde van : A) de gecorrec
tionaliseerde misdaad voorzien bij arti
kelen 528 en 529 van het Strafwetboek, be
tichting welke door de eerste rechter ge
diskwalificeerd en vervangen werd door 
de telastlegging van artikel 559, 1 o, van 
bet Strafwetboek; B) het wanbedrijf 

voorzien bij artikel 398 van het Strafwet
boek (vrijwillige slagen) ; 

Overwegende dat de eerste telastleg
ging, zoals zij gediskwalificeerd werd, 
een overtreding uitmaakt en dat zowel de 
publieke als de burgerlijke vordering wel
ke er uit volgen, behoudens stuiting of 
schorsing, na voile zes maanden verja
ren· 
O~·erwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt, de feiten gepleegd zijnde ge
weest op 26 maart 1955, dat de burgerlijke 
vordering op 3 januari 1956 tijdig inge
steld werd « met inachtneming van de in 
het vonnis a qno aangehaalde stuiting 
der· verjaring van de strafvervolging ll; 
dat het beroepen vonnis vermeldt << dat 
de Iaatste daad welke zou kunnen aanzien 
worden als daad van onderzoek of vervol
ging van aard om de verjaring te stuiten 
gesteld werd op 6 juli 1955 ll; 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het hof acht vermag te slaan blijkt dat 
de verjaring van de publieke vordering 
door welke daad ook op 6 juli 1955 zou 
gestuit geweest zijn ll; 

Overwegende dat het hof bevoegd is om 
na te gaan of, volgens de stukken der 
rechtspleging, de publieke vordering al 
dan niet verjaard is op de dag waarop de 
uitgesproken beslissing gewezen werd; 

Dat uit de overgelegde stukken blijkt 
dat de Iaatste daad welke de verjaring 
van· de publieke vordering heeft gestuit 
op 24 april 1955 verricht werd; 

Dat het niet blijkt dat cUe verjaring 
zou geschorst geweest zijn; 

Overwegemle, derhalve dat, de publieke 
vordering wegens betichting A verjaard 
zijnde toen verweerster haar eis instelde, 
de burgerlijke vordering insgelijks ver
jaard was; 

Dat het mid del gegrond is; 
Overwegende dat uit de rechtspleging 

blijkt dat verweerster voorhield dat zij 
haar eis, alhoewel hij enkel strekte tot 
herstelling van de schade aan private goe
deren berokkend, zowel op de feiten voor
zien bij betichting B (vrijwillige slagen) 
als op de feiten voorzien bij betichting A 
(beschadiging van eens anders roerende 
eigendommen) gesteund had; 

Overwegende derhalve dat de verbre
king van de beslissing gesteund op de be
tichting A de verbreking medebrengt van 
de beslissing waarbij de eis, in zover ge
grond op betichting B, door het arrest im
pliciet afgewezen werd, beide beschikkin
gen geen onderscheiden beschikkingen 
uitmakende wat de omvang van de ver
breking betreft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak heeft 
gedaan over de burgerlijke vordering te
gen aanleggers ingesteld; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
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worden op de kant van de g·edeeltelUk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster· tot de helft en aanleggers tot 
de wederhelft der kosten; verwijst de 
alzo beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

28 januari 1957. - 26 kalller. - Voor
zitter, H. Vanderlllersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslag,qeve1·, 
H. Gilmet. - Gel'ijlclttidende conclttsie, 
H. Paul Mallaux, advocaat-generaal. 
PleUer, H. Rimont. 

2e KAMER.- 28 januari 1957 

BEWIJS. - S1'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE 
VORDERING. - BETICH'l'E DIE EEN GROND VAN 
RECH1'VAARDIGING LAA'l' GELDEN. - VOOR
WAARDEN VEREIS'l' OPDA'l' DE RECHTER JlAAROP 
ZIJN BESLISSING KAN STEUNEN. 

W anneer de beUchte een groncl van 1'eaht
vaariJ;igin.rJ laat uel(len, lean cle rechtm· 
op z·ulkdanig ·verweer een beslissing van 
vrijspraak stewnen, alsmede een ·ve1·7cla
ring ·van onbevoegdhei(l om ·vwn (le V01'

dering van de btwgerlij ke part'ij lcenn·is 
te nemen, indien ae aanvoer·ing van de 
betiahte stettnt op aanwijz·igingen wellce 
toelaten aan de aanvoering geloof te 
heahten ·en indien het bewijs van de 
onjuistheid van de aanvoering noah door 
het openbaa1· ministerie, noah door de 
burgerlijke partij gelever·cl wordt (1). 

(ADRIAENSSENS, '.r. VAN HEURCK.) 

ARREST. 

HE'l' HOJJ'; -- Gelet O!J het bestreden 
arrest, op 27 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorzieningen ai
leen de burgerlijke vorcleringen bedoelen 
door aanleggers tegen verweenler inge
steld; 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
arrest, de autowagen van verweerder, ko
mende nit een weg met een stopsignaal 
voorzien, de autowagen van de burger
lijke partij Adriaenssens heeft aangere
den, die op de hoofdweg reed; dat ver
weercler vervolgil werd wegens inbreuken 
op de artikelen 418 en 42(} van het Straf-

(1) Verbr., 3(} maart 1953 (A1·r. Vm·b-r., 1953, 
blz. 520; Bull. en PASIC., 1953, I, 586, met de 
in de nota vermelde arresten) ; raadpl. ook 
verbr., 11 juni 1956 (An·. T'erb1·., 1956, blz. 851; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 1090}. 

wetboek en op de artikelen 16, 1, en 7, 2, 
van de Wegcode; clat aanleggers zich we
gens die inbreuken burgerlijke partijen 
stelclen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1315, 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
71, 418, 42(} van het Strafwetlloek, 7, 2°, 
16, 97, 98, 102 van de Wegcode, 97 van de 
Grondwet, cloordat het bestreclen arrest, 
dat vaststelt dat verweerder het verbods
teken nr 26 (stopsignaal) voorbijgereden 
is om op eisers voertuig te komen botsen, 
gezegue verweerder nochtans niet aan
sprakelijk voor het ongeval verklaart, om 
reden dat verweerder lleweerde dat eiser 
zijn rechter richtingspijl uitgestoken had, 
alclus te kennen gevend dat hij de hoofd
weg wilde verlaten, wat uitclrukkelijk 
door eiser in zijn besluiten tegengespro
ken was, en dat de ingeroepene elementen 
(( ontoereikend blijken om lllet de nodige 
beslistheid cle bewering van betichte te 
weerleggen, waar cleze voorhouclt dat de 
in aantocht zijncle hoofclweggellrniker, 
door het uitsteken van zijn pijl, te ken
nen gaf van de hoofclweg te willen af
zwenken >>, dan wanneer eiser, die de 
hoofdweggebruiker was en de voorrang 
had tcgenover verweerder (die nit een van 
verkeersteken 26 voorziene weg uitkwam), 
niets meer te bewijzen had, daar de last 
van het bewijs van het beweerde feit dat 
hem onsclmldig zou gelllaakt hebben op
verweercler alleen rustte, die dit feit po
sitief moest bewijzen, de twijfel onvol
cloend zijnde, aangezien eiser het feit in 
zijn besluiten uitdrukkelijk betwistte : 

Overwegencle clat het arrest verweerder 
vrijspreekt van de betichtingen bi.i de ar
tikelen 418 en 420 van het Strafwetboek 
en 16, 1, van de vYegcode llepaald, op, 
g'l'ond van cleze overweglngen (( clat de 
hoofclweggebruiker te kennen !weft gege,
ven lle hoofclweg te willen verlaten, al
vorens op hoogte van betichte - hier ver
weercler - te komen; dat de aanwijzigin
gen clie in clit opzicht best a an niet af
cloend zijn weerlegd geworden; dat de 
mogelijkheid door de aangestelcle deskun
dige weerhouden ontoereikend blijft om 
met de noclige beslistheid de bewering van 
betichte te weerleggen, waar cleze voor
houclt dat de in aantocht zijnde hoofd
weggebruiker door het uitsteken van zijn 
pijl, te kennen gaf van cle hoofdweg te 
willen afzwenken; dat dienvolgens voor 
verworven client te worden geacht dat be
tichte terecht vermenen mocht de hoofd
weg ongehinclercl te mogen oprijden >>; 

Overwegende dat, vaststellend dat het 
door verweercler als grond van rechtvaar~ 
cliging aangevoerde feit steuncle op aan
wijzigingen, welke toelieten aan de aan
voering geloof te hechten, het bestreclen: 
arrest verweercler terecht vrijspreekt bij 
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ontstentenis vanwege het openbaar minis
terie of vanwege de burgerlijke partij bet 
aangevoerde feit te hebben weerlegd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

28 januari 1957. - 2e kamer. - Voo·r
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Neveu. - Gelijkl-nillende conclnsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. della Faille d'Huysse. 

2" KAMER.- 28 januari 1957 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - J\!IJDDEL AFGELEID Ul'l' HET 
NIET BEANTWOORDEN VAN EEN AANVOERING. -
AANVOERING ZONDER INVLOED OP HE'l' ENIG 
GECRI'l'ISEERD DISPOSITIEF. - JHIDDEL VAN 
UELANG ONTBLOOT. 

Is niet ontvanlcelifJ.: het middel afgele·ill 
'llit het niet beantwoonlen van een aan
voering van de co·ncl·nsie.~, ·wellce alleen 
op de vonle·ring van de b1wge1·l-i_ilce par
tij betTeklcinrJ heeft, wanneeT de voor
zimt·ing slechts tegen lle besllssing ove1· 
de p!lbl'ielce vonleriny gericht is (1). 

{VAN UALDER EN VAN Pln'MBROECK.) 

AHHES'l'. 

HET HOF; - Gelet ov bet bestreden 
arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat beide voorzieningen 
aileen de strafvordering bedoelen; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat bet bestreden arrest niet wette
lijk gemotiveerd is daar de rechters over 
de grond geen antwoord verstrekt heb
ben op het middel dat door de aanleggers 
hieruit was afgeleid dat « de burgerlijke 
partij de uiterste rechterzijde van de 
rijweg· moest houden (artikel 29, 4°, maar 
ook 2° en 3°, van de Wegcode van 1 fe
bruari 1934) bij het naderen en het over
steken van kwestieuze aansluiting, des te 

(1) Raadpl. verbr., 19 maart 1953 (A1·r. 
Verbl'., 1953, biz. 482;- Bull. en PASIC., 1953, 
I, 549) en 27 januari 1955 (Bull. en PASIC., 
1955, I, 553). 

meer dat de plants aldaar een onvol
doende uitzicht geeft en de baa·n een 
bocht maakt ... ; dat die roekeloosheid des 
te groter is nu de burgerlijke partij zon-. 
der noodzaak die baan dwarste op een 
plants waar zij het niet mocht doen en 
wa ar zij het niet moest do en om normaal 
haar weg te vervolgen; dat Van Lomber
gen !1et niet deed en hij moest nochtans 
in dezelfde richting en naar hetzelfde 
werk (naamloze vennootschap La Lys ge
legen over de markt te Hamme); dat de 
fietsers niet normaal de grintweg aldaar 
verlaten om naar de markt te rijden, zo
als de verbalisant verkeerdelijk laat op
merken, daar zij lwt fietspad tot het 
einde moeten volgen, 't is te zeggen tot 
voorbij panneel ur 14, t. IY, van de Weg
code dat duidelijk o]l plan en foto's ge
zien wordt, zoals Van Lombergen dit deed 
en alle fietsers die normaal hun bocht ne
men dit moeten doen ll : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de veroordeling van aanleggers steunt on
der meer op deze overwegingen << dat de 
burgerlijke partij voor verdachte - hier 
eerste aanlegger - geen onvoorzienbare 
hindernis uitmaakte; dat verdachte. rij
dend op een secundaire weg, de doorgang 
niet vrijliet voor de burgerlijke partij 
welke over de hoofdweg reed, en deze weg 
opreed wanneer, rekening houdend met de 
snelheid van de burgerlijke partij en met 
de afstand waarop deze laatste zich be
vond, er gevaar voor aanrijding bestond; 
dat deze foutieve geclraging vanwege ver
dachte het gebrek aan vooruitzicht of 
voorzorg uitmaakt dat begrepen ligt in 
de telastlegging A en door hetwelk er sla
gen en verwonclingen veroorzaakt werden 
aan de burgerlijke partij Jozef Oap
paert ll; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
volstaan om de beslissing over de pu
blieke vordering te rechtvaardigen; dat 
de in het middel becloelde fout van de 
burgerlijke partij aileen de beslissing over 
de burgerlijke vordering zou kunnen be
doelen en het mid del derhal ve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

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

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroorcleelt aanleggers tot de kos
ten. 

28 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Neveu. - GeUjlclttidenlle conclttsie, 
H. Paul :Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Simont. 



398-

2• KAMER. ---: .28 januari 1957 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - MEDEWERKING VAN DE BE· 
'J'ICHTEN AAN RET :IIIISDRIJF, GES'l'EUND OP RET 
BESTAAN VAN EEN DOOR HEN ONTKEND CON
'l'HAC'l'. - i\iliDDEL WAARBJ,J WORDT AANGE
VOERD DAT RET BEWIJS VAN DAT CONTRACT 
ONDER TOEPASSING VlEL VAN ARTIKEL 16 VAN 
DE WEl' VAN 17 APRIL 1878. - MIDDEL HET
WELK NIET VOOR HE'l' EERST VOOR HE'l' HOF 
MAG OPGEWORPEN WORDEN. 

Mag n'iet voo·r het ee·rst voor het hot opge
worpen worrLen het -mitlflel h'ientit afge· 
Zeid tlat het bewi:is van het bestaan van 
eon conkact, hetwello aoo1· de beUchten 
ontkend wortlt en in,qeroepen wo1·dt om 
hun mede·we'l'/c;in,q aan het misdTijf te 
lw-wi:izen, onder· toetJassing viel va.n wr
tilcel 16 vwn cle wet •van 17 atw'il 1878 (1). 

(VAN DIJCK EN VAN CAMP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 october 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, l).fgeleid uit de scherr
ding VlJ.n de artikelen 16, 17, en 18 van de 
wet van 17 april 1878, doordat het bestre· 
den arrest ten gronde heeft beslist en 
aanleggers veroordeeld heeft als mede
plichtigen van smokkelinvoer, gepleegcl 
op 3 mei 1955 door de genaamde J ochems, 
bestuurcler van een vrachtwagen, zonder 
zich te schikken naar de voorschriften 
van cle aangehaalde wetsbepalingen, de
welke de rechter oplegt, - al werd qe 
klacht van aanleggers, ten overstaan 
van de exceptie van niet bestaan van het 
door cle getuige beweerde koopcontract, 
eigenmlJ.chtig door het parket geklasseerd, 
- ofwel niet te steunen op eenvoudige 
verklaringen, zelfs onder getuigeneecl, 
van· de zogenaamcle meclecontractant ter 
zake van verkoop van de wagen, ofwel 
minstens een termijn van twee maanden 
te bepalen binnen clewelke het aanleggers 
zou behoorcl hebben de exceptie voor te 
leggen aan de bevoegcle burgerlijke over-

(1) Verbr., 11 juni 1951 (A1·r. Ferbr., ,1951, 
biz. 605; Bull. en PASIC., 1951, I, 700) ; 28 sep
tember 1953 en 1 februari 1954 (Arr. Yerb1·., 
1954, biz. 35 en 388; Bull. en PASIC., 1954, I, 
46 en 479). 

(2) Verbr., 19 november 1928 (Bull. en PAsrc., 
1929, I, 25). Verge!. verbr., 10 januari 1944 
(ibid.., 1944, I, 148) en 21 februari 1944 (A1·r. 
Verb1·., 1944, biz. 107; Bull. en PASIC., 1944, 
I, 219). 

(3) Verbr., 2 mei 1946 (An·. Verbr., 1946, 

heicl, clan wanneer aanleggers een preju
clicieel · geschil opgeworpen hadclen om
trent het verkoopcontract van de wagen 
die tot het plegen van het misdri:)f ge
cliencl had : 

Overwegende dat aanleggers v66r het 
hof van beroep geen vraag van butgerlijk 
recht incidenteel opgeworpen hebben naar 
aanleiding van het misdrijf dat bij dit 
hof aanhangig was; 

Overwegende dat de wette!ijke bepalin
gen omtrent het bewijs der verbintenissen 
niet van openbare orde zijn; 

Dat het middel derhalve niet voor het 
eerst aan het hof mag opgeworpen wor
den en niet ontvankelijk is; 

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

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

28 januari 1957. - 2• kamer. - Voor
z-itter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - GeUjkl1tidende conelusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 28 januari 1957 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWEERD NEGA
'l'IEF GESCHIL OVER RECHTSMACHTEN .. -'- BE
SLISSINGEN DIE NIE'l' ALLE KRACHT VAN GE
WIJSDE HEBBEN VERWORVEN. - GEEN REGE
LING. 

2° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING IN ZAKEN VAN PUBLIEKE ORDE. 
- NIE'l'IGHEID VAN DE BERUSTING. 

1.0 Er ·is gee1t aanleiding tot 1·egeUng van 
1·echtsgebied -wanneer de · beslissingen 
die, .nfW1' beweenl -wordt, strijdig ziJ'n 
en in b1trger·lijlce zaken ge-wezen zijn, 
niet alle, lcracht van ge-wijsfle hebben 
·ver-wor·ven (2). 

2° Is nietig de bentsting in een besliss·ing 
in zake van p1tblieke orde (3). 

biz. 162; Bull. en PASIC., 1946, I, 168); 23 sep
tember 1948 (Ar?'. Ym·br., 1948, biz. 437; Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 506); 22 september 1949 
(AI'I'. J1e?'b?·., 195(}, blz. 10; Bull. en PASIC., 
1950, I, 10). Raadpl. oak verbr., 29 januari 
1926 (Bull. en PASIC., 1926, I, 196); 24 maart 
1927 (ibid.., 1927, I, 186). en 20 februari 1947 
(A1-r. Ve·~br., 1947, biz. 55; Bull. en l>Asrc., 
1947, I, 73, met de conclusies van het open
baar ministerie). 
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(BOSIERS, T. BOSIERS EN CONSORTEN.) 

ARREST (1). 

HET HOF; - G.elet op het vonnis, op 
2 maart 1956 gewezen door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen, waarbij 
deze zich onbevoegd verklaart om te ken
nen van de. incidentele eis tot verdeling 
in natura van onroerende goederen, af
hangende van de gemeenschap bestaan 
hebbende tussen aanlegger en zijn echt
genote alsook van de nalatenschap van 
deze laatste, om reden van de uitsluitende 
bevoegdheid ter zake van de vrederechter, 
gezien de aanwezigheid van een minder
jarig kind ten gevolge van het overlijden 
gedurende het geding van een mede-ver
weerder; 

Gelet op het bevel van 26 september 
1956 van de vrederechter van het 2" kan
ton Antwerpen waarbij deze zich onbe
voegd verklaart om van zelfde eis kennis 
te nemen; 
Ov~rwegende dat de regeling van 

rechtsgebied een geschil onderstelt ont
staan ten gevolge van twee in kracht van 
gewijsde gegane beslissingen; 

Overwegende dat het ter zake door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen gewezen vonnis dit karakter niet ver
toont; dat het inderdaad, volgens de over
gelegde stukken van rechtspleging niet 
blijkt betekend te zijn geworden en hoger 
beroep er tegen mogelijk blijft; 

Overwegende dat indien aanlegger wer
kelijk, zoals hij het beweert, in deze be
slissing zou hebben berust, een berusting 
niettemin in zaken van openbare orde nie
tig en gener waarde is; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
_schrift; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

28 januari 1957. - 2° kamer. - Voor
zUtm·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve·r, 
H. Rutsaert. ~ Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat:generaal. 
Pleiters, HH. Demeur en Simont. 

2c KAMER.- 28 januari 1957 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. S'rRAFZAKEN. - VooRZIENING 

(1) Ret arrest van 10 december 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 383), hetwelk de toelating 
verleend heeft om te dagvaarden tot regeling 
van rechtsgebied beperkte er zich toe te ver
klaren dat de beslissingen schenen kracht van 
gewijsde zaak te hebben verworven en een ne
gatief geschil over rechtsmachten te scheppen 

TEGEN EEN DEFINITIEF EN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN · VONNIS. 

Wordt te laat ingesteld de voo1·ziening in 
stratzake'li tegen een definitief en op te
genspraalc gewezen vonnis, wellce meer 
dan tien vrije dagen volgend op de uit
spraalc van het vonnis gevormd wordt, 
wanneer die voorziening niet werd vom·
afgegaan doo·r een eerste voo1·ziening, 
die enlcel verwm·pen werd wegens een 
nietigheid voortvloeiend uit de wet van 
15 juni 1935 op het gebruilc van de talen 
in gerechtszalcen (2). (Wetb. van straf
vordering, art. 373; wet van 8 maart 
1948, art. 1). 

(STAELENS.) 

ARRES'I'. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brugge; 

Overwegende dat aanlegger, op 22 no
vember 1956, verklaard heeft zich in ver
breking te voorzien tegen het vonnis, op 
8 november 1956 in hoger beroep en op 
tegenspraak gewezen; dat deze voorzie
ning tegen een, definitieve beslissing, in
gesteld meer dan tien vrije dagen volgend 
op de uitspraak van de bestreden beslis
sing, niet ontvankelijk is, artikel l van 
de wet van 8 maart 1948 ten deze niet 
toepasselijk zijnde; 

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

28 januari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2c KAMER. - 29 januari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEJN. Bm-
TENGEWONE TEHMIJN.- 0NJUISTE OF ONVOL
LEDIGE AANGIF1'E. - BEWIJS. 

Uit de loutere omstandigheid dat de ad
ministratie aan degene die ·inlcomstett-

en liet de vraag open of er aanleiding tot rege
ling van rechts'gebied was (verbr., 11 juni 1923,, 
Bull. en PASIC., 1923, I, 360, met de conclusies 
van het openbaar ministerie, inzonderheid 
biz. 361, in fine, en biz. 362, initio). 

(2) Verbr., 26 september 1955 en 4 septem
ber 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, ·55 en 1303). 
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IJelasUn{len versclw.ldit!d :is VOO!'{/estelll 
ha<l z·ijn nangifte te wijzigen, of zelts 
llie n(tn.Qifte rlewi.f.;;;·igll hnd, lean het hot 
van be·roep niet wettelijlc njleillen dat 
het be~vijs wenl .Qelevenl van het on
j-uist of onvollelli.Q lcamlcte!' vnn de in 
de wetteU:ike tennijn ·ingelevenle nnn
rtifte, ornstnn(li.Qhei(l wellce lle nclm·inis
traUe toelaat in tle lmUen,qewone ter
mijn awn te slnnn. (Samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 3 juli 1939, art. 74). 

(P. Y. B. A. << LAUWEREYNS GEBROEDERS ll, 
'1'. BELlUSCHE STAAT, MINIS'.rER VAN FINANCIEN.) 

ARHit~s·_r, 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid nit cle 
schencling· van de artikelen 74, eerste lid, 
van de samengeschakelde wetten betref
fencle cle · inkomstenbelastingen .zoals het 
bestoncl in de tekst vastgesteld bij arti
kel 22 van het koninklijk besluit nr 14 
van 3 juli 1939, clus voor zijn wijziging 
1Jij artikel 30 van de wet van 8 maart 
1951, en 2 van de wet van 15 mei 1846, 
gewijzigcl bij artikel 2 van de wet van 
9 april 1935 in zake rijkscomptabiliteit, 
doorclat het bestreden arrest verklaart 
clat aanlegster ten onrechte inroept dat 
de aanslag te laa t gevestigcl wercl om re
den clat, in strijcl met haar bewering, uit 
het bericht van wijziging van 29 augustus 
1951 blijkt clat harir aangifte onvolledig 
was, clan wanneer het bestreden arrest 
niet bepaalt waarin de aangifte betref
fende het enig in betwisting gebleven punt 
onvolleclig zou zijn en uit het bericht van 
wijziging, waarnaar het verwijst en waar 
de betwiste post onder punt 5 voorkomt, 
blijkt cla t de achninistratie de aangifte 
op aile punten heeft willen verbeteren, 
clan wanneer de aclministratie slechts van 
de buitengewone termijn van artikel 74 
gebruik kan maken inclien er onvolledige 
aangifte is in cleze zin dat de aclminis
tra tie in de aangifte en haar bijlagen de 
noclige gegevens niet vinclt om tijclig !mar 
rechten te cloen gelclen, zoclat het niet vol
staat clat een aangifte op een punt onvol
leclig is om a an de aclministra tie toe te 
laten ze binnen de buitengewone termijn 
in haar geheel te wijzigen, en dan wan
neer het blijkt nit het fiscaal dossier clat, 
lletreffende het betwiste punt, de aangifte 
met haar bijlagen zeer duiclelijk was : 

Overwegemle dat tot staving van d(~ 
beslissing waarbij het tle aanspraak van 
aanlegster niet gegrond verklaart volgens 

clewelke de litigieuze aanslag, in zoverre 
hij ol) de som van 601.054 fr. 85 steunt, 
niet in de buitengewone termijn voorzien 
door artikel 7 4 tler samengescllakeld~ wet
ten haclde mogen gevestigcl worden daar 
de aangifte, rekening houdemle met haar 
bijlagen juist en 'i•olledig· was, het• lle
streclen arrest als enig motief inroep·t clat 
« de aangifte niet volledig was zoals 
blijkt nit het wijzigingsbericht de clato 
29 augustus 1951 )) ; 

Maar overwegencle dat beuoelcl bericht 
zich er toe beperkt ter kennis van aan
legster te brengen da t de administra tie 
voornemens is de aangifte, betreffende 
verscheiclene punten te wijzigen, en on
<lernwer door het lleclrag van 601.054 fr. 85 
llij <le belastbare winsten toe te voegen, 
zonder aan te stippen clat, rekening hou
dencle met cle bijlagen, de aangifte on
juist of ouvolleclig, in de zin van arti
kel 74 der samengescllakelcle wetten, zou 
geweest zijn; 

Overwegende clat nit rle loutere omstan
tligheicl dat de administratie voorstelt de 
aangifte te verbeteren of zelfs die aan
gifte later wijzigt, niet wettelijk mag af
geleicl worden dat de aangifte onjuist of 
onvolledig is, in de zin van artikel 7 4 der 
samengescliakelde wetten, zoals dat arti
kel voor het betrokken clienstjaar toepas
selijk was; 

Overwegende derhalve clat llet bestre
clen arrest zijn clispositief niet gerecht
vaardigcl heeft en clat het eerste middel 
gegrond is ; · 

'om die redenen, en zorrder clat er aan
leicling weze om het tweecle middel te on
tlerzoeken, 'verbreekt het bestreden ar
rest; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden 011 de kant 
van de bestrede:ti beslissing; veroordeelt 
verweercler tot cle kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

29 januari 1957. - 26 kmner. - Voor" 
z'itte·r en vm·slnggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijldu:itlenlle conclusie, H. F. Dumon, ad" 
vocaat-generaal. - Pleitm·. H. Van Leyn
seele. 

2° KAMER.- 29 januari 1957 

INKOlVISTENBELAS'J'INGEN. - ExTRA
BELAR'l'ING. - BEWIJS VAN HE'l' BESTAAN VAN 
BELASTBARE INKOMS'l'EN. - BEWIJS VAN DE 
HOEDANIGHEID VAN BELAS'l'INGSCHULDIGE IN 
DE EX'l'RABELASTING. - BEWIJS HE'l'WELK 
KAN GELEI'ERD WORDEN DOOR ALLE MlDDELEN 
\'AN HE'l' GEMEEN ImCH'l', DE EED UITGESLOTEN, 

Het bewi.]s ·van het lJestna:n van in tle 
e;rtra.lJeiastinfl belctstbnre inlcomsten en, 
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de·rhalve, !van de hoednnigheid van be
lnstingsch1ild·ige lcctn llom· nlle milldelen 
van het ge'meen Techt geleveTd worllen, 
·de ec(l tritgesloten (1). 

(DE COO/{, T. BELGISCE;E S'l'AA1', 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

HlTI'l' HOF; '_ Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 ,maart 195G gewezen door 
he.t Hof van be~·oe.p te. Gent; 

Over het enig middel, afgeleid uit de. 
<Schell(ling van de. nrtikele.n 97 van de 
Grondwet, 1H19 en Hl20 van· het Burger
lijl• Wetlloek, 2, paragraaf 1 en 3, van de 
wet van 16 october 1945, clie e.en extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
Pxceptionele winsten en llaten instelt, 
!loordat het aan de censnur van het hof 
voorgelegd arrest njet antwoordt op de 
door de verzoekers in verllreking v66r het 
hof van lleroev genomen en ter zitting 
neergelegde lleslniten, waarin zij voor
hielden uat << het beheer gehouden is aan 
te duiden, dat de door haar ingeroepen 
vermogens nit een welkdanige bron, be
schreven oncler artikel 2, paragraaf 1, der 
wet van 16 october 1945 voortkomen, om 
de llelastbaarheid te wettigen » en dat 
<< met aan te voeren dat de belastbaarheid 
voldoende spruit nit het bevinden van 
vermogens op 9 october 1944, door toepas
sing te doen van artikel 2, paragraaf 3, 
der wet van 16 october 1945 het beheer de 
schikkingen van artikel 2, paragraaf 1, 
dezer wet over het hoofd ziet en krenkt · 
!lat artikel 2, paragraaf 3 aileen van toe~ 
passing is nadat de hoed~nigheid van be
lastingschuldige vaststaat, dat deze niet 
uit de toepassing van artikel 2, para
graaf 3, kan blijken ll; of er op antwoordt 
in bewoordingen die door hun draag
>\ri.idte of hun tegenstrijdigheid met een 
gebrek aan antwoord moeten gelijk ge
steld worden, door voor te honden dat 
<< het lJeheer inderdaad tot clit bewijs ge
houden is, maar het mag afleiden nit de 
omvang en het nitzonderlijk karakter der 
behaalde of verkregen inkomsten ... ll en 
<< dat de wet van 1G october 1945 de perso
n_en niet aanduidt clie onder haar toepas
smg vallen maar wel de winsten die zij 
b~!ast. en de schatplichtigen aldus deze 
ZIJn die de bedoelde winsten hebben be
haald of verkregen, zodat het voor het 
beheer volstaat het · bestaan van uitzon
derlijlre winsten in hoofde van een per
s?on _te bewijzen om meteen zi.in hoeda
mgheH1 van schatplichtige in de extra-

(1) Verbr., 6 maart 1956 (Arr. Ye~·b•·., 1956, 
blz. 551; Bull. en PAsrc., 1956, I, 711); 18 de
cember 1956 (supm, blz. 272.; Bull. en PAsrc., 
1957, I, 420). 

VERBIL, 1957. - 2G 

belasting aan te tonen ... ll, dan wanneer 
het een onrechtsgeldige vermenging is 
van twee verschillende wettelijke schik~ 
kingen, voor te houden dat de loutere be
schonwing van een zogenaamd niet ver
untwoord vermogens-accres volstaat 
wanneer uit de scl!ikkingen van artikel 2' 
paragraaf 3, der wet van 16 october 194f. 
blijkt dat deze wetsbepaling tot doel 
heeft een vermoeden in te stellen tot vat
baarheid in de extrabelasting, ten laste 
der personen van wie de hoedanigheid 
van belastingschuldige, en de onderhe
vigheid aan de extrabelasting volgens 
artikel 2, paragraaf 1, van deze wet uit
gemaakt werd : 

Overwegende dat, om de hoedanigheid 
van belastingschuldige in de extrabelas
ting vast te stellen, het volstaat, waar het 
om door artikel 1, varagraaf 2, van de 
wet van 16 october 1945 bedoelde personen 
gaat, te .llewijzen dat de belastingplich
~ige, gedurende het belastbaar tijdperk, 
mkomsten of baten verkregen heeft, die 
wegens hun belangrijkheid, hun aard of 
de omstandigheden een exceptioneel 
karakter vertonen en zich voordoen als 
vallende binnen de perken van artikel 2, 
paragraaf 1, van de wet van 16 october 
1945; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze hoedanigheid lleeft afgeleid uit een 
reeks feitelijke vermoedens welke het op
smnt, waaronder - niet aileen het be
staan van een naamloos deposito van 
1.037.000 fr. - doch tevens ook de afwe
zigheid van gekende beroepsbedrijvigheid 
in hoofde van de reclltsvoorganger van 
aanleggers, gedurende de oorlogsjaren 
het feit dat deze laatste sinds 1938 op 
r~lS~ was, de afwezigheid van gelddepo
s~~o s of te goed. op bank en of effecten op 

. ZIJn naam op 1 Januari 1940, het afleggen 
d~or hem in 1942 van een hypotheek bij 
1mddel van driemaandelijkse afkortingen ~ 
de omstandigheid dat hi.i nooit inkomste~ 
uit roerende kapitalen heeft aangegeven · 

Overwegende dat in strijd met de be~ 
weringen van het middel, het hof van be
roev op grond van deze gegevens, waar
van het souverein de bewijskracht beoor
~eeld heeft, de lloedanigheid van belas
tmgschuldige wettelijk heeft vastgesteld 
en meteen het bestaan van inkomsten val
lende binnen de perken van artikel 2 
paragraaf 1, van de wet van 1G october: 
1945; dat het aldus de conclusies van aan
leggers passend beantwoord heeft ; 

Dat het middel dienvolgens feitelijke 
grondslag mist; 

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

29 januari 1957. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. Yandermersch, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. Vet'slaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 29 januari 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- ZAKEN VAN RECH'l'STREEKSE BELASTINGEN. 
- 0NSPLITSBAAR GESCHIL, - HOF VAN BE-
ROEP HETWELK UITSPRAAK GEDAAN REEFT ZO
WEL TEN OPZICHTE VAN DE BELASTINGSCHlJL
DIGE DIE HET BEROEP HAD INGESTELD, ALS TEN 
OPZICHTE VAN DE DIENS'J' VAN HET SEQUESTER 
IN DE ZAAK TUSSENGEKOMEN BIJ TOEPASSING 
VAN DE BESLUITWET VAN 17 JANUARI 1945. -
VOORZIENING VAN DE BELAS'l'INGSCHULDIGE 
AAN DE STAAT ALLEEN BETEKEND. - AANLEGGER 
DIE DE DIENST VAN RET SEQUESTER v66R RE'l' 
HOF NIET GEDAGVAARD HEEFT 'l'EN EINDE RET 
ARREST VOOR AL DE PAR'J'IJEN BINDEND TE 
HOREN VERKLAREN. - VOORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

2° SEQUESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN PERSONEN VERDAOHT VAN 
MISDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE 
VEILIGHEID VAN DE STAAT. -
DIENST VAN HE'l' SEQUESTER DIE TUSSEN
KOMT V66R RE'J' HOF VAN BEROEP UITSPRAAK 
DOENDE OVER EEN BEROEP MET BETREKKING 
TOT EEN AANSLAG IN DE RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN, AANSLAG VASTGES'l'ELD 'J'EN LASTE 
VAN DE BELASTINGSCHULDIGE WIENS GOEDEREN, 
RECHTEN EN BELANGEN RE'J' VOORWERP UIT
MAKEN VAN EEN SEQUESTERMAA'l'REGEL. 
HOEDANIGREID IN DEWELKE DE DIENS'J' OP
TREEDT. 

1 o W annem· het hot van be1·oep, bij het 
kennis nemen van een beroep tegen een 
besliss·ing van de di·rectmt·r der recht
streekse belastingen, u-itspraalc gedaan 
heett zowel ten opzichte van de belas
Ungschttldige als ten otJzichte van de 
Dienst van het seqtwster, in de zaalc 
tussengelcomen bij toepassing van de 
besluitwet van 17 jamtari 1945, wijl het 
geschil slechts op eenzelfde wijze ten 
opzichte van al de partijen lean be
slecht wo1·den, is de belastingschuldige 
niet ontvanlce/.ijlc in zijn voorZ'ienin,q al
leen aan de Staat betelcend, zo hij de 
Dienst van het seq·ueste·r voor het hof 
niet heett o1Jge1·oepen ten einde het tus
sen te lcomen a1·rest voo1· al de partijen 
bindend te horen verlclaren (1). 

(1), Verbr., B juli 1955 (A•·•·· Verbr., 1955, 
blz. 922; Bull. en PASIC., 1955, I, 1224). Raad
pleeg verbr., 8 december 1956 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 372). 

2° De Dienst van het seqtwstm· tu8senge-
7comen v66r het hof van ~emep, het
welk geroepen was ttitspntalc te .doen 
over een bm·oep met bet·rekking tot een 
aanslag in de rechtst·reekse belas't;ingen, 
aanslag gevestigd ten laste van de be
lastingschuldige wiens goederen, rech
ten en belangen het voorwe1·p uitmaken 
van een sequestermaatregel bij 't:oepas
sing van de besl·uitwet van 17 j anuari 
1945, treedt op lcrachtens een eigen wet
telijlce opdmcht, voor rekening van de 
onder seqt1.este1· gestelde per soon, doch 
niet in naam van d'ie persoon (2) . 

(THORMANN EN N. V. << PLUIMVEEBEDRIJJ;~ HEIDE
BERGEN )) 1 T. BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 maart 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel van niet-ontvankelijk-' 
heid van ambtswege opgeworpen en hier
uit afgeleid dat, niettegenstaande de on
splitsbaarheid van de tussen aauleggers 
en de Dienst van het sekwester enerz(jds 
en verweerder anderzij ds bestaande ge
schillen, aanleggers de Dienst van het se
kwester v66r het hof niet hebben opge
roepen ten einde het tussen te kornen ar
rest voor al de partijen bindend te horen 
verklaren; 

Overwegende dat uit de overgelegde 
stukken van de rechtspleging blijkt dat 
de litigieuze fiscale beroepen uitgaan, het 
ene van Magdalena TJ:J.ormann ,met wie de 
Dienst van het sekwester samen optreedt, 
het andere van de naamloze vennootschap 
« Pluimveebedrijf Heidebergen )) Inet wie 
de Dienst van het sekwester sanren op
treedt; dat het bestreden arrest ten op
zichte van al deze partijen uitspraak ge
daan heeft; 

Overwegende dat de door het hof van 
beroep als verknocht samengevoegde ge
schillen tussen verweerder enerzijds en, 
aanleggers en de Dienst van het sekwes
ter anderzijds, slechts op eenzelfde wijze 
ten opzichte van alle partijen kunnen be
slecht worden; dat de geschillen dienvol
gens onsplitsbaar zijn; 

Waaruit volgt dat, daar de voorziening. 
het uit de bestreden beslissing voortsprui
tende gewijsde ter sprake brengt en de 
Dienst van het sekwester krachtens een 
eigen wettelijke opdracht en niet in naam 
van de onder sekwester gestelden op
treedt, deze laatsten ertoe gehouden wa
ren de Dienst van het sekwester v66r het 

(2) Raadpl. verbr., 8 juli 1955 (A•·r. Verbr., 
1955, blz. 922; Bull. en PASIC., 1955, I, 1224). 
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llof te dag~,aarden ten einde het arrest 
voor al de partijen gemeen te horen ver
klaren; dat bij- verzuim daarvan, de voor
v.ieniug niet 'ontvankelijk is; 

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

29 januari 1,957. - 26 kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Rutsaert. - Gelijlclttidencle oonolnsie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 29 januari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRA'l'IE VAN EEN 
O.NJUIST BEVONDEN AANGIFTE. - BEWIJS VAN 
DE ONJUIS'l'HEID. 

.2o BllJWIJS. - BOEKEN VAN DE KOOPLIEDEN. 
- ARTIKEL 1330 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. - VERBOD TOT SPLITSING. - NIET 
ll.EGELMA'l'IG GEHOUDEN BOEKHOUDING VAN 

EEN HANDELAAR. - PRINCIPE VAN HET VER
BOD '1'0'1' SPLITSING NIET GELDF..ND. 

:ao MIDDllJLllJN TOT VllJRBRllJKING. -
ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. -
M:IDDEL HE'l'WELK FEITELIJKE NASPORINGEN 
VERCJT. - VOOR DE REOHTER NlET VOORGE
J,EGD. - NIE:'l' ONTVANKELIJK MIDDEI,, 

1° Het hot van beroep hetwelk wett~lijlc 
·vaststelt, eensdeels, dat de boekhou
dinu, enig door de belasUngsohnldige 
ingeroepen element tot staving van zijn 
aangijte in de 1·echtstreelcse belastin
gen, geen voldoende waarboruen bood 
en geen bew·ijslcraohtig gegeven uit
maalcte in de zin t van cwtilcel 28 van de 
samengesohalcelde wetten betrettende de 
inlcomstenbelcLStingen, en, nnderdeels, 
dat de ad·ministmtie, de aangijte wij
zigende, de aanstag gevestigd heejt doo1· 
regelmatig de methode vnn vergelijlcing 
met soortgelijlce belasUngpUohtigen aan 
te wenden, lean van die omstandigheden 
wettelijlc afieiden dat de administratie 
bewezen heejt dat de aangijte onjuist 
was. 

2o Het bij m·tilcel 1330 van het Btwgerlijlc 

(1) :Raadpl. DE PAGE, Traite elementaire de 
·tb•oit civil belge, bd. III, 20 uitg., biz. 817; 
PLANIOL en RIPERT, Traite pratique ae droit 
civil jran~ais bd. VII, 2e uitg., biz. 935; COLIN 
-en CAPITANT, , Cours elementaire de droit civil, 
bd. III, 10e uitg., biz. 5Hl; BEUDANT, Cours de 
droit civil jran~ais, 20 uitg., bd. IX, biz. 319; 

Wetboelc gehu.ld·igcl prinoipe, blij kens 
hetwellc hij die uit de boelcen van de 
lcooplieden vom·deel wil t1·elclcen ze niet 
lean splitsen met het oog op hetueen 
daarin strijdig is met zijn bewering, 
geldt niet ten opzichte van een niet re
rJelmatig gehonclen. boelchmtd·ing (1). 

3o Is niet ontvanlcelijk, tot stenn van de 
voorziening gerioht teuen een arr·est van 
het hot van beroep in zalcen van recht
streekse bela,stvngen, het middel waar
van het onderzoelc jeitelijlce naspo1-Jnc 
gen verut en hetwellc aan de rechter 
niet voorgele,qfl was (2). 

(HABEX, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER. VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HllJT HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februai'i 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 11, 12, 97 en 
11.2 van de Grondwet, 28, 55 en 56 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1315, 1317, 
1318, 1322, 1329, 1330 en 1349 van het Bur
gerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig 
2 en 6 van de wet van 17 juni 1938 tot 
wederinvoering van de nationale crisisbe
lasting, doordat het bestreden arrest de 
rechtsgeldigheid schendende verschuldigd 
overeenkomstig het artikel 55 der samen
geschakelde wetten op de inkomstenbelas
tingen aan de door de aanlegger regel
matig onderschreven aangifte voor het 
dienstjaar 1949, tot aan het tegenbeWijs 
dat op de administratie rust, integendeel 
een vermoeden van onnauwkeurigheid 
strijdig met de geest en met de tekst van 
de wet toepast, doordat het bestreden ar
rest voor de twee betwiste dienstjaren een 
verkeerde toepassing gemaakt heeft van 
het artikel 28 der samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen, door de 
wijze van bepaling der belastbare inkom
sten bij vergelijking met de winsten en 
baten van de gelijksoortige belasting
plichtigen te bevestigen in hoofde van de 
aanlegger, wijze welke, om reden van het 
gevaar dat ligt in een vergelij]l:ing met 
belastingplichtigen die nooit gelijksoortig 
zijn, slechts toegepast mag worden bij 

fr. verbr., 7 november 1860 (Dall. per., 1861, 
I, 135); 17 maart 1938 (Dall. hebd., 1938, 
biz. 369). 

(2) Verbr., 22 september 1953 (Arr. Verbr., 
1954, biz. 26; Bull. en PASIC., 1954, I, 30); 
raadpl. verbr., 5 december 1955 (Ar1·. Verbr., 
1956, biz. 264; Bull. en PASIC., 1956, I, 327). 
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gebrek aan bewijskrachtige bestandd~len 
geleverd hetzij door de belanghebbenden, 
hetzij door de administratie, en door aan 
het dossier de vergelijkingsbestanddelen 
toe te voegen, alzo de controle en van de 
belastingplichtige en van het hof onmoge
lijk makende, dan wanneer de aanlegger 
zowel voor de administratie als voor het 
hof, waarbij het beroep aanhangig werd 
gemaakt, door Lle regelmatige neerlegging 
ter griffie van het hof binnen de wette
lijke termijnen, alle elementen van zijn 
boekhouding bijbracht, toelatemle het 
werkelijk bedrag van zijn belastbare in
komsten te bepalen door de centralisatie 
van deze verschillende bestanddelen, te 
weten het inventarisboek, het inkomencle 
en uitgaande facturenboek, het kasboek, 
het postcheckboek, enz ... : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de boekhouding van aanleg
ger - enig door hem ingeroepen element 
tot staving van zijn aangifte of tot lle
strijcling van de door de administratie 
gevestigde aanslag - geen voldoende 
waarborgen biedt en geen bewijskrachtig 
gegeven in de zin van artikel 28 van de 
samengeschakelde wetten uitmaakt; 

Dat het er eveneens op wijst dat de 
belastbare grondslag wettelijk door de ad
ministratie, overeenkomstig deze wetslle
paling, gevestigd werd door vergelijking 
met de normale winsten of llaten van 
soortgelijke lJelastingplichtigen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
dienvolgens beslissen mocht dat de bij 
toepassing van deze procedure gevestigde 
aanslag regelmatig was, daar nit die vast
stellingen voortvloeide dat de administra
tie terecht de cloor aanlegger voor het 
dienstjaar 1949 ingediende aangifte on
juist bevonden had; 

Overwegende, wat de aanslag betref
fende het dienstjaar 1950 aangaat, clat het 
arrest vaststelt dat hij bij ontstentenis 
van aangifte en bij gebrek aan vom·leg·
ging door aanlegger van bewijskrachtige 
elementen van ambtswege gevestigd werd; 

Dat het aldus, zonder de artikelen 28 
en 56 van de samengeschakelde wetten te 
schenden, kon beslissen dat de belastbare 
grondslag van de aanslag van ambtswege 
regelmatig door vergelijking met de win
sten en baten van soortgelijke belasting
plichtigen was g·evestigd; 

Dat het middel bijgevolg niet kan aan
genomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 11, 12, 97 en 
112 van de Grondwet, 28, 35, 56, der sa
mengeschakelde wetten op de inkomsten
belastingen, samengeschakeld bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
1.315, 1317, 1318, 1322, 1329, 1330 en 1349 
van het Burgerlijk Wetboek, en voor zo
veel als nodig 2 en 5 van de wet van 

17 juni 1938 tot wederinvoering van de 
nationale crisisllelasting, doordat het be
streden arrest de geloofwaardigheid ver
schuldigd aan de besluiten en aan de 
voorgeleg·de documenten schendend, een 
waarachtige verbeurdverklru:ing o:e ontei
gening huldigt door de aanslagen_ in de 
bedri.ifsbelasting en in de nationale crisis
llelasting gevestigd op niet verwezenlijkte 
winsten te bevestigen en zoncler door vol
maakte motivering al de elementeu te vci·
werpen eli~ de aanlegger bijbracht om het 
juist bedrag van zijn belastbare inkom
sten vooi: de twee betwiste dienstj aren te 
rechtvaarcligen : 1° niet am~en door de 
comptabiliteitsbescheiden aan zijn_ waar
dering onderworpen door fle neer legging 
ter griffie van het hof vun beroep binnen 
de wettelijke termijnen niet te onderzoe
ken, maar door zich te beperken zic)l al
leenlijk te refereren aan de zuiver el;n
zijclige vaststellingen van de agenten van 
de administratie door fle verwerping door 
tle verweercler van deze boekbescheiden 
aan te nemen onder voorwendsel van een 
vei:moeden van fraude, voortvloeiende uit 
niet gewettigde reclenen, te weten dat !let 
ka~>boek geschreven is met zwart potlood 
op niet genummerde bladen en dat het 
totaal der dag-ontvangsten niet steeds be
wezen is; 2° doordat !let bestreden arrest, 
tegen de aanlegger de llandelsboeken die 
door hem voorgelegd werden tot staving 
van zijn fiscale aangifte inroepende, het 
feit llevestigd heeft dat de achninistratie 
der llelastingen deze verdeeld heeft om 
er profijt tegen de aanlegger nit te trek
ken door' .zicll alleenlijk te bedienen van 
!let gedeelte betrekkelijk !let beclrag der 
aankopen om bij toepassing van een wil
lekeurig percent van vergelijking llet he
drag der verwezenlijkte winsten te bepa
len, zonder rekening te llouden met het 
uitgaande facturenboek, llet inventaris
boek en het kasboek voor de contante 
verkopen, dan wanneer !let gezegd arrest 
enerzijds erkent dat geen enkele wette
lijke beslissing voorschrijft omtrent de 
bepaling van het lledrag der belasthare 
inkomsten de vorm van llet !louden van 
een boekhouding, volgens de beschikkin
gen van llet hanclelswetboek en dat er 
geen enkele vergissing, weglatiug of in
terpolatie, waarvan het bewijs op cle ad
ministratie rust, bewezen is, en dat het 
niet voldoende is dat er een mogelijklleid 
van fraude is om de verwerping der do
cumenten te rechtvaardigen clie, tot aan 
tegenbewijs, aangezien worden als zijnde 
geloofwaardig, en, anderzijds, wanneer 
!let zeker is dat de werkelijk verwezen
lijkte winsten berekend dienen te wordeu 
op grond van een percent toegevast niet 
alleenlijk op !let aankoopcijfer, maar op 
het geheel der comptabiliteitsbescheiden, 
en namelijk op de inventarissen betrek
kelijk de stock der onverkochte goederen 
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en de werkelijke vergelijking tussen de 
verkoopcijfeEs en de aankoopcijfers : 

Overwegende dat het hof van beroep er 
toe gerechtigd was zijn beslissing -OP de 
door de administratie in de boekhouding 
van aanlegger vastgestelde tekortkomin
gen te steunen; dat deze tekortkomingen 
door laatstgenoemde in zijn conclusies 
erkend werden, waar hij zich erop beriep 
dat de fiscale wet desbetreffend geen spe
ciale regelen voorschrijft; 

Overwegende dat het door aanlegger in
geroepen principe der onsplitsbaarheid 
van de boekhouding niet geldt ten aanzien 
van een, zoals ter zake, niet regelmatig 
gehouden comptabiliteit; 

Overwegende voor het overige dat het 
hof van beroep op souvereine wijze de 
bewijskracht van de ingeroepen bewijs
elementen beoordeeld heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schendhtg van de artikelen 11, 12, 97 en 
112 van de Grondwet, 28, 53 en 56 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 1315 tot 1322 
inbegrepen van het Burgerlijk Wetboek 
en voor zoveel als nodig 2 en 5 van de 
wet van 17 juni 19-38 tot wederinvoering 
van de nationale crisisbelasting, doordat 
door zich er van te onthouden alle mid
delen van de partijen te beantwoorden en 
de geloofwaardigheid verschuldigd aan de 
besluiten schendende, het bestreden ar
rest, een waarachtige verbeurdverklaring 
of onteigening huldigende door de aansla
gen in de bedrijfsbelasting en in de na
tionale crisisbelasting gevestigd ten laste 
van de aanlegger op niet verwezenlijkte 
winsten te bevestigen, zonder motivering 
door volmaakte beweegredenen de kritie
ken verworpen heeft die geopperd werden 
door de aanlegger in zijn besluiten, no
pens de aanslag -methode te zijnen op
zichte toegeuast om de belastbare inkom
sten te bepalen, doordat het bestreden 
arrest. niet geantwoord heeft op de con
crete bestanddelen, betrekkelijk het winst
percent, op grond waarvan de aanlegger 
deed gelden dat de winst bepaald bij ver
gelijking m.et andere gelijksoortige schat
plichtigen klaarblijkelijk overdreven was 
en dat deze winst, zelfs willekeurig be
paald bij vergelijking met andere gelijk
soortige schatplichtigen, diende berekend 
te. worden op het zuiver bedrag der aan
kopen en niet op het bedrag der « verhan
delde aankopen ll en eindelijk, in zoverre 
het hof de aanslagen bij vel'gelijking met 
andere soortgelijke schatplichtigen beves
tigd heeft zonder dat een enkel materieel 
bestanddeel van het dossier hem een 
welkdanige controle toeliet, dit dossier 
geen enkel document' inhoudende de win-

sten aanvaard of aangegeven door andere 
gelijksoortige schatplichtigen bewijzende 
en alzo de schatplichtige en het hof hin
derende een welkdanige controle op aan
slagen uit te oefenen : 

Wat het eerste onderlleel betreft : 

Overwegende dat in strijd met de be
weringen van aanlegger, het bestreden ar
rest op het aangehaalde uittreksel van de 
conclusies geantwoord heeft door bij een 
souvereine vaststelling er op te wijzen, 
dat het door de administratie toegepaste
winstpercent het laagste is van de twee
voor ieder belastingsjaar door de admi
nistratie in aanmerkiJig genomen verge
lijkingspunten en dat aanlegger in gc
breke bleef <loor positieve en controleer
bare elementen een minder winstpercent 
te bewijzen; dat het arrest verder onder
lijnt dat de door de fiscale raadgever van 
verzoeker opgestelde afrekening, daar zij 
op dezelfde boekhoudkundige bescheiden 
steunt, niet als een bewijskrachtig gege
ven der door aanlegger verwezenlijkte in
komsten kan aangezien worden ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
dienvolgens feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel feite
lijke nasporingen vergt die aan de rechter 
over de grond niet onderworpen werden; 
dat dit onderdeel van het middel, nieuw 
zijnde, niet ontvankelijk is ; 

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

29 januari 1957. - 26 kamer. - lfOO'/'
zitte1-, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. F. Duman, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER.- 31 januari 1957 

('!'WEE ARRESTEN.) 

1° VENNOOTSOHAPPEN.- HANDELSVEN
NOOTSCHAPPEN. - '\VINSTEN « NAAR NIEUWE. 
REKENING OVERGEDRAGEN ll. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - J\IIOBILIENBELASTING. 
- PERSONENVENNOOTSCHAP. - BESLUI'l' VAN 
2 MAAR'l' 1942, ARTU{EL 3. ~ EXCEPTIONELE 
BEPALING DIE ENG DIENT GEiNTEHPRE'l'EERD TE' 
WORDEN, 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - l\{OBILIENBELAS'l'ING .. 
- PERSONENVENNOOTSCHAP. - BESLUIT VAN 
2 MAART 1942, AR'l'illEL 3. - BEDRIJFS- OF 
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MOBILIENBELASTING DOOR DE VENNOOT VER
SCHULDIGD OP DE NIET UITGEKEERDE WINSTEN 
VAN DE VENNOOTSCHAP. - WINSTEN WELKE 
NOCHTANS RET JURIDISCH KAJ;IAKTER VAN 
RESERVE BEHIELDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN BE
S1.'AJ\'DDELEN, 'fEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE 
VERMIJDEN. - UITKERING VAN RESERVES LliE 
VOORDIEN HETZIJ DEFINITIEF, RETZIJ VOOR
LOPIG WERDEN AANGESLAGEN; - AFTREKKING 
« INKOMS1.'EN VAN INKOMSTEN >l EN « BELAS-
1.'ING VAN BELASTING ll. - BEPALING BIJ TOE
PASSING VAN DE REGEL VAN DRIEEN ME'r IN
ACHTNEMING VAN DE INTEGRALE RESERVE. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AF1.'REKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN BE
BTANDDELEN, TEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE 
VERMIJDEN. - Ul'l'KERING VAN RESERVES DIE 
VOORDIEN HE'l'ZIJ DEFINI'fiEF, HETZIJ VOOR
LOPIG WERDEN AANGESLAGEN. - BESLISSING 
VAN DE VENNOOTSCHAP, DIE DE UITKERING 
LlOET, DAARAAN EEN BEPAALD EN GEiNDIVIDUALI
SEERD DEEL VAN DE RESERVE TE BESTEDEN. -
BESLISSING WELKE NIET 1.'0T Ul'fWERKING 
KAN HEBBEN DE AFTREKKING « INKOMSTEN 
VAN INKOMSTEN ll OF << BELAS'riNG VAN BELAS
TING ll ANDERS 'l'E DOEN DAN BIJ TOEPASSING 
VAN DE REGEL VAN DRIEEN, ZOALS BIJ ARTI
KEL 52 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET1.'EN 
VOORGESCHREVEN IS. 

·6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN BE
STANDDELEN, 'fEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE 
VERMIJDEN. - VASTSTELLING, IN FEITE, DA'f 
IN DE LOOP VAN RET JAAR REEDS AANGESLAGEN 
BESTANDDELEN IN DE BELASTBARE INKOMSTEN 
VOORHANDEN ZIJN. - SOUVEREINE BEOORDE
LING VAN DE RECHTER. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AF'fREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN BE
STANDDELEN, TEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE 
VERMIJDEN. - KADASTRAAL INKOMEN BE
DOELD BIJ AR'rrKEL 52, PARAGRAAF 2, LET
TER a, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. 
- INKOMEN HETWELK IN BELGIE UITSLUI
TEND DOOR DE ADMINISTRA'fiE VAN RET KA
DASTER WORD'l' BEPAALD. 

_go INKOlVISTENBELASTINGEN. -
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN BE
S'fANDDELEN, TEN EINDE DUBBELE AANSLAG TE 
VERMIJDEN. - PERSOON DIE ZIJN WOON
PLAATS IN BELGIE HEEF'r. - INKOMEN VAN 
IN FRAl\'lKRIJK GELEGEN BEROEPSIMMOBILIEN. 
- INKOMEN HE1.'WELK IN BELGIE WETTELIJK 
VRIJGESTELD IS VAN DE CEDULAIRE BELASTING. 
- REEDS AANGESLAGEN INKOMEN IN DE ZIN 

(1) Raadpl. VANRYN, Principes de droit com
mercml, bd. I, blz. 476, nr 791; RIPERT, Droit 
.commercial, nrs 1342 en 1351; R. HourN, « Le 
report a nouveau», Revue de la Banque, 1949, 
·nr 1; fr. verbr., 16 november 1943 (Journ. du 

VAN ARTIKEL 52, PARAGRAAF 2, LETTER b, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETIEN _ 

9° INKOMSTENBELASTING EN. 
AF'fREKKING VAN DE REEDS AANGESLAGEN BE
S'fANDDELEN, TEN EINDE DUBBELE AAl\ISLAG TE 
VERMIJDEN.- VASTSTELLING, IN FEI'IE, DOOR 
DE RECHTER, DAT HET BEDRAG VAN RET KA
DAS'fRAAL INKOMEN VAN EEN IN RET BUITEN
LAND GELEGEN ONROEREND GOED, DAT TOT RET 
BEDRIJF DIEN'r, ZOALS DAT INKOMEN DOOR DE 
VREEMDE ADMINISTRATIE WERD BEPAALD, 
OVEREENSTEMT ME'r RET WERKELIJE:E INKO
MEN DAT IN BELGIE VAN ELKE CEDULAIRE BE
LASTING WETTELIJK VRIJGESTELD IS. - BE
DRAG HETWELK . A~'GE1.'ROKKEN KAN WORDEN 
BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 52, PARA
GRAAF 2, LET'rER 1J, VAN DE SAMENGESCHA
KELDE WET'l'EN. 

1 o De winsten van een vennootschap d·ie 
aangewend 1vor·den als « overdracht 
naar nieuwe relcening >l zijn diegene 
wellce aan cle aandeelhouders niet uitge-
7eecrd worden, die ter beschiklcing 1'an 
de vennootschap blijven, aan dewelke 
echter· geen definitieve bestemmfng is 
gegeven, naardien de vennootschap zich 
vom·behOl~dt er « opnieuw >l over te be
slissen, namelijle bij het slt~iten van een 
navolgend dienstjaar. De « overdracht 
naar· nieuwe re7eening >> maalct .iuridisch 
een r·eserve wit (1) . (Eerste en tweede 
arrest.) 

2° Artilcel 3 van het besluit van 2 maart 
191,.'!3 hetwellc bepaalde dat in de perso
nenvennootschappen de vennoten belast
baar waren op cle algeheelheid van de 
maatschappelij7ee winsten, de niet uit
geleeerde winsten « besahou'Wd ll zijnde 
als awn de vennoten uitgekeerd, was 
een exceptionele oepaling en dient der
halve eng ge·interpreteerd te worden (2). 
(Eerste en tweede arrest.) 

3° Uit de omstandigheid dctt in personen
vennootschappen de vennoten, bij . toe
passing van art-ileel 3 van het besluit 
van 2 maar·t 1942, persoonlijk/ te· belas
ten waren op de niet t~itgeleeerde win
sten, valt niet at te leiden dat die win
sten, in de r·eserve gebracht, hun ka
rakter van « reserve >> zouden verloren 
hebben om te worden beschouwd als aan 
de vennoten toegevallen · burgerlijke 
vr·twhten. (Eerste en tweede arrest.) 

4° lVannee1· een vennootschap met rechts
persoonUjkheid een deel van haa1· re
se?·ves ttit7ceert, moeten de attre7clcin
gen, voorgeschreven bij at·ti7cel 52 van 
tle samengeschalcelcle wetten betreffende 

pal,o,is [Sirey ], 1947, deel I, blz. 1) met nota 
R. HourN. 

(2) Verbr., 27 september 1956 (supra, blz. 40; 
Bull. en PASIC., 1957, I, 57). 
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de inkoms(enbelastingen, bepaald wor
den bjj tof3passing van de 1·egel van 
drieen, met inaohtneming van de sam
men die, in ·de algeheelheid van de re
serves, hetzij definitief, hetzij voorlopig 
aangeslagen zijn geworden. (Eerste en 
tweede arrest.) 

5° De beslissing van de algemene vm·ua
derinu van ee'n vennootschap waardoor 
een bepaald deel van de 1·eserve aan de 
uitkering van dividend en .wordt besteed 
- deel bepaald hetzij naar de aard er 
'Van, hetzij naar de datum van zijn ont
staan- lean niet tot uUwerlcing hebben 
dat de attrelckingen << inkomsten van in
lcomsten ll en << belasting van belasting ll, 
bedoeld in artilcel 52 van de samenge
schalcelde wetten betreffende de inlcom
stenbelastingen, anders gedaan worden 
dan bij toepassing van de regel van 
drieiJn, zoals bij datzelfde a1·tilcel voor
gesoh•·even is. (Eerste en tweede ar
rest.) 

6° De 1·echter stelt smtverein vast ot de 
in de loop van een maatschappeUjlc 
dienst- ot boelcjaa1· reeds aangeslagen 
inlcomsten, in feite in de tijdens dat 
jaar verwezenlijlcte belastbare inlcom
sten voo1·handen z·ijn, omstandigheid 
die vereist is opdat die 1·eeds aangesla
gen inlcomsten van de belastbare u·rond
slag zo-uden kunnen afgetrolclcen worden. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 52, para
graaf 1.) (Eerste arrest.) 

7o De woorden << lcadastraal inlcomen ll in 
artilcel 52, paragraat 2, letter a, van de 
samengeschalcelde wetten betreffende de 
inlcomstenbelastingen, bedoelen het in
lcomen in Belgi!J bepaald door de admi
nistratie van het lcadaster en niet der
gelijk inlcomen met betrelclcing tot na
melijlc in het buitenland gelegen Oiwoe
rende goederen en zoals door een 
vreemde administratie bepaald (1) . 
(Eerste arrest.) 

8° Het inlcomen van bedrijfsimnwbili!Jn 
wellce de eigendom zijn in F1·anlcrijlc 
van een persoon, die zijn woonplaats ·in 
Belgie heeft, is, hoewel de belasting 
slechts in Franlcrijlc geheven wordt, een 
reeds aangeslagen inlcomen in de zin 
van artilcel 52, paragraat 2, letter b, 
van de samengesohalcelde wetten betret
tende de inlcomstenbelastingen, wijl het 
in Belgi-e van ellre oedulaire belasting 
wettelijlc vrijgesteld is (2). (Samenge
scha:kelde wetten, art. 14, par. 1, en 52, 
par. 2; overeenkomst van 16 mei 1931 
tussen Belgie en Frankrijk, bij de wet 

(1) Verbr., 27 mei 19«1 (An·. Ve•·b•·., 19«1, 
blz. 2()5; Bull. en PASIC., 1946, I, 224). 

(2) Raadpl. verbr., 27 mei 1946 (Arr. Verbr., 
1946, biz. 2(15; Bull. en PASIC., 1946, I, 224, 

van 28 december 1931 goedgekeurd.) 
(Eerste arrest.) 

9° Wannee1· de rechter in feite vaststelt 
dat het bedrag van het lcadastraal in
lcomen van een in het buitenland gele
gen onroerend goed, dat tot het bedrijf 
dient, zoals dat inlcomen door de admi
nistratie van het lcadaster van Franlc
ri.jk we1·d bepaald, overeenstemt met 
het we1·Tcelijlc inlcornen van dat goed, 
lean hij bij toepassing van artilcel 52, 
pa1·agraat 2, letter b, van de sarnenge
schalcelde wetten betreffende de inlcorn
stenbelastingen, dat bedrag van de be
lastbare inkomsten van het dienstjaar 
wettelijlc attrelclcen, wanneer dat wer
lcelijlc inlcornen lwachtens een wetsbe
paling van « ellce cedulaire belasting in 
BelgW vrijgesteld is ll. (F..erste arrest.) 

(BELGISCHE Sl'AA'l', MINIS'l'ER VAN FINANCIEN,. 
'1'. EVERAER'l'S DE VELP.) 

EERSTE ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de urtikelen 97 en 112 van .de
Grondwet, 27, 35, paragraaf 4, 52 en ge
volglijk 42 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij besluit van de secretaris-generaal van 
het Ministerie van financien van 31 juli 
1943, geldig verklaard bij de besluitwet 
van 5 mei 1944, 3 en 7 van de wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, sa
mengeschakeld bij het besluit van de 
secretaris-generaal van het Ministerie 
van financHln van 31 juli 1943, geldig ver
klaard bij de besluitwet van 5 mei 1944, 
3 van de Frans-Belgische overeenkomst 
van 16 mei 1931, 1319 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel : 
doordat, na beslist te hebben dat de win
sten welke de personenvennootschappen 
gereserveerd hebben welke belast zijn 
alsof zij aan de vennoten waren uitge
keerd onder het door de besluiten van de 
secretarissen-generaal ingevoerd belasting
stelsel, vanaf dat tijdstip in fiscaal op
zicht dienden te worden aangezien als het 
maatschappeli.ik patrimonium verlaten 
hebbend, het bestreden arrest weigert op 
de effectieve uitkering van die inkomsten 
de regel van drieen, als bepaald bij arti
kel 52 van de samengeschakelde wetten, 
toe te passen, en, op grond van het alge-

en de conclusies van de H. procureur-generaal 
R. Hayoit de 'l'~rmi..,ourt, a.lsdan eerste )l.dvo
caat-generaal; Jo-urn. prat. dr. fisc., 19«1, 
biz. 200). 
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meen beginsel Non. bis in idem, beslist dat 
<:~mwille van de eerste aanslag welke de 
gereserveerde inkomsten ten laste van de 
betrokken vennoot getroffen heeft, een 
tweede aanslag nit aanmerking van de
·zelfcle sommen, in dezelfcle belasting on
mogelijk worclt, al ware het ook voor een 
ancler dienstjaar; dan wanneer het juris
-pruclentieel vaststaat dat de door de oor
logswetgeving gemaakte :fictie van verde
ljng aan de gereserveerde winsten welke 
-daaraan zijn onclerworpen iJi genen dele 
lnm eigen en werkelijk karakter van 
·« niet-uitgekeerde ll inkomsten ten aanzien 
van de andere bepalingen der samenge
-schakelde wetten doet verliezen; dan wan
neer, anderzijds, de toepassing van het 
beginsel Non bis in irlem limitatief gere
geld is door artikel 52 van de samenge
schakelde wetten hetwelk onder meer han
'{lelt over de uitkering van gereserveerde 
.en te voren aangeslagen vennootschapsba
ten, dan wmmeer het hof van beroep mits
dien niet kon weigeren die bepalingen in 
acht te nemen zonder ze meteen te scherr
den ; en dan wanneer, het arrest de be
wijskracht gescllonden heeft van de be
slissing van de directeur van 6 juli 1951 
waarin tekstueel het detail aangehaald is 
van cle aanslagen ten laste van verweer
der in verbreking, welke betrekking heb
ben op de inkomsten van de vennootschap 
bij wijze van enkele geldschieting die tij
dens het boekjaar 1943-1944 zijn gemaakt, 
aldus. willekeurig elementen uit een ge
Techtvaardigcl geheel afzonderend; tweede 
<Jnderdeel, doordat het bestreden arrest 
aanziet als af te trekken van de belast
bare inkomsten van verweerder in verbre
king, bij toepassing van artikel 3 van de 
·overeenkomst van 16 mei 1931, het aandeel 
in het kadastraal inkomen van de fabriek 
welke in Frankrijk gedreven wordt door 
de vennootschap bij wi.ize van enkele geld
schieting << D1m1ont Freres ll :waarin de be
langhebbencle vennoot is, dan wanneer 
bedoeld kadastraal inkomen slechts een 
vermoed inkomen is dat niet werkelijk 
begrepen is onder de aan de vennoten der 
vennootschap-eig·enares uitgekeerde in
komsten, dan wanneer artikel 3 van de 
·overeenkomst van 16 mei 1931 dat inkomen 
slechts bedoelt tot vaststelling van de zet
ting en van de territorialiteit van de op 
de onroerende goederen geheven belasting, 
·en dan wanneer deze belasting niet door 
de litigieuze aanslagen gevestigd is, dan 
wanneer, eindelijk, bedoeld Frans kadas
traal inkomen niet bedoeld is door arti
kel 52, paragraaf 2, van de smnengescha
kelde wetten : 

Over het eerste ondercleel : 
Overwegende dat de algemene verga

-dering 'van de vennootschap bij wijze van 
·enkele geldschieting « Dumont Freres >> 
van 7 december 1944 beslist heeft aan de 

vennoten voor het boekjaar 1943-1944 een 
totaal dividencl van 6.605.198 frank + 
1.260.722 frank toe te kennen en dat, om 
cleze toekenning te verwezenlijken, daar
aan Iiiet enkel de winsten van het boek
jaar zouden worden besteecl doch tevens 
een som van 2.783.768 fr. 67 welke voort
kwam van de winst van het vorig boek
jaar die in de boekhouding der vennoot
schap opgetekend. was onder een Tnbriek 
genaamd « overdracht naar nieuwe reke
ning >>; 

Overwegencle dat laatstaangeduide som 
bij toepassing van artikel 3 van het be
sluit van 2 maart 1942 ten laste van de 
vennoten en onder meer ten laste van ver
weercler, niet werkende vennoot in de ven
nootschap, aangeslagen was geworden 
naar rata van het aantal van zijn aande
len in de vennootschap; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de litigieuze aanslagen vernietigt om de 
reden dat, aangezien -de som van 
2.783.768 fr. 67 integraal van de «over
dracht naar nieuwe rekening >> uit het 
vorige boekjaar voortkwam, zij van de be
lastbare grqndslag niet afgetrokken werd; 

Overwegende dat uit de beslissing van 
de directeur der belastingen blijkt, ener
zijds, dat, tot bepaling van de belastbare 
grondslag in de mobilienbelasting en in de 
nationale crisisbelasting, welke grondslag 
op {le gezamenlijke aan de vennoten uitge
keerde dividenden betrekking had, er 
van dat totaal bedrag der dividenden 
(6.605.198 fr. + 1.260.722 fr.) afgetrokken 
werd : 1 o 821.544 frank; 2° 320.340 frank 
+ 79.471 frank, welke sommen beschouwd 
zijn als « definiti!if >> aangeslagen, en an
derzijrls, tot bepaling van de belastbare 
grondslag wa t betreft verweerder, van 
het aandeel dat hem toekwam in de totale 
som der dividenden - 626.454 frank (deel 
van 6.605.198 frank en van 1.260.722 frank 
+157.427 frank hetwelk met zijn 5.729 aan
delen in de vemwotschap overeenstemt) -
afgetrokken werden de bedragen van : 
1° 76.104 frank (deel van 821.544 fr.), 
2° 29.675 frank+ 7.362 frank (deel van 
320.340 frank en van 79.471 frank) ; 

Overwegende dat de administrati.e, om 
deze aftrekkingen te verrichten, aller
eerst navorste, steunende op de « bijzon
dere rekening >> omschreven in artikel 52, 
paragraaf 6, van de samengeschakelde 
wetten, welk deel van de totale reserve 
die 49.507.654 frank bedroeg, clefinitief be
last was geworden, enerzijds, ten laste 
van de vennootschap en anderzijds ten 
laste van de vennoten; dat zij vervolgens 
onder toepassing van de regel van drieen 
berekende welk deel van de als opgenomen 
in het totaal van 49.507.644 frank be
schouwde som van 2.860.688 frank (de 
juiste, op de reserves gedane afhouding, 
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namelijk 2.783.768 fr. 67 + 96.912 fr. 33) 
definitief aangeslagen was a) ten laste 
van de vennootschap ofwel b) ten laste 
van de vennoten; dat deze berekening als 
uitkomst gaf : a) 821.544 frank en 
b) 320.340 frank en 79.471 frank; 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen, na in tlier voege de belastbare 
grondslag bepaald te hebben door de af
trekking << inkomsten van inkomsten ll te 
doen, de belasting berekende welke op 
deze grondslag verschuldigd was, cloch 
daarvan bij toepassing van artikel 52, 
paragraaf 7, de sommen aftrok van 
13.203 frank en van 1.038 frank welke, 
rekening gehouden met verweerders ann
delen in de vennootschap, de door de ven
nootschap voorlopig betaalde belasting 
vertegenwoorcligen, daar de vennootscllnp 
in het geheel en voorlopig 142.409 frank 
en 11.127 frank betaald had; 

Overwegende dnt, ten einde te beslissen 
dat er aanleiding bestond, - tot het be
palen van het bedrag van de aan alle ven
noten uitgekeerde clividenden dat cliende 
te worden aangeslagen, - om van dat 
bedrag de totale som van 2.783.768 fr. 67 
af te trekken en niet enkel 821.544 frmik 
+ 320.340 frank + 79.471 frank, het arrest 
op drie gromlen steunt : 1° dat de «over
dracht naar nieuwe rekening ll volkomen 
geidentificeerd is; 2° dat krachtens arti
kel 3 van het besluit van 2 maart 1942, 
aangezien voormelcle som beschouwd werd 
als een belastbare winst die aan de aan
deelhouders « toegekend ll is en uitsluitend 
te hunnen laste werd aangeslagen onder 
het vorig clienstjaar, deze som het patri
monium der vennootschap verlaten heeft 
en derhalve !war karakter van reserve 
veri oren heeft; 3° dat de beslissing van 
de algemene vergadering van 7 december 
:j,944 juist de som uit te keren cUe in het 
vorig boekjaar onder de rubriek «over
dracht naar nieuwe rekening ll ingeboekt 
werd, aan de fiscus kan worden tegen
geworpen; 

Dat het hieruit afieidt dat, aangezien 
de belastbare materie ten belope van 
2.783.768 fr. 67 uitsluitend van die over
dracht naar nieuwe rekening voortkomt, 
zij een eerste maal geheel aan de belasting 
'is onderworpen door de aanslag ten laste 
van de vemwten ; 

Overwegende dat het deel van de win
sten van een vennootschap waaraan de 
bestemming, genaamd « overdracht naar 
nieuwe rekening ll, worrlt- gegeven, dat deel 
is dat niet aan de vennoten uitgekeerd 
wordt, dat ter beschikking van de ven
notschap blijft doch waaraan geen defi
nitieve bestemming gegeven is, naardien 
de vennootschap zich het recht voorbe
houdt daarover een nieuwe beslissing te 
treffen, onder meer bij de afsluiting van 
het daaropvolgend boekjaar; 

Overwegende dat de « overdracht naar 
nieuwe rekening ll juridisch een « re
serve ll van de vennootschap uitmaakt. 
hoewel zij voorlopig of « niet geconsoli
deercl ll kan zijn; 

Overwegende dat de enkele cloelen en 
het enkel gevolg van het besluit van 
2 maart 1942 zijn dat, daar de integrali
teit van de winsten der personenvennoot
scha]lpen door dat besluit « beschouwd " 
zijn als ann elke vennoot « uitgekeerd ,, 
de aanslagen hetzij in de mobilH\nbelas
ting, hetzij in de bedrijfsbelasting 
- volgens de door dat besluit gemaakte 
onderscheidingen - op naam van de ven
noot gevestigd worden, niet enkel voor 
de uitgekeerde doch ook voor de « gere
serveerde ll winsten, en dat mitsdien de 
vordering ervan insgelijks ten laste van 
de gemeenschap kan geschieclen; 

Overwegende dat uit bewnst besluit, 
hetwelk mitsclien een afwijking invoert 
van het beginsel cler belastingwet volgens 
hetwelk het natuurlijk of zeclelijk we
zen de belasting verschulcligd is waar
aan het inkomen toegevallen is, welk be
sluit gevolglijk eng client geinterpreteerd, 
niet valt af te leiden dat de aan de ven
noten niet uitgekeerde en in de reserve 
gebrachte winsten juridisch hun karakter 
van reserve zouclen verloren llebben en 
zonclen moeten worden beschouwd als aan 
de vennoten toegevallen bnrgerlijke vrnch
ten; 

Overwegencle dat de omstancligheicl dat 
de in de nit te keren divirlenden begre
pen « overdracht naar nieuwe rekening l> 

« volkomen zou zijn geidentificeercl J> de 
gevolgtrekking niet toelaat dat de belas
tingwet, tothet bepalen vaH de belastbare
grondslag, toestaat van de totale som van 
die clividenden die integrale overdracht 
naar nieuwe rekening als een reeds belast 
inkomen af te trekken ; 

Overwegencle dat immers nit paragra
fen 6, 7 en 8 van artikel 52 van de samen
geschakelde wetten blijkt dat, ingeval er, 
tot bepaling van de op de uitgekeer.cle cli
videnclen verschulcligde belasting rekening· 
client te worden gehouden - hetzij met 
het oog op een aftrekking « inkomen van 
inkomen ll, hetzij met het oog op een af
trekking <c belasting van belasting ll, -

met de in die diviclenden opgenomen re
serves die voordien clefinitief of voorlopig 
waren belast geworden, er enkel acht mag
geslagen worden op de integrale reserve, 
clat wil zeggen op de totale sommen welke
die reserve uibnaken, en niet op een deel 
clier sol11lllen hetwelk bepaald is hetzij 
naargelang van de aard ervan - wette
!ijke reserve, buitengewone reserve, over
dracht naar nieuwe rekening ... - hetzij 
op groncl van de datum der totstanclko
ming ervan; 
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Overwegende derhalve dat de beslis
sing van een algemene vergadering waar
door een ze]l:er deel van de reserve aan de 
nitkering van dividenden wordt besteed, 
in strijd met de wet geen gevolg mag heb
ben op het bepalen van de inkomsten die 
kunnen worden beschouwd als, onder de 
aan de uitkering van die diviclenden be
steele sommen, hetzij definitief ten laste 
van de vennootschap of van de vennoten 
belast, hetzij in hoofde van de vennoot
l;!Chap voorlopig belast; 

Overwegende clerhalve dat het arrest, 
-door de aanslagen in de mobilienbelasting, 
in de nationale crisisbelasting en in de 
aanvullende personele belasting te ver
nietigen, de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen geschonden heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
insgelijks de aanslag in de aanvullende 
personele belasting vernietigt in zover 
niet, naar rata van zijn aandelen in de 
vennootschap, afgetrokken is van de 
belastbare grondslag, over het dienst
jaar 1945 ten laste van verweerder geves
tigd, het cleel begrepen in de totale som 
der door de vennootschap in 1943 uitge
keerde diviclenden, welk deel opgelevercl 
is door de som van 2.782.768 fr. 67, naar
clien deze som volgens het arrest reeds in 
de loop van het vorig jaar ten laste van 
de vennoten integraal is belast; 

Overwegencle echter dat uit de beslis
sing van de directeur der belastingen 
blijkt dat de winsten van de op 31 maart 
l942 en 1943 afgesloten boekjaren welke 
aan de vennoten niet uitgekeerd werden, 
in hoofde van verweerder in die belasting 
niet zijn aangeslagen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdien de bewijskracht van de beslis
sing van de directeur geschonden heeft ; 

Overwegende dat het eerste omlerdeel 
van het middel geg-rond is ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende clat, in zover het middel 

gesteund is op de door de rechter over de 
grond niet vastgestelde feitelijke omstan
{iigheid dat de inkomsten van het in 
Frankrijk gelegen onroerend goed niet 
opnieuw onder .de inkomsten der vennoot
schap voorkomen, het niet ontvankelijk is; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
geenszins beslist dat de in Frankrijk be
laste som van 55.000 frank het niet in Bel
gie mag worden omdat de overeenkomst 
van 16 mei 1931 verbiedt dat inkomsten 
van in Fran:krijk gelegen onroerende 
goederen tegelijk in Frankrijk en in Bel
gie belast worden ; 

Dat het bestreden arrest antwoordend 
op de bij conclusies voorg·ebrachte eis 
welke strekte tot toepassing van arti
kel 52, paragraaf 2, b, van de samenge
schakelde wetten ten aanzien van de in
komsten van het in Frankrijk gelegen 

onroerend goed, naardien Mwuste inkom
sten luidens dat artikel dienen te worden 
beschouwd als « wettelijk vrijgesteld » 
van elke cedulaire belasting in Belgie, 
beslist dat deze eis gegroncl is; 

Overwegende tenslotte clat, zo het door 
de Franse administratie bepaalde kadas
traal inkomen :iliet valt gelijk te stellen 
met het door het bestuur van het kadaster 
in Belgie bepaalde kaclastraal inkomen, 
hetwelk uitdrukkelijk aangecluid is in 
artikel 52, paragraaf 2, a, van de samen
geschakelde wetten, deze omstandigheid 
niet uitsluit dat het bedrag van dat Frans 
kaclastraal inkoinen, wanneer de rechter 
over de groncl in feite acht dat het over
eenstemt met het werkelijk inkomen van 
een in het buitenland gelegen onroerend 
goecl dat in het beginsel belastbaar is bij 
toepassing van artikel 14 van de samen
geschakelcle wetten, van de belastbare in
komsten kan worden afgetrokken bij toe
passing van artikel 52, paragraaf. 2; b, 
der samengeschakelde wetten ; 

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

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, in zover het de litigieuze aanslagen 
vernietigt in de mate dat, om ze te vesti
gen, van de belastbare grondslag het aan
deel van de verzoeker in de soin van 
2.783.768 fr. 67 welke op het boekjaar 1942-
1943 overgedragen is, niet is afgetrokken 
en in zover het de Belgische Staat ver
oorcleelt tot terugbetaling van alle som
men welke op grond van voormelde som 
onverschulcligcl geind werden met de ver
zuiminteressen, en in zover het over cle 
kosten uitspraak doet; beveelt dat mel
ding van onclerhavig ·arrest zal gemaakt 
worden op de kant van cle gecleeltelijk 
vernietigcle beslissing ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt ver
weerder tot clrievierde cler kosten en aan
legger tot het overblijvende vierde ; ver
wijst de alclus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

31 januari 1957. - 1e kamer. - Voorzit
ter, H. Sohier, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. Ve1·slaggever, H. de 
Olippele. Gelijkluidende concl1tsie, 
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
1'. DE BONHOMME, WEDUWE G. DUMONT DE 

CHASSART.) 

'l'WEEDE ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9'7 en 112 van de 
Grondwet, 27, 35, paragraaf 4, 52 en ge
volglijk 42 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld 
bij het besluit van de secretaris-generaal 
van het Ministerie van financien van 
31 juli 1943, geldig verklaard bij de be
sluitwet van 5 mei 1944, 3 en 7 van de 
wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting, samengeschakeld bij het besluit 
van de secretaris-generaal van het Minis
terie van financien van 31 juli 1943, geldig 
verklaard bij de besluitwet van 5 mei 
1944, 3 van de Frans-Belgische overeen
komst van 16 mei 1931, 1319 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat, na 
beslist te hebben dat de winsten welke 
de personenvennootschappen gereserveerd 
hebben maar welke belast zijn alsof zij 
aan de vennoten waren uitgekeerd onder 
het door de besluiten van de secretarissen
generaal ingevoenl belastingstelsel, vanaf 
dat tijdstip in fiscaal opzicht dienden te 
worden aangezien als het maatschappe
lijk patrimonium verlaten hebbend, het 
bestreden arrest weigert op de effectieve 
uitkering van die inkomsten de regel van 
drieen, als bepaald bij artikel 52 van de 
samengeschakelde wetten, toe te passen, 
en, op grond van het algemeen beginsel 
Non bis in idem, beslist dat omwille van 
de eerste aanslag welke de gereserveerde 
inkomsten ten laste van de betrokken ven
noot getroffen lleeft, een tweede aanslag 
nit aanmerking van dezelfde sommen, in 
dezelfde belasting onmogelijk wordt, al 
ware llet ook voor een ander dienstjaar; 
dan wanneer llet jurisprudentieel vast
staat dat de door llet enkel artikel 35, 
paragraaf 4, van voormelde samenge
schakelde wetten gemaakte fictie van ver
deling aan de gereserveerde winsten welke 
daaraan zijn onderworpen in genen dele 
hun eigen en werkelijk karakter van 
« niet-uitgekeerde JJ inkomsten ten aan
zien van de andere bepalingen der samen
geschakelde wetten doet verliezen; dan 
wanneer, anderzijds, de toepassing van 
het beginsel Non bis in idem limitatief 
geregeld is door artikel 52 van de samen
geschakelde wetten hetwelk onder meer 
handelt over de· uitkering van gereser
veerde en te voren aangeslagen vennoot
schapsbaten, dan wanneer het hof van 
beroep mitsdien niet kon weigeren die 
wetsbepaling in acht te nemen zonder ze 
meteen te schenden ; en dan wanneer het 
arrest de bewijskracht geschonden heeft 
van de beslissing van de directeur van 
27 mei 1953 waarin het detail aangehaald 
is van de aanslagen ten laste van verweer
ster in verbreking, welke betrekldng heb
ben op de inkomsten van de vennootschap 
bij wijze van enkele geldscllieting die tij
dens het boekjaar 1943-1944 zijn gemaakt, 

aldus willekeurig elementen uit een ge
rechtvaardigd geheel afzonderend ; 

Overwegende dat de algemene vergade
ring van de vennootscllap bij wijze van 
enkele geldscllieting << Dumon Freres JJ 

van 7 december 1944 beslist heeft aan de 
vennoten voor het boekjaar 1943-1944 een 
totaal dividend van 6.605.198 frank + 
1.260.722 frank toe te kennen en dat, om 
deze toekenning te verwezenlijken, daar
aan niet enkel de winsten van het boek
jaar zouden worden besteed doch even
eens een som van 2.783.768 fr. 67, welke 
voortkwam van de winst van llet vm,ig 
boekjaar die in de boekllouding der ven
nootschap opgetekend was onder een ru
briek genaamd << overdracht naar nieuwe 
rekening JJ ; 

Overwegende dat laatstaangeduide som 
bij toepassing van artikel 3 van het be
sluit van 2 maart 1942 ten laste van de 
vennoten en onder meer ten laste van ver
weerster, niet werkende vennoot in de 
vennootschap, aangeslagen was geworden 
naar rata van llet aantal van haar aan
delen in de vennootscllap; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de litigieuze aanslagen vernietigt om 
de reden dat, aangezien de som van 
2.783.768 fr. 67 integraal van de <<over-, 
dracht naar nieuwe rekening Jl uit het 
vorig boekjaar voortkwam, zij van de 
belastbare grondslag niet afgetrokken 
werd; 

Overwegende dat uit de beslissing van 
de directeur der belastingen en uit de re
gehnatig aan het hof voorgelegde stukken 
blijkt, enerzijds, dat, tot bepaling van de· 
belastbare grondslag in de mobiW:!nbelas
ting en in de nationale crisisbelasting, 
welke grondslag op de gezamenlijke aan 
de vennoten uitgekeerde dividenden be
trekking had, er van dat totaal bedrag 
der dividenden (6.605.198 fr.+1.260.722 fr.) 
afgetrokken werd : 1 o 821.544 frank ; 
2° 320.340 frank + 79.471 frank, we1ke 
sommen beschouwd zijn als << definitief JJ 

aangeslagen, en anderzijds, tot bepaling 
van de belastbare grondslag betreffende 
verweerster, er van het aandeel dat haar 
toekwam in de totale som der dividenden 
- 951.205 frank (deel van 6.605.198 fr. 
+ 1.260.722 fr. + 157.427 fr. hetwelk met 
haar 7.332 aandelen in de vennootschap· 
overeenstemt) - afgetrokken werden de 
bedragen van : 1° 97.398 frank (deel van 
821.544 fr.) ; 2° 47.400 frank (deel van 
320.340 fr. en van 79.471 fr.) ; 

Overwegende dat de administratie, om 
deze aftrekkingen te verrichten, aller
eerst navorste, steunende op de « bijzon
dere rekening JJ omscllreven in artikel 52, 
paragraaf 6, van de samengeschakelde 
wetten, welk deel van de totale reserve, 
die 49.507.654 frank bedroeg, definitief be
last was geworden, enerzijds, ten laste 
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van de vennootschap en anderzijds ten 
laste van de vennoten; dat zij vervolgens 
onder toepassing van de regel van drien 
berekende welk deel van de als opgeno
men in het totaal van 49.507.644 frank 
beschouwde som van 2.860.688 frank (de 
juiste, op de reserves gedane afhouding, 
namelijk 2.783.786 fr. 67 + 96.912 fr. 33) 
definitief aangeslagen was a) ten laste 
van de vennootschap, ofwel b) ten laste 
van de veniloten; dat deze berekening 
als uitkomst gaf : a) 821.544 frank en 
b) 320.340 frank en 79.471 frank; 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen, na in dier voege de belastbare 
grondslag bepaald te hebben door de af
trekking « inkomsten van inkomsten >> te 
doen, de belasting berekencle welke op 
deze grondslag verschuldigd was, doch 
daarvan bij toepassing van artikel 52, pa
ragraaf 7, de sommen aftrok van 16.897 fr. 
€n van 1.329 frank welke, rekening ge
houden met verweersters aandelen in de 
vennootschap, de door de vennootschap 
voorlopig beta:ilde belasting vertegen
woordigen, daar de vennootschap in het 
geheel en voorlopig 142.409 frank en 
1.1.127 frank betaald had; 

Overwegende dat, ten einde te beslissen 
-dat er aanleiding bestond, -tot het bepa
len van het bedrag van de aan alle ven
noten uitgekeerde dividenden dat c1iende 
te worden aangeslagen, - om van dat 
ibedrag de totale som van 2.783.768 fr. 67 
,af te trekken en niet enkel 821.544 frank 
+ 320.340 frank + 79.471 frank, het ar
rest op drie gronden steunt : 1 o dat de 
·<< overdracht naar nieuwe rekening » vol
komen geidentificeerd is; 2° dat krach
tens artikel 3 van het beslnit van 2 maart 
~942, aangezien voormelde som beschouwd 
werd als een belastbare winst die aan de 
aandeelhouders << toegekend » is en uit
sluitend te hunnen laste werd aangesla
gen onder het vorige dienstjaar, deze som 
het patrimonium der vennootschap verla
ten heeft en derhalve haar karakter van 
reserve verloren heeft; 3° dat de be
slissing van de algemene vergadering van' 
7 december 1944 juist de som uit te keren 
die in het vorig boekjaar onder de ru
briek << overdracht naar nieuwe rekening '' 
ingeboekt werd, aan de fiscus lmn worden 
tegengeworpen ; 

Dat het hieruit afleidt dat, aangezien 
de belastbare materie ten belope van 
2.783.768 fr. 67 uitsluitend van die over
dracht naar nieuwe rekening voortkomt, 
:zij een eerste maal geheel aan de beias
ting is onderworpen door de aanslag ten 
laste van de vennoten; 

Overwegende {lat het deel van de win
sten van een vennootschap waaraan de 
bestemming, genaamd « overdracht naar 
nieuwe rekening >> wordt gegeven, dat deel 
is dat niet aan de vennoten uitgekeerd 

wordt, dat ter beschikking van de ven
nootschap blijft doch waaraan geen de
fiiJitieve bestemming gegeven is, naardien 
de vennootschap zich het recht voorbe
houdt daarover een nieuwe beslissing te 
treffen, onder meer bij de afsluiting van 
het daaropvolgend boekjaar; 

Overwegende dat de << overdracht naar 
nieuwe rekening >> juridisch een «reserve >> 
van de vennootschap uitmaakt, hoewel 
zij voorlopig of << niet geconsolideerd >> 
kan zijn; 

Overwegende dat de enkele doelen en 
het enkel gevolg van het besluit van 
2 maart 1942 zijn dat, daar de integraliteit 
van de winsten der personenvennootschap
pen door dat besluit << beschouwd >> zijn als 
aan elke vennoot << uitgekeercl "• de aan
slagen hetzij in de mobilHlnbelasting, 
hetzij in de beclrijfsbelasting - volgens de 
door dat besluit gemaakte onclerscheidin
gen - op naam van de vennoot gevestigd 
worden, niet enkel voor de uitgekeerde 
doch ook voor de << gereserveerde >> win
sten, en dat mitsdien de invordering ervan 
insgelijks ten laste van de gemeenschap 
kan geschieden ; 

Overwegencle dat nit bewust besluit, 
hetwelk mitsdien een afwijking invoert 
van het beginsel der belastingwet volgens 
hetwelk het natuurlijk of zedelijk wezen 
de belasting verschuldigd is waaraan het 
inkomen toegevallen is, welk besluit ge
volglijk eng client geinterpreteerd, niet 
valt af te leiden dat de aan de vennoten 
niet uitgekeerde en in de reserve ge
brachte winsten juridisch hun karakter 
van reserve zouden verloren hebben en 
zouden moeten beschouwd als aan de ven
noten toegevallen burgerlijke vruchten; 

Overwegen{le dat de omstandigheid dat 
de in de uit te keren dividenden begrepen 
<< overdracht maar nieuwe rekening >> 
« volkomen zou zijn geindentificeerd >> de 
gevolgtrekking niet toelaat dat de belas
tingwet, tot het bepalen van de belast
bare grondslag, toestaat van de totale som 
van die clividenden die integrale over
dracht naar nieuwe rekening als een reeds 
belast inkomen af te trekken ; 

Overwegende dat immers uit paragra
fen 6, 7 en 8 van artikel 52 van de samen
geschakelde wetten blijkt dat, ingeval er, 
tot bepaling van de op de uitgekeerde 
dividenden verschulcligde belasting reke
ning client te worden gehouden - hetzij 
met het oog op een aftrekking « inkomen 
van inkomen >>, hetzij met het oog op een 
aftrekking « belasting van belasting >>, -
met de in die dividenclen opgenomen re
serves die voorclien definitief of voorlo
pig waren belast geworden, er enkel acht 
mag geslagen worden op de integrale re
serve, dit wil zeggen op de totale som
men welke die reserve uitmaken, en niet 
op een deel dier sommen hetwelk bepaald 
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is hetzij naargelang van de aard ervan 
wettelijke reserve, buitengewone re

serve, · overdracht .naar nieuwe reke
ning... - hetzij op grond van de datum 
der totstandkoming ervan ; 

Overwegende derhalve dat de beslissing 
van een algemene vergadering waardoor 
€en zeker deel van de reserve aan de uit
kering van dividenden wordt besteed, in 
strijd met de wet geen gevolg mag heb
ben op het bepalen van de inkomsten die 
ktinnen worden beschouwd als onder de 
aan de uitkering van die clividenden be
steele sommen, hetzij definitief ten laste 
van de vennootschap of van {le vennoten 
belast, hetzij in hoofde van de vennoot
.schap voorlopig belast; 

Overwegende clerhalve dat het arrest, 
door de aanslagen in de mobilH~nbelasting, 
in de nationale crisisbelasting en in de 
aanvullende personele belasting te vernie
tigen, de in het middel ingeroepen wets
bepalingen geschonden heeft; 

Overwegende dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het de litigieuze aan
slagen vernietigt in de mate dat, om ze te 
vestigen, van de belastbare grondslag het 
aandeel van de verzoekster in de som van 
2.783.768 fr. 67 welke op het boekjaar 1942-
1943 overgedragen is, niet is afgetrokken 
€ll in zover het de Belgische Staat ver
<Jordeelt tot terugbetaling van alle som
men welke op grond van voormelde som 
onverschuldigd geind werden met de ver
:zuiminteressen, en in zover het over de 
kosten uitspraak doet; beveelt clat mel. 
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwerpt de voor
ziening voor llet overige; veroordeelt ver
weerster tot de lwsten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

31 jannari 1957. - 1" kamer. - V001'
zittm·, H. Sohier, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Olippele. Gelij kl!ticlende conclttsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

l" KAMER.--'- 31 januari 1957 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. ~ 
ZAREN VAN RECH'l'S'l'REERSE BELAS1'INGEN. -
AANDUIDING VAN DE GESCHONDEN WE'l'TEN. -
AANDUIDING VAN :f.'ftN WETSBEPALING DIE GE
SCHONDEN WERD, INDIEN RET l\IIDDEL GE
GROND IS. - l\!IIDDEL ONTVANRELIJR OF
SCHOON HE'l' NIET ALLE GESCHONDEN WETS-
11EPALINGEN AAl\'DUIDT, 

2° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
l.VIOBILIENBELASTING. - WE'l' VAN 20 AUGUS
TUS 1947, AR'l'IRELEN 9 EN 55, PARA
GRAAF 1, LITI'ERA d, WAARBIJ RET -DEDRAG 
VAN DE UOBILIENBELASTING OP DE INROMSTEN 
UIT AANDELEN MET 'l'ERUGWERKENDE KRACH1' 
WERD VERHOOGD. - WET DIE DE ARTIKE
LEN 14, PARAGRAAF 2, EN 20, PARAGRAAF 2, 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE1"rEN NIE'l' 

HEEFT GEWIJZIGD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
l\1:0BILIENBELASTING. -RECHT YOOR DE VEN
NOO'l'SCHA,P DIE TOT BETALING VAN DE BELAS
'l'ING OP DE INKOMSTEN UIT AANDELEN GEHOU
DEN IS, DIE BELASTING VAN DE BELASTBARE IN
KOMSTEN AI1~ 'l'E RODDEN OF LATER DE 1'ERUG

BETALING ERYAN TE ElSEN VAN DEGENEN DIF. 
Ell HE1' VOOHDEEL VAN GEHAD HEBBEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
1\fOBILIENBELASTING. - AR'l'IKEL 14, PARA
GRAAF 2, VAN DE SAJ\IENGESCHA'KELDE WETTEN. 
- VOORW,\ARDEN YAN DE TOEPASSING ER VAl\". 

5° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
1\fOBILIENBELAS'l'ING. - ARTIREL 14, PARA
GRAAF 2, VAN DE SAMENGESCHARELDE WETTEN. 
- 0P DE ADMINIS'l'RATIE RUSTEND BEWI,JS. 
- Tor~PASSING. 

1° In zalcen van rechtstreekse belastingen 
volstaat het rZat de voo1·ziening een van 
de wetsbepal-ingen aqndu.iclt, die ge
schonclen Z01tden zijn, indien de grief 
gegrond is (1). (Wet van 6 september 
1895, artikel 14, vervangen bij artikel 1 
van lie wet van 23 juli 1953.) 

2° De wet van 20 angust·us 191/1, waarvan 
cle a1·tilcelen 9 en 55, 1Jaragraaf 1, lit
tara d, het bedrn_q van de mobilienbe
l.asti.ng met tet·ng-werlcende lcraoht heb
lien ve1·hoogd, heett de artikelen 14, pa-
1·ag1·aat 2, en 20, paragraaf 2, van de 
samengeschakelcle wetten betrejJende de 
inlcomstenbelast-ingen niet ge-wi.jzigd (2). 

3° De vennootschap op aanclelen, die tot 
betaling geho!tclen is van cle mo biliiJn
belasting versoh!tldiucl ov de inkomsten 
11it aandelen, is uerechtigd het bedrag 
van de belast-ing van de belastba1·e in
lcomsten at te ho!tden of van de aan
aeelhouders latm· de terugbetaling er 
van te e-isen. (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 20, par. 2.) 

(1) Verbr., 31 januari 1956 (A•·•·. Verbr., 
1956, biz. 436; B"ll. en PAsrc., 1956, I, 561) ; 
de nota's 1 onder verbr., 17 october 1950 en 
29 mei 1951 in Bull. en PAsrc., 1951, I, 73 en 
658 (A1·r. Ve1·br., 1951, biz. 61 en 566). 

(2) Raadpl. verbr., 27 september 1955 (Arr. 
Ve7"b1"., 1956, biz. 418; Hull. en PASIC., 1956, I, 
60). 
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4° Opdat een ·vennootsohap, die de mobi
lienbelasting op de in7comsten uit aan
delen versohuldigd is, er toe gehouden 
zij die belasting te betalen, berekend 
op het bedrag van die in7comsten ver
hoogd met het bedrag van de belasting, 
dient de administraUe te bewijzen dat 
de vennootsohap de verplichting op zioh 
genomen had zelf de belasting ter ont
last·ing van de aandeelhouders te dra
gen. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 14, 
par. 2, en 20, par. 2.) 

5° De rechter die zioh er toe beperkt er 
op te wijzen dat een vennootsohap op 
aandelen, die de mobilienbelasting op 
de in7comsten uit aandelen ve1·sohuldigd 
is, niet bew·ijst enige maatregel gena
men te he,bben die valt aan te zien als 
een bewijs van haar voornemen niet 
zelf die belasUng ter ontlasting van de 
aandeelho·udeTs te dTa,qen, stelt de voor-

. waarden tot toepassing van artikel 14, 
paragraaf 2, van de samengesohakelde 
·wetten betreffende. de inkon~stenbelas
t'ingen niet wettelij7c vast, daar ove·r
eenT•omsUg de VOOI'Waarden vereist is 
dat de (Ldm·inistratie bewij'st dat (le ven
nootsohap de verb'intenis aangegaan 
had de betaling van de belasting, te1· 
ontlasUng van de aandeelhoudm·s te 
drag en (1). 

(N. v. « E'l'ABLlSSEMEN'rs n·'AoUS'l' I"RERlcS », 
'f. BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FIN~NCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, 1", 3, 2°, 14, inzonderheid 
14, paragraaf 1, 1 o, en 14, paragraaf 2, 
15, inzonderheid 15, paragraaf 1, 20, in
zonderheid 20, paragraaf 1, en 20, para
graaf 2, 21, 34, inzonderheid 34, para
graaf 1, 1°, 55, inzonderheicl 55, para
graaf 1, en laatste lid, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het koninklijk besluit 
van 12 september 1936, bij de besluiten 
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en, voor 
zoveel als nodig, van dezelfde wetten, sa
mengeschakelcl bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 19·48, 9, inzonclerheid 
9, paragraaf 1, en 55, inzonderheid 55, 
paragraaf 1, littera d, van de wet van 
20 augustus 1947, waarbij wijzigingen 
worden gebracht aan de wetten en beslui-

(1) Raadpl. verbr., 27 seplember 1955 (AlT. 
Verb·r., 1956, blz. •18; Bull. en PASIC., 1956, I, 
60). 

ten betreffencle de inkomstenbelastingen 
en de nationale crisisbelasting, doordat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben clat de door aanlegster toegekende· 
en betaalbaar gestelcle cliviclenclen bruto
clividenclen w!lren waarop aanlegster de 
mobilienbelasting, verschuldigcl tegen 
15 t. h., afgehouclen en betaalcl had, des
onclanks beslist clat de aclministratie te
recht, bij toepassing van artikel 14, pa
ragraaf 2, van de samengeschakelde wet
ten, de litigieuze aanslag berekencl heeft 
door bij bet beclrag cler inkomsten het 
supplement van 15 t. h. mobilienbelasting 
te voegen, hetwelk door aanlegster be
taald was krachtens artikel 9, para
graaf 1, van de wet van 20 augustus 1947, 
1 o clan wanneer luiclens artikel 21 van de 
samengeschakelcle wetten, de toekenning 
of de betaalbaarstelling van de inkomsten 
het verschulcligcl zijn van de mobilienbe
lasting meclebrengt, clan wanneer bet dus 
op dat tijdstip is dat de sameilstelling 
van de belastbare inkomsten client te wor
den beoordeeld, onder meer naar gelang 
de belastingschuldige vennootschap aldan 
niet de afhouding van de op hetzelfde 
tijdstip verschulcligde belasting verricht 
heeft, zonder dat het feit dat bij een na
dien afgekondigde wet een bijkomende 
belasting ingevoerd is daaraan iets af
doet; 2° en dan wanneer, aangezien het 
besliste divldend een bruto-clividend is, 
artikel 14, paragraaf 2, van de samenge
schakelde wetten enkel toepasselijk zou 
wezen inclien de vennootschap de verbin
tenis aangegaan had de bijkomemle mo
bilienbelasting te dragen dan wanneer het 
arrest het bewijs van het niet-bestaan 
van een beslissing in die zin ten laste van 
aanlegster wil leggen, doch het tegenbe
wijs op de administratie rustte, en dit 
bewijs enkel kan blijken uit de omstan
digheid dat aanlegster in feite de bijko
mende belasting betaald heeft : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegcle stukken blijkt dat de aanleg
gende vennootschap, ter voldoening aan 
een beslissing van de algemene vergade
ring der aandeellwuders van17 april1947, 
op 1 mei 1947 een bruto-dividend van 
8.000.000 frank betaalbaar gesteld heeft 
voor het boekjaar 1946, en bij de bron 
op <lit bruto-dividend de som van 
1.200.000 frank afgehonden heeft, welke 

·· het bedrag van de mobilienbelasting tegeu 
15 t. h. vertegenwoordigt; 

Overwegende dat, omdat de wet van 
20 augustus 1947 het bedrag der mobilien
belasting op de inkomsten uit aandelen 
met terugwerkencle kracht van 15 t .. h. 
op 30 t. h. gebracht had aanlegster een 
aanvullende belasting van 1.200.000 frank 
betaald lweft zonder dat zij clit bedrag 
uit de reeds aan de aancleelhouders uit
gekeercle clividenden teruggenomen heeft; 
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Overwegende dat de administratie het 
bedrag van die aanvullende belasting ge
wijzigd heeft met inachtneming van het 
aan de aandeelhouders op 1 mei 1947 uit
gekeerde netto-dividend, verhoogd met de 
door dezen niet gekweten belasting, zulks 
bij toepassing van artikel 14, paragraaf 2, 
van de samengeschakelde wetten; dat de 
provinciale directeur der directe belastin
gen de reclamatie van aanlegster ver
wierp, en dat deze beslissing door het be
streden arrest bevestigd is; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder voorgesteld tegen 
het tweede onderdeel van het middel en 
hieruit afgeleid dat aanlegster, welke aan 
het arrest verwijt de bewijslast omgelegd 
te hebben, nagelaten heeft schending van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
te doen gelden : 

Overwegende dat het middel schending 
doet gelden van het laatste lid van arti
kel 55, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten, welke bepaling de last van 
het bewijs regelt ter zake van inkomsten
belastingen ingeval van wijziging van het 
bedrag der aangegeven inkomsten; dat 
aanlegster niet verplicht was bovendien 
het middel te steunen op schending van 
artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek; 

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

Over ue verenigde onderdelen van het 
middel : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 20, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten, de vennootschap de mobi
IHlnbelasting op inkomsten uit aandelen, 
dit wil zeggen op de bruto-inkomsten bij 
toepassing van artikel 14, paragraaf 1, 
en eventueel van artikel 14, paragraaf 2, 
verschuldigd is, en dat zij, volgens para
graaf 2 van vo01·meld artikel 20 de belas

. ting op de belastbare inkomsten mag af
houden, hetgeen i_n dat geval bruto-in
komsten waarvan de belasting deel uit
niaakt impliceert; 

Overwegende dat de wet van 20 au
gustus 1947 waarbij met terugwerkende 
kracht de mobilHlnbelasting o:p de inkom
sten nit aandelen is verhoogd, geen wij
ziging toegebracht heeft aan de boven
aangehaalde bej)alingen van de samenge
scbakelde wetten; dat derhalve artikel14; 
paragraaf 2, toepasselijk is wanneer de 
recbter over de grond de verbintenis van 
de belastingschuldige vennootschap vast
stelt het supplement van mobilHlnbelas
ting ter outlasting van de aandeelhouders 
te dragen; dat dergelijke verbintenis voor 
de vennootschap verzaking ervan mede
brengt zich te beroepen op de haar bij 
artlkel 20, paragraaf 2, van de samenge
schakelUe wetten verleende faculteit en 
gevolglijk verzaking van het recht dat zij 

in beginsel behoudt, van de aandeelhou
ders terugbetaling te eisen van de ten 
dele niet verschuldigde som welke zij als 
dividenden ontvangen hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de aanleggende vennoot
schap het litigieuze belastingsupplement 
te haren laste genomen heeft ; 

Overwegende echter dat het arrest deze 
vaststelling gedaan heeft op de grond 
<< dat de verzoekende vennootschap niet 
bewijst . . . enige maatregel genom en te 
hebben die valt aan te zien als een bewijs 
van haar voornemen niet zelf het liti
gieuze belastingsupplement te kwijten »; 

Overwegende dat, aangezien de admi
nistratie de wijziging van de door de aan
leggende vennootschap aangegeven inkom
sten verricht had, het op haar rustte te 
bewijzen dat de vennootschap de verbin
tenis aangegaan had het supplement van 
mobiliilnbelasting te kwijten, dit de voor
waarde zijnde voor toepassing van arti
kel 14, paragraaf 2, van de samengescha
kelde wetten; dat het arrest, door deze 
bewijslast op aanlegger te leggen, het in 
het middel ingeroepen artikel 55, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
geschonden heeft; 

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

31 januari 1957. - 1• kamer. - Voor-
- zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux 
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende con
cl?tsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. de Mey (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

l" KAMER.- 31 januari 1957 

VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- ZAKEN 
VAN RECHTSTREEKSE BELASTINGEN. - AAN
SLAG VAN AMBTSWEGE. - AFLEIDING DOOR DE 
RECHTER VAN FErl'EN DIE SOUVEREIN DOOR 
HEM VASTGESTELD WERDEN. - 00N1'ROLE 
VAN HET HOF. 

Wanneer het hof van beroep, uitspraak 
doende over een beroev in,qesteld tegen 
een beslissing van de directeur der 
rechtstreelcse belastingen, door een be
lastingschttldige, die regelmatig van 
ambtswege aangeslagen is, op feiten ue
wezen heeft waarop de administratie 
gesteund heett om de belastbare urond-
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slag te bepalen en dftarwit afgele-id heeft 
dat die strondslag n-iet -1-llillelceqt,rig wenl 
bepaald, oefent het hof z-i:in cont,role ten 
einde na te gaan of cle aldu-s vastge
stelde feUen cl:ie aj'lehling Twnclen ,·echt
qma-rdigen (1) (2). 

(DELCROIX, T. BELGlSCHE S'l'AA'J', 
MINISTER VAN FINANCJEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 october 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het midclel, afgeleicl nit de scherr
cling van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 92 en fl5 van de wet van 28 au
gustus 1921, 14 en 16 van de wet van 4 juli 
1930, 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, door
ua t het bestreclen arrest beslist cla t de 
ten laste van aanlegger gevestigcle aan
slagen in de taxe op het spel en cle wed
clenschappen niet willekeurig zijn en clat 
hij, na van ambtswege te zijn aangesla
gen, het bewijs van het juiste bedrag der 
belastbare inkomsten noch bijgebracht, 
noch aangeboclen heeft, clan wanneer, 
aang·ezien het bedrag der aanslagen ont
vangsten in cle loop van honderden dagen 
geleidelijk ingebeurd werd, het niet uit 
een enkele vaststelling mag worden afge
leicl, en dan wanneer cle periocle waarover 
aanlegger beclrijvig is geweest alsmecle 
het beclrag der aanvaarcle weclclenschap
pen uit de verklaringen van de verbali
santen niet kunnen afgeleicl worden : 

Overwegenue dat aanlegger het recht 
van de administratie niet betwist hem op 
basis van het vermoedelijk bedrag van 
zijn inlwmsten van ambtswege aan te 
slaan; 

Overwegencle dat de bestreclen beslis
sing erop wijst enerzijds, dat een ont
vangst van 2.000 frank per dag zoncler 
willekeur kon vermoed worden om. de re
den dat, op 26 maart 1H53, toen vier van 
de zes wedrennen van die dag waren ge-

-lopen, aanlegger reeds een ontvangst van 
1.565 frank -gemaakt had; anclerzijds dat, 
volgens de uitgevoerde bewakingen, de 
door aanlegger aanvaarde weddenschap
pen plaats hadclen van 1!J maart 1951 tot 
26 maart 1H53, en niet slechts van sep
tember 1H52 tot 26 maart 1953, zoals aan-

(1} Verbr., 23 october 1956 (mpra, blz. 112!; 
B-ull. en PAsrc., 1957, I, 181); raaclpl. verbr., 
25 juni 19'56 (B<tll. en PASIC., 1956, I, 1185) ; de 
noLa 1 onder verbr., 5 april 1956 (An·. Verbr., 
1956, blz. 633; Bu-ll. en. PASIC., 1956, I, 809). 

legger staande houdt; anderzijds nog clat. 
de belastbare bedragen op voormelcle ba
sissen gevestigd zijn volgens het aantal 
wedrendagen der besproken periodes en 
het aantal wedrennen op llet 11rogramma 
van elke wedrenclag ; 

Overwegemle dat het hof van beroep 
op grond van cleze feitelijke vaststellin
gen wetteli.ik kon lleslissen dat geen grief 
van willekeurigheill aan de alclus geves
tigde aanslagen toegestuurd kan worden; 

Overwegende dat het llof, na vastge
steld te llebben llat aanlegger, clie van. 
ambtswege was aangeslage.n, het hewijs 
van llet juiste lledrag zijner inkomsten 
noch bijbracht nocl1 aanbooll, bij toepas
sing van artikel 56 van de samc~ngesclla
kelcle wetten diende te heslissen dat het 
beroep niet gegroml was; 

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

31 j;pmari 1957. - 1• kamer. - Voor
zitte-r,, H. Sollier, raadsl!eer waarnemencl 
voor.zitter. - VeTslCLggever, H. Neveu. -
Gelijlcltt-·iclenrle concl-nsie, H. F. Dumon, 
aflvocaat-generaal. - Ple-ite,r, H. Van 
Leynseele. 

lc KAMER. - 1 fehruari 1957 

1° BEWIJS. - BURGERLI.JKE ZAXEN. 
BEWI-JSKRACII'l' VAN DE AKTEN. -, JYIISSIH;. 
- BEOOR-DELING DOOR DE RECH'l'EH. - lN
'l'ERPRE'l'A'l'IE GES'fEUND OP DE BEWOOUDINGEN 
VAN DE BRIEF EN OP EX'l'RINSIEKE ELEMEN
'fEN. - GEMO'l'IVEERDE UITLEGGING DIE VER
ENIGBAAR IS ME'l' DE BEWOORDINGEN VAN DE 
BUIEF. - GEEN SCHENDING VAN DE BEWT,JS
KRACH'l' VAN DIE AK'l'E, 

2° BETALING. - BETALING GEDAAN MN 
IEMAND DIE NIE'f GEMACH'fiGD WEUD 0111 VOOR 
DE SCHULDEISER 'l'E ON'l'VANGEN. - BE'l'ALING 
NIE'fiG. - BEKRACH'l'IGING DOOU DE SCHUl,D
ElSim. - GELDIG WORDEN VAN DE BETALING. 

3° RECH'l'BANKEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN,. - RECH'l' OM DE DOOR DE PARTIJEN 
YOOHGES'l'ELDE 1\UDDELEN AMBTSHALVE AAN 'l'E 
VULLJC'i. - GRENZ~;N VAN DA'f RECH'l'. 

1 o Sche-ndt niet lle bew-ijslcracht van een 
1m:ssive lle ,rechte1·, cl-ie e1· een ,qemot-i
vee-rcle 'ltitlegging v1m geeft, tvellce ver
e-n-igbna-r is met cle be'!Voonlingen van 
lle b-rief, ctl steunt hij oolc, '!VegenN de 

(2) Omtrent het recht voor de regelma,tig 
"an ambtswege aangeslagen belastingschuldige 
om te bewijzen dat de belastbare grondslag 
willekeurig werd vastgesteld, raadpl. verbr ., 
29 mei 19-56 (B-u-ll. en PASIC., 1956, I, 1036). 
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onduidelijlcheid er ·van, op ewtrinsielce 
element en (1) . 

2o De zelfs stilzwijgende belcrachtiging 
door de schttldeise-r van de betalin,q ge
daan aan iemand, 1lie zondet· macht is 
om voor hem te o·ntvangen, maakt de 
aanvanlcelijlc niet-i,qe betaling gel,dig. 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1239.) 

3o De rechter sclwndt niet de bewijs
lcracht van de dagvaard·in[l en van de 
conclusies, door de door de partijen 
voorgestelde middelen ambtshalve aan 
te vullen, zo hi.i en/eel stennt op aan 
zijn oordeel regelmaUg ovm·gelegde fei
ten, en zo hij noch de oorzaalc, noch het 
voorwerp van de eis wi.izigt (2). (Im
pliciete oplossing.) 

(P. V. B. A. FIBROSAC, 
'J'. D'HONDT EN GILBERT.) 

ARRES'f. 

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 1134, 1135, 
1165, 1234, 1239, 1273, 1274, 1275, 1277, 1315, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest de eerste verweerder 
van zijn schuld jegens de aanlegster be
vrijd verklaard heeft, alhoewel hij doet 
blijken noch van de betaling noch van de 
beweerde schuldvernieuwing welke het 
tenietgaan van zijn verbintenis zou te
weeggebracht hebben (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1234, 1239, 1273, 1274, 
1275, 1277 en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), en, om 
toch tot de bevl'ijding van de eerste ver
weerder te besluiten, als een betaling 
heeft aangezien de overhandiging van het 
bedrag der schuld aan de tweede verweer
<ler 2;0nder macht om voor de aanlegster 
te ontvangen, onder voorwendsel dat de 
t;erste verweerder bij zijn brief dd. 10 fe
bruari 1948 de aanlegster ervan zou ver
wittigd hebben dat hj_j zijn schuld « ge
kweten ll had in de handen van de tweede 
verweerder, dat deze laatste bij brief del. 
:) maart 1948 bevestigd heeft de gelden te 
hebben ontvangen en ze ter beschikking 
te houden van de aanlegster en dat deze 

(1) Verbr., 16 november 1953 (A,.,.. Ye1'b1·., 
1954, blz. 171; Bull_ en PASIC., 1954, I, 196, 
met de nota 1, biz. 197) ; 26 april 1956 (A1'1·. 
Viwb1·., 1956, biz. 713; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 903). 

(2). Verbr., 5 october 1956 (Bull. en PAsrc., 
191i7, I, 95). 

VERBR., 1957. - 27 

laatste, door haar lang stilzwijgen en 
niet-handelen nadat zij de brieven had 
ontvangen, de in handen van de tweede 
verweerder zogezegde gedane betaling 
zou bekrachtigd hebben, clan wanneer de 
niet dubbelzinnige woorden van de brief 
cld. 10 februari 1948 geen « betaling ll in 
handen van -de tweede verweerder aan
duiden, doch een overhandiging van gel
den met opdracht ze ter beschikking te 
houden van de aanlegster 11 apres paie
ment et expeditions ll, wat niet kan ver
staan worden tenzij als een lastgeving 
om te betalen, zodat de vermoede be
krachtiging slechts kan betrekking gehad 
hebben op de aldus omschreven verrich
ting; en doordat aldus de beslissing op 
de schending steunt van het geloof dat 
aan de brief del. 10 februari 1948 client 
gehecht en niet wettelijk gerechtvaardigd 
is (schending van de artikelen 1134, 1135, 
1165, 1234, 1239, 1315, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat het middel aan het 
arrest verwijt ·de bewijskracht van een 
brief, op 10 februari 1948 door eerste ver
weerder aan de aanleggencle vennootschap 
gericht, geschonden te hebben door uit die 
brief. af te leiden dat eerste verweerder, 
toen hij ten bate van het krediet van de 
rekening van tweede verweerder een som 
van 125.000 frank stortte, dit gedaan had 
met het cloel de schuld te kwijten welke 
hij aangegaan had jegE>ns aanlegster die 
de betaling bekrachtigde; 

Overwegende dat bewuste brief, waar
van de tekst in het arrest is aangehaald, 
vermeldt dat de storting plaats zal hebben 
<! en couverture ll van het door eerste ver
weerder aan aanlegster verschuldigde 
commissieloon en haar in kennis ervan 
stelt clat een afschrift van dat schrijven 
aan tweede verweercler toegezonden 
wordt, « afin qu'il tienne ces sommes a 
votre - dit is aanlegster - pleine et en
tiere disposition apres payement et expe
ditions ll ; 

Overwegencle dat het arrest dit stuk 
niet enkelTiitlegt aan de hand van de erin 
gebruikte bewoordingen, doch ook, ener
zijds, door aanvoering van een andere 

, brief, gedagtekend 5 maa-rt 1948 en uit
gaancle van tweede verweerder, waai·
door aan aanlegster aangekondigd werd 
dat de gelclen te hare1~ beschikking wer
den gehouden en, anclerzijds, door een 
arg·ument te trekken uit de llandelwijze 
van aanlegster die tegen ue medeclelingen 
geen protest aantekende en twee en een 
half jaar lang niet handelde, uit die geza
menlijke elementen af!eidend dat aanleg
ster de betaling, welke aldus door eerste 
verweerder in handen van tweecle ver
weercler VE'lTicht werd, bekrachtigde; 

----------. , 
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Overwegende dat die gemotiveerde nit
legging, die niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen van de door eerste ver
weerder geschreven brief, souverein is en 
buiten de toezichtsbevoegdheid van het 
hof; 

Overwegencle, tenslotte, dat waar het 
beslist dat aanlegster de verricllte beta
ling bekrachtigd had, hoewel vaststellend 
dat het bewijs dat zij aan tweede ver
weerder de macht zou hebben verleend 
voor haar rekening die betaling te ont
vangen niet bijgebracht was, het arrest 
geen tegenstrijcligheid inhoudt en het in 
het middel ingeroepen artikel 1239 van 
het Burgerlijk Wetboek juist toepast; 

Dat immers door de zelfs stilzwijgende 
bekrachtiging door de schuldeiser, de aan
vankelijk nietige betaling, gedaan aan 
een andere persoon dan de schuldeiser, 
geldig wordt ; 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 6, 1107, 1134, 
1135, 1234, 1239, 1315, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, van arti
kel 97 van de Gronclwet, van het gerech
telijk contract en van het geloof dat 
client gehecht aan de akten die dat con
tract bevatten, doordat het bestreden ar
rest de vordering van de aanlegster niet 
gegrond verklaarcl heeft om de reden, 
van ambtswege aangevuld, dat de aan
legster de betaling zou bekrachtigd heb
ben welke, naar beweerd wordt, door de 
eerste verweerder gedaan werd in de han
den van de tweede die de macht niet had · 
om voor de aanlegster te ontvangen, {lan 
wanneer dat miclclel vreemcl is aan de 
openbare orde en door de partijen voor de 
rec)lters over de gr.ond niet besproken 
werd, {laar net .n.iet ·.werd voorgesteld door 
de ·eerste verweerder die het feit moest 
bewijzen welk het te niet gaan van zijn 
verbiq.tenis teweeggebracht heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat eerste ver-
, weerder in zijn v66r het hof van beroep 

genomen conclnsies deed gelden dat hij de 
som van 125.000 fr. gestort had «en con
verture/ ll van zijn deelneming in de ver
koop boven de waarde welke werd beko
men bij de verhandeling van. 50.000 zak
ken voor suiker, deze som op de rekening 
:van tweede verweerder gecrediteerd 
zijmle, gezien de omnogelijkheid ze 
rechtstreeks aan aanlegster te storten oin · 
reden van de toentertijd vigerende regle
mentering op de vreemde deviezen ; 

Dat hij anderzijds de instemming van 
aanlegster met de aldns verrichte beta
ling deed gelden, welke instemming bleek 
nit het niet-protesteren van aanlegster en 
nit haar niet-optreden twee en een half 
jaar lang; 

Overwegende dat eerste verweerder 
daarnit afieidde dat zijn verbintenis je
gens aanlegster teniet was gegaan; dat, 
alhoewel hij enkel expliciet het . teniet
gaan door schnldvernienwing inriep, hij 
zijn rechtsargumentatie enkel op dit punt 
niteenzette, hij zich evenwel impliciet 
doch zeker op een andere wijze van te
nietgaan zijner verbintenis beriep : de be
taling aan een derde en de bekrachtiging 
van die betaling door aanlegster overeen
komstig artikelen 1235 en 1239 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

.Dat het arrest dienvolgens, door op die 
betaling en op de bekrachtiging ervan te 
sti:mnen, geen der in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

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

ning; veroorcleelt aanlegster tot de kosten. 

1 februari 1957. - 1° lmmer. - VooT
zitte!·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeveT, H. Bayot. - GeUjlcluidende 
concl1t8if!, H. Paul Mahanx, advocaat
generaal. - PleiteTs, HH. De Bruyn en 
Van Ryn. 

l e KAMER. - 1 februari 1957 

fo · VERBREKING. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJRE ZAKEN. - MATERIELE VERGIS
SING IN DE BESTREDEN BESLISSING. - RECHT 
VOOR HET HOF DEZE TE VERBETEREN. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- 00NCLUSIES. - 0VERWEGINGEN WAARUrl' 
DE CONCLUDERENDE PAR'l'IJ GEEN JURIDISCHE 
GEVOLGTREKKING AFLEIDT. - DE RECHTER 
NIE'l' GEHOUDEN ER OP TE ANTWOORDEN. 

3° EOHTSOHEIDING EN .SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - BELEDIGINGEN 
VAN ERGEN AARD.- BEGRIP. -IN OVERWE
GING TE NEMEN ELEMENTEN. 

1° Het oehoort het hot, V001' dfJ beooT
deUng van een cassatiemiddel, een ma
terWle ve1·gissing te verbeteTen wellcc 
dooT de rechter in het ovstellen van de 
motieven van zijn bes-lissing begaan 
we!'ll, en het lclaarblijlwnd telco1·t van 
een term aan te vullen, wanneer die 
vergissing en dat te lcort duidelijlc uit 
de context van de beslissing blijlct (1). 

2° De 1·echte1· is er niet toe gehouden te 
antwo011den 01J . de ovenvegingen van d<' 

(1) Verbr., 24 februari 1956 (Bull. en PASIC., 
1956, I, 659). Vergel., in strafzaken, verbr., 
2 september 1955 (Bull. en PAsrc., 1955; I, 1273) 
en, in fiscale zaken, verbr., 24 januari 195(> 
(Bull. en PASIC., 1!!56, I, 524). 
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. concl.usies waaruU de .concluderende 
partij ueen juridische gevolgtrelclcing at
leidt (1). 

3" Het beled·igend Tcaralcter van de gedra
. ging ·van een echtuenoot en de zwaar
Wichtiuheid van dit kamlcte1· Tcmtnen 
niet uitslttitend af.qeleid worden u.it een 
intrinsielce telcortlcoming aan cle pUch
ten uit het hH.weUjlc ontstaa;n, maa1· 
dienen · beoorcleeld te wo1·den, uelet op 
al de omstandiuheclen eigen aan de zaak 
en op het inzioht om te beledigen het
wellc de omstancligheden gebetwlijlc la
ten uitsohijnen; die beoordeling ntst in 
teite (2). (Burg. Wetb., art. 231 en 306.) 

(H ... , T. 0 .... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 11 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 231, 236, 306, 
307, 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 252, 255, 256 en 
875 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de scheiding 
van tafel en bed tegen eiser uitspreekt 
om redenen van beledigingen van ergen 
aard, namelijk : 1 o « dat in casu als een 
zware . belediging moet aanzien worden 
het feit van H... die, niettegenstaande 
het geneeskundig vaststond na een onder
zoek door dokter V ... in augustus 1949 
dat de niet-voltooiing van het huwelijk 
niet te wijten was, herhaaldelijk dit ver
wijt· :aan zijn vrouw maakte, .onder meer 
in het rekwest dd. 24 september 1949, 
strekkende tot echtscheiding en in het 
rekwest dd. 10 november 1951 strekken
de tot scheiding van tafel en bed; dat 
het beledigend karakter van deze han
detwij7.e des te grover was dat geinti
meerde moest weten dat hij het was die 
tot geslachtsve:d~:eer ongeschikt was )) ·; 
2° dat uit de e1lkwesten « gebleken is daf 
H... zijn. · vtouw de nodige gelden voor 
de normale uitgaven niet ter hand stel
ue en dat de moeder van appellante 
haar nog geld Uet geworden omdat ze in 
nood verkeerde )), en dat << vaststaat dat 
geintimeerde zonder aanneembare redenen 
de leiding van de clagelijkse huishouding, 

(1) Verbr., 10 december 1954 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 357); 11 juni 1956 (A1·r. Verbr., 1956, 
biz. 851; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1090) en 29 oc
tober 1956 (sup•·a, biz. 135; Bull. en PAsrc., 
1957, I, 213). 

(2) Raadpl. DE PAGE, bd. I, nrs 866 en 869, 

die normaal door de vrouw waargenomen 
wordt, aan zijn echtgenote ontnomen 
heeft, hiermede zijn minachting jegeus 
haar betuigend )}, clan wanneer : 1° het !J.l'
rest vaststelt dat de deskundigen die par
tijen onclerzocht hebben zich op dubita
tieve wijze uitclrukken en slechts verkla
ren dat eiser, << zeer waarschijnlijk )) 
physiologisch ongeschikt is, wat het hof 
niet toeliet te verklaren clat eiser << tot 
geslachtsverkeer ongeschikt was )) en het 
moest weten, om het feit als een verzwa
rencl element tegen hem te weerhouden; 
2° eiser in zijn besluiten deed gelden dat 
<< geen enkele der op verzoek van appel
lante ondervraagde getuigen iets heeft ge
hoord of gezien van de feiten waarvan het 
bewijs toegelaten werd )), de broeders van 
appellante << enkel de gezegden van hun 
zuster herhalen ·)), en getuige Irena D ... , 
clienstmeicl van de echtgenoten, uitdruk
kelijk zegde « Tijdens het samenwonen 
van de echtgenoten, gaf Mijnheer steeds 
het lmishoudelijk geld aan Mevrouw. 
Mijnheer heeft nooit geld gegeven aan 
mij om het af te geven aan Mevrouw )), 
waarover het bestreclen arrest geen enkel 
woord rept, de besluiten van eiser niet 
beantwoordend en te kort komend aan 
motiv~ring : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het het hof toebehoort, 

voor de beoordeling van een middel, een 
louter materii'He vergissing te verbeteren 
welke in een zinscleel van de motieven van 
de bestreclen beslissing voorkomt en het 
tekort van een term aan te vullen' wan
neer dit zins<Jeel, gelet op de context, 
geen aanleiding geeft tot interpretatie en 
dat de betekenis ervan zeker is ; 

Overwegende naderhand clat het arrest 
vaststelt, zonder dienaangaande doqr het 
middel gecritiseerd te worden, dat het ge
neeskunclig vaststond, na een onderzoek 
gedaan in august)ls 1949, dat de niet-vol
tooiing van het huwelijk de echtgenote 
niet te w:ijten was ; 

Dat het erop aanwijst dat het feit her
haaldelijk het verwijt van de niet-voltooi
ing van het huwelijk aan zijn vrouw te 
maken, onder meer in twee rekwesten, 
dan wanneer llet geneeskunclig waarge
maakt was dat die toestancl de vrouw 
niet te wijten was, in onderhavig geval, 
als een zware belediging moet aangezien 
worden; 

Overwegende dat, om te verklaren dat 
het beledigend karakter van die handel-

Complement, bd. I, nr 869; PLANioL en RIPI!:R.1', 

bd. II, nrs 522 en 523; PIERARD, 1'raite du di
vorce et de la sepm·ation de C01'PS nrs 125 en 
131; PASQUIER, Trade des causes 'de divo•rce, 
nr 255; Repe1·t. prat: dr. belue, vo Divo1·ce et 
separa#on de con> .• , nrs 44 en 73. 
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wijze waarvan hij vooraf verklaard heeft 
dat zij een zware belediging uitmaakt, 
nog erger was, de rechter op geen absolute 
wijze beweert, zoals het middel het aan
voert, dat aanlegger tot geslachtsverkeer 
ongeschikt was, maar erop wijst dat hij 
wet(:m moest dat een ongeschiktheid 
slechts bij hem kon bestaan, de niet-vol
t0oiing van het huwelijk de echtgenote 
niet te wijten zijnde; dat die gevolgtrek
king niet in strijd is met de besluiten van 
<le gerechtelijke deskundigen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat ·de beoordeling van de 

werkelijkheid en van de zwaarwichtigheicl 
van de belecligingen tot scheiding van ta
fel en bed ingeroepen sh~chts van feite
lijke aard is; 

Overwegende dat de passussen van de 
conclusies van aanlegger aangehaald in 
het .tweede onderdeel van het middel, 
welke onbeantwoord zouden gelaten ge
wonlen zijn, slechts feitelijke beschou
wingen bevatten, welke tot staving van 
de verdediging werden ingeroepen zonder 
dat een juridische gevolgtrekking eruit 
zou worden afgeleid; dat de rechter dus 
niet gehouden was deze te beantwoorden; 

Waaruit volgt dat geen enkel ondercleel 
van het micldel kan ingewilligd worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schen<ling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 231 en 306 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
de door eiser ingediende eis tot scheiding 
van tafel en bed verwerpt met de ingeroe
pen beledigingen van ergen aard als niet 
voldoende te beschouwen om reden << dat 
te <lien einde dient opgemerkt dat het niet 
blijkt dat de alleenstaande 'llitlating van 
0 ... , dat zij haar man haatte door meer 
dan een der disgenoten gehoord werd of 
opspraak verwekt heeft en da't, op dit 
ogenblik, de verhouding tussen ·de echt
genoten door het feit van H... ten zeer
ste gespannen was>>, dan wanneer de be
ledigingen van ergen aard niet vereisen 
<lat zij door meer dan een persoon ge
hoord worclen of opspraak verwekken en 
niet gerechtvaardigd zijn door het feit dat 
ue verhoudingen tussen echtgenoten reeds 
gespannen zijn, waaruit volgt dat de moti
vering van het bestreden arrest als onvol
cloend en niet doeltreffend voorkomt : 

Overwegende dat noch uit de objectieve 
betekenis van de woorclen welke een echt
genoot verweten worclt te hebben geuit 
noch uit de intrinsieke tekortkoming· aan 
de plichten uit het huwelijk ontstaan, 
welke uit die bewoorclingen Iran voort
vloeien, het beledigencl karakter van de 
gedraging van deze echtgenoot evenals de 
zwaarwichtigheid van dit karakter uit
sluitend kunnen afgeleid worden, maar 
dat zij door de rechter dienen beoordeelcl 

te worden, gelet op al de. omstandigheden 
eigen aan de zaak en op het inzieht om 
te belecligen dat die omstandigheden ge
beurlijk laten uitschijnen; 

Dat in onderhavig geval, indien de rech
ter beschouwd heeft dat de gedraging van 
verweerster afkeurenswaardig was, noch
tans hij rekening mocht houden met de 
feitelijke omstandigheclen, door hem gere
leveerd, om eruit te besluiten dat die ge
draging de zware belediging niet uit
maakte welke een scheiding van tafel en 
bed kan rechtvaardigen; 

Dat de motieven van het arrest vol
doencle zijn om het door het middel ge
critiseerd beschikkend gedeelte ervan te 
rechtvaardigen en dat aldus een gepaste 
toepassing van de artikelen 231 en 306 
van het Burgerlijk Wetboek werd ge
maakt; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

1 februari 1957. - 1" kamer. - Vom·zit
te1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Van Beirs. - Gelijk
l·uidende oonol~tsie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. della 
Faille d'Huysse en Demeur. 

2c KAMER. - 4 fehruari 1957 

1° STRAF. - 0NTZE'lTING VAN RET RECHT 
EEN VOER'l'UIG TE BESTUREN. - ELEMEN'l' VAN 
DE HOOFDS'l'RAF, 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
VEROORDELING TOT HOOFDGEVANGENISSTRAF, 
GELDBOETE EN ONTZETTING VAN RET RECHT 
EEN · VOERTUIG TE .BESTUREN. · - HOGER BE
ROEP VAN DE BE'l'ICHTE. - RECH'l'ER IN 
HOGER BEROEP DIE DE HOOFI>GEVANGENIS
STRAF WEGLAAT, DOCH DE GELDBOETE VER
HOOGT EN DE DUUR VAN DE ON'fZE'J"fiNG VER
LENGT. - GEEN VERZWARING VAN DE TOE
STAND VAN DE BETICH'l'E. 

1 o De bij artikel 2 van de wet van 1 a1t
gnstus .1924 bezJaalde stTaf van ontzet
t-ing van het ·reoht een voert1tig te be
st·wren, is geen van de hootdstrat on
derscheiclen strat, dooh een element van 
dezelve {1). 

2° De t·eohtet· in hoge1· beroep verzwaart 
de toestanfl niet van cle lletiohte die 

(1) Verbr., 5 mei 1952. (A1·r. Vm·br., 1952, 
blz, 476; Bull. en PASIC., 1952, I, 547); 12 juli 
1954 (Arr, Ym·b,·., 1954, blz. 752; Bull. en 
PASIC., 1954, I, 995), 
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Jtoger bet·oep instelde tegen een vonnis 
waarbij hij veTaOTdeeld werd tot hootd
gevangenisstraf, geldboete en ontzetting 
van het Techt een voet"t~tig te bestuTen, 
wanneer hij de hoofdgevangenisstrat 
weglaat en de betichte ve1·oordeelt tot 
-een zwaardere geldboete en hem ontzet 
verlclaart voor cen tijd langer dan dam· 
·de em·ste rechte1· bepaald (1). 

(VANDERSTRAETEN, 
EN <<NOUVELLE SOCIE~l'E l\IAHEC >>.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
-vonnis, op 8 juni 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel; 

I. Over de voorziening van Van der 
Straeten, beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 202 van het 
·wetboek van strafvordering, 2b'is van de 
wet van 1 augustus 1899, houdende ller
ziening van de wetgeving en de reglemen
ten op de politie van het vervoer, gewij
zigd bij de wet van 1 augustus 1924, door
dat het bestreden vonnis, enkel over het 
boger beroep van beklaagde uitspraak 
doende en met wijziging van het beroe
pen vonnis waarbij tegen aanlegger de 
vervallenverklaring was uitgesproken van 
het recht gedurende drie maanden een 
voertuig te besturen, bedoelde vervallen
verklaring voor een tijdsduur van vijf 
maanden uitgesproken heeft, aldus de 
de door de eerste rechter gevelde straf on
wettelijk verzwarend : 

Overwegende dat de .straf van verval-
1enverklaring van het recht een voertuig 
te besturen, gesteld bij artilcel 2bis van 
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
bij de wet van 1 augustus 1924, geen van 
de hoofdstraf onderscheiden straf is, <loch 
een element van dezelve; 

Overwegende dat, waar het, voor het 
-vluchtmisdrijf wegens hetwelk aanlegger 
diende terecht te staan, in de plaats van 
een straf. van acht dagen gevangenzitting 
en 200 frank geldboete, met vervallenver
klaring van het recht een voertuig te be
sturen gedurende drie maanden, gesteld 
heeft een straf van 500 frank geldboete en 
een vervallenverklaring van het recht een 
voertuig te bestnren gednrende vijf maan
den, het beklaagd vonnis de straf, door de 

(1) Arg. verbr., 12 december 1927 en 5 maart 
1928 (Bull. en PASIC., 1928, I, 47 en 98) ; NYPELS 

en SERVAIS, bd. I, art. 2, nr 32, biz. 50. 

eerste rechter, uit dezelfde . hoofde aan 
aanlegger opgelegd, niet verzwaard heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, na in 
zijn redenen vastgesteld te hebben dat. de 
door de eerste rechter nitgesproken straf
fen niet in verhonding stonden tot het 
feit B, zich tegensprekend daarna over
weegt dat << het krachtens de telastleg
ging B uitgesproken verval niet volstaat 
ten aanzien van de zwaarte van het feit 
en gelet op het feit dat appellant - hier 
aanlegger - in 1952 reeds veroordeeld ge

.worden is uit hoofde van vluchtmisdrijf '' 
en in zijn dispositief de straf van verval 
verzwaart : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst cc dat de door de eerste rechter 
uitgesproken straffen wettelijk zijn, en 
voor het feit A '' - inbreuk op arti
kel 26, 1, van de Wegcode - cc niet te 
zwaar zijn, doch niet in verhouding staan 
tot het feit B '' - vluchtmisdrijf; 

Overwegende dat de wegens deze laat· 
ste telastlegging door de correctionele 
rechtbank uitgesproken straf lager zijnde 
dan de straf welke de rechtbank van po
litie nit dezelfden hoofde geveld had, het 
bestreden vonnis zich niet tegenspreekt 
waar het zegt, enerzijds, dat de door de 
eerste rechter uitgesproken straf niet in 
verhonding staat tot het feit B, en ander
zijds, dat de door de eerste rechter op drie 
maanden vastgestelde duur van het ver
val van het recht een voertnig te besturen 
onvoldoende is om de redenen welke het 
aanduidt, en waar het die dnnr op vijf 
maanden brengt ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
En overwegende dat de substantie!e of 

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

II. Over de voorziening van de cc Nou
velle societe Marec '' : 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof acht vermag te slaan niet blijkt 
dat aanlegster, gedagvaard als burger
lijk verantwoordelijke, haar voorziening 
betekend heeft aan de partij tegen welke 
zij geri ch t is ; 

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

ningen ; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

4 februari 1957.- 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - VeTslag
geve1·, H. Moriame. ~ Gelijklttidende 
conclltsie, H. Roger Janssens de Bistho
ven, eerste advocaat-generaal. 
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2~ ·KAMER.- 4 fehruari 1957 

1° VERKEER. - OP EEN GEPLAVEIDE BERM 

GEiNSTALLEERDE BRUGBALANS. - BESTEMD 
.TOT ·RET WEGEN VAN BJ<;PAALDE VOERTUIGEN. 
---'. ·MAAKT GEEN DEEL Ul'l' VAN DE IUJBAAN. 

2° "VERKEER. - BESTUURDER AANGEKLAAGD 

VAN INBREUK OP ARTIKEL 12, 1, VAN DE WEG
CODE. - ARRES1' ER OP WIJZENDE DAT BE

TICHTE, DOOR EEN STILS'l'AAND VOERTUIG OM
HEEN TE RIJDEN, AAN DE LINKERZIJDE BUI'l'EN 

DE RIJBAAN IS GEKOMEN. - ARREST HET
WELK NIET VAS'l'STELT DAT BEKLAAGDE NOOD

ZAKELIJ:KERWIJZE EEN ZO RUIME MAN<EUVRE 
NAAR LINKS TOE MOES'l' DOEN.- VRIJSPRAAK. 
- 0NWE'l'TELI.JKHEID. 

S0 VEJRKEER. - BESTUURDER DIE EEN ON
GEVAL VEROORZAA:KT HEEFT DOOR EEN STII,

STAAND VOER'l'UIG OMHKEN TE RIJDEN. -

AANGEKLAAGD· YAN INBRKU:K OP ARTIKEL 26, 
1, ·VAN DE WEqCODE. - ARREST HE'l'WELK 
N~jl:T · VASTSTEL'l' ,DAT DE BEKLAAGDE, . WAT DE 

IDNDERNIS )lE'l'RI!l)M:: .DOOR DA'l' VOER'l'UIG UIT
GEMAAKT, D)< ' VOoRScHRJF'l'EN VAN ART!

KEL 26, 1, NAGELEEFD HE~JFT. - VRIJ
SPRAAK. - 0NWE1"l'ELIJKHEID. 

1° Uit de omstand·ighe1:d dat een op een 
geplaveide benn ge'installeerde bru.gba
lans bestemd is tot het wegen van be
paalde voertuigen, lean niet afgeleid 
worden dat die balans ingericht is voor 
het voertuigenverkem· in het algemeen, 
noch, dienvolgens, dat zij van de ri.f
baan deel uitmaakt. (Wegcode, art. 2, 
1o.) 

2° Is niet wettelijlc ,qerechtvaardigd de 
beslissing waarbij ·de rechter, er op wij
zende dat de betichte, om een stilstaand 
voertuig omheen te rijden, de grenzen 
van de t·ijbaan overschreden heett doot· 
aan ri:e linlcerz·ijde buiten die baan te 
Tcomen, hem vl'ijspt·eekt van de betich
ting van inbre~t.Tc op artilcel 'lie; 1, ·,van 
de Wegcode, zonder vast te stellen da,t 
hi}- noodzakelijlcerwijze een zo ntime 
manwuvre naat· linlcs toe moest doen. 

3° Wanneer de bestu.1wde1· van een voet·
tuig, die een ongeval veroot·zaalct heett 
rloor een stilstaand voert~tig omheen te 
rijden, wegens dat, feit aangeklaagd 
wordt van inbreu.k op artikel 26, 1, vnn 
de Wegcorle, wm·dt de beslissing niet 
1~ettelijlc ge·rechtvnardigd doot· de rech
te1·, die hem ten aanzien van llie betich
ting •IJ·t"ijspreelct zonder te onderzoelcen 
of . (/(! lloor dat voertwig 1titgemanlvte 
hindenLis al dwn niet leon wot·den 'vom·
zien, of beklnngde voor die Mndentis 
nwest of · lwn stUhou.fl.en, noch of hi.i 
zijn snelheid get·egeld had zodrtt zij de 
oorzna.Tc n·iet leon zijn van het ongeva.T.. 

(HUGE, '1'. MAENHOUT EN N: V. DOSSPJ;lll.) 

ARREST. 

HE'L' HOF ; - Gelet op het besh-eden 
vonnis, op 8 juni 1956 in hoger bilroepo 
gewezen door de Correctionele Rec:!htbank 
te Doornik ; 

Over de twee middelen samen afgeleid 
nit de schending van de artikelen 2, 1°, 
12, 1, 26, 1, van de Wegcode en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis. 
beschouwd heeft als van de rijbaan deel 
uitmakend de plaats va:it een voor aanleg
gers nrivuat gebruik dienende brugbalans: 
en beslist heeft dat beklaagde noch arti
kel 12; 1, noch artikel 26, 1, van de Weg
code overtreden heeft, dan wanneer het 
weegvlak van de balans niet ingericht was. 
voor het voertuigenverkeer _ in het alge
meen, dan wanneer beklaagde, die zo 
clicht mogelijk bij de recb.tenand evan de· 
rijl;l~J,an moest' blijven, zijn voettuig tot 
stiistand gebracht heeft op een plaats 
welke bijna gebeel buiteii de : rijbalui ge,
legen is en dan wanneer het · vo)mis die 
handelwijze van beklaugde nh~t l:echt
vaardigt, dan wanneer, aangezieii elke be_
stuurder in alle OlllStandigheden voor een 
hindernis moet kunnen stilhouden; het 
vonnis aanrieemt dat beklaagde, die noch 
een kruisings-, noch een inhaalmano:mvre 
uitvoercle, wettelijk om de hindernis opge
leverd door de stilstaande vrachtwagen is. 
kunnen heen rijden, op gevaar af een on
geval te veroorzaken door te rijden op de 
plaats die de brugbalans innam; en dan 
wanneer het vonnis niet nagaat of de no
dige voorwaarden opdat de manceuvre 
geoorloofd zij ter zake vervuld waren : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden vonnis blijkt : 1 o dat, 
toen hij een bocht kwam uitgereden, 
eerste verweerder, beklaagde, . zich . v66r 
een stilstaande vrachtwageri · · bev.o:riden. 
heeft die voor hem de toeg~:~,11g ' .tot de· 
spooroverweg verengde; 2° dat, aangezien 
die vrachtwagen stils,tond, .. hij.:' :,geeri · te 
kruisen of in' te halen voertuig was: 
waarop artikel 20 van de Wegcode van 
toepassing is; so dat verweerder .v661" 
deze hindernis, i11 plaa ts van stil te hon
den, er langs links omheen gered en ·is err 
daarbij op een geplaveicle berm gereden 
heeft die de rechter in hoger beroep aan
ziet als een verbrecling van cle rijbaan ;-
40 . clat op die verllreding, v.06r een zaak 
van een kolenhandelaar, een brugbalans 
geinstalleerd was waarop de voertuigen 
die steenkolen vervoeren gewogen worden ; 
5° dat verweerder met zijn voertuig over 
die balans gere<len is die niet clo<lr ; een 
teken aangeduicl was en waarvan :ni~ts 
liet vermoeden .nat zij niet in staat was 
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'()ill het gewicht van zijn voertuig te dra
gen; 

Overwegende dat verweerder de balans 
'<loor het gewicht van zijn 30 tons vracht
wagen ingedrukt heeft en gevolglijk op 
rechtstreekse dagvaarding vervolgd is, 
alsmede tweede verw,eerder als burgerlijk 
verantwoordelijke, wegens overtreding 
van de artikelen 12, 1, en 26, 1, van de 
W.egcode; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist, enerzijds, dat de balans om de bij 
het ·· .. 5° hierboven aangehaalde red en en 
geen te voorziene hindernis was en, an
derzijds, dat beklaagde, om omheen de 
.stilstaande vrachtwagen te rijden, . op de 
geplaveide verbreding en zelfs op het 
weegvlak der balans mocht komen, daar 
deze balans kon aangezien worden als in
gericht om voertuigen te dragen, om de 
reden dat zij diende tot het wegen van de 
voertuigen cUe de steenkolen voor aanleg
ger.s handelszaak vervoeren; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 2, 1°, van de Wegcode, de rijbaan het 
,gedeelte van de openbare weg is dat voor 
het voertuigenverkeer in het algemeen is 
ingericht; · 

Overwegende dat het vonnis uit het 
feit dat de balans bestemd was tot het 
weg(m van voertuigen voor het drijven 
va.n een handel in steenkolen niet wette
lijk kon afleiden dat het weegvlak van die 
oalans ingericllt was voor « het voertui
genverkeer in het algemeen >> ; dat immers 
uit het feit dat een balans ingericht is 
om zekere duidelijk bepaalde en beperkte 
voertuigen te dragen, niet valt af te leiden 
.Uaf zij ingericht is om aile voertuigen in 
het algemeen te dragen, zelfs die van 
30 ton zoals het voertuig van beklaagde ; 

Dat hieruit volgt dat, door met zijn 
yoertuig de balans op te rijden, beklaagde 
ue grenzen van de rijbaan overschreden 
heeft door aan de linkerzijde buiten die 
baan te komen, dan wanneer luidens arti
kel 12, 1, van de Wegcode elke bestuur
der die de rijbaan volgt zo dicht mogelijk 
oij de rechterrand van die baan client te 
blijven; dat, zo in dlt opzicht het vonnis 
~rop. wijst dat de beklaagde om de stil
staande vraclltwagen heengereden is het 
niet vaststelt dat beklaagde om dit te doen 
noodzakelijkerwijze een zo ruime ma
n?!uvre naar links toe moest doen, naar
·<'hen de rechter enkel een twijfel uitdruk
kende beschouwing geeft waar hij zegt 
<< misschien verplicht » ; dat het bestreden 
vonnis derhalve de vrijspraak van de in 
voormeld artikel 12, 1, omschreven in
oreuk niet wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Overwegende, aangaande de telastleg
:ging van de in artikel 26, 1, van de Weg
~ode omschreven inbreuk, dat uit de vast
o\ltellii'lg van het vonnis dat de stilstaande 

vrachtwagen geen te kruisen of in te ha
len voertuig was waarop artikel 2o van 
hetzelfde wetboek van toepassing is, nood
zakelijk volgde dat die stilstaande vracht
wagen op de rijbaan een hindernis uit
maakte; 

Overwegende dat, wat deze hindernis 
betreft, het vonnis nalaat de eventuele 
toepassi~g van voormeld artikel 26, 1,. in 
overwegmg te nemen; dat het niet na
vorst of cUe hindernls al dan niet kon 
worden voorzien, noch of beklaagde voor 
die hindernis moest of kon stilhouden, 
noch of beklaagde·, ten aanzien van die 
hindernis, zijn snelheid geregeld had voor
aleer de hindernis . te . zien, of geregeld 
heeft zodra hij ze heeft gezien, zodat zijn 
snelhekl de oorzaak niet kon zijn van het 
ongeval dat zich voorgedaan heeft, na
melijk de inclrukking van de balans met 
gedwongen stilliggen van zijn voertuig; 

Dat het bestreden vonnis derhal:ve de 
vrijspraak van die inbreuk niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

Waaruit volgt dat de iniddelen gegrond 
zijn; · 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover het beslist over de 
door aanlegger ingestelde burgerlijke vor
clering; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de·. gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerders tot de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Ber
gen, in hager beroep uitspraak doende. 

4 februari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
te1·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslau
uever, H. Giroul. - Getijklttidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 fehruari 1957 

1° JAOHT. - WILD. - .BEOORDELING IN 
FEITE DOOR DE RECH1'ER. - SOUVEREINE BE
OORDELING. 

2° MIDDEJLEN TOT VERBREJKING. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL HETWELK TEGEN 
EEN BEOORDELING IN FEITE VAN DE RECHTER 
OPKOMT. - Nm·r ON1'VANKELIJK MIDDEL. 

3° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OoNCLu
srEs AAN DE BETICH'riNG VREEMD. - GEEN 
VERPLICHTIN.G ER OP TE ANTWOORDEN. 

1° De rechter beslist souverein in teite 
dat een door de betichte uedode konijn 
een wild is (1). 

(1) Arg. verbr., 28 juni 1938 (Arr. Verbr., 
1938, biz. 144.-; Bull. en PABIC., 1938, I, 232). 
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2~- Is niet ontv(JJnlceUjk het middel het
·wellc tegen een beoordeUng -i.n teite van 
de 1·echtm· op lcomt (1). 

3° De rechte·r die de telastlegg·ing bewezen 
verkla(l'rt, dit 1s d1·age·r ·van een .facht
of sportwapen bevonden te zijn zonder 
wettige reden, moet fLe concl1tsies niet 
beant·woorden waa1·bij de betichte staan
de hield dat hij .Qewettigd was dat Wit
pen in zijn bezit te hebben. (Wet van 
3 _januari 1933, art. 13.) 

(JURDAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juin 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit lle 
schending van de ·artikelen 6 en 7 van de 
wet op de jacht, doordat het bestreden 
arrest bij vergissing laten gelden heeft 
dat het gedode konij1t een wild konijn 
was: 

Overwegende dat het arrest in feite 
vastgesteld heeft clat het geschoten konijn 
een wUd was ; . 

Dat het micldel hetwelk enkel tegen deze 
souvereine beoorcleling opkomt niet ont-
vankelijk is; · 

Over het tweecle en het dercle miclclel, 
afgeleid nit de schencling van -de artike
len 276, 408, 413 van het W etboek van 
strafvordering, 1317, 1319 van het Burger
lijk Wetboek, 13 van de wet van 3 ja
nnari 1933 en 97 van de Gromlwet, cloor
dat het bestreclen arrest geen antwoord 
verstreld lweft, eerste ondercleel, op de 
conclnsies waarbij was betoogd dat het 
konijn geen wild was, cloch een nit een 
kruising voortkomend geevolueercl dier ; 
tweede ondercleel, op de conclusies waar
bij was gesteld dat de gebruilde karabijn 
een sportwapen was dat voor schietwed
strijden gebruikt werd en waarvan het 
bezitten geoorloofd was, en cloordat de 
rechter zijn beslissing ten aanzien van het 
dragen van een karabijn niet met redenen 
omkleed heeft : 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegende dat het arrest op de steJ .. 
ling van aanleggers conclusies geantwoorcl 
heeft dat « het door beklaagcle geschoten 
konijn niet tot een huisras behoorde en 
in vri.iheid leefde niettegenstaande de zor
gen die verscheiclene personen het konden 
verstrekken; dat het een wild geldt 

(1) Verbl'., 9 juli 1956 (Bull. en. PASIC., 1956, 
I, 1268). 

waarop beklaagde niet gerechtigcl was 
jacht te maken »; 

Dat de rechter mitsdien aanleggers 
conclusies op passencle wijze beantwoord 
heeft; 

Dat dit onderdeel van de middelen in. 
feite niet opgaat; 

Over het tweecle onderdeel : 

Overwegencle dat het bestreden arrest, 
zonder de bij conclnsies aangevoerde fei
ten te betwisten, narnelijk dat de karabijn 
een sportwapen was waarvan het bezit-
ten niet verboden was, het feit der telast
legging bewezen verklaart 7..0als· deze 
luidde, dit wil zeggen « drager >> van een 
lduabijn:, jacht- of sportwapen, bevonden 
te zijn geworden, zonder te laten blijken 
van een wettige reden; · 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusies betreffende cleze telastlegging, 
het bestreden arrest, zonder dat het be
hoefde een uitvoerigere nitleg te ver
strekken, zijn beslissing regelmatig gerno
tiveerd en wetteli.ik gerechtvaardigd heeft 
door in {le bewoordingen van de wet het 
aanwezig zijn van de bestanddelen van. 
het misdtijf vast te stellen ; 

Dat clit onclerdeel van de middelen niet 
kan nangenomen w·orden; · 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straf van Iiietighei<l 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkorn
stig de wet is ; 

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

4 februari 1957. - 2° kamer. - Voorzit-· 
te1·, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Giroul. - Gelijkl·nidende con
cltts·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 4 fehruari 1957 

1° VEJRKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 17 .. 
- BES'l'UURDER DIE EEN MANOWVRE UIT
VOER'l'. - VERPLICH'l'ING DE ANDERE BE
S'l'UURDERS '.rE I~A'l'EN VOORGAAN. - DRAAG· 
WIJD'fE. - NAAR LINKS AFSLAAN. - MA
NCEUVRE OVEREENKOMS'l'IG ARTIKEL 25, 2, b, 
UI'l'GEVOERD. - ARTIKEL 17 NIE'l' VAN TOE
PASSING. 

2° VERKEJEJR. - !NHALEN. WEGCODE~ 
AR'l'fKEL 21. - RECH'l'S INHALEN. - VOOR
WAARDEN. 

1° De bepaUng van urtUce/, 17 vun de W efj
code, wnu1·bij aan de bestmt.nler die een 
ma:nmwvTe wil 11 itvoe·ren waa.rdoor rZc 
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"f!Orrnale gang 'Van de andet·e besttt·u·r
aer.s lean belet ot geh'indercl worden, 
•voor-gescht·even 'is dezen te laten voor
gaan, is niet toepasselijk op de bestuur
der die TegelmnUg een manm·um·e uit
'VOer·t, Welke lwhee·rst is door bijZondere 
bepltlinuen vnn cle TVegcode, zonls cle 
bestuur¢e·r die netnr linlcs ntslant met 
nnlevin{f ·vetn de voot·sch·riften van cw
tilcel 25, 2, b (1). 

:zo H et inhnlen ·vnn een voertu;ig moet 
·rechts geschieclen wnnneet· de in te hn
len bestuurder te kennet! heeft uegeven 
dnt, hij voor·nemens ·is linlcs rtf te slnan 
en zich netnr l·inlcs gewend heett om die 
manwttvre ·wit te voe·ren (2) ; er wonlt 
·Met vet·eist llat die bestnnrdet· ·reeds de 
linlcerhelft vwn de rijbaan opuereden 
is (3). (Wegcode, art. 21, 1, aL 2.) 

(BISARELLO, 1'. GIOT.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 7 juli 1956 gewezen door l1et 
H of van beroep te Luik ; 

Over bet tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 15, 16, 17, 20, 
21, 44 van bet koninklijk beslnit van 
S april 1954, 97 van de Grondwet, doordat 
bet bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder een « manamvre >> 
uitvoerde waardoor hij « zich naar bet 
midden van de weg begaf " en << sterk 
vertraagde » - en zonder uitdrnkkelijk 
te betwisten dat hij in de loop van die 
mancenvre gestopt had - beslist heeft dat 
llij geen inbreuk op de Wegcode noch 
enige font begaan had en beslist heeft dat 
aanlegger, die de hoofdweg volgde en zijn 
weg voortzette, alleen verantwoordelijk 
was zowel op strafrechtelijk als op bnr
gerreclltelijk gebied, dit onder bet voor
wendsel clat hij onwettelijk links inge
haald had en zodoende de litigieuze bot
sing had veroorzaakt, en doordat bet ar
·rest mitsdien de verkeersvoorrang toege
kend beeft aan de bestuurder die een ma
ncenvre uitvoert waarcloor de normale 
gang van de an{lere bestuurders kon ge
binderd worden en die voorrang ontzegd 
beeft aan de bestuurder die op een hoofd
weg zijn nonnale gang vervolgde, dan 
wanneer die onderscheiden beslissingen 
enkel wettelijk waren gemotiveerd ge
weest indien het arrest vastgesteld had 

(1) Raadpl. ondermeer verbr,, 1 october en 
19 november 1956 (:•wpm·, biz. 47 en 261; B·ull. 
en PAsrc., 1957, I, 73 en 288) en 17 december 
1!)56 (Bull, en PAsrc., 1957, I, 401). 

- wat bet niet beeft gedaan - dat tweede 
verweerder zich naar links begeven bad 
en dat hij zijn voornemen de richting van 
zijn voertuig merkelijk te veranderen 
kenbaar gemaakt bad door middel, hetzij 
van de hand, hetzij van een daartoe ge
schikte inrichting, hetzij van de richting
aanwijzende lichten, dan wanneer uit de 
door het arrest uitdrukkelijk of impliciet 
in aanmerking genomen feiten blijkt dat 
verweerder « een manceuvre wilde uitvoe
ren waardoor de nm·male gang van de 
andere bestuurders kon belet of gehinderd 
worden >!, dat hij « zich naar bet midden 
bad begeven ll, maar dat hij de linkerhelft 
van de weg nog niet was opgereden en dat 
de botsing zich op de rechterbelft van de 
rijbaan voorgedaan heeft, dan wanneer 
verweerder mitsdien aanlegger, wiens 
normale gang gebinderd is geworden, 
diende te laten voorgaan, dan wanneer in 
elk geval, door enkel te beslissen dat de 
« manoouvre van verweerder geenszins 
een stilhouden in zich sloot », het arrest 
geen uitspraak gegeven heeft over bet 
punt of bet bewezen was dat bij al dan 
niet stilgehouden had vooraleer de rich
ting van de dwarsweg te nemen, hoewel 
aanlegger bet hof bij zijn conclusies 
daartoe uitdrukkelijk had verzocht, dan 
wanneer bet arrest mitsdien niet wette
lijk met redenen omkleed is : 

Over al de onclerdelen : 

·overwegende dat de bepaling van arti
kel 17 van de Wegcode, waarbij aan de 
weggebruiker die een manceuvre wil uit
voeren door welke de normale gang der 
andere bestuurders kan belet of gebinderd 
worden, voorgeschreven is dezen te laten 
voorgaan, niet toepasselijk is op de be
stuurders cUe regelmatig een manceuvre 
uitvoeren welke beheerst is door bijzon
dere bepalingen van de Wegcode; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 21, 1, lid 2, van deze code, bet inhalen 
rechts geschiedt wanneer de- in te halen 
bestuurder te kennen heeft gegeven dat 
hij voorliemens is links af te slaan en zich 
naar links gewend lieeft om die mancenvre 
nit te voeren; dat deze verplichting aan
wezig is telkens als die omstandigheden 
verenigd zijn zonder dat bovendien vereist 
is dat de in te hulen bestuurder reeds de 
linkerbelft van de rijbaan opgereden is; 

Overwegende, enerzijds, dat, door te 
verklaren dat verweerder sterk vertraagd 
heeft en clat zijn manceuvre geenszins een 
stilhouden in zich sloot, de bestreclen be
slissing aanleggers stelling verwerpt vol-

(2) Verbr., 25 juni 1956 (Bull. en PASIC., 1956, 
I, 1188); 19 november 1956 (ibid., 1957, I, 287). 

(3) Raadpl. verbr., 5 november 1956 (supra, 
biz. 152'; B1tll. en PASIC., 1957, I, 234). 
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gens welke de botsing zou plaats gegrepen 
hebberi toen verweerder, na gestopt te 
hebben, opnieuw aangezet zou hebben om 
naar links af te slaan ; 

Overwegende, anderzijds, dat de vast
stelling dat verweerders manamvre regel
matig was noodzakelijkerwijze impliceert 
dat zij uitgevoerd werd overeenkomstig 
de voorschriften van de artikelen 25, 2, 
en 44 van de Wegcode, en dat door die ma
noouvre de normale gang van de andere 
weggebruikers niet kon belet of gehin
derd worden, in de zin van artikel 17 
v.an diezelfde code; 

Dat, al zegt het arrest niet uitdrukke
lijk dat . verweerder zich naar links ge
wend had, cle vaststelling dat hij zich 
naar het midden van de rijweg begeveil 
had noodzakelijk dergelijke rijbeweging 
impliceert ; 

Overwegende dat, aangezien het souve
rein vastgesteld heeft dat verweercler 
Giot zijn voornemen kenbaar gemaakt 
had naar links af te slaan en zich naar 
links begeven had ten einde die manoou
vre uit te voeren, en dat aanlegger des
ondanks verweerder links ingehaald had, 
het bestreden arrest, zonder welke ook 
der in het middel aangeduide wetsbepa
lingen te schenden, aanlegger veroordeeld 
heeft uit hoofde van inbreuk op arti
kel 21, 1, van de Wegcode; 

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

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zover deze gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van verweerder Giot; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

4 februari 1957. - 2e kamer. - VoorzU
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Versla.q
gever, H. :M:oriame. - Gelijlclwidende 
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat- generaal. - Pleiters, 
HH. Struye en Simont. 

2° KAMER. 4 februari 1957 

1° BEWIJS. STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE WIJZE VAN 
BEWIJSLEVERING VOORSCHRIJFT. - RECH'l' 
VOOR DE RECHTER TE STEUNEN OP ANDERE 
GEGEVENS DAN GETUIGENISSEN ONDER EED. 

2?- BElWIJS. - STRAFZAKEN. - LEEMTEN 
!No RliW.. VOORBEREmEND ONDERZOEK. 

RECHT VOOR DE RECHTER ZIJN OVER'J;u::(GII'[G 
TE STEUNEN OP DE BEOORDELINGSELEMEN'J'Erf 
WAAROVER HIJ BESCHIKT. 

fo In st1·atza1cen, het geval nitgezonderdr 
waarin de wet een bijzondere wijze van 
bewijslever·ing voorsclwijft, lciiin de· 
rechter zijn overtuiging ste1men op de 
in de loop van het voorbereidend onder
zoek zonder eed afgelegde verklarin
gen {1). 

2° Ondanks de leemten ·in het voorberei
dend o.nderzoek wordt de 1·echter niet 
gehinderd zijn overtuiging te stmmen 
op de beoordelingselementen waar01!e.,
hij beschikt. 

{VAN DEN WINKEL EN BAEP, 
T. DEBATI'Y EN DOUMONT.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het ·bestxeden 
vonnis, op 16 juni 1956 in hoger beroeP. 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 154, 155, 176 
en 189 van het Wetboek van strafvorde
ring, doordat het bestreden vonnis onder 
meer steunt op- de depositie van de ge
naamde Considerant die ter zitting niet 
als getuige is gehoord en op de depositie 
van de getuige Deveuw, van wie zonder 
gronden in de rechtspleging gezegd is dat 
hij omtrent 4 ·uur in de morgen aan het 
ongeval cleel genomen heeft : 

Overwegende, enerzijds, dat naar luid 
van artikel 153 van het Wetboek van 
strafvordering, de getuigen ter terechtzit~ 
ting slechts worden gehoord zo daartoe 
aanleiding is ; 

Dat, anderzijds, behalve in het ten deze 
vreemde geval waarin de wet een bijzon
dere wijze van bewijslevering voor
schrijft, de rechter over de grond in straf
zaken zijn overtuiging volgens alle ele
menten der zaak vormt; dat hij mitsdien 
ter zake, zonder de ingeroepen wetsbepa
lingen te schenden, kon steunen op de in 
de loop van het voorbereidend onderzoek 
ontvangen getuigendeposities en ze sou
verein kon uitleggen; 

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

schending van de substantHlle formalitei~ 
ten, op straffe van nietigheid voorgeschre
ven, volgens de artikelen 97 van·de Grom1-
wet, 163 en 176 van het Wetboek van 
strafvordering, onverminderd andere mo-

(1) Verbr., 19 december 1955 (A•·•·. Verbr-, 
1956, biz. 3(}2; BuU. en PASIC., -1956, I, 382). 
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geiijke. wetsbepalingen, doordat een con
cltisiesschriftuur. door aanleggers inge
diend en door de voorzitter der rechtbank 
ter terechtzitting van 18 mei 1956 voor 
gezien getekend werd; dat die conclusies 
erop wezen dat dokter Emile Draux, die 
ter terechtzitting van 14 december 1953 
onder ede is gehoord, na het ongeval vast
gesteld had dat Debatty uitwendige teke
nen vertoonde op grond waarvan mocht 
worden onclersteld dat hij in staat van 
dronkeilschap verkeerde, doch clat, toen 
hij de' politie van die vaststellingen op de 
hoogte had gebracht en gevraagd hacl of 
van die ·'staat van dronkenschap een con
statatie''diencie te worden opgeinaakt, "de 
politie antwoordde « dat zulks niet nodig 
was, aange7iien. Debatty geen beklaagde 
was ll ; cla t in het dispositief van clie con
dusies aan de rechtbank subsidiair ge
\:raagd werd voor recht te zeggen dat de 
uitoefening van het verclecligingsrecht 
van beklaag·de en van de burgerlijk ver
antwoordelijke door vermeld feit was be
lemmerd geworden, dat hun verdecliging 
niet meer volledig was en dat derhalve 
de telastleggingen althans niet ten genoege 
van rechte bewezen waren; doordat het 
bewezen vonnis die conclusies niet beant
woord lleeft : 

Overwegende dat aanleggers bij con
clusies de staat van dronkenschap van de 
burgerlijke partij Debatty deden gelden, 
en daarbij aanvoerden dat die staat door 
dokter Draux was vastgesteld geworden 
en de politie verweten daarvan geen con
statatie te hebben willen opmaken; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
clit verweer beantwoordt door erop te 
wijzen « dat .uit de vaststellingen en de 
tegenstrijdige verklaringen van de getuige 
Draux en de politiemannen die in aanra
king zijn gekomen met de door de botsing 
geschokte Debatty niet is af te leiden dat 
Debatty op het ogenblik der feiten in 
staat van dronkenschap verkeerde 11 ; 

· QverwegencJe dat, door de feitelijke ele
menten te onderzoeken welke tot grond
slag di!~nd~n voor de stelling der conclu
sies die ertoe strekte de telastleggingen 
niet bewezen te doen verklaren, de rechter 
{lat verweer passend beantwoord heeft, 
zonder dat hij de verplichting had zijn 
beslissing verder te motiveren waardoor 
hij de telastlegging betreffencle het niet 
verlicht zijn van het voertnig bewezen 
verklaarde; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de wetsbepalingen betref
fende de vaststelling en de opsporing der 
misdrijven, onder meer van de artikelen 8, 
n, 29; 49 en 50 van het Wetboek van straf
vordering en 22 hetzelfde wetboek, schen-

ding van de op straffe van nietigheid 
voorgeschreven substantH\le formaliteiten, 
artikel 97 van de Grondwet, doordat in 
het voorbereidend onderzoek onregelma
tigheden zijn begaan welke bestaan in het 
feit dat de verbalisanten de verklaring 
niet opgenomen hebben van een genees
heer waaruit bleek dat eerste verweerder 
uitwendige tekenen vertoonde op grond 
waarvan er mocht ondersteld worden dat 
hij in staat van dronkenschap verkeerde, 
niet. de navorsingen te hebben doen uit
voeren welke dat misdrijf hadden kunnen 
bewijzen, ze integendeel geweigerd te heb
ben ingevolge een kennelijk machtsmis
bruik; doordat de rechtbank in het be
streden vonnis die onregelmatigheden 
overgenomen heeft door in de redenen van 
het vonnis naarop te stennen om haar 
overtuiging te vormen : 

Overwegende dat het in het middel aan
gehaald feit enkel een eventnele ontoerei
kendheid van de voorbereidende informa
tie kan opleveren, en geen onregelmatig
heid der rechtspleging waardoor de inge
roepen wetsbepalingen worden geschon
den· 
D~t, in de onderstelling dat de voorbe

reidende informatie onvolledig was ten 
aanzien van de beweerde staat van dron
kenschap van Debatty, eerste·verweerder, 
de rechter over de grond desondanks de 
tegen aanlegger in aanmerking genomen 
telastlegging bewezen heeft kunnen ver
klaren door zijn overtuiging te steunen op 
de beoordelingselementen waarover hij 
beschikte; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegende, voor het overige, dat, wat 
de publieke vordering betreft, de substan
tiele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Dat, wat de vorderingen der burgerlijke 
partijen · betr~ft, aanleggers geen. bijzon~ 
der mid del doen gelden; · 

Om die redenen,. verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanlegg·ers tot de 
kosten. 

4 februari 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Vet·slag
gevet·, H. Giroul. - Gelijkluidende con
clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 fehruari 1957 

1 o RECHTERLIJKE INRICHTING. -
SAMENSTELLING VAN DE RECHTBANK.- STRAF-
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ZAKEN.· ~ GEEN BLIJK VAN DE REGELMA'J'IG
HEID VAN DE SAMENSTELLING VAN DE POLITIE
RECH'J.'BANK NOCH IN HET PROCES-VERjlAAL 
VAN DE 'l'ERECHTZIT1'1NG, NOCH IN HE'l' VON
NIB. - NIE'l'IGHEID VAN HET VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE POLI1'IE
RECHTER NIETIG. - VONNIS IN HOGER BE
ROEP VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
S'l'EUNENDE OP llE BEWEEGREDENEN VAN DE 
EERSTE RECHTER. - NIE'l'IGHEID VAN DE BE
SLISSING VAN DE RECH'l'ER IN HOGER BEROEP. 

1 o Het vonnis ·vnn de politie·rechtbwnlc is 
nietig, ·wnnnee?" n·iet blijlct ·u.it de 1nel
dingen vnn het proces-verbnnl vnn cle 
terecht.z'itUng ~vnn1·op de znnlc werd on
derzocht, noch uit de meldingen vnn het 
vonn·is, dnt op cle te·rechtzittin,Q van on
derzoelc de 1'echtbnnlc ?'eoelmntig snmen
gestelcl ·wns en dnt de w-i,izende rechte·r 
op nl cle terech tzittingen ter znke ctnn
~vezio was (1). 

2° Het vonn·is in hooer /JeroezJ ·va-n £le cor
rect-ionele r·echtbarilc, hetwellc ste'/l.nt op 
de /Jeweeo·redenen van het nietia vonnis 
vnn de pol'itie?·echtbanlc, neemt de nie
tigheid · over d·ie llnt vonnis a.nnlrleef
de (2). 

(CLOSSE'l' EN ULRIX, 
T. REICHLING EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestredeu 
vonnis, op 7 mei 1956 in hoger beroep ge
wezen door de Correctiouele Rechtbank 
te Luik; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing, g·ewezen over de 
vordering van het openbaar ministerie 
welke is ingestekl : 

A. Tegen verweercler Reici1ling, mede
beklaagde met aanlegster Closset, en de 
verwerencle naamloze vennootschap « Ate
liers Jaspar >l, burgerlijk verantwoorde
lijke voor Reichling : 

Overwegencle clat aanleggers geen hoe
danigheid hebben om zich tegen deze be
slissing te voorzien ; 

B. Tegen aanleggers : 

1 o Aangaancle cle beslissing waarbij de 
op de onvrijwillige Yerwondingen ge
steunde publieke vordering verjaard ver
klaard is : 

(1) en (2} Raadpl. verbr., 21 maart 1955 
(Arr. Ver·br., 1955, biz. 616; Bull. en PAsrc., 
1955; I, 803); 20 juli 1956 (Bull. en PASIC., 1956, 
l, 1289). 

Overwegende dat de voorzieningen blJ 
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn; 

2° Aangaancle de beslissing van veroor
deling ten aanzien van de inbreuk op de 
verkeerspolitie : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de· 
schending van de artikelen 7 van de wet 
van 20 april 1810 op de organisatie cter 
rechterlijke macht, 150, 153, 158 en 159 
van de wet van 18 juni 1869 op de rechter
lijke inrichting, 153, 155 en 273 van het 
Wetboek van strafvordering, 36 en 73 van 
het decreet van 30 maart 1808 op de politie 
der hoven en rechtbanken, en 97 van de 
Grondwet, doordut noch het proces-ver
baal van de in de zaak door de rechtbank 
van politie op 6 october 1955 gehouden te
rechtzitting, waarop de zaak onderzocht 
is en partijen geconcludeerd en gepleit 
hebben, noch het door die rechtbank OJ} 
20 october 1955 gewezen vonnis vaststel
ling behelzen van de samenstelling van de 
zetel op die terechtzitting noch bijgevolg 
van de aanwezigheid op bewuste zitting
van de rechter die het vonnis heeft ge
wezen, noch van de aanwezigheid op die 
zitting van het openbaar ministerie, noch 
van zijn iclentiteit, dan wanneer de aan
wezigheicl van die personen en de vast
stelling daarvan substantiele vormen uit
maken welke meergemelcl vonnis miskencl 
heeft en waarvan het bestreclen vonnis de 
schending overgenomen heeft, zowel door 
te steunen op cle elementen van het dossier 
en op de reclenen van de eerste rechter 
als door het beroepen vonnis ten aanzien 
van de burgerlijke belangen te bevesti
gen: 

Overwegencle, enerzijcls, dat het proces
verbaal van de op 6 october 1955 door de 
Rechtbank van politie te Luik gehouden 
terechtzitting, in de loop van welke de 
zaak is onderzocht en de partijen gecon
cludeerd en gepleit hebben, geen melding 
maakt van de identiteit en de voortdu
rende aanwezigheid op de terechtzitting 
van de personen, rechter, ambteliaar van 
het openbaar ministerie en griffier, die 
op die zitting gezeteld hebben; 

Overweg·encle dat de vermeldingen van 
het in de zaak op20 october 1955 door de 
rechtbank van politie gewezen vonnis in 
het ontbreken van die vaststellingen niet 
voorzien; 

Overwegende dat het nalaten van het 
aanduiden van de identiteit en van de 
voortdnrencle aanwezigheicl op de debut
ten van de personen die OJ} de zitting van 
6 october 1955 gezeteld hebben, het hof 
in de onmogelijkheid stelt na te gaan 
of de zetel regelmatig samengesteld was 
en of bij alle debatten dier terechtzitting 
aanwezig waren de rechter, de ambtenaar 
van het openbaar ministerie en de griffier 

, die de rechtbank uitmaakten; 
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· Overwegende, anderzijds, dat het hof 
evenmin in de onmogelijkheid verkeert na 
te gaan, volgens de vermeldin-gen van het 
vonnis van 20 october 1955, zelfs in een 
verband beschouwd met die van het pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 6 oc
tober 1955 waarop de zaak onderzocht is, 
of voormelde beslissing gewezen is door 
de rechter die alle terechtzittingen waarop 
zij is voorbereid, bijgewoond heeft; 

Overwegende dat nit het voorgaande 
volgt dat het beroepen vonnis gewezen is 
met schending van de snbstantieie vormen, 
bij gebreke van een regelmatige consta
tatie, enerzijds, dat op de onderzoekszit
ting van 6 october 1955 de rechtbank van 
politic regelmatig samengestelcl was, en, 
anderzijds, dat voormeld vonnis gewezen 
is door de rechter die aile zittingen der 
zaak bijgewooncl heeft ; 

Overwegende clat nit het bestreden von
nis blijkt dat de Correctionele Rechtbank 
te Luik, in hoger beroep beslissend,· de 
veroordelingen van aanleggers niet enkel 
op eigenen reclenen stennt, cloch tevens op 
die van de eerste rechter welke zij ver
klaart over te nemen; dat zij mitsdien het 
gebrek overneemt dat de beroepen beslis
sing aankleefde en clerhalve de in het mid
del aangednide bepalingen schendt; 

Dat het mid del dienvolgens gegrond is; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing, gewezen over de 
burgerlijke vorderingen welke tegen aan
leggers werden ingesteld respectievelijk 
door: 

A. Verweerder Reichling : 

Overwegende dat aanleggers van hun 
voorzieningen afstand geclaan hebebn ; 

B. Verweerster « Mntttelle .des synclicats 
reunis >> : 

Overwegencle dat de verbreking van de 
beslissing, gewezen over de vordering van 
het openbaar ministerie tegen aanleggers 
vernietiging met zich brengt van de over 
de burgerlijke vorclering van verweerster 
gewezen beslissing welke het gevolg van 
de eerste beslissing is ; 

Om die redenen, en zonder dat er gron
den aanwezig zijn om het overige van het 
eerste middel en het tweede en het derde 
middel te beantwoorclen, decreteert de af
stand van de voorzieningen in zover zij 
gericht zijn tegen de beslissing gewezen 
over de burgerlijke vordering van ver
weerder Reichling; verbreekt het bestre
den vonnis, enkel in zover het aanleggers 
veroordeelt op de vorclering van het operi
baar ministerie en op de burgerlijke vor
dering, tegen clezelfden ingesteld door de 
verwerende vennootschap · « Mutuelle des 
syndicats reunis »; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat mel-

·ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt aan
leggers enerzijds en verweerster « Mu
tuelle des synclicats reunis » anderzijds, 
respectievelijk tot een clercle der kosten, 
het overige de Staat ten laste zijncle; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, in boger 
beroep nitspraak doende. 

4 febrnari 1957. - 2" kamer. - Vo01·zit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslag
gever, H. Moriame. - GeUjlclttidende 
concltts·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste aclvocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 februari 1957 

BllJSLAG. - WEGMAKING VAN iN BESLAG GE
NOMEN VOORWERPEN. - MATERIEEL BESTAND
DEEL VAN HE1' MISDRIJF. 

Opdat het ·rnate·l"ieel bestwnddeel van het 
misdrijf van 1/Jegmalc·in.IJ van in beslag 
genomen voorwerpen bestaat, is het niet 
·vere·ist dnt de voorwerpen verplaatst 
werden; het- volstaat dat de sclmlde
naa1" zich ·van het bezit m·van ontdann 
heett (1). (Strafwetboek, art. 507.) 

(LEE;IHNS, T. OVEHATH.) 

ARREST. 

HET HOE' ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 12 juli 1956 gewezen door bet 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het enig miclclel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet en 507 van het Strafwetboek, 
cloordat het bestreclen arrest aanlegster 
veroorcleelt uit hoofde van wegmaking 
van inbeslag genomen voorwerpen, dan 
wanneer het vaststaat clat die voorwerpen 
op hun plaats zijn blijven staan waar zij 
in beslag genomen zijn, en clan wanneer, 
zoals aanlegsfer in haar in hoger beroep 
regelmatig genomen conclusies deed gel
den, cle bestancldelen van cle op artikel 507 
van het Strafwetboek gesteuncle telastleg
ging- mitsclien ter zake niet verenigd wa
ren: 

Overwegende clat aanlegster in cle door 
haar in hoger beroep genomen conclusies 
deed gelclen « dat de voorwerpen nog 

(1) Verbr., 27 juni 1939 (An·. T' e1·b1·., 1939, 
blz. 195; Bull. en PAsrc., 1939, I, 337). 
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steeds op hun plaats staarr waar ZIJ m 
beslag genomen zijn )}, en daaruit afleidt 
dat ter zake de vernieling of de wegma
king, elementen van het bij artikel 507 
van het Strafwetboek beteugeld wanbe
<lrijf, ter zake uitgesloten zijn ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat het handelsfoncls, dat de door 
verweerder onder handen van aanlegster 
in beslag genomen voorwerpen omvatte, 
door laatstgenoemde aan een genaamde 
Bocque is overgedragen, het bestreden ar
rest als volgt · voortgaat : « dat het be" 
staan van het in artikel 507 van het Straf
wetboek omschreven misdrijf niet van het 
verplaatsen van de voorwerpen afhangt; 
dat het volstaat dat de schulclenaar, zo
als ten deze, zich van het bezit ervan ont
daan heeft zodoende aan de burgerlijke 
partij de zekerheid ontnemende welke de . 
beslaglegging haar voor de inning van 
haar schulclvorclering verschafte, zodat 
de overdracht van het handelsfonds, welke 
overhandiging van de inbeslaggenoinen 
voorwerpen met zich brengt, met een weg
making gelijkstaat )) ; 

Overwegende clat het arrest aldus zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleed en wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de over de pu
blieke vortlering gewezen beslissing· be
treft; dat de substantH\le of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Wat cle over de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing betreft, dat aanlegster 
geen bijzonder middel inroept ; 

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

4 februari 1957. - ze kamer. - Vom·zit
te1·, H. Fettweis, vooriitter. - Ve1·slag
gever, H. Daubresse. ~ Gelijlclitidende 
conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2° KAMER. _____: 4 fehruari 1957 

VERBREKING. - PROCEDURE. - STRAF
ZAXEN. - VOORZIENING ALS. NIET GEGROND 
VERWORPEN. - MEMORIE WAARBIJ AANLEG
GER VRAAGT DAT HEM 1\:KTE ERVAN WORDE 
VERLEEND DAT HIJ ZICH VOORBEHOUDT EEN 
TWEEDE VOORZIENING IN TE S'l'ELLEN. - HET 
HOF SLAAT ER GEEN ACHT OP. 

Wannee1· het hot een voorziening als niet 
gegrond verwerpt, slaat het · geen acht 
ov de memo1'ie waa1·bij aanlegger vraagt 
dat hem akte worde verleend dat hij 

Z·ich 1JOOrbehoudt tegen hetzelfiJe arrest 
een tweede ·voo1·ziening in te steUen. · 

(DEWANDELER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1957 gewezen door de 
kamer van inbesclmltligingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel, waarbij hand
having van de voorlopige hechtenis van 
aanlegger gelast is ; 

Overwegende dat er geen termen aan
wezig zijn om acht te slaan op de meniorie 
welke ten doel heeft aanlegger akte er
van te doen verlenen dat hij zicl). voor
behoudt naderhand tegen voormeld arrest 
een tweede voorziening in te stellen ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straf van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefcl en dat de beslis
Ring overeenkomstig de wet is ; 

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

4 februari 1957. - 2" kamer. - Voo1·zit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Versl.ag
geve·r, H. Moriame. - Gelijlcluidende con
chtsie, H. Roger Janssens de Risthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2< KAMER. - 4 fehruari 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZaKEN. - VOORZIENING VAN HE1' 
OPENBAAR MINIS1'ERIE. - VOORZIENING NIET 
BE'fElKEND. - NIET ONTVANKELIJlL 

zo GEWI.J:S.IJE. - CoRRECTlONELE OF POLI
TIEZA:KEN. - BETICHTE VRIJGESPROKEN. -
MAG NADERHAND :VOOR HETZELFDE FElT NIET 
MEER VERVOLGD WORDEN. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRAFZaKEN. - VERBREKING OMDAT DE PU
BLIEKE VORDERING UITGEDOOFD IS. - GEEN 
VERWIJZING. . 

1° Is, in stratzalcen, niet ontvanlcelijlc de 
voorziening doo1· het open'baar ministe-
1'ie ingesteld, d·ie niet betekend werd 
aan de partij tegen wellce zij gericht 
is (1). (Wetboek van strafv., art. 418). 

zo De betichte, die dom· een correctionele 
of politierechtbanlc vrij geS1Jrolcen werd, 

(1) Verbr.,, 20 februari 1950 (Arr. J!erbr., 
1950, biz. 412; Bull. en PASIC., 1950, I, 437); 
5 october 1953 (A1·i·. J!erb1·., 195'1<, blz. 57; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 6B). 
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mag· naderhand voor hetzelfde fe'it niet 
meer vervolgd 'WOrden (1). 

3° Wordt de beslissing over de publieke 
vordering verbrolcen omdat die vorde
ring uitgedoofd is, dan zijn er geen ter
men aanwezig tot verwijz,ing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS 'fE AARLEN, 'l'. KLEIN, 
EN KLEIN, 'l'. JACQUET.) 

ARRES1'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 mei 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te .Aarlen; 

Over de voorziening van llet openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat uit de stukken der 
recll.tspleging niet blijkt dat de voorzie
ning zou betekend zijn aan de partij te
gen welke zij gericht is ; 

Dat zij derllalve niet ontvankelijk is ; 

Over de voorziening van Klein, in zover 
zij gericllt is tegen de over cle publieke 
vordering gewezen beslissing : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit ·de schending . van de regel van 
het gewijsde, vastgelegd in de artikelen 4 
en 13 van de wet van 17 april 1878, 246 
en 360 van llet Wetboek van strafvorde
ring, laatstgenoemd artikel gewijzigd bi.i 
het enig artikel van de wet van 21 april 
1850, doordat het bestreden vonnis, beslis
send over de llogere beroepen van het 
openbaar ministerie en van de beklaagde 
.Jacquet tegen een vonnis van de Recht
bank van politie van llet kanton Aarlen 
van 18 juni 1956, aanlegger Klein veroor
deelt uit hoofde van inbreuk op arti~ 
kel 12, 1, van de Wegcode, dan wanneer 
hij voorheen van die zelfde feiten vrij
gesproken was geworden bij een in kracht 
van gewijsd gegaan vonnis : 

Overwegende dat Henri Klein, die ver
vo1gd was ter zake van te .Aarlen, op 
21 december 1954, bestuurder van een mo
torvoertuig zijnde, nagelaten te hebben 
zo dicht mogelijk bij de recllterrand van 
de rijbaan te blijven, vrijgesproken werd 
bij vonnis, door de Reclltbank van politie 
te Aarlen op 25 juni 1955 bij verstek ge
wezen; 

Overwegencle dat, aangezien tegen deze 

(1) Verbr., 31 januari en 2,7 juni 1955 (Ar1·. 
Ve1·br., 1955, biz. 427 en 876; Bu./l. en PASIC., 
1955, I, 567 en 1163). 

(2) Verbr., 31 januari 1955 (Arr. Vm·br., 
1955, biz. 427; Bull. en PASIC., 1955, I, 567). 

beslissing geen rechtsmiddel is gebruikt, 
zij in kracht van gewijsde was gegaan; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis, door Klein uit hoofde van die 
zelfde feiten te veroordelen, de in het mid
del aangeduicle bepalingen geschonden 
heeft; 

Over de voorziening van Klein, gericllt 
tegen de over zijn burgerlijke vordering 
tegen Jacquet gewezen beslissing : 

Overwegende dat uit geen stuk der 
reclltspleging blijkt dat de voorziening 
betekencl zou zijn geworden aan de partij 
tegen welke zij gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het, beslissende over 
de teg·en Henri Klein ingestelde publieke 
vordering, tegen hem veroordelingen velt; 
verwerpt de voorziening van llet openbaar 
ministerie en de door Klein als burger
lijke partij ingestelcle voorziening; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; zegt clat er 
geen termen aanwezig zijn tot verwijzing; 
veroorcleelt Henri Klein tot de kosten van 
zijn voorziening welke gericht was tegen 
de over de burgerlijke vordering gewezen 
beslissing; laat de kosten der publieke 
vordering de Staat ten laste. 

4 februari 1957.- 2" kamer. - YoMzit
ter, H. Fettweis, voorzitter. - Yerslag
geve1·, H. Giroul. - Gel!ijkl,U'idende con
elusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, 
eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 4 februari 1957 

J\IIISDADIGE DEELNEMING. BE-
l'ICHTE ALB DADER VERVOLGD. - VOORWERP 
VAN DE BE'l'ICH'l'ING. 

De belclaagde die ve·rvolgd wo1·dt als da
de1- van een door het St1·atwetboelc be
paalde misdaad of wanbedr'iif, wordt 
daardoor vervolgd zowel voor een daad 
van t·eehtstreelcse uitvoe1·ing 'Van het 
m-isdrijf, als voo1· een der daden van 
cleelneming bepaald do01· de leden i2 en 3 
van artilcel66 'Van het Stmfwetboelc (3). 

(3) Verbr., 5 april 1948 (A1·r. Ve1·br., 1948, 
blz. 186; Bull. en PASIC., 1948, I, 215, met de 
nota 1); nota 1 onder verbr., 23 april 1951 
(Arr. Verbr., 1951, blz. 484; Bull. en PAsrc., 
1951, I, 573). 

-----_, 
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(TIMMER~fANS, 'l'. BTESEMANS EN VANUIE'.r.) 

ARHES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 25 juni 19.'i6 g·ewezen door het 
Hof van beroep te Luik, uitspraak doendc 
op verwijzing; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van artikel 182 van het Wet
hoek van strafvorclering en van de rechten 
der venlediging, cloorclat, nadat aanleg
ger in verbreking tevoren vervolgcl en 
veroordeeld was g·eworclen als mecleclader 
van de valsheden en het gebruiken van de 
valse stukken die een meclebeklaagde ge
pleegd hacl. op grond van een aanzetting 
tot een misclrijf door gezagsmisbruik en 
uitsluitend zijn verweer gevoerd had ten 
aanzien van rleze vorm van « nwcleschnlcl ll, 
het bestreclen arrest aanlegg·ers veroorde
ling op een andere vorm van deelneming 
aan een misclrijf steunt : << tot de uitvoe
ring van cUe misdrijven zoclanige lmlp te 
hebllen verleend clat, zonder zijn bijstancl, 
het misdrijf niet kon gepleegcl worden ll, 
zonder aanlegger verwittigd te hebben van 
deze wijziging van de qualificatie der ten 
laste gelegde feiten, en dienvolgens zoncler 
hem de mogelijkheid gegeven · te hebben 
daartegen verweermiddelen te doen gel
den : 

Overwegende, enerzijcls, dat, in stri.id 
met het in het midclel beweerde, aanleg·ger 
niet vervolgd was uit hoofcle van een aan
zetting tot een misllrijf door gezagsmis
hruik; dat, anderzijcls, aangezien het ar
rest van het Hof van beroep te Brussel 
van .'l1 mei 1955 bij arrest van verbreking 
van 5 clecember 1955 (1) is vernietigcl, de 
door cUe vernietigde beslissing aan de fei
ten gegeven qualificatie van belang ont
bloot is; 

Overwegende dat uit de stukken cler 
rechtspleging bli:jkt clat aanlegger ver
volgd was wijl hij de misclrijven had uit
gevoercl of aan de uitvoering ervan recht
streeks medegewerkt had; dat, waar ze 
in dier voege luidden, de telastleggingen 
iedere daad van deelneming, omschreven 
in leden 2 of 3 van artikel 66 van het 
Strafwetboek, begrepen; 

Dat clerhalve het bestreclen arrest, door 
aanlegger te veroorclelen uit hoofcle van 
meclewerking aan de misclrijven van vals
heicl en gebruik van valse stukken, wijl 
hij tot het uitvoeren van die misdrijven 
zodanige hulp verleend had dat zonder 
zijn bijstancl de misclrijven niet konden 
worden gepleegd, in lid 3 van artikel 66 
:an het Strafwetboek omschreven feit, de 

(1) Bull. en PASIC., 19.'i6, I, 318. 

qualificatie van de misdrijven niet gewij
zigd heeft waarvoor aanlegger krachtens 
de beschikking van verwijzing en de dag
vaarding·en om te verschijnen diende te
recht te staan; 

Dat het miUclPl niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede micldel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, en, voor zoveel als noclig, van arti
kel 66 van het Strafwetboek, doordat het 
bestreclen arrest het beroepen VOJlllis be
vestigt waarbij aanlegger veroordeeld is 
als mededader van de valsheden en ge
bruik van valse stukken, door vrouw Van
der Heyden gepleegcl, om cle redenen dat 
aanleg-g-er telefonisch aangeraden heeft 
het ontwerp van proces-verbaal over een 
niet-bestaande beraadslaging in het Staats
blact te laten verschijnen en dat zijn 
cliente, die geen rechtskennis bezat, 
78 jam· oud was, doof was en de Franse 
taal niet sprak, niet anclers kon dan zich 
verlaten op cle onderrichting·en van haar 
raadgever, de clornimrs litis, zoncler het 
door aanlegger opgeworpen micldel te be
hanclelen, naar luicl van hetwelk de door 
de medebeklaagde Vander Heyden bij het 
eincle van de bijeenkomst met de burger
lijke partijen afgelegcle verklaring bewees 
clat zij zelf het vaste voornemen had zelf 
de maatregelen die zij genomen heeft, tP 
nemen, onafhankelijk van elke door aan
leg·ger verstrekte raad : 

Overwegende dat, ten antwoord op de in 
llet middel aangehaalde stelling der con
clusies, volg·ens welke de hulp van aan
legger niet nodig was tot het plegen der 
misdrijven, het bestreden arrest erop 
wijst clat vrouw .Vander Heyden, wegens 
haar gemis aan rechtskennis en haar 
lichamelijke toestancl, niet anders doen 
kon clan zich verlaten op de onclerrichtin
gen van aanlegger, haar raadgever en 
dorninns l·itis,· dat deze hiervan niet on
wetencl was en dat hij, door een door 
hem opgestelcl ontwerp te doen publice
ren, clan wanneer de in dat ontwerp om
schrm'en omstancligheden in werkelijk
heicl niet hadclen bestaan, aan dat ge
schrift wetens een bedrieglijk karakter 
gegeven heeft en tot de uitvoering van de 
misdrijven zodanige hulp verleend heeft 
dat deze zonder zijn bijstand niet konden 
gepleegd worden; 

Dat het midclel in feite niet opgaat; 
Overwegende, voor het overige, aan

gaande de publieke vorclering, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Dat, aangaande de vorderingen der 
burgerlijke partijen, aanlegger geen bij
zoncler micldel inroept; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

4 februari 1957. - 2° kamer. - Foor
czitte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Fer
slaggevel·, H. Giroul. - Gelijklniclende 
.conclusie, H. Roger .Janssens de Bistho
ven, eerste atlvocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Demcnr. 

2" KAMER. - 4 februari 1957 

_l u L~ANKEREUK. - 0PENBARE VORDETIING 
ONAFHANT~l'~LIJK VAN l~LKE Jt'AILLIETVERKLA
I!ING. - VAS'l'STICLLING VAN DE S'fAA'l' VAN 
FAILLJHSJ<~MEN'l' VAN- D~; BEKLAAGDE. - BE
VOEGDHEID VAN HET S'l'RAFC\ERECH'l'. 

;.!" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'J'EN. - S'l'RA~'ZAKEN. - DEELNE-
1\fiNG AAN HET MISDRI.JF. - ARREST HE'l'
WELK DE BE'J'ICH'l'ING BEWEZEN VERl(LAAR'l' 
OVEREENJl:OMS'l'IG DE BE\VOORDINGEN VAN AR
TJKEL (l(j VAN HET STHA~'WETBOEK. - GEEN 
CONCLUSIES. - DE HECllTER NIE'l' ER TOE 
GEHOUDEN DE DADEN VAN DEELNE:MINO NADJCR 
'l'E HEPALEN WELKE HI.J ALS VAS'l'S'l'AANDE AAN
ZIE'l'. 

J o De openba-re vorde-ri'ltg nU hoofrle van 
bankb-reu.lc -is onafhanlcelijlc van eUce 
faillietver·klaring door cle rechtbanlc van 
Jcoophandel; het st1·ajgerecht is bevoegcl 
om de stant van fai!Ussement, element 
•van de banlcbrenlc, vast te stellen (1). 

2° De ·rechter, clie de telastlegg·inrl bewe
zen ve1·lclan1·t van deelneming aan het 
misdri-_if als dade1·, well;,e telastleg_qing 
opgesteld js o·vereenlcomstig ae bewoor
rlingen van nrtilcel 66 vnn het Stl·afwet
boelc, is e1· n·iet toe gehonden, bij ont
stenten·is ·van conclttsies claarover, ae 
rladen ·/Jan deelneming nader te bepalen, 
welke lz{i nls vaststaande annziet (2). 

(BEYD'l'S.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het !Jestreden 
arrest, op 1 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 1322 
Tan het Burgerlijk Wetboek betreffende 
de bewijskracht der akten, 1606 van het 
Bnrgerlijk Wetboek, 27, 57 en 58, 2°, van 
het Wetboek der met het zegel gelijkge
stelde taxes, doordat het bestreden arrest 

(1) Verbr., 5 maart 1956 (A1T. Ve,-br., 1956, 
biz. 547; Bull. en PAsrc., 1956, I, 702). 

(2) Verbr., 31 juli 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, 
I, 338); 20 februari 1956 (ibiil., 1956, I, 641). 

VERHR., 1957. - 28 

geen a11twoord verstrekt op de conclusies 
waarbij aanlegger betoogde << dat Andr~ · 
wettelijk, zonder een factuur op te rna
ken, zijn aan de handel vreemd meubilair. 
had kunnen overlaten aan zijn schoonzus
ter Lambert, zodat het betalen van de 
overdrachtstaxe vermeden werd, naardien 
de aflevering van het meubilair door de 
enkele toestemming der partijen geschied
de ll, en doordat het arrest een verwarring 
begaat, daar aanlegger niet de overlating, 
cloch enkel het opmaken van een akte 
tot vaststelling ervan heeft afgeraden : 

Overwegende dat het arrest, door eigen 
redenen en door verwijzing naar de rede, 
nen van· de eerste rechter releveert dat 
Andre, handelaar in staat van ophouding 
van !Jetalingen, en Lambert, zijn schoon
zustr~r, overeenkomstig de ri:tad van aan, 
legger, een door laatstgenoemde opge
maakt contract getekend hebben; dat in 
bewust contract 11epaalcl is dat het bij 
Andre staande meulJilair, hetwelk stuk 
voor stuk beschreven is, het eigendom van 
Lambert is en bij Andre in bewaring ge
zet is; dat de bepalingen van dat contract 
onjuist zijn, dat de onderscheiden stuk
ken van het meubilair nooit opgehouden 
hebben het eigendom van Andre te zijn, 
dat hij nooit gewenst heeft ze ten voor
dele van Lambert van de hand te doeii 
maar ze enkel gesteld heeft als waarborg 
voor een schuld jegens haar en ze heeft 
willen onttrekken aan de maatregelcn 
welke zijn andere schuldeisers nwchten 
nemen, dat aanlegger ten volle op de 
hoogte van de toestand was en, als boek
houdingsorganisator, alle verrichtingen 
geleid heeft; dat, in strijd met zijn bewe
ringen, de registratie van de valse over
eenkomst wel is geschied ten einde ze aan 
derden tegenwerpbaar te maken door 
haar een vaste datum te geven; dat el: 
trouwens gebruik van gemaakt we1'd om 
de regelmatige beslaglegging van een 
schuldeiser krachteloos te maken; 

Dat het arrest op de stellingen van de 
beklaagden dat de meu!Jelen mondeling 
door Andre aan Lambert zouden zijn over
gelaten, vooraleer daarover de overeen
komst gesloten werd, antwoordt dat er 
nimmer een overlating plaats gehad heeft 
en dat aanlegger zelf ze afgeraden heeft 
om redenen van fiscale aard; 

Overwegende dat de overeenkomst wel
ke . de rechter in hoger beroep volkomen 
vals verklaart die is waardoor Lambert 
zijn meubilair aan Andre toeYertrouwde 
en geenszins de door de beklaagden aan
gevoerde en door het arrest verworpen 
overeenkomst, volgens welke Andre eerst 
de eigendom van meergemeld meubilair 
aan Lambert zou overgelaten hebben; 

Overwegende dat het arrest, door te be-. 
slissen dat er nooit een overlating plaats 
gehad heeft, impliciet cloch zeker aanleg.; 
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gers thesis verwerpt volgens welke hij 
zich, naar aanleiding van die overlating, 
ertoe zou beperkt hebben het opmaken 
van een akte af te raden; 

Dat het bestreden arrest mitsdien op 
aanleggers conclusies een passend ant
woord verstrekt heeft, en dat het middel 
in feite niet opgaat; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 193, 196, 197 
van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest de door Beydts voorbereide 
overeenkomst vals verklaart, dan wan
neer daarin wel het voornemen der par
tijen weerspiegeld is vermits Andre, eige
naar van het meubilair, aan Beydts ter 
kennis heeft gebracht dat hij het overliet 
aan Lambert, die nooit het voornemen ge
had heeft Andre van . het gebruiken van 
het meubilair te beroven : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat de door aan
legger voorbereide overeenkomst, krach
tens welke Lambert, zijn meubilair aan 
Andre toevertrouwde, volkomen vals is 
omdat de meubelen nooit het eigendom 
van Lambert zijn geweest, wat aanlegger 
wist; 
· Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van cle artikelen 1319 van het 
Burgerlijk Wetboek, 437, 442, 573, 574, 575, 
5.77 van het W etboek van koophandel, 
doordat het artikel 577 niet op Andre kon 
worden toegepast om de reden dat hij 
niet door cle rechter failliet was ver
klaard in de vormen en de grenzen be
paald bij de artikelen 437 en 442 en hij 
dus geen << gefailleerd handelaar >l is, 
daar de bepalingen van artikel 577 even
min wegens medeplichtigheid in bedrieg
lijke bankbreuk op aanlegger kunnen 
toegepast worden : 

Overwegende dat volgens de redenen 
van de eerste rechter welke het bestre
den arrest overneemt, de handelwijze van 
Andre jegens de beslagleggende schuld
eiser wel aantoont dat hij op het behan
delde tijdstip, zijn betalingen gestaakt 
had, dat zijn krediet aan het wankelen 
was gebracht; dat hij in staat van fail
lissement was en dat de verduistering 
van zijn meubilair hem schuldig maakt 
aan bedrieglijke bankbreuk; dat de eer
ste rechter aanlegger veroordeelt als me
dedader van bewuste bankbreuk en dat 
de rechter in hoger beroep die beslissing 
bevestigt; 

Overwegende dat de openbare vordering 
uit hoofde van bankbreuk onafhankelijk 
is van elke faillietverklaring door de 
rechtbank van koophandel; dat het straf
gerecht bevoegd is om de staat van op
houding der betalingen, element van de 
bankbreuk, vast te stellen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 195 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het arrest, na Andre uit hoofde van be
drieglijke bankbreuk veroordeeld te heb
ben, aanlegger uit hoofde van medeplich
tigheid aan dat misdrijf veroordeelt en 
aanplakking van het arrest gelast, zonder 
het te zijnen laste gereleveerde feit, noch 
de strafwet die dat feit als misdrijf aan
merkt, noch de termen dier wet aan te 
duiden: 

Overwegende dat de beslissing van de 
eerste rechter, waarvan het bestreden ar
rest de redenen overneemt; luidt dat de 
beklaagden als daders gehandeld hebben, 
waaruit volgt dat, ten aanzien van de,te
lastlegging D, de rechter over de groncl 
voor de deelneming van aanlegger aan het 
misdrijf van bedrieglijke bankbreuk deze 
beschouwd heeft als dader en niet als 
medeplichtige; 

Overwegende dat alle wezenlijke ele
menten van het misdrijf van bedrieglijke 
bankbreuk in hoofde van Anqre gerele
veerd zijn onder letter 0 van de telast
legging, in de volgende bewoordingen : 
« handelaar zijnde, in staat van ophou
ding van betalingen, zich aan bedrieglijke 
bankbreuk schuldig gemaakt te hebben, 
wijl hij een gedeelte van zijn actief, ter 
zake meubelen, verduisterd of verborgen· 
heeft ll; 

Overwegende, aangaande de deelneming 
van de onderscheiden beklaagden aan de 
feiten van valsheid en bankbreuk, dat de 
telastlegging op algemene wijze de deelne
ming van daders vermeldde, hetzij door 
het misdrijf uitgevoerd te hebben, hetzij 
door aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, hetzij door tot 
de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder hun bijstand het mis
drijf niet kon gepleegd worden; dat in 
het bijzonder ten aanzien van de deelne
ming aan de bedrieglijke bankbreuk, de 
telastlegging melding maakte van de om
standigheid tot de feiten aangezet te heb
ben of onderrichtingen gegeven te hebben_ 
om ze te plegen of wetens degene die aan 
bedrieglijke bankbreuk schuldig is gehol
pen te hebben in de handelingen welke de 
bankbreuk voorbereid of vergemakkelijkt 
ofwel in die welke haar voltooid hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest,. 
door aanlegger als dader te veroordelen, 
niet meer behoefde de feiten van mede-
werking nader te bepalen welke het te 
zijnen laste als vaststaand aanzag; 

Overwegende dat, door te verwijzen: 
naar de in het middel aangeduide wetsbe
palingen, l:j-et arrest de artikel.en 489, _ 49G
van het Strafwetboek en 577 van het Wet
boek van koophandel aanduidt welke zijn 
toegepast en welke de veroo~deling van 
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aanl~gger uit hoofde nm bedrieglijke 
bankbreuk rechtvaardigen; dat het ar
rest bovendien artikel 472 van het Wet
boek van koophandel aanduidt hetwelk de 
maatregel van bekendmaking en aanplak
king van het arrest rechtvaardigt; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
;~cheriding van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest niet ten 
genoege van recht met redenen omkleed 
is of feiten in aanmerking neemt die met 
de in het ·dossier berustende geschriften 
strijdig zijn, zonder zijn beslissing met 
red en en · te omkleden : 

Overwegende dat, vermits het middel 
·de conclu:;lies of excepties niet aanduidt 
waarop-niet zou zijn geantwoord, noch de 
floor het arrest gereleveerde, met de ak
ten strijdige feiten, het duidelijkheid ont
lJeert en derhalve niet ontvankelijk is; 

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 de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

4 februari 1957. - 26 kamer. - v·oo!·
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Vm·
-~laggeve1·, H. Neven. - Gelijlcluidende 
-conclusie, H. Roger Janssens de Bistho-
'l'en, eerste advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 februari 1957 

REWI.JS. - AAN DE AKTEN TE HECHTEN OE
LOOF. - ZAKEN VAN RECHTSTREEKSE BE
LASTINGEN. - AANGIFTE IN DE INKOMSTEN
BELASTINGEN._ - AANGIFTE VAN EEN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP· MEl' AANDUIDING VAN IN• 
KOMSTEN IN DE VAKKEN ME<r BETREKKING TOT 
'DE REEDS. AANGESLAGEN EN AFTREKBARE IN
KOMSTEN. - ARRES1' HETWELK BESLIS'l' i>A'r 
DE VENNOO'l'SCHAP IN HAAR AANGIFTE GEEN 
GEWAG MAAKTE VAN REEDS AANGESLAGEN IN
KOMSTEN. - SCHENDING VAN HE'l' AAN DE 
AANGIF'l'E 'l'E HECHTEN GELOOF. 

W anneer een naarnloze vennootschap in 
haar belast-ingsaangifte zelcere inlcorn
sten vermelrl heeft in de valclcen van het 
tormulie1· begrepen mule!' cle algernene 
titel << Inlichtingen te vm·st1·elclcen om 
de ajtTelclcing te gen·ieten der 1·eeds aa-n
aeslagen inlcornsten gebetwl-ijlc in de be
lastban3 elementen begTepen », wordt 
het aan cl'ie aangijte te hechten _qeloot 

· tJeschonden door het an·est hetwellc be
.slist dat de vennootschap er geen aewag 
in maalcte' van Teecls aa.ngeslagen en af
t·relcba.!·e inlcornsten. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN; 
T. N. V. ((COMPAGNIE INDUSTRIELLE SUD
AMERICAINE JJ.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brnssel; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de in 
de voorziening bedoelde belastingen de 
aanslagen zijn welke binnen de buiten
gewone termijn voor het fiscaal dienst
jaar 1951, -navordering van rechten over 
1947 en 1948, gevestigd werden; 

Overwegende dat, om de bewering van 
verweerster te bestrijden, voor de eerste 
maal v66r het hof van beroep uitgebracht, 
dat die aanslagen wegens uitsluiting 
nietig zijn, aanlegger er zich toe beperkt 
heeft bij conclusies aan te voeren dat de 
door verweerster voor de fiscale dienst
jaren 1947 en 1948 ondertekende aangif
ten noch juist noch volledig waren; dat 
die conclusies door de rechter over de 
grand afgewezen werden en dat voormelde 
aanslagen door hem nietig werden ver
klaard; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 14, paragraaf 1, 4°, ·25, 
paragraaf 1, 27, paragraaf 1, 52 en 74, 
eerste lid van de wetten betreffende de inc 
komstenbelastingen door het besluit van 
de Regent dd. 15 januari 1948 samenge
schakeld, 6 van het besluit van de Regent 
dd. 16 januari 1948 betreffende de wetten 
en besluiten aangaande de nationale cri
sishelasting, doordat het hof van beroep 
de bestreden aanslagen wegens uitsluiting 
vernietigt, door te beweren dat de aangif
ten in de inkomstenbelastingen door ver
zoekster voor de fiscale dienstjaren 1947 en 
1948 ingediend, oprecht en: ''olledig waren 
in verband met de buitenlandse~inkomsten 
van 5.298.153 frank en 13.109,323 .fr. 50 en 
dat uit geen element van het dossier 'Of 
rubriek van die aangiften blijkt dat ver
zoekster deze inkomsten zou aangegeven 
hebben als reeds aangeslagen en aftrek
baar naar luid van artikel 52 der samen
geschakelde wetten van de aan de be
drijfsbelasting onderworpen winsten, dan 
wanneer die aangiften onjuist waren wat 
het karakter betreft door verzoekster aan 
die inkomsten toegekend, dat de aandui
dingen door verzoekste~· in die aangiften 
en in hun bijlagen vermeld, waarbij hun' 
ten onrechte het karakter van mobilHln
inkomsten en terzelfdertijd van reeds 
aangeslagen inkomsten werd toegekend, 
elke belasting in de bedrijfs- en in de na
tionale crisi.sbelasting der belastbare win
sten belette; dan wanneer het slechts 
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door ·een ·dubbelzinnige, onvolledige en 
strijdige motivering is, en met schending 
van het aan die aangiften en aan hun 
bijlagen te hechten geloof, dat het hof 
van beroep beslist heeft dat de adminis
tratie uitgesloten was om de litigieuze 
aanslagen te vestigen : 

Overwegende dat, na vastgestelcl te heb
ben, dat verweerster in haar aangifte 
over het fiscaal clienstjaar 1947 in het 
vak 4 van het formulier een bedrag van 
5.298.153 frank heeft vermeld, onder ru
briek « inkomsten van mobilienkapitalen 
rechtstreeks in het buitenland verkregen 
met uitsluiting van Italie en Frankrijk ll, 
het lJestreden arrest in clie bewoordingen 
vervolgt: 

« Dat verzoekster (hier verweerster) 
hetzelfde bedrag van inkomsten in het 
vak 12 van het formulier heeft vermeld, 
onder rubriek « volledige inventaris van 
l> de portefeuille - Netto ontvangen en 
>> geboekte inkomsten », en tegenover het 
>> woord « buitenland ll; 

>> Dat de fiscus ten onrechte beweert 
uoor clie vermelding van verzoekster op 
een dwaalspoor gebracht te zijn geweest, 
onder voorwendsel dat zij aldus haar wil 
te kennen had gegeven aan die inkomsten 
het karakter te doen toekennen van reeds 
in een Belgische cedulaire belasting aan
geslagen inkomsten; 

l> Dat die bewering van de administratie 
louter ongegrond is en uit geen bestand
deel van het dossier blijkt; dat men tever
geefs zoekt naar de rubriek waaronder 
verzoekster die inkomsten zou aangegeven 
hebben als reeds aangeslagen en aftrek
baar, naar luid van artikel 52 der samen
geschakelde wetten, van de aan de be
drijfsbelasting onclerworpen winsten; 

» Dat, voor het dienstjaar 1948, en voor 
een bedrag van 13.109.323 fr. 50 verzoek
ster op dezelfde manier heeft gehandeld; 
dat de bewering van de fiscus om dezelfde 
redenen dient afgewezen l> ; 

Overwegende dat in de formulieren door 
verweerster ingevuld de vakken 10 tot 14 
op dezelfde bladzijde staan, onder de al
gemene titel << Inlichtingen te verstrekken 
om de aftrekking te genieten der reeds 
aangeslagen inkomsten gebeurlijk in de 
belastbare elementen begrepen l>; 

Dat, door in het vak 12, zoals vermelde 
motieven het relev~reli, de som vail 
5.298.153 frank in te schrijven voor het 
clienstjaar 1947 en, voor het dienstjaar 
1948, de som van 13.110.273 fr. 50, hetzij 
de som van 13.109.323 fr. 50 vermeerderd 
met het bedrag van 950 frank door de 
rechter over de grond weggelaten, de ver
weerster ze noodzakelijkerwijze heeft 
doen uitkomen als het karakter van 
reeds aangeslagen inkomsten hebbend; 

Overwegende dat zo, in de aangifte voor 
·bet dienstjaar 1947, de verweerster de 

som ' van 5.298.153 frank, ten titel van 
reeds aangeslagen inkomsten, niet in 
mindering heeft gebracht, dit is omdat 
die aangifte een verlies aanwees en dat 
de aftrekking diensvolgens uitgesloten 
was; 

Dat, in de aangifte over het dienstjaar 
1948, welke een winst aanduidde, ze in 
het vak 14 de som van 13.110.273 fr. 50 als 
reeds aangeslagen inkomsten heeft inge
schreven en deze in vak 1 in mindering· 
van de winst heeft gebracht; 

Overwegende dat daaruit volgt, dat, in 
haar aangiften over de dienstj aren 1947 
en 1948, de verweerster uitdrukkelijk ge
wag heeft gemaakt van de voormelde 
sommen ten titel van reeds aangeslagen 
inkomsten; dat dienvolgens, door de hier
voren overgenomen beschouwingen, het 
bestreden arrest het geloof heeft miskend 
dat aan die aangiften client gehecht; 

Dat, voor zoveel het gegrond is op de 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, het middel •moet aangenornen_ 
worden; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om het eerste middel te 
onderzoeken, welk geen meer uitgebreide 
verbreking met zich zou kunnen brengen, 
verbreekt het bestreden arrest, behalve 
voor zoveel het uitspraak doet over de 
aanslagen ten laste van verweerster ge
vestigd voor het dienstjaar 1951, navorde
ring van rechten over het dienstjaar 1946; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant · van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerster tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak, naar het 
Hof van beroep te Luik. 

5 februari 1957. - 2e kamer. - Voor·
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend. 
voorzitter.- Ve1·sl(tggeve1·, H. Daubresse. 
- GeUjlcluidende conchtsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleite1·s, 
HR. Van Leynseele en de Longueville 
(deze van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel). 

2" KAMER. - 5 februari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJl'SBELAS'J'ING. - EXTRABELASTING. -
AUTONOOM HANDELSVERTEGENWOORDIGER DIE 
BEWEERT' EEN VRIJ BEROEP Ul'l' TE OEl'-ENEN. 
- GEHEEL VAN l'El'J'EN WELKE DE GELIJK
S'lELLING MET DE ONDERNEMING VAN ·EEN- MA
KELAAR Ol' EEN ZAAXBEZORGER 'J'OELA'ilEN. -
RECH1.'ER DIE DAARUI'J' Al'LEIDT DAT DE BE
DRIJVIGHEID VAN DE BE'J'RO=ENE EEN OVER
HEERSEND HANDELSKARAKTER HEEl'T F.N DA'l" 
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Z~JN INiKOMSTEN UIT EEN HANDELSEXPLOITA
TIE VOORT.KOMEN. - WETTELIJKHEID. . 

De reahter beslist wettelijlo dat de be
drijfsinlcomsten van een atttonoom han
delsvertegen·woordiger voortlcomen, niet 
van het uitoefenen van een vrij beroep, 
maar van een handelsewploitatie, wan
neer hij uit een geheel van feiten, wellce 
de gelijkstelling van de onderneming 
met deze van een makelaa1· of een zaalc
bezoruer toelaten, ajteidt dat de bedri.j
viuheid van de betroklcene een overheer
send handelslcamlcte1· heett (1). 

(ORTMANN, T. BELGISCHE S'.rAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 25, bijzonderlijk 25, paragraaf 1, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluiten van 
31 juli 1943 en 15 januari 1948, 2, bijzon
derlijk 2, paragraaf 1, 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, 1, 2 en 3 van titel I, boek I, 
van het Wetboek van koophandel, door
dat het bestreden arrest beslist heeft dat 
aanlegger aan het fiscaal regime op de 
handelaars toegepast diende onderwor
pen, en het bestaan van die hoedanigheid 
van handelaar in hoofde van aanlegger 
hieruit heeft afgeleid cc dat hij handelde 
als tussenpersoon in handels.zaken, zijn 
opdracht erin bestaande overeenkomsten 
te bereiden en te sluiten voor rekening 
van ten minste drie firma's, dat hij uit
sluitend een commissieloon trok ; dat hij 
een eigen organisatie, bureau, brl.efpa
pier, telegrafisch adres had, dat hij per
soonlijk zijn onkosten droeg, dat het hem 
volkomen vrij stond zijn tijdsgebruik 
naar zijn goeddunken te regelen en een 
klienteel die hem eigen was bezocht » en 
« dat de intellectuele prestaties welke. ver
zoeker aan zijn klienteel bracht immer 
het geringste deel van zijn handelsbedrij
vigheid geweest zijn >> ; dan wanneer die 
beweegredenen dubbelzinnig zijn, en het 

(1) Verge!. verbr ., 26 november 1934< (Bull. 
en PAsrc., 1935, I, 63) en 7 maart 1950 (Arr. 
Yerbr., 1950, biz. 454; Bu.ll. en PAsrc., 1950, 
I, 482). 

Raadp'l. FREDERICO, 'l'ra.ite de d1·oit com1ne1·-

feit onzeker Iaten te weten of het hof van 
beroep in recht willen beslissen heeft, op· 
algemene wij.ze dat elke handelsvertegen
woordiger of elke handelstnssenpersoon 
noodzakelijkerwijze handelaar is, of in
dien het, door rekening te honden met de 
werkelijk uitgeoefende activiteit van 
aanlegger, in feite beslist heeft, dat deze 
de hoedanigheid van handelaar had; en 
dan wanneer, nit de elementen waarop 
het gewezen heeft, het hof van beroep de
hoedanigheid van handelaar niet mocht 
af!eiden en dat het integendeel daaruit 
moest af!eiden dat aanlegger een vrij be
roep nitoefende bij artikel 25, para
graaf 1, 3°, der samengeschakelde wetten 
aangeduid en dat hij dienvolgens slechts 
belastbaar was in de extrabelasting naar· 
gelang zijn inkomsten niet regelmatig tij
dens het belastbaar tijdperk aangegcven 
waren geweest : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het hof van beroep
niet heeft willen beslissen naar recht dat 
elke handelsvertegenwoordiger of elkP.· 
handelstussenpersoon een handelaar is, 
doch zonder dnbbelzinnigheid zijn beslis
sing heeft gesteund op de kenmerken 
welke het in de beroepsactiviteit van aa;u-
legger heeft gereleveerd; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat nit het geheel der on
betwiste feiten waarop het arrest wijst~ 
blijkt dat aanlegger een onderneming uit
baatte welke gelijkgesteld kon worden 
met die van een makelaar of zaakbezor
ger, wier akten als handelsakten worden 
geacht door artikel 2 van het Wetboek 
van koophandel; 

Dat mitsdien, de rechter over de grond' 
nit die feiten heeft kunnen af!eiden dat 
aanleggers bedrijvigheid een overheer
send handelskarakter had en, zonder een 
enkele der in het middel aangeduide be
palingen te scllenden, kunnen beslissen, 
dat aanlegger geen vrij beroep uitoefende, 
doch als handelaar diende beschouwd; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

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

5 febrnari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter en versla,qgever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlclui
dende concl1r.sie, H. R. Delange, : advo-

cial, bd. I, nrs W en 2.15; VAN RYN, Droit com.
mercial, bd. I,· nr 62; LES NovELLES, ·Droit com-
mm·cial, bd. I, Des commerrants, nrs 787 <l>b 
788; De la commission, nr 17. 
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<ef\at-genera:al. - Pleite·rs, HH. Parfait 
{van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 5 fehruari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE !lELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VI,JAND. - BEROEP v66R HE'l' HOF. VAN 
BEROEP. ---,- BEROEP VOOR DE WET VAN 

.19 MAAR'!' 1953. - STU:KREN ERTOE llE-
S'l'EMD OM OPEISINGEN DOOR DE VIJ AND 'l'E BE
WIJZEN. -' GEEN WI.JZIGING DOOR DE WET 
VAN 19 MAAR'!' 1953 VAN DE REGELEN MET llE~ 
'l'REKRING 'l'OT HET OVERLEGGEN VAN. STUR
KEN V66R HE'l' HOF VAN llEROEP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE !lELASTING OP DE WINS'l'EN yOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - BEROEP v66R HET HOF VAN 
llEROEP. - BEROEP VOOR DE WET VAN 
19 MAAR'!' 1953. - NIEUWE STURREN TOT 
HET BEWIJS VAN llEVELEN lliJ DE WET ME'l' 
OPEISING DOOR DE VIJAND GELIJRGESTELD. -
0VERLEGGING VAN DIE S'l'UKREN WETTELIJK 
GEWEIGERD ALS DE LEVERINGEN EN PRES'l'ATIES 
RECHTSTREEKS VER!lAND HOUDEN MET DE OOR
LOGSINSPANNING VAN DE VIJAND. 

,3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE !lELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - BEROEP VOOR HET HOF VAN 
llEROEP. - BEROEP VOOR DE WE'l' VAN 
19 MAAR'l' 1953. - RAADPLEGING VAN DE BIJ 
DIE WET !lEPAALDE COMMISSIE. - RAADPLE
GING UITGESLO'l'EN ALS DE LEVERINGEN EN 
I'R-ESTATIES RECHTS'l'REERS VER!lAND HOUDEN 
MET DE OORLOGSINSPANNING VAN DE VIJAND. 

1° De bep(tlingen van a1·tikel 2 van de wet 
van i9 rnaa·rt 1953, tot aanvltlling van 
artikel' 1, paragntaf 4, van de wet van 
1,5 octobe1·. 1945 tot invoering van een 
speciale belas{lng op de ·winsten voort
·vloeiend u'it level"'ingen en pt·estaties 
nan de vijand, welke bepalingen zekere 
bevelen met opeising gelijkstellen, heb
ben ,qee·n wijziging gebrncht nan de l"e
gelen met bett·elclc·lng tot het overleggen 
'V'Oor het hof van beroep, ann hetwellc 
kennis van het 1Je1·oep van cle belasting
schut(lige werd opgedragen voordat die 
bepaUngen in voege traclen, van de stuk-

(1) Het hof van beroep heeft de macht zelf 
ui~spraak te doen over de gelijkstelling van 
bepaalde bevelen met opeising : verbr., 16 ja
•m)ari 1957 (su'/)ra, biz. 357; Bull. en PASIC., 

1957, I, 563). 

ken er toe besternd om opeising'en of 
doot• de v·ijand opgelegde maatregelen 
van voorlopig .beheer ot van dwangbe: 
heer, aangeduid bij gemeld art'ikel 1, 
paragraat 4, alinfla 1, te bewijzen. (Wet 
van 6 september 1895, art. 9 en 10; wet 
van 23 juli 1953, art. 1). 

2° De bepalingen van artilcel 2 van (le wet 
V(tn 19 nwa1·t 1953 tot aanvu.lling van 
(M"tilcel 1, paragraaf 4, van de wet van 
.15 octobe·r 1945 tot invoering van een 
speciale belasUng op de winsten voot·t
vloe·ien(l ·nit leverlngen en pt·estaties 
ann rle vijanrl, welke bepalingen zek.ere 
bevelen met opeising gelijkstelleit, zijn 
niet toepasselijk als de leveringen of 
prestaUes t·echtstt-eeks verband houden 
met (le oot·logsinspanning van de vijand 
en lmnnen £le1·halve; in dat geval, het 
overleggen voo·r het hof van beroep, 
aan het·wellc lcennis van het beroep van 
de belnstimgschulrlige werd opgedragen 
voordat die bepalingen in voege traden, 
niet 1·echtvaarrligen van nieuwe st1tlc-
7cen er toe bestemrl het bewijs te leve
ren dat rle belastingschulrli,qe het voo?·
·we·rp va.n dm·gelijlce bevelen was. 

3° De bepnUngen van artikel 2 van de wet 
vnn 19 maat·t 1953 tot annvulling van 
artilcel 1, parngranf 4, van ae wet van 
15 october 1945 tot invoet"ing van een 
spec·iale belnsting op rle winsten voort
vloeiend ?L-it lever·ingen· en prestaties 
aan de vijanrl, welke bepalingen zekere 
bevelen met opeising gelijlcstellen, zijn 
niet toepasselijk nls de levm·ingen of 
prestnties ?"echtstreeks verband houden 
met de oorlogsinspanning van rle vijand, 
en kmtnen det·halve, in dat geval, de 
aanstJranlc vnn rle belastingschuldige 
niet rechtvanrdigen strelclcende tot het 
raadplegen van rle commissie ingesteld 
bij het lantste lid van dnt at·tikel (1). 

(VERHAEREN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN 'FINANCiEiN!} . 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 9 en 10 van de wet van 6 sep
tember 1895 betreffende de fiscale :aansla
gen in zake directe belastingen, 1, para
graaf 4, van de wet van 15 october 1945 
tot invoering van een speciale belasting 
op de winsten voortvloeiend nit levedn
gen en prestaties aan de vijand, 2 en 7 
van de wet van 19 maart 1953 tot wijzi
ging van de wet van 15 october 1945, 1, 
8 en 11 van het koninklijk besluit van 
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12 october 1953 houdende oprichting der 
commissies voorzien · bij artikel 2 van ge
zegde wet van 19 maart 1953, doordat het 
bestreden arrest aan aanlegger de toela
ting heeft geweigerd om nieuwe stukken 
over te leggen, welke hij door zijn ver
zoekschrift van 4 april 1953 vroeg, om 
reden dat die overlegging laattijdig was, 
dan wanneer aanlegger, door zijn ver
zoekschrift van 7 mei 1953 tot de direc
teur der belastingen, en door .zijn v66r 
het hof van beroep genomen conclusies, 
de toepassing aangevraagd had van de 
bepalingen van de wet van 19 maart 1953, 
betreffende de << exceptie van opeising >> 
naar luid van welke bepalingen (bijzonder 
die van artikel 2, in de conclusies van 
aanlegger aangeduid) de belastingplichti
gen die de opeising inroepen ten einde in 
de speciale belasting niet aangeslagen te 
worden een termijn van zes maanden ge
noten, beginnende bij de bekendmaking 
van de wet, om de elementen te verschaf
fen welke tot het bewijs van die opeising 
strekken, en dat, bij gebrek aan uitvoe
ringsbesluit tot invoering van de co=is
sie bevoegd gemaakt om dergelijke eisen 
te onderzoeken, de aanlegger die bewij
zen slechts aan het hof van beroen zelf 
mocht overleggen, voor hetwelk sedert 
7 november 1952 de zaak aanhangig was ; 
dat, daar hij al gedaan had wat mogelf:jk 
was om zich naar het voorschrift van de 
wet te gedragen, aanlegge1~ zich de laat
tijdigheid van de overlegging dezer stuk
ken niet kon zien tegenstellen : 

Overwegende dat het op 7 november 
1952 is dat aanlegger v66r het hof van 
beroep zijn beroep instelde tegen de be
slissing van de directeur der belastingen, 
welke zijn bezwaarschriften afwees tegen 
een aanslag van ambtswege in de speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend uit 
de leveringen en prestaties aan de vijand 
door de wet van 15 october 1945 geves
tigd; . 

Dat hij dit verhaal op paragraaf 4 van 
art.ikel 1 van voormelde wet steunde; 

Dat, bij verzoekschrift op 4 april 1953 
ter griffie overhandigd, aanlegger aan het 
hof van beroep de toelating vroeg om bij 
de debatten twee getuigschriften van 
Duitse onderdanen neer te leggen; dat hij 
te dien einde artikel 10 van de wet van 
6 september 1895 inriep en beweerde in de 
onmogelijkheid te hebben verkeerd ge
zegde stukken binnen de wettelijke ter
mijn neer . te. leggen ; 

Dat, bij conclusies welke hij v66r het 
hof van beroep genomen heeft, aanlegger 
staa:nde hield dat zijn onderneming « het 
voorwerp van verscheidene opeisingen uit
gemaakt had (verklaringen uitgaande van 
de H. burgemeester te V ... , van M~r V ... 
advoc~at bij het hof, van Duitse officieren 
welke deel uitg~maakt hadden van de or-

ganismen cUe tot voormelde opeisingen of 
bevelen zijn overgegaan zoals ze aange
duid worden door de wetten van 15 oc,
tober 19i5 en 19 maart 1953, artikel 2) »; 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
plichting, voor de belastingplichtige die
een opeising, een door de vijand opge
legde maatregel van voorlopig beheer of 
van dwangbeheer, doet gelden de echtheid 
en de rechtzinnigheid van deze te bewij-
zen reeds opgelegd was door paragraaf 4 
van artikel 1 van de wet van 15 october· 
1945 vooraleer artikel 2 van de wet van 
19 maart 1953 deze bepaling kwam aan
vullen; 

Dat voormeld artikel 2 de regelen van 
de artikelen 9 en 10 van de wet van 6 sep-
tember 1895 niet gewij.zigd heeft wat de 
gevallen betreft bij artikel 1, paragraaf 4~ 
alinea 1, van de wet van 15 october 1945 
aangeduid; 

Waaruit volgt dat door te vermelden 
dat de stukken welke het voorwerp uit
maken van het verzoekschrift van 4 april 
1953 « nieuw zijn, dat ondermeer, hun in
houd verschillend is van de inhoud der
stukken van het dossier welke ze zich 
niet beperken nader te bepalen; dat, an
derzijds, de administratie geen gebruik 
heeft gemaakt van het recht dat arti
kel10, alinea 2, van de wet van 6 septem
ber 1895 in zake directe belastingen haar 
verleende; dat verzoeker eindelijk niet; 
bewijst dat de heirkracht hem zou belet 
hebben eerder de Duitse ondertekenaars: 
van die stukken te vinden en, dienvol
gens, deze binnen de termijn voorzien 
door alinea 2 van artikel 9 van voormelde· 
wet over te leggen », de bestreden beslis-, 
sing op gepaste wijze aanleggers aan
spraak beantwoordt en ervan wettelijk 
de verwerping rechtvaardigt, in zover ze
strekte tot de overlegging van de stukken 
bestemd om opeisingen, door de vijand 
opgelegde maatregelen van voorlopig be-
heer of van dwangbeheer, aangeduid bi.i 
artikel 1, paragraaf 4, alinea 1, van de 
wet van 15 october 1945, te bewijzen; 

Overwegende, anderzijds, dat indien ar-
tikel 2 van de wet van 19 maart 1953, 
paragraaf 4, van artikel 1 van de wet van· 
15 october 1945 aanvullend beschikt dat 
met een opeising zal kunnen gelijkgesteld 
worden, alle bevel, welke ook de vorm 
mocht zijn, uitgaande van de bezettende· 
macht, hetzij van besturen of organismeri 
te haren voordele handelend, en waarbij 
9pgelegd wordt bepaalde leveringen or· 
prestaties te doen, onder bedreiging van 
strafmaatregelen of een beroep op de
macht, onafhankelijk van de vrije toe
stemming van de aangezochte persoon, 
het ook beschikt dat die bepalingenech
ter niet toepasselijk zijn als de leverin
gen of prestaties rechtstreeks verband 
houden met de oorlogsinspanning van de· 
vijand; 
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Overwegende dienvolgens, dat door er 
-op te wijzen « 'dat de leveringen en pres
taties van materieel >> van aanlegger «be
:Stemd waren tot de Luftgaukommando en 
tot werken van militair karakter en clat 
:zij een rechtstrceks verband hebben ge
had met de oorlogsinspanning van de 
vijand, verband waarvan verzoeker niet 
kon onwetend .zijn », het bestreden arrest 
·OP gepaste wijze aanleggers aanspraak 
beantwoordt en ervan wettelijk de afwij
zing rechtvaarcligt, in zover ze strekte 
tot de overlegging van de stukken van 
.aard om te be'l'lrijzen dat aanlegger het 
voorwerp had uitgemaakt van bevelen 
1loor artikel 2 van de wet van 1!l maart 
1953 bedoelcl; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede miclclel, afgeleid uit 
·de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, paragraaf 4, van de wet van 
15 october 1945 tot invoering van een spe
·ciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
·de vijand, 2 en 7 van de wet van 19 maart 
1953 ter wijziging van de wet van 15 oc
tober 1945, doordat het bestreden arrest 
in gebreke is gebleven uitspraak te doen 
·Over de geschiktheid het geval van aan
legger te onderwerpen aan de commissie 
voorzien door artikel 2 van de wet van 

·19 maart 1953 en in elk geval de reden 
aan te duiden waarom ze in feite die 
·Onderzoeksmaatregel afwees, dan wan
neer de bepalingen van de wet van 
10 maart 1953 van ambtswege worden toe
gepast 011 alle nog niet definitieve belas
tingen en dan wanneer aanlegger, volle
.([igheidshalve door zijn bezwaarschrift 
van 8 mei 1953, op uitclrukkelijke wij.ze 
·zijn wil kenbaar maakte om cle bepalin
_gen van voormelde wet te genieten en zijn 
_geval aan de coJlllllissie, opgericht door 
voormelde wetteksten, te zien -onderwer
pen, dat het arrest aldus het recht van 
.aanlegger heeft miskencl, of altlmns, aan 
·de verplichting te kort is gekomen welke 
het hof had de reden aan te duiden waar
·Om het clit recht niet toekende, mitsdien 
.artikel m van de Grondwet schendend : 

Overwegende dat door te beslissen dat 
.aanlegger de bepalingen van artikel 2 van 
de wet van 19 maart 1953 niet mocht ge
nieten, om red en da t de levering en van 
materieel en prestaties waarvan spt·ake 
·een rechtstreeks verbancl hielden - door· 
.aanlegger gekend - met de oorlogsin
_spanning van de vijand, het bestreden 
arrest de toepassing uitgesloten heeft van 
. al de bepalingen van voormeld artikel 2, 
waarvan deze betreffende de tussenkomst 
van de commissie voorzien in het laatste 
lid van dit artikel; · 

Dat het nidus regelmatig en wettelijk 

ZlJn beslissing met reel en en heeft · om
kleed; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden; 

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

5 februari 1957. - 2" knmer. - l'OO'I'
zitte1· en verslnggeve1·, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijklui
flende conclusie, H. R. Delange, advocaat
generaaL ~ Pleitm·, H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 7 februari 1957 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - l\1IDDEL AFGELEID 
Ul'l' DE SOHENDING VAN DE BEWIJSKRAOH1.' 
VAN EEN BRIEF. - TEKS'f VAN DE IlRIEF NIE'f 
OVERGELEGD EN BLIJKENDE NOOH UI'f DE VER
MELDINGEN VAN DE IlES1.'REDEN BESLISSING, 
NOOH UI'J' EEN S1.'UK VAN DE REOH'fSPLEGING. 
- l\1IDDEL NIE'J' ONTVANKELI.TK. . 

2o HUUR VAN WERK.---'- HUUR VAN DIEN
S'l'EN. - llEDIENDENOON'l'RAO'f. - BEDIENDE 
HEDURENDE MEER DAN NEGEN'l'IG DAGEN WERE:
ONGESOHill'J'. - GEVOLG 'l'EN OPZIOH'J'E VAN 
HE'J' OONTRAO'l'. 

3° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN DIEN
S'fEN. - BEDIENDENOON'l'RAO'l'. - WE'l' VAN ' 
7 AUGUS'l'US 1922. - BE'fWIS'l'ING OM'fREN'J' 
DE DUUR VAN DE Ol'ZEGGING GEGEVEN VOOR HE'f 
IN WERKING 1.'REDEN VAN DE WE'f VAN 
11 MAAR'!' 1954 EN WAARVAN DE 'I'ERMIJN 
VOORTDUUR'J' NA DE IN WERKING 'l'REDING. -
WE'l' VAN 11 :MAART 1954 NIE'f 'l'OEPASSELIJ)L 

1o Is niet ontvnnkelijk het midclel nfge
leid nit de schending vnn de bewijs
lcnwht vnn een brief, wnnneer de tekst 
·vnn clie brief n·iet ovm·gelerrd wordt, en 
ctnn,qehnnlll is noch i·n cle verme!~inue:n 
vnn de bestreden sententie, noch tn emr1 
stu.lc 'ljftn cle 1·echtspleging wnnrop het 
hot vermnr1 ncht te slnnn (1). 

2o Ove1·eenlcomsUg nrtikel 9 van de wet 
vnn 7 wu,q1tstus 1922 1Jetreffende het be
diendencontm.ct, gew·ijzigcl 1Jij nrtikel 6 
van fle tvet van 11 mnnrt 1954, worflt 
nnn het oontrnct niet nooclznkelijlc een 
einde gemnnlct, wwnneer de nrbeidson
geschiktheid mee1· dnn nerrentig clagen 
cluurt · in dnt aevnl heeft de werkgever 
de fn~ulteit nnn het contrnot een einfle 
te mnlcen mits uitlcering vnn een ver
_qoeding . 

(1) Verbr. 21 april 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 90i) ; 27 october 1955 (ibirl., 1956, 
I, 182). 
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3° De wet van 11 maa1·t .1954 tot wijziging 
en aanvulling van d.e wet van 7 au.gus
t1IS 1922 betrejjende het bediendencon
tract is niet toepasseUjlc in ueval van 
betwisting omtrent de du1tr van de op
zegging yegeven v66r de dag vim de in
werlcingtrediny van de wet van 11 maart 
1954, zelfs indien lle tern~ijn e1·van na 
die dag voo1·tdu,nrt (1). 

(V. Z. W. D. (( VERENIGING DER llELGlSOHE 
NIJVERAARS ll, '1', THERAOE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de llestreden 
sententies, op 13 januari en 7 juli 1955 
gewezen door de werkrechtersra~d van 
lleroep te Brussel, kamer voor lledienden; 

Over bet enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetlloek, 9, 10, 11, 12, 13 van de 
wet van· 7 augustus 1922 betreffende het 
l>ediendencontract, gewijzigd l1ij de wet 
van 11 maart 1954, en 14 van de wet van 
11 maart 1954, tot wijziging en aanvulling 
van de wet van 7 augustus 1922 op het be
diendencontract en tot wijziging van de 
wet van Hi december 1851 op de voorrech
ten en hypotheken, gewijzigd bij de lle
sluitwet van 28 februari 1947, doordat de 
bestreden sententies, enerzijds, na vast
gesteld te hebben dat aanlegster door 
haar brief van 26 maart 1954 verweerder 
in kennis ervan stelde dat zij een einde 
maakte aan het tussen hen bestaande be
diendencontract, en hem gevolglijk vanaf 
dat moment ontsloeg van aile actieve 
dienst, en, anderzijds, na geacht te heb
ben dat « de aan de werkrechtersraad 
voorgelegde betwisting steunt op de duur 
van de bij de kennisgeving van 26 maart 
1954 toegekende opzeggingstermijn, dit 
wil zeggen op het verstrijken van deze 
termijn op 30 september 1954 », beslissen 
dat het gescbil valt onder de bepalingen 
van de wet van 11 maart 1954 om de rede
nen dat aan het contract geen einde zou 
zijn gemaakt v66r de datum van inwer
kingtreding van die wet, en dat de be
twisting zelfs niet gesteund is op feiten 
welke zich insgelijks v66r dezelfde da
tum voorgedaan hebben, eerste onder
dee!, dan wanneer de uitlegging van 
de brief van 26 maart 1954 welke de 
rechter over de grond mitsdien Iaten gel
den heeft, niet enkel onverenigbaar is 
met de bewoordingen van die brief die, 
zoals aanlegster bij conclusies aanvoerde, 
uitdrukkelijk bepaalde : << Ik verzoek U 

(1) Verbr., 28 juni 1956 (A•·r. Ve•·br., 1956, 
biz. 922; Bull. en PASIC., 1956, I, 1207). 

dit scbrijven te willen aanzien als een. 
einde makencl aan bet contract dat U ver
bindt », cloch bovendien tegengesproken 
wordt, zowel door de redenen van de be
streden beslissingen, welke vermelden dat 
bet bediendencontract definitief verbro
ken is vanaf 26 maart 1954, en onder meer 
de omstancligheid flat verweerder vanaf 
26 maart 1954 niet meer in werkelijke 
dienst was llij aanlegster, als door die
gene van die redenen welke steunen op· 
artikel 9 van de wet van 7 augustus 1922, 
gewijzigd hij de wet van 11 maart 1954, 
om de tegen annlegster uitgesproken ver
oordeling te rechtvaardigen, nidus erken
nend dat in geval van verbreking van een 
\Jediendencontract wegens ziekte van de
l>ediende, daaraan rechtstreeks een einde 
wordt gemaakt, en niet met inachtneming 
van een opzeggingstermijn (inzonderheid 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 
tweede onderdeel, dan wanneer uit de ter
men zelf der bestreden I.Jeslissingen blijkt 
dat de nan de reehters over de groiJ.d 
voorgelegde betwisting, welke liep over· 
het ·bedrag der vergoeding waarop ver
weerder recht had, iritegendeel ontstaan 
was uit feiten die zich v66r de datum van 
inwerkingtreding van de wet van 11 maart 
1954 voorgedaan hadden, te weten, ener
zijds, het door aanlegster aan haar be
diende ter kennis gebrachte ontslag, en 
anderzijds, de ari.Jeidsongeschiktheid 
waardoor deze was getroffen (inzonder
lleid de artikelen 97 van de Grondwet. 
en 14 van de wet van 11 maart 1954) : 

Overwegende dat blijkens het in he1" 
middel aangeduide artikel 14 van de wet 
van 11 maart 1954, enerzijds, deze wet 
niet toepasselijk is op de contraeten die 
v66r de datum van haar inwerkingtreding· 
een eincle hebben genomen, anderzijds. 
ten annzien van de lopende contracten,. 
zij niet toepasselijk is op geschillen ont
staan uit feiten die zich v66r clezelfde da
tum hebi.Jen voorgedaan; 

Overwegende dat cleze datum van in-· 
werkingtreding 30 manrt 1954 is; 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen der bestreden sententies, wanneer· 
partijen door een bediendencontract ver
llonden. waren, aanlegster bij brief van 
26 maart 1954 ann verweerder verklaanl 
heeft dat zij nan het bediendeneontraet 
een einde maakte, docll met een opzeg
gingstermijn van zes mannden, il}gaancle 
op 1 april 1954; 

Over het eerste onderdeel : 

In zover het midclel nan de sententies. 
verwijt de bewi.iskracht van de brief' 
van 26 maart 1954 geschonden te hebben : 

Overwegende dat deze grief niet ontvan
kelijk ·is; 
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Dat immers de door de sententies uit
gelegde tekst van de brief van 26 maart 
~954 noch in die sententies, noch in enige 
andere akte der rechtspleging waarop het 
llof vermag acht te. slaan, aangehaald is 
-en dat aanlegster die tekst niet bij haar 
voorziening gevoegd heeft; 

In zover het middel aan de sententies 
·t~en tegenstrijcligheid tussen het disposi
tief en een der redenen verwijt : 

Overwegende, enerzijds, dat, in strijcl 
met wat het middel zegt, artikel 9 van de 
wet van 7 augustus 1922, gewijzigd bij ar
tikel -6 · van de wet van 11 maart 1954, 
niet bepaalt dat, wanneer de arbeidsonge_ 
:schiktheid meer dan negentig dage;n 
.Uuurt, « aan het contract rechtstreeks een 
·einde wordt gemaakt )) ; clat die bepaling 
jn dat geval aan de werkgever tle facul
teit verleent aan het contract een einde 
te maken mits uitkering van een vergoe
ding; 

Overwegende, anderzijcls, dat de sen
tenties die bepaling enkel inroepen inzo
ver zij het bedrag der vergoecling vast
·stelt op de som welke overeenstemt met 
de bezoldiging van de bediende gedurencle 
de opzeggingstermijn die ten opzichte van 
-de werkgever in acht client genomen te 
wor&n, en dat zij daaruit afieiden dat in
dien, zoals ter zake, de werkgever van 
bovengemelcle faculteit geeli gebruik 
maakt, maar de bediende ontslag geeft 
met. een opzeggingstermijn, cle duur van 
deze termijn die moet zijn welke de wet 
bepaalt, onder meer in het nieuw arti
kell2bis van cle wet van 7 augustus 1922; 

Dat het dispositief en de reden welke 
bet middel a.anduidt dienvolgens elkaar 
'niet ·tegenspreken; 

Over het tweede onclerdeel : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
ode :door verweerder opgeworpen betwis
ting niet ontstaan is, in de zin van arti
kel 14, lid 2, van de wet van 11 maart 
195'1, uit · een feit dat zich voorgedaan 
heeft v66r 30 maart 1954, de dag van in
werkingtreding van die wet,. de bestreden 
:sententies overwegen clat de betwisting 
« haar oorsprong heeft in de duur van de 
door de kennisgeving van 26 maart 1954 
_verleende opzeggingstermijn, dit wil zeg
gen op de datum van verstrijking van cle 
-opzeggingstermijn )) ; 

Dverwegende dat de rechter aldus het 
voorwerp der betwisting, namelijk de 

od.uur van de opzeggingstermijn waarop 
verweerder wettelijk recht had, en het 
feit waaruit die betwisting was ontstaan, 
-dit is de kennisgeving door aanlegster 
aan verweerder dat zij aan het contract 
-een einde maakte met een bepaalde op
zeggingstermijn, verward heeft; 

Overwegende clat uit de vaststellingen 
der bestreden sententies blijkt dat dit feit 

zich voorgedaan heeft op 26 maart 195!, 
dit is v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 11 maart 1954; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del derhalve gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
sententies, behalve in zover zij beslissen 
dat het tussen partijen gesloten bedien~ 
dencontract ten dage van de inwerking
treding van de wet van 11 maart 1954 
liep; verwerpt de voorziening wat dit 
laatste dispositief betreft; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op cle kant van de gedeelt~
lijk vernietigde beslissingen; veroordeelt 
aanlegster tot een derde en verweerder 
tot twee det'de der kosten; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de werkrechters
raad van beroep te Bergen, kamer voor 
bedienden. 

7 februari 1957. - 1° kamer. - Voor
zUter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Van Ryn en De Bruyn. 

1" KAMER. - 7 fehruari 1957 

l 0 OORLOG. - ONROEREND GOED WAARVAN 
HET GEBRULK DOOR EEN GEALLIEERDE :KRIJGS
MACHT OPGEEIST WERD. - SCHADE GEDU
RENDE DE BEZE'l"l'ING VAN HET GOED BEROK
KEND. - :EliGENAAR DIE SCHADEVERGOEDIN,G 
VRAAGT KRACHTENS DE BESLUITWET VAN 
31 DECEMBER 1945. - AANVRAAG IN TE DIE
NEN BINNEN HE'!' JAAR NA DE DATuM VAN DE 
SCHADE. - BETEKENIS VAN DIE WOORDEN. 

2° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - CoNCLU
SIES WAARBIJ DE DOOR DE TEGENPARTTJ VAST
GESTELDE RAMING VAN DE SCHADE WORDT 
AANVAARD MET DIEN VERSTANDE ECH'IER DAT 
ZI.J DE WAARDE VAN DE SCHADE TEN DAGE VAN 
HET 'l'E WIJZEN ARREST VERTEGENWOORDIGT. 
- ARREST HETWEI.K VASTSTELT DAT DE 
CONCLUSIES DE VOORGESTELDE SCHATTING 
AANNEMEN ALS WAARDE VAN DE SCHADE TEN 
TIJDE VAN HE'l' FElT DAT DE SCHADE HEEFT 
DOEN ONTSTAAN. - SCHENDING VAN DE BE-
WIJSKRACH'l' VAN DE CONCLUSIES. ' 

1° In de artilcelen 3 en 1!5 van de besluit
wet van 31 december 1945 tot inriohting 
van de reoht$plegin_q inzalce aanvraf]en 
om vergoeding ~tit hootde van bepaalde 
schade veroorzaalct door de Ameri
leaanse, Britse of onder B1·its bevel ge
plaatste geallieerde stdj dlcrachten, be
doe len de tooorden « datttm van de 
schade )) en « sohade voorgelcomen », 
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wanneer het gaat om opetstng van het 
gebruik van een onroerend goed, de da
tum waarop de aan de eigenaar berolc
kende schade zelcer geworden is, door
dat de opeisende overheid de zaalc niet 
teruggeett in de staat waarin ze die ont
vangen heett (1) . 

2° Schendt de bewijskracht van de con
clusies, waa1·bij de door de tegenpartij 
voorgestelde raming van de schade aan
vaard wordt, wanneer het voorstel de 
waarde van de schade bedoelde ten dage 
van het te wijzen arrest en niet ten 
tijde van het feit dat de schade heett 
dofm ontstaan, het arrest dat vaststelt 
dat de conclttsies de voorgestelde ra
ming aanvaarden, hiermede bedoeld de 
waarde ten tijde van het teit dat de 
schade heett doen ontstaan. 

(DIENST VOOR ONDERLINGE HULPVERLENING 
« O.M.A. », IN VERE~'FENING, 1'. HERZ.) 

ARREST. 

.. HEJT HOF; - Gelet op ·het .bestreden 
arrest, op 25 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 3 en 25 van 
de besluitwet van 31 december 1945 tot 
inrichting van de rechtspleging inzake 
aanvragen QID vergoeding nit hoofde van 
bepaalde schade, veroorzaakt door de 
.Amerikaanse, Britse of onder Brits bevel 
geplaatste geallieerde strijdkrachten, 3 
van de besluitwet van 19 januari 1945 hou
dende oprichting van een Dienst voor on
derlinge hulpverlening, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
ontvankelijk heeft verklaard de aanvraag 
om vergoeding, door verweerders op 8 au
gustus 1947 ingediend nit hoofde van 
sc_hade ·die ·ontstaan is door de brand, in 
de nacht van .7 op 8 juni 1945 van hun 
voor de behoeften van het Brits leger 
opgeeist 0nroerend goed, hoewel die aan
vraag op straffe· van uitsluiting had moe
ten worden ingediend binnen het jaar dat 
ingegaan is ten dage van de inwerking
treding van de besluitwet van 31 decem
ber 1945, dit is uiterlijk op 9 januari 1947, 
en in dier voege beslist heeft onder het 
voorwendsel dat, in geval van opeising 
vai:J. een onroerend goed, de termijn tot 
geldige indiening van aanvragen om ver
goeding nit hoofde van tijdens de bezet
ting van een onroerend goed ontstane 
schade pas zou ingaan vanaf de verlating 

(1) Verslag aan de Regent voor besluitwet 
:van 31 december 1945 (PtUJin., 1945, biz. 1058, 
koL 1). 

van dat goed en dat verweerders pas van
af dat tifdstip hebben kunnen wetei:J. in 
welke mate de beschadigde goederen niet 
waren hersteld of vervangen geworden 
en de omvang van het door hen onder
gane nadeel hebben kunnen bepalen, dan 
wanneer de artikelen 3 en 25 van de be
sluitwet van 31 december 1945 voorschrij
ven dat, op straffe van uitsluiting, de . 
aanvragen om vergoeding binnen het jaar· 
na de schade of vanaf de inwerkingtre
ding van die besluitwet moeten ingediend 
worden, dit in formele termen welke geen 
uitzondering bepalen en geen afwijking 
toelaten : 

Overwegende dat, in strijd met wat in 
de voorziening is betoogd,. de woorden 
<< datum van de schade » en « voorgeko
men schade ll in de artikelen 3 en 25 van 
de in het middel aangehaalde besluitwet 
van 31 december 1!J45 een uitlegging ver
gen; 

Dat, ten aanziei1- van de ,Qpeising van 
het gebruik van een onroerend' goed, "zij 
kunnen bedoelen hetzij de datum van het 
feit dat de schade heeft doen ontstaan, 
hetzij de dag waarop de .a11.n ·de -~igenaar 
berokkende schade zeker geworden is, in 
geval de opeisende overheid de zaak niet 
teruggeeft in de staat waarin ze die ont
vangen heeft; 

Overwegende dat in het verslag aan de
Regent dat aan de besluitwet voorafgaat 
gepreciseerd is dat de uitdrukking «in 
het jaar waarvan de schade dagtekent ll 
dient verstaan senso lat·u en dat « in ge
val van bezetting van een onroerend goed, 
bij voorbeeld, de termijn slechts begint 
te lopen vanaf het ogenblik waarop. het 
onroerend goed verlaten word£ ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat het onroerend goed van ver
weerders, hetwelk beschadigd werd. door 
een in de nacht van 7 op 8 juni 1945 ont-· 
stane brand, pas op 15 juli 1947 verlaten 
is door de Britse strijdkrachten die het 
bezetten en dat de aanvraag om vergoe
ding op 8 a.figustus 1947 ingediend werd; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
vari het · ari·est wettelijk de verwerping 
rechtvaardigen van de exceptie welke· 
door aanlegger tegen de vordering. was 
ingeroepen en nit de forclusie was afg-e-
leid; ' 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde mitldel, afgeleid nit de· 
schending van de artikelen 1107, 1134,. 
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, !JI7 van de Grondwet, van· llet 
gerechtelijk contract en van de bewijs
kracht der akten waarin het is vastge
steld; doordat het bestreden arrest, ter 
rechtvaardiging van het aannemen, als. 
grondslag- van de aan verweerders toege
kende schadeloosstelling, van de som van 
112.13!) frank waarop een verhoging-seoef-

--==-r 
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1icU)nt toegepast is « wegens de verminde
ring van de koopkracht van de munt Jl, 
vaststelt dat aanlegger zou aangenomen 
hebben dnt het b'edrag der schade, in de 
waarde 1945, waarvoor verweerders door 
hun verzekeranrs niet zijn gedekt, die 
:som beloopt, aldus de voor aanlegger v·o6r 
het hof van beroep genomen conclusies 
miskennend door welke deze, verre van 
te. erkennen dat het bedrng der schade 
bovengemelde som vnn 112.139 frank 
« waarde 1945 Jl zou belopen hebben, .ver
klaarde omwille van een snelle afhande
Iing der zaak die raming aan te nemen 
« als de waanle van de schade ten dage 
van het te wijzen arrest uitmakende Jl : 

Overwegende dat, om de bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter 
te rechtvaardigen, in zover door die be
slissing op 112.139 frank, waarde 1945, het 
bedrag geraamd is van het door verweer
ders geleden nadeel voor hetwelk dezen 
door hun verzekeraars niet gedekt waren, 
het bestreden arrest zich ertoe beperkt 
•erop te wijzen dat aanlegger aanneemt 
dat het bedrag der door verweerclers 
.aangevoerde schade, « waarde 1945 JJ, 
112.139 frank beloopt; 

Overwegencle dat deze reden de bewijs
kracht der conclusies miskent luidens 
welke aanlegger subsidiair en omwille 
van een snelle afhancleling der zaak, ver
klaarde de raming van verweerders te 
.aanvaarden als de waarde van de schade 
« ten dage van het te wijzen arrest Jl uit
makende; 

Dat het arrest mitsdien de in het mid
del ing·eroepen wetsbepalingen schendt; 

Om die redenen, en zonder dat er gron
·den zijn om het tweede middel te onder
zoeken hetwelk opkomt tegen het door het 
derde mifldel bestreden dispositief, ver
breekt het bestreden arrest in zover het, 
door bevestiging van het beroepen vonnis, 
!let bedrag der door aanlegger aan ver· 
weerders te betalen vergoeding op 
·280.348 frank vaststelt en in zover het 
over de kosten beslist; verwerpt de voor
oziening voor het overige; beveelt dat mel
·ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt elke 
·der partijen tot de helft der kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

7 februari 1957. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. vVouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel. - Gelijlcl~~iden
·de cond·tts-ie, H. Raoul Hayoit de Termi
oeourt, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. De Bruyn en Simont. 

le KAMER.- 7 februari 1957 

1° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AK
'l'EN. - BURGERLIJKE z,~KEN. - VERZEKE
RINGSCON'fRACT. CoNTRACT ROUDENDE 
CLA USULES DETREFFENDE HE'l' IN RET CON
'fRAC'l' DESCRREVEN VOERTUIG EN CLAUSULES 
DETREFFENDE DE TER VERY ANGING GENOMEN 
VOERTUIGEN. - CLAUSULE DEPALENDE ((REi' 
OF DE IN ONDERRA VIG CONTRACT AANGEDUIDE 
VOERTUIGENJl. - VoNNIS RETWEI..K BESLIST 
DAT DIE CLAUSUI..E RET BESCHREVEN VOER
'fUIG EN DE TER VERVANGING GENOMEN VOER
TUIGEN DEOOG'f. - GEEN SCHENDING VAN DE 
DEWIJSKRACRT VAN RET CONTRACT. 

2° VERZEKERINGEN.- BEDING WAARBIJ 
DE VERDREKING VAN RE'l' CONTRACT AAN BE
PAAI..DE FORMALITEITEN ONDERGESCHIKT 
WOilD'l', - VONNIS HETWEI:K DESLIST DA1.' 
DIE FORMA!..ITEITEN NIE'f VEREIST ZIJN VOOR 
DE GEI..DIGHEID NOCR VAN EEN AANBOD VAN 
VERBREKING, NOCR VAN DE WEIGERING EEN 
PREMIEVERROGING TE DETALEN. - VONNIS 
RE'rWEI..K DE WET'l'E!..IJKE UITWERKING TUB
SEN PARTIJEN VAN DAT REDING NIET MISKENT . 

1 o Schendt niet de bewijslcmcht van een 
verzelceringscontract hondende clansu
les betreffende een besclweven voertuig 
en cla~tsules betreffende de ter vervan
ging van het eerste genom-en voertuig, 
het vonnis hetwellc de in een beding 
voorh01~den woorden << het of de in on
derhavig contract aangeduiae voerhti
gen Jl interpreteert als tegelijlcertijd be
doelende het· beschreven voert~tig en de 
ter ve1·vanging genomen voertuigen (1). 

2° Mislcent niet de wettelijlce ttitwerlcing 
tnssen pat·tijen van een bedin,q van een 
ve·rzelcer:ingscontract, wellc beding de 
verbrek'tng van het contract onder
sch-ikt aan het vm·mtllen van bepaalcle 
formal'iteiten, het vonnis hetwelle beslist 
dat die foPmaliteiten niet vereist zijn 
voo1· de geldigheid noch van een aanbod 
van verbrelcinu. noch van een weigering 
een premieverhoging te betalen. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1134). 

(N. V. URANUS, T. PASI..EAU,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 195i gewezen door de 
vrederechter van het kanton Hoei; 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heicl, door verweerder tegen de twee mid
delen der voorziening opgeworpen, en 

(1) VergeL ve1·br,, 5 juli 1956 (A•·r. Verbr., 
1956, blz. 943; Btrll. en PASIC., 1956, I, 1246). 
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hi'eruit afgeleid dat het niet bewe~en. is 
oat de tot staving van de voorZiemng 
voorgebrachte verzekeringspolis de rech
ter over de grond voorgelegd werd; 

Overwegende dat de bij de voorziening 
,gevoegde verzekeringspolis . met ver:'Yeer
ders handtekening bekleed IS; dat ZIJ het 
uummer 156.706 draagt, dit is het num
mer dat aangeduid is in de dagvaarding 
waarnaar het bestreden vonnis uitdruk
kelijk verwijst; dat, tenslotte, dit vonnis 
melding maakt van de clausules 7 en 8 
van die polis en zelfs een deel van de 
tekst van clausule 8 aanhaalt; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
lwid niet gegrond is; 

Over het eerste middel,, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en van de 
bewijskracht van de verzekeringspolis 
nummer 156.706, door partijen op 29 octo
ber 1918 gesloten, en inzonderheid van de 
artikelen 7 en 8 van die polis, doordat het 
bestreden vonnis, na vastgesteld te heb
ben dat verweerder het in de polis aange
duid motorvoertuig vervangen had, be
slist heeft dat hij met recht kon weige
ren voor het ter vervanging genomen 
voertuig de bijk;omende premies te beta
len welke aanlegster van hem vorderde 
tegen het nieuwe tarief, hetwelk hoger 
stand dan het tarief van het contract, en 
oat aanlegster ertoe gehouden was, hetzij 
het door verweerder gedane aanbod van 
verbreking van de polis te aanvaarden, 
hetzij hem voor de nieuwe automobiel te
gen het oude tarief te dekken, en gevolg
lijk aan aanlegster haar vordering tot be
taling van de volgens het nieuwe tarief 
berekende premie ontzegd heeft, dan wan
neer artikel 7 van de polis aan de verze
keringsnemer de verplichting oplegt elk 
nieuw voertuig te laten verzekeren en de 
premies te betalen volgens het tarief dat 
op het tijdstip der wijzigingen van 
kracht was, en dat artikel 8 van de polis 
aan de verzekeringsnemer slechts toe
staat te weigeren een premie te betalen 
welke verschilt van de bij het contract 
bepaalde, en de polis te verbreken ingeval 
de verzekeraar zijn tarief verhoogt en 
toepassing ervan eist op het in het con
tact aangeduide voertuig; dan wanneer 
het bestreden vonnis mitsdien geweigerd 
heeft uitwerksel te geven aan een over
eenkomst die voor partijen als wet gold; 
dan wanneer althans net van het contract 
een uitlegging heeft verstrek welke onver
,enigbaar is met de gebruikelijke en nor
l}lale betekenis van cle door partijen gebe
zigde termen : 

Overwegende dat het middel aan llet 
vonnis verwijt aangenomen te hebben 
ctat, in clausule 8 van het tussen partijen 
gesloten contract, de woorden « het of de 

in onderhavig contract aangeduide voer
tuigen >> tegelijkertijd betekenden het of 
de in het contract l>eschreven voertuigen 
en het of de ter vervanging genomen voer
tuigen waarvan sprake in clausule 7 van 
hetzelfde contract; 

Overwegende dat deze uitlegging niet 
onverenigbaar is met de termen van clau
sule 8; dat zij evenmin onverenigbaar is 
met de termen van clausule 7, aangezien 
de in deze clausule vastgelegde verplich
ting voor de verzekeringnemer ten aan
zien van het ter vervanging genomen voer
tuig de premies te betalen volgens het ten 
dage van de vervanging van kracht zijnde 
tarief « opdat de waarborg die op het 
nieuwe voertuig rust als verkregen te be
schouwen zij », niet noodzakelijk de fa
culteit voor de verzekeringnemer uitsluit 
het contract te verbreken indien het 
nfeuw contract hem een bijkomende last 
oplegt welke hij overdreven oordeelt; 

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

schending van de artikelen 1134, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van de verzekeringspolis 
nummer 156.706, door partijen op 29 octo
ber 1948 gesloten, en inzonderheid van 
artikel 8 van deze polis, doordat het be
streden vonnis, na vastgesteld te hebben 
dat verweerder het in de polis aangeduide 
motorvoertuig vervangen had, beslist 
heeft dat hij met recht kon weigeren voor 
het ter vervanging genomen voertuig de 
bijkomende premies te betalen welke aan
legster van hem vorderde tegen het 
nieuwe tarief, hetwelk hager stand dan 
het tarief van het contract en dat aanleg
ster ertoe gehouden was, hetzij het door 
verweerder gedane aanbod van verbre
king van de polis te aanvaarden, hetzij 
hem voor de nieuwe automobiel tegen het 
oude tarief te dekken, en gevolglijk: aan 
aanlegster haar vordering , tot betaling 
van de volgens het nieuwe tarief bereken
de premie ontzegd heeft, op de grand dat 
de agent van aanlegster deze verwittigd 
had dat verweerder de gevorderde ver
hoging weigerde en dat de door hem aan 
de inspecteur van aanlegster afgelegde 
verklaringen « voorzeker de waarde had
den van een aangetekende brief die ver
weerder zou gestuurd hebben », dan wan
neer krachtens artikel 8 de verzekering
nemer het contract niet kan verbreken 
dan , mits opzegging bij aao'tgetekende 
brief, ten minste een maand v( 'r het ver
schijnen van de premie; dan w,,mneer het 
bestreden vonnis mitsdlen geweigerd heeft 
aan deze bepaling welke tussen partijen 
als wet geldt, uitwerksel te geven, of al
thans daarvan een uitlegging verstrekt 
heeft welke met haar termen niet kan 
worden verenigd : 

In zover het midclel aanvoert clat het 
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vonnis·de bewijskracht van clausule 8 van 
het ·contract geschonden heeft, door te be
slissen dat de verzekeringnemer dat con
tract geldig verbroken had door een op
zegging welke anders was geschied dan 
door een ter post aangetekende brief : 

Overwegende dat het vonnis niet beslist 
dat verweerder het contract geldig ver
broken heeft, doch enkel dat hij << de ver
hoging der premie geweigerd heeft ll en 
<< aangeboden heeft het contract te verbre
ken ll; 

zich toe beperkt te antwoorden dat de. 
jeitelijlce mnstandigheden, welke de eer
ste rechter· 'IJOOT vaststaande hield, be-, 
doelde band laten uitsch-ijnen (1). 

(N. V, ~'IRMA DE WOLF-COSYNS, '1'. DE WO!~Jr.} 

ARREST. 

HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op l4 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; In zover het middel aanvoert dat het 

vonnis het wettelijk uitwerksel van voor
melde clausule 8 tussen partijen miskend Over het middel, afgeleid nit de schen
heeft door te beslissen dat verweerder de ding van de artikelen 97 van cle Grondwet. 
premieverhoging rechtsgeldig geweigerd 1l01, 1l34, 1317, 1319, 1320, 1322 en 1779· 
heeft : van het Burgerlijk Wetboek, 1, 15 en 17 

van de wet van 7 augustus 1922 op het 
Overweg·ende dat de clausule 8 voor der- bediemlencontract, gewijzigd door de w~t 

gelijke weigering geen bijzondere vornl. van 1l maart 1954, doordat het bestreden 
voorschrijft; arrest, niettegenstaande de eiseres in 

Dat beide onderdelen van het micldel rege1matige besluiten v66r de rechter over-
in feite niet opgaan; .. de grorid, tot staving van ·hare s~elling vol-

Om die redenen, verwerpt de voorzie- gens dewelke er geen bediendencontract 
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos- bestond tussen haar en verweerder, liet 
ten. · gelden dat deze laatste zich geenszins in 

7 februari 1957. - 1° kamer. - Voo·r
zittet·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier.- Gelijklu.idende 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite·rs, 
HH. Struye en De Bruyne. 

l e KAMER. - 8 februari 1957 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE :ZAKEN. -
BEDIENDENCONTRACT TUSSEN PARTIJEN BE
'l'WIST. - EERSTE RECHTER DIE UIT BEPAAL
DE FElTEN RET BESTAAN VAN EEN BAND VAN ON
DERGESCHIKTHEID AFGELEID HEEFT. - CoN
CLUSIES WELKE DIE A~'LEIDING JlETWISTEN 
DOOR OP NAUWKEURIGE OMSTANDIGHEDEN TE 
STEUNEN. - ARRES'l' HETWELK ER ZICH TOE 
IlEPERKT TE ANTWOORDEN DA1' DE DOOR DE 
EERSTE RECHTER IN ACH1' GENOMEN FEI1'EN 
DE BAND VAN ONDERGESCHTKTHEID BEWIJZEN. 
- NIE1' };lET REDENEN OMKLEED ARRES'l'. 

Wannee·r een pa-rt·U, clie v6<k het hof van 
IJe·roep f'.et bestawn ·Dan een bedienden
contrac' · betwistte, ·in haar· conclus-ies 
verscheitZene elernenten haiL laten gelden 
waanPit zij ajteidde dat de feiten niet 
afdoencle war·en waar·op de eerste rech
ter gestemuZ had om te beslissen tot het 
voor·hanclen z·ijn van de Iiana van onder
rJeschUctheicl, wellce een lcar'alcterisUek ' 
is van deTgelijlc contr'act, is het arTest 
n·iet ·met r·eclenen omlcleed, hetwelk er' 

een band van ondergeschiktheid bevond te 
haren opzichte, nochtans het bestaan van 
deze ondergeschiktheid bevestigt om reden 
dat verweerder, afgevaardigde-beheerder
geworden van eiseres, « de bepaalde tak 
van appellantes nijverheid waarvoor hi.i 
steeds had geijverd, onder dezelfde om
standigheden als voorheen en in hetzelfde 
verband van ondergeschiktheid, is blijven 
uitoefenen ll, dewijl de werkelijkheid van 
deze staat van ondergeschiktheid, volgens 
het arrest, uitsluitend zou volgen uit << de 
feitelijke omstandigheden, welke de~ eerste 
rechter terecht voor vaststaande . hield 
- ook afgezien van het feit E w11arvan 
tot dusver het bewijs niet werd gele
verd - (die) niet enkel op een bestendig 
toezicht wijzen van de appellante op de 
geintimeercle doch de band van onderge
schiktheid waardoor de geintimeercle ver
bonclen was, cluidelijk laten uitschijnen », 
dan wanneer : 1 o eiseres in haar besluiten 
in hoger beroep elk va~ 4e ~Jq~W qe eerste · 
rechter aangehaalde ferten aan een gron
dige kritiek onderwierp en ervan de 
draagkracht, wat de ondergeschiktheid 
betreft, om verschillende redenen die ze 
opgaf, betwistte, - kritiek die de rechters 
over de grond niet onbeantwoord moch
ten laten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; 2° deze feiten, die trouwens 
door de eerste rechter slechts als bewijs 

(1) Verbr., 8 juni 1956 (Ar·r. Yer·br·., 1956, 
biz. 842; Bull. en PASIC., 1956, I, 1077) ; 8 no
vember 1956 (Bull. en PASIC., 1957, I, 250); 
raadpl. vBrbr., 8 november 1955 (An·. Yerb•·., 
.1956, biz. 183; Bull. en PASIC., 1956, I, 228) .. ·' 
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van een bestendig toezicht door de be
heerraad op verweerder uitgeoefend wa
ren ingeroepen, hoegenaamd niet van aard 
waren de beweerde staat van onderge
schiktheid, waarin verweerder iich zou 
bevonden hebben, te Iaten blijken (schen
iiing van de overige in het middel ingeroe
pen wetsbepalingen), doordat het bestre
den arrest, oordelend dat verweerder in 
·een band van ondergeschiktheiii stand ten 
· opzichte vim eiseres, zogezegd om de fei
telijke redenen die de eerste rechter had 
aangenomen, zonder echter -de kritiek 
door eiseres in haar besluiten aangaande 
elk dezer feiten gemaakt te weerleggen, en 
dan wanneer -die feiten, door de eerste 
rechter enkel weerhouden als uitmakend 
een toezicht op verweerder, geenszins van 
aard zijn de band van ondergeschiktheid 
daar te stellen, alzo de in het miiidel aan
gehaalde wetsbeschikkingen geschonden 
lteeft : 

Overwegeniie dat zo het bestreden ar
rest erkent dat de aanstelling van ver
weerder als beheerder en als afgevaar
digde-beheerder van aanlegster het ophou
iien van het vroeger tussen partijen be

··staande bediendencontract kon medebren-
gen, het verklaart dat zulks ten deze het 
geval niet was, omdat verweerder « de 
bepaalde tak van appellantes - hier aan
legsters - nijverheid, waarvoor hij steeds 
had geijverd, onder dezelfde omstandig
heden als voorheen en in hetzelfde ver
band van ondergesahiktheid is blijven uit
oefenen ll ; 

Overwegende dat in haar conclusies 
v66r · het hof van beroep, aanlegster ver

. scheidene elementen had ingeroepen waar
uit zij afleidde dat de feiten waarop de 
eerste rechter steunde en die door het be
streden arrest overgenomen werden, niet 
afdoende waren omdat het bestaan van 
eeJi band van ondergeschiktheid niet wet
telijk eruit kon worden afgeleid; 

Dat het bestreden arrest zich ertoe be
perkt op dat middel te antwoorden dat 
« de feitelijke omstandigheden, welke de 
eerste rechter terecht voor vaststaande 
hield, ... de band van ondergeschiktheid, 
waardoor de geintimeerde (hier verweer
der) verbonden was, duidelijk Iaten uit
schijnen ll ; 

Overwegende dat door dit antwoord het 
bestreden arrest niet voldaan heeft aan 
de door artikel 97 van de Grondwet. opge
legde verplichting zijn beslissing te mo
tiveren; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; beveelt dat melding van- onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder tot de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

8 februari 1957. - 1~ kamer. - Voorzit-

ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. De Bersaques. - (Jelijk
luidende concl~tsie, H. Duman, advocaat
generaal. Pleitet·s; HH. Van Ryn en 
Simont. 

I• KAMER. - 8 fehruari 1957 

1° ARBEIDSONGEVAL. - VERZEKERAAR 
ERitEND VOOR DE DIENST VAN -ZIJN Ei:GEN REN
'ffiN, DIE IN EIGEN RANDEN RET· KAPITAAL VAN 
DE AAN RET SLACRTOFFER. VAN RET ONGEVAL 
OF AAN ZI,TN RECRTREBBENDEN VERSCHULDIGDE 
RENTEN VESTIGT.- WET VAN 16 MAART 1954, 
ARTIKEL 3. - RECH'r VOOR DE VERZEKERAAR 
BIJ :r.UDDEL VAN DE SUBROGATOIRE RECHTS
VORDERING VAN DE AANSPRAKELIJKE DERDE 
DE 'l'ERUGBE'l'ALING VAN DAT KAPI'fAAL TE 
EISEN. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - VERZEKERAAR 
ERREND VOOR DE DIENST VAN ZIJN EIGEN REN
TEN, DIE IN EIGEN RANDEN RET KAPITAAL VAN 
DE AAN RET SLACHTOFFER VAN RET ONG,EVAL 
OF AAN ZIJN RECHTREBBENDEN VERSCHULDIGDE 
RENTEN VESTIGT. - WET VAN 16 MAART 1954, 
ARTIKEL 3. - DRAAGWIJDTE. 

3° WET.- TOEPASSING IN DE TIJD. -WET 
VAN 16 MAARI' 1954, ARTIKEL 3. - BEPALING 
WELKE DE VORDERING TOELAAT TOT TERUG
BETALING VAN RE'l' KAPII'AAL, DE RENTE VER
TEGENWOORDIGEND DIE WEGENS EEN ARBEIDS
ONGEVAL VERSCHULDIGD IS, DIE DOOR DE ER
KENDE VERZEKERAAR GEVESTIGD EN IN EIGEN 
RANDEN BEHOUDEN WORDT. - 0NGEVAL v66R 
REI' INWERKINGTREDEN VAN DE WET OE
BEURD. - BEPALING TOEPASSELIJK. 

1 o K t·achtens artUcel 3 van de wet van 
16 maart 1954, tot aanmtlling van arti
kel 19 van de samengeordende wetten 
op de vergoeding der schade voortsprui
tende uit arbeidsongevaUen, lean de ver
zelceraar, die erlcend is voor de dienst 
van zijn eigen renten e·n die het rente
vestigend lcapitaal' met betrelcking tot 
de t•ente verschuld·igd aan het slachtot
fer van een arbeidsongeval of aan zijn 
·rechthebbenden in eigen · handen be
houdt, bi.1 middel van de subrogatoire 
rechtsvordering van de voor het ongeval 
aanspralcelijlce derde de terugbetaling 
van dat lca.pitaal eisen (1). 

2° Artilcel 3 van de wet van 16 maart 1954 
betrefjende de arbeidsongevallen wijzigt 
de van lcracht zijnde pt·incipes van de 

(1) Omtrent de toestand v66r het inwerking
treden van artikel 3 van de wet van 16 maart 
1954, raadpl. verbr., 23 maart 1953 (Arr. 
Verbr., 1953, biz. 495; Bull. en PASIC., 1953, 
I, 559, met de nota 1). · 
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burgerUjlce nd;nspralcelijlcheia niet, aoch 
lieett uitsl~~itena ae toelcomstige gevol
gen geregela van een onrLe·r het beheer 
van rLie principes bepaalrLe aansp1·a7ce-
l-ijlcheirL. · 

B0 Artilcel 3 van 1le wet ·van 16 maart 1954 
bet1·ejJ'enue ue MbeirLsonge•vallen ·is toe
passelijlc zel,fs inrL·ien het ongeval v661· 
het inwerlcingtrerLen van e·vengernelrLe 
wet gebe~wa is, m'its nn aat ·inwe1·-
7cingtTerLen lle verzekeTaa1· het renteves
, tigenll lca.pitaal « in eigen han1len be
houdt >>. 

(NAA:MLOZE :MAATSCHAPPI,J 'vAN BELGISCHE 
SPOORWEGEN, '.r. NAA:MLOZE VENNOOTSCHAP 
« ASSURAN1'IE VAN DE BELGISCHE BOEREN
BOND >>.) 

ARRES'.r. 

BET BOll'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1955 gewezen door 
het Bof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van het Burger
lijk Wetboek en 3 van de wet van 
16 maart Hl54 tot aanvulling· van de. wet 
op de vergoeding der scb.ade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, doordat het 
bestreden arrest beslist dat verweerster 
recht heeft op 407.354 fr. 27 in plaats van 
op 125.758 fr. 75, haar aldus een som toe
kennend van 193.489 fr. 95, zijnde het vor
mingskapitaal tot betaling van de nog 
overblijvende rente verschuldigd aan de 
weduwe van Mertens, en een som van 
88.105 fr. 55, zijnde het vormingskapitaal 
tot betaling van de tijdelijke rente geves
tigd in het voordeel van het kind van 
Mertens, om reden dat << bij incidenteel 
beroep fle naamloze vennootschap « Assu
rantie van de Belgische Boerenbond » 
voorhoudt dat, bij toepassing van arti
kel 3 van de wet van 16 maart 1954, zij 
gerechtigd zou zijn bewuste bedragen te
rug te vorderen; dat zij voorhoudt dat 
zij de voorwaarden vervult om voormeld 
artikel in te roepen, daar, hoewel zij het 
« kapitaal in eigen handen houdt », .zij 
voor de dienst van haar eigen renten er
kend is; dat de Nationale maatschappij 
van Belgische spoorwegen slechts aan
voert dat voormeld artikel maar op 
3 april 1954 in werking trad en niet toe
passelijk is op de gevallen die zich vroe
ger voordeden daar de nieuwe wet geen 
terugwerkende kracht bezit; dat een 
nieuwe wet, cUe beter dan de oude dient 
geacht, toepasselijk is op de toekomstig·e 
uitwerksels van toestanden onder de 
oude wet ontstaan, wanneer partijen niet 
contractueel g·ebonden zijn; dater in casu 
geen contract bestaat tussen de naamloze 
vennootschap << Assurantie van de Bel-

giselle boerenbond » en ue Nationale maat
schappij van Belgische spoorwegen, dat 
voormeld artikel 3 slechts maatregelen 
treft betrekkelijk de uitvoering door de 
assurantie van haar verbintenis onder het 
beheer van de oude wet aangegaan; dat 
het uitvoeten van die verbintenis volgens 
de voorschriften van de nieuwe wet (arti
kel 3) derhalve niet indruist tegen het 
principe dat de nieuwe wet geen terug
werkende kracht bezit; dat het inciden
teel be1;oep van de· naamloze vennootschap 
« Assurantie van de Belgische boeren
bond » derhalve gegroml is »; dan wan
neer, zoals eiseres uitdrukkelijk staande 
hield in haar in hoger beroep genomen 
conclusies, «de wetten geen terugwerken
de kracht hebben en de bewuste wet, be
kend gemaakt zijnde in het Belgisch 
Staatsblad van 23 maart 1954, mitsdien 
enkel op 3 april in werking· ti"ad; dat- de 
rechten, welke in artikel 3 van de wet 
van 16 maart 1954 worden erkend, . dan 
ook enkel bestaan in het voordeel van de 
in de plaats gestelde verzekeraar, die het 
rentevertegenwoordigende kapitaal heeft 
gevestigd bij een organisme, of die het 
kapitaal in zijn handen behoudt, zo hij' 
voor de dienst van .zijn eigen renten er
kend is, wanneer die vestiging of dit be
houd in eigen handen zich voordoen na 
het inwerkingtreden van cle wet van 
16 maart 1954 voornoemd; dat die vesti
ging en dit behoud vroeger geen rechten 
deden ontstaan in het voordeel van de 
verzekering, en geen verplichting in hoof
de van de derde verantwoordelijke », dan 
wanneer de rechten en verplichtingen van 
beide gedingvoerende partijen, ontstaan 
uit de schade, vaststonden op het ogenblik 
van de verwezenlijking van het ongeval 
en derhalve de verplichtingen van eiseres 
niet konden uitgebreid worden tot het 
vergoeden van de constitutie van de ma
thematische reserve in de schoot van ver
weerster ing·evolge een later van kracht 
geworden wet die desaangaande geen te
rugwerkende kracht heeft, doordat, .eise
res veroordelend tot terugbetaling aan 
verweerster van de sommen gebruikt voor 
de samenstelling, in lmar schoot, van bei
de wiskundige reserves, krachtens een 
wetsbepaling die niet van kracht was op 
het ogenblik dat de kwestieuze schade 
ontstond en die geen terugwerkende 
kracht heeft, het bestreden arrest aldus 
de in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden. heeft : 

Overwegende clat, in strijcl met hetgeen 
aanlegster beweert, de nieuwe wet de van 
kracht zijnde regels van de burgerlijke 
aansprakelijkheid niet wijzigt; 

Dat zij onder meer bepaalt dat de voor 
cle clienst van zijn eigen renten erkende 
verzekm;aar, die het ~ rentevestigencl -
kapitaa] «in eigen llanden behoudt >), van
wege de aansprakelijke derde cle terug-
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betaling van dat kapitaal kan eisen door 
middel van de subrogatoire rechtsvorde
ring, zoals in het geval waarin de beta
ling van dat kapitaal in handen van een 
ander erkend organisme is geschied; 

Overwegende dat zodoende de wet van 
16 maart 1954 dit behoud v·an het kapitaal 
beheerst, tot stand gekomen of bestendigd 
na haar inwerkingtreden, en aldus uit
Sluitend de toekomstige gevolgen regelt 
van een onder het beheer van de voor
gaande wet bepaalde aansprakelijkheid ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor.zie
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kos
ten. 

8 februari 1957. - 16 kamer. - Voor
zittr:w, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijlcl~ti
dende oonclusie, H. F. Duman, aclvocaat
generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en 
Struye. 

l e KAMER. - 8 fehruari 1957 

1o HANDEL-HANDELAAR.- DADEN VAN 
HANDELAARS. - BEWAARGEVING VAN BEURS
EFFEO'l'EN DOOR EEN HANDELAAR AAN EEN WIS
SELAGEN'f. - VERKOPEN, AANKOPEN EN RUI
LINGEN DOOR DEZE VOOR REKENING VAN DE 
HANDELAAR UITGEVOERD. - VERMOEDEN VAN 
OOMMEROIEEL KARAJ('l'ER IN HOOFDE VAN DE 
HANDELAAR. - 'J'EGENBEWIJS. 

2° BEWIJS. - BE'l'WISTING YAN COMMER
OJELE AARD TUSSEN HANDELAARS. - BOEKEN 
VAN DE HANDELAARS. - BEWI.JS 'fOEGELA'l'EN. 

1° vVanneer een handelaar aan een w·issel
agent benrsejJeoten .in bewaring geett 
en dez.e gelast verlcopen, aanlcopen e·11 
ntili1.1gen uit te voe1·en, worden die ve1'
richtingen ve1·moed daden van koophan
del ·in hoofde vnn de hnnllelnwr nU te 
mnlcen. H et behoort <leze lnntste noah
tans llat veTmoeden om te werpen lloo·r 
het bewijs te leveren llat llie veTrioh
tingen een oorzaalc hebben, llie nan lle 
handel vTeemll is. CWetboek van koop
hanclel, art, 2.) 

2° TVanneer lle reohter wettelijJ.; vnstge
stelll heett llnt een betwist-ing omtl'ent 
bmwsve1Tiohi'ingen, wellce lloor een wis
selngent voor relcening van een hanlle
lnn1' witgevoerll we·rllen, in hooflle van 
lleze laatste van oornmeroUile aa1·ll 
was, lean h-ij oak wetteUjlc lle wissel
ngent toelaten tegen llie hanllelaar een· 
bewijs in te brengen bij mi<ldel van zijn 
eigen regelmntig geho1.tllen hanllelsboe
lcen. (Wetboek van koophandel, art. 20). 

VERBR., 1957. - 29 

(COPPENS, T. MARSILY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 1, 2, alinea 8, 
en 20 van de wet van 15 december 1872 be
vattencle de titels I tot IV van boek I van 
het Wetboek van koophanclel, 1319, 1320, 
1322, 1330 van het Burgerlijk Wetboek, en 
97 van de Grondwet, cloorclat het bestre
clen arrest een scheiclsman aanstelt « met 
opclracht in een met reclenen omkleecl en 
onder eecl te bevestigen verslag, de reke
ning op te maken, enerzijcls, cler titels 
Petrofina en Papeteries de Belgique, wel
ke aan appellant toekomen ingevolge de 
bewaargeving cld. 9 october 1946 en de 
claaropvolgencle verkopen, aankopen, rui
lingen en andere beursverhandelingen of 
teruggaven en, a:i:tclerzijds, cler sommen 
welke door appellant in ontvangst gena
men werclen, met het oogmerk opclat het 
hof later zou kunnen uitmaken en bepalen 
clat 237 aandelen Petrofina en de tegen
waarde van 178 coupons nummers 27 tot 
30 en de coupons na dit laatste clividencl
bewijs vervallen, alsmede 10 kapitaals- en 
10 prioriteitsaanclelen Papeteries de Belgi
que en hun coupons ja clan neen aan ap
pellant toekomen; a an de geclingvoerencle 
partijen gebieclt al hun boeken, rekenin
gen, briefwisselingen en andere beschei
den aan de aangestelcle scheidsman over 
te maken of open te leggen en hem op te
genspraak de inlichtingen te verschaffen 
die van aarcl zouclen blijken om zijn op
clracht toe te lichten l> en alzo de beslui
ten van eiser verwerpt waarin cleze staan
cle hielcl clat « het bewijs cler verbintenis
sen van beroeper (thans eiser) alsmecle 
van de bevrijding van beroepene (hier ver
weercler) jegens beroeper enkel volgens 
de princiepen van het burgerlijk recht 
mag plaats grijpen ''• om reclen zogezegcl 
dat « door de voorgebrachte bescheiden is 
uitgemaakt dat appellant, alhoewel hij op 
2 september 1944 overdracht of afstancl 
deed aan dame Lebrun van zijn confectie
zaak « Diane >l nag steeds in 1951 voor de 
uitbating der zaak zorgcle; dat zulks dui
clelijk blijkt nit het schrijven del. 13 fe
bruari 1951 van zijn volmachtdrager, de 
heer Van cler Elst, en waarin het volgende 
te lezen staat : << ... j'ai accepte de finan
>> cer pour compte de :M. Coppens les 
>l achats saisonniers de son magasin et 
>l les titres dont il s'agit doivent me ser
>> vir de couverture ... >l, << dat overigens 
in de oorspronkelijke dagvaarding van 
14 juni 1951 appellant zicllzelve als han
delaar voorstelt, dat het aldus vaststaat 
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dat het in oas·u gaat over een betwisting 
tussen handeldrijvende personen nopens 
verrichtingen betreffende de handel welke 
zij uitoefenen; dat tenslotte appellant 
geenszins betoogt dat de geldbeleggingen 
en beursverhandelingen en betalingen 
waarvan sprake aan zijn handel vreemd 
zijn en slechts een burgerlijk karakter 
vertonen; dat clienvolgens de rechtlJank 
terecht beslist heeft dat de boeken van 
geintimeerde door deze als bewijs tegen 
appellant kunnen ingeroepen worden ll, 
clan wanneer : 1 o de regel clat aile ver
bintenissen van een handelaar eveneens 
handelsrechtelijk zijn slechts een vermoe
den is dat geldt tot bewijs van het tegen
deel; 2° eiser in zijn regelmatig v66r de 
rechters over de grond genomen besluiten, 
verre van zogezegd geenszins te betogen 
dat de kwestieuze verrichtingen aan zijn 
handel vreemd waren en dus een burger
lijk karakter hadden, integendeel uit
drukkelijk staande hield dat « zelfs in
dien men aannemen moest dat beroeper 
gedurende de kwestieuze periode hande
laar was - q1tod non -, het in ieder ge
val vaststaat clat het toevertrouwen door 
hem van zijn prive-bezit of van een ge
deelte ervan aan beroepene geen handels
daad was in hoofde van beroeper; dat in
derdaad de verrichtingen betrekking heb
bende op het prive patrimonium van een 
handelaar een oorzaak hebben die niet 
aileen vreemcl is aan zijn handel maar ook 
nog .aan iedere handel; dat het geldbe
leggingen betreft die geen commercieel 
karakter hebben ll; 3° de rechters over 
de groncl dan ook niet wettelijk konclen 
afleiden uit de Ioutere vaststelling dat 
eiser te dien tijde nog handelaar was en 
zich in de inleidende dagvaarding als 
hanclelaar uitgaf clat de betwiste verrich
tingen handelsdaclen waren, gezien het 
verweermidclel van eiser opgeworpen in 
zijn besluiten clat deze daden zijn prive
bezit betroffen en aan zijn handel vreemcl 
war~!l· tenzij door een miskenning van de 
beWlJSkracht gehecht aail cleze besluiten; 
cloordat de bestreclen beslissing vaststel
Iende clat e~ser handelaar was ~n clat hij 
zogezegd met beweerde dat de betwiste 
ve_rrichtingen niet tot zijn handelsactivi
telt behoorclen, toegelaten heeft deze ver
richtingen door hanclelsboeken van ver
weercler te bewijzen, dan wanneer eiser 
in ztjn besluiten betoogde dat het feit 
v~n handelaar te zijn niet inhield clat al 
ZlJn daclen handelsrechtelijk waren en dat 
,de betwiste verrichtingen niet tot zijn 
handel behoorden maar wei tot zijn prive
bezit, besluitende dat clerhalve enkel het 
burgerrechtelijk bewijs toegelaten was 
en de bestreden beslissing alzo de in het 
middel aangeduide wetsbeschikkingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat aanlegger in . zijn 

voorziening niet betwist dat hij hande
laar is, doch ontkent clat er enig verband 
tussen zijn handel en de litigieuze ver
richtingen zou bestaan en dat de verrich
tingen derhalve, luiclens artikel 2 in fine 
van de wet van 15 december 1872 een 
commercieel karakter zouden verton~n; 

0Yerwegende dat uit de bewoordingen 
van het bestreclen arrest niet blijkt dat de 
rechter over de groncl dat commercieel ka
ralder zou hebben afgeleid uit de eilkele 
omstandigheid clat aaillegger handelaar 

.was; 
Overwegende, immers, clat het hof van 

beroep uitdrukkelijk releveert dat << het 
vaststaat dat het in oasn gaat over een 
betwisting tussen handeldrijvende perso
nen nopens verrichtingen betreffende de 
handel welke zij uitoefenen; ... dat appel
lant - hier aanlegger - geenszins be
toogt dat de geldbeleggingen, beursver
handelingen en betalingen, waarvan spra
ke, aan zijn handel vreemcl zijn en 
slechts een burgerlijk karakter verto
nen ll; 

Overwegende clat het woord << betogen ll 
in de zin zoals door het arrest gebezigd 
niet betekent, zoals aanlegger het meent, 
« beweren ll, doch wei « bewijzen ll; 

Overwegende dat uit voormelde be
schouwingen van het an•est dus blijkt 
dat zo, gelet op de hoedanigheid van han
delaar van aanlegger, er, luidens arti
kel 2, in fine, van de wet van 15 december 
1872, een vermoeclen bestond dat de liti
gieuze verrichtingen een commercieel ka
rakter vertoonden, de rechter over de 
grond niettemin heeft aangenomen dat 
aanlegger dat vermoeden vermocht te 
weerleggen, doch dat deze rechter in 
feite, heeft geoordeeld dat aanlegger' dat 
tegenbewijs niet had geleverd; 

Dat het bestreden arrest de bewijs
krach~ van de conclusies van aanlegger 
d~s met heeft geschonden, vermits het 
met heeft vastgestelcl - zoals deze het 
staande houdt - dat aanlegger niet had 
beweerd dat de litigieuze verrichtingen 
geen burgerlijk karakter vertoonden doch 
wel clat hij zulks niet had bewezen; 

Dat de rechter over de grond de bewijs
waarcle van de door aaillegger tot staving 
van de beweerde burgerlijke aard dezer 
verrichtingen overgelegcle elementen heeft 
!Je_oordeeld en dat die beoordeling door het 
m1ddel niet wordt gecritiseercl; 

Overwe!/iende dat, vermits het wettelijk 
heeft __ _beshst cla t de be twisting van . com
mel:Clele aard was, het bestreden arrest 
eru!t mocht afleiden dat, overeenkomstig 
artlkel 20 van de .. wet van 15 december 
1872, het bewijs door verweerder bij mid
del van regelmatige handelsboeken kon 
geleverd worden; 

Dat het middel niet kan worden inge
willigd; 
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Over het tw£ede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20 van de wet 
van 15 december 1872 bevattende de ti
tels I tot IV van boek I van het Wetboek 
van koophandel, 1330 van het Burgerlijk 
vVetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, vaststellende dat 
« welzeker in handelszaken, waar alle 
bewijsmiddelen toegelaten zijn, enkel aan 
regelmatig gehouden koopmansboeken 
kracht van bewijs kan toegekend worden; 
... dat geintimeerde tevergeefs tot staving 
zijner bewering - omtrent de volkomen 
regelmatigheid zijner boekhouding - de 
verklaringen der door hem geraadpleegde 
experten der firma Fiducia aanhaalt; dat 
inderdaad de aanwijzingen van deze des
kundigen, in >erband met de beperkte op
dracht die hun door geintimeerde was op
gelegd, onvoldoend blijken om een om·deel 
over de bewijskracht van geintimeerdes 
boeken te vormen; dat in hun eenzijllig 
verslag namelijk voorkomt : << • • • Ton te
ll fois nons n'avons pu justifier d'une ma
ll niere incontestable tons les payements 
)) et toutes les transactions en titres, au
)) trement que par les inscriptions comp
)) tables et par les explications compll'~
)) mentaires que M. Marsily nons a four
)) nies, notre mission etait d'ailleurs limi
)) tee aux renseignements qui pouvaient 
)) nons etre communiques par M. Marsily 
)) on son fonde de pouvoirs, M. Ver ... )); 
dat bovendien vaststaat dat de titels, op 
9 october 1946 door appellant aan geinti
meerde in bewaring toevertrouwd, in het 
boek cler aandeelnummers door geinti
meerde gehouden niet voorkomen ll, noch
tans een scheidsman aanstelt met op
clracht, in een met redenen omkleed en 
onder eed te bevestigen verslag, de reke
ning op te maken, enerzijds, der titels 
Petrofina en Papeteries de Belgique, wel
ke aan appellant toekomen ingevolge de 
bewaargeving dd. 9 october 1946 en de 
daaropvolgende verkopen, aankopen, rui
lingen en andere beursverhandelingen of 
teruggaven en, anderzijds, der sommen 
welke door appellant in ontvangst geno
men werden, met het oogmerk opdat het 
hof later zou kunnen uitmaken en bepalen 
dat 237 aandelen Petrofina en de tegen
waarde van 178 coupons nummers 27 tot 
30 en de coupons na dit laatste dividend
bewijs vervallen, alsmede 10 kapitaals
en 10 prioriteitsaandelen Papeteries de 
Belgique en hun coupons ja dan neen aan 
appellant toekomen; gebiedt aan de ge
clingvoerende partijen al hun boeken, re
keningen, briefwisselingen en andere be
scheiden aan de aangestelde scheidsman 
over te maken of open te 'leggen en hem 
op tegenspraak de inlichtingen te ver
schaffen die van aard zouclen blijken om 
zijn opclracht toe te lichten )), clan wan
neer : 1° slechts regelmatig gehouden hoe
ken van koophanclel door de rechter kun-

nen aangenomen worden als bewijs tussen 
handelaars betreffende hanclelsclaclen; 
2° eiser in zijn regelmatig genomen be
sluiten staande hield dat << de boeken van 
beroepene met betrekking tot de lmiclige 
zaak niet regelmatig werden gehouden; 
dat het inclerdaacl nit het deskundig ver
slag door beroepene voorgebracht blijkt, 
dat de titels welke vermeld waren op het 
ontvangstbewijs nummer 735 del. van 9 oc
tober 1946, niet vermeld werden in het 
register van de aanclelennummers van be
roepene, - dit onder voorwenclsel dat het 
hier een vrije bewaargeving zou geweest 
zijn )) ; 3° het bestreden arrest alzo niet 
wettelijk de bewijskracht der betwiste 
boeken zonder meer kon aanvaarden en 
bevelen dat verweerder ze zou overmaken 
of openleggen ten einde de rekening tus
sen partijen te maken, te meer daar het 
de onregelmatige houding ervan niet ont
kende, dan wanneer, minstens, enerzijds, 
vaststellende dat de betwiste boeken onre
gelmatig gehouden waren en, anderzijds, 
bevelende dat deze boeken toch aan de 
aangestelde · deskundige zouden overge
maakt of opengelegd worden om de defini
tieve rekening tussen partijen op te ma
ken, zonder enig voorbehoud te stellen no
pens hun bewijskracht, het bestreden ar
rest de besluiten van eiser niet beant
woord heeft en tevens steunt op dubbel
zinnige en duistere motieven, doordat het 
bestreden arrest, vaststellende dat de be
twiste koopmansboeken van verweerder 
niet regelmatig gehouden waren, op grond 
waarvan eiser vroeg de verwerping ervan 
te bevelen als bewijsmiddel, nochtans be
veelt dat dezelfde boeken zullen overge
maakt en opengelegcl worden voor de aan
gestelde cleskundige die de definitieve re
kening tussen partijen zal opmaken, ze 
alzo zonder enig voorbehoud toch als be
wijsmiddel aanvaardend, en de in het 
micldel aangeduicle wetsbepalingen ge
schonclen heeft : 

Overwegencle clat aanlegger beweert dat 
het bestreclen arrest artikel 20 van de wet 
van 15 december 1872 zou hebben geschon
clen, omdat het, zoncler enig voorbehoud, 
de llewijskracht van de hanclelsboeken 
van verweeL·der zou hebben aanvaard, al
hoewel cleze boeken onregelmatig gehou
clen waren; 

Overwegencle dat het arrest zulke be
wijskracht aan cleze boeken niet heeft 
toegekencl, vermits het releveert dat de 
door verweercler verstrekte gegevens << on-· 
volcloende blijken om een oorcleel ov(,)r de 
bewijskracht van geintimeerdes boeken 
te vormen ll; 

Dat zo de rechter over de grond zekere 
leemten in cleze boeken vaststelt hij niet
temin zijn oordeel over de gevolgen ervan 
ten aanzien van hun bewijskracht niet 
laat kennen; 
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Overwegende dat uit de enkele omstan
digheid dat het arrest beslist heeft dat 
voormelde handelsboeken v66r de scheids
man zullen worden opengelegd, niet volgt 
dat de rechter hun de volle bewijskracht, 
voorzien bij artikel 20 van de wet van 
15 december 1872, waarvan aanlegger de 
schending inroept, zou hebben toegekend; 

Overwegende, immers, dat uit geen be
weegreden van het arrest blijkt dat de 
rechter over de grond meer bewijskr'acht 
zou hebben toegekend aan de boeken dan 
aan de << rekeningen, briefwisselingen en 
andere bescheiden ll, waarvan hij insge
lijks de mededeling aan de scheidsman 
heeft bevolen, zonder van nu af zijn oor
deel nopens de bewijskracht van geen 
enkel dezer stukken te laten kennen; 

Overwegende dat de rechter zich aldus 
ertoe beperkt een onderzoeksmaatregel be
treffende dat punt te bevelen en dat hij 
niet beslist of de boeken van verweerder, 
overeenkomstig artikel 20 van de wet 
van 15 december 1872, volle bewijs tegen 
aanlegger zullen leveren ofwel, integen
deel, enkel als aanvullend bewijs of ver
moeden zullen dienen; dat hij zich voor
behoudt later dienaangaande te beslissen; 

Overwegende dat het arrest de conclu
sies van aanlegger heeft beantwoord, daar 
waar deze staande hield dat de boeken 
van verweerder het volledig bewijs, voor
zien bij artikel 20 van de wet van 15 de
cember 1872, van zijn bevrijding niet kon
den leveren, vermits de rechter lmn zulke 
bewijskracht niet heeft toegekend doch 
enkel heeft beslist dat deze boeken, ten 
titel van inlichtingen, samen met andere 
bescheiden aan de scheidsman zouden 
worden overgelegd; 

Dat' het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

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

8 februari 1957. - 16 kamer. - Voo~·
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conclusie, H. F. Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn 
en Pirson. 

2c KAMER. - 11 februari 1957 

1 o V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSHEID. - BEDRIEGLIJK OPZET. -
BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. '- STRAFZAKE!i!. - TEGE!i!
·STRIJDIGE- BEWEEGREDE!i!Eii!. - 0!i!TSTE!i!TENIS 
VAN REDENEN. 

1° Het bij de artilcelen 193 en 213 van het 
Stntfwetboek vereiste misdadi_q opzet is 
het opzet zichzelf of een ande1· onrecht
matige baten of voordelen te vel·schaf
fen (1). 

2° Is niet met redenen omkleed het a1-rest 
waarvan de besl-issing ov tegenstTijdige 
moUeven stennt. 

{PROCUREUR-GENERAAL 'l'E GENT, T. Ali!NE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 october 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het micldel van ambtswege, afgp
leicl uit de schending van de artikelen 97 
van cle Grondwet, 193, 194, 197, 213 en 214 
van het Strafwetboek, cloordat het be
streden arrest op strijclige motieven steunt 
om verweerder vrij te spreken· wegens al 
de betichtingen van valsheid in openbare 
registers of andere openbare akten en ge
bruik ervan, ten laste gelegd van ver
weerder handelende in zijn hoeclanigheicl 
van secretaris der gemeente Kruibeke : 

Overwegende dat het bedrieglijk opzet, 
door de artikelen 193 en 213 van het Wet
boek van strafrecht vereist, het inzicht is 
zichzelf of een ancler onrechtmatige baten 
of voordelen te verschaffen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt aan de ene zijde dat het niet be
wezen is dat verweerder, door het opma
ken en indienen van de valse akten 
en stukken, een onrechtmatig voordeel 
beoogde er in bestaande voorlopige twaalf
den door de gemeente Kruibeke te doen 
verkrijgen, en, aan de andere zijde, dat 
het bewezen is clat verweerder, door even
genoemde handelingen, het inzicht had te 
voorkomen dat de gemeente, ingevolge het 
niet tijclig stemmen van sommige belastin
gen, zou beroofd worden van de voordien 
geregeld genoten en noodzakelijke inkom
sten; 

Overwegende dat uit de vaststelling van 
het arrest blijkt dat de beroving van be
wuste inkomsten slechts kon bestaan in 
het niet . verkrijgen van de voorlopige 
twaalfden in kwestie; dat het bestreden 
arrest derhalve op strijdige motieven 
steunt en de beslissing van vrijsbraak niet 
wettelijk rechtvaardigt; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest; zegt dat melding van onderhavig 
arrest zal geclaan worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst de 

(1) Verbr., 10 december 1956 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 380). 
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zaak naar het Hof van beroep te Brussel; 
veroordeeit verweerder tot de kosten. 

11 februari 1957. - 2° kamer. - Voot·
zitte·r, H. Vandermersch, raaclsheer waar
nemend voorzitter. Verslagge·ver, 
H. Delahaye. - Gelijkltddende conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- ll fehruari 1957 

1° VONNISSlDN EN ARRESTEN.- HoF 
VAN BEROEP. - 0NDERVRAAGDE BEKLAAGDE. 
- ZAAK IN BERAAD GEROUDEN. - ARRES1' 
WAAHBIJ DE REROPENING DEU DEBATTEN 
WOUDT BEVOLEN. - NIEUW VERSLAG EN 
NIEUWE VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR 
.MINISTERIE IN AFWEZIGHEID VAN DE BE'riCHTE. 
- AHRES'l' BIJ VERSTEK GEWEZEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - QUALIFICATIE DOOR DE 

RECRTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN. 
ZONDER INVLOED OP DE AARD VAN DE BESLIS· 
SING. 

go VOORZIENING IN VERBREKING.
TER.MIJN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING 
IN LAATS1'E AANLEG BIJ VERSTEK TEN OP
ZICRTE VAN DE BEKLAAGDE GEWEZEN. - BE
SLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE VAN EEN BE
TICR'l'ING ONTSLAGEN EN WEGENS EEN ANDERE 
BETICRTING VEROORDEELD WOHD'f. - VOOR
ZIENING VAN RET OPENBAAR .MINISTEHIE. -
TER.MIJN. 

1° Het an·est wot·dt ten opzichte van de 
belclaagde bij verstelc gewezen, tvanneer 
het hot van beroep, na heropening der 
debatten, in nfwezigheid van de be
lclaagde, een n·ieuw vet·slag en nieu.we 
vordedngen van het openbaat· ministe
de gehoord heett (1). 

2° De door de t·echter aan zijn besl'issing 
gegeven qualijicatie, tegenstrijdig of bij 
vet·stelc, wijzigt de aard van die beslis
s·ing niet (2). 

go W anneer in laatste aanleg een beslis
sing, tegenover de belclaagde bij vet·stelc 
gewezen en over twee atzonderlijlce be
tichtingen uitspt·aalc doende, de belclaag
de van een van die betichtingen ont
slaat en hem wegens de andet·e veroor
deelt, moet de voorziening door het 
openbaa.t· ministerie ingesteld worden, 
tegen het eerste clispositief, binnen tien 
vrije clagen na cle uitspraalc van cle be
slissing en, tegen het tweecle clispositief, 

(1) en (2) Verbr., 9 juli 1956, twee an·esten 
(A1·r., T'e1'b1',, 19'56, blz. 951; Bull. en PASIC., 
1956, I, 1257 en 1260). 

binnen cle tien vr·ije clagen clie volgen op 
het verstr·ijlcen van cle gewone tennijn 
van verzet (g). (Wetboek van strafv., 
art. g73 en 413). 

(PROCUREUR-GENERAAL 'l'E GENT, T, FOURNIER.) 

AHRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 11 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing waarbij verweerster ver
oordeeld wercl : 

Overwegencle dat nit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat het hof van be
roep ter terechtzitting van 5 maart 1956 
de debatten heropende en dat ingevolge 
de heropening der debatten een lid van het 
hof een nieuw verslag deed en het open
baar ministerie nieuw vorderingen nam in 
afwezigheid van verweerster ; 

Dat het arrest, derhalve, bij verstek is 
alhoewel het vermeldt dat het op tegen
spraak uitgesproken werd en dat de voor
ziening, ingesteld op 19 juni 1956 hetzij 
v66r het verstrijken van de gewone ter
mijn van verzet, niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissingen waarbij verweerster 
vrijgesproken werd : 

Overwegende dat verweerster vrijge
sproken werd van betichting A (oplichting 
ten nadele van Odile-Gerard D'Heyger) 
en van de feiten van betichting 0 gepleegd 
vanaf 27 januari 1954 tot 7 december 1954 
(onwettelijk verblijf in Belgie) ; 

Over het middel, afgeleid nit d~ schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
6, 146, g26, 11g1 en 11g3 van het Burger
lijk Wetboek, 46 van de wet van 20 april 
1810, 15 en 16 van de wet van 17 april 
1878, 496, 462 en 504 van het Strafwetboek, 
4 van het koninklijk besluit van 14 decem
ber 1932 houdende samenordening van de 
wetten op de verkrijging, het verlies en 
de herkrijging van de nationaliteit en 
12, 1 o, van de wet van 28 maart 1952 op 
de vreemdelingenpolitie, doordat het be
streden arrest de vrijspraak van verweer
ster wat betreft de feiten van de betich
tingen A en 0 gepleegd vanaf 27 januari 
1954 gronclt op de beschouwing dat ver
weerster op deze datum in het huwelijk 
trad met Odile-Gerard D'Heyger, van bel
giselle nationaliteit, dan wanneer, eerste 

(3) Verbr., 7 maart 1955 (Bull. en PAs:c., 
1955, I, 750); raadpl. verbr., 16 april1956 (A1·r. 
T'erb,·., 19''56, blz: 673; Bull. en PAsrc.; 1956, 
I, 860). 
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onclercleel, clit huwelijk nietig was, we
gens volkomen gemis aan toestemming of 
geveinscle toestemming, daar verweerster 
nooit het inzicht heeft gehad de staat van 
gehuwde te verwerven; tweecle onclerdeel, 
verweerster aileen het inzicht had, door 
haar huwelijk, aan de strafrechtelijke 
vervolgingen uit hoofde van de inbrenken 
voorzien door de wet op de vreemclelingen
politie alsmecle aan cle nitdrijving nit het 
land te ontsnappen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
<< dat het i·n cas~! niet gaat om een schijn
huwelijk ll en dat « de beide partijen het 
inzicht hebben gehad de staat van ge
huwde te verwerven ll ; 

Overwegende dat het eerste onderdeel, 
welk tegen een souvereine vaststeiling in 
feite van de rechter ove1: de grond in
druist, feitelijk grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het tweecle onderdeel 
berust op beschouwingen van feitelijke 
aard welke geen steun vinclen in de stnk
ken waarop het hof acht vermag te slaan; 

Dat het tweecle onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende clat de substantHlle of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormel1 werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

11 februari 1957. - 26 kamer. - VooT
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Gilmet. - Gelijlc.luiclende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - ll fehruari 1957 

EETWAREJN. - KoNINKLIJK BESLUIT VAN 
31 MAART 1954 BEI'REFFENDE DE HANDEL IN 
ll::OEMELE:. - GEBRUIK VAN GEREEDSCHAP
PEN VOOR DE BEWERKING, DE BEHANDELING 
EN DE BEWARING. - J3EGRIP. 

Tot toepassing van a1·tilcel 24 van het lco
ninlclijlc besluit van 31 maart 1954 be
tTejJ'ende de handel in lcoernelk, is het 
feit voo1· een mellcerij, gereedschappen 
teT beschikking vun cle p1·oaucent te 
stellen, tot het leveTen van zijn p1'0(l7w
ten een gebntilc vun geTeeclsohappen 
voo1· de bewerlcing, de behnncleling of 
cle bewa1·ing van melle of vloeibare 
1'nellcclerivu ten. 

(VAN DER SCHUEREN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Groncl
wet, 154 en 189 van het Wetboek van 
strafvorclering en 24 van het koninklijk 
besluit ·van 31 maart 1954,- betreffende cle 
hanclel in koemelk, doorclat het bestreden 
arrest aanlegger veroorcleelt om, hanclel 
clrijvencl in koemelk, slech triekende reci
pH\nten, waarvan cle binnenwanden vuil 
waren, voor de bewerking, de behandeling 
of cle bewaring van melk of vloeibare 
melkderivaten gebruikt te hebben, alleen 
hierop steunende dat cle kruiken zich, op 
toecloen van aanlegger, bevonclen in de 
toestand waarin zij gevonclen werden, 
clan wanneer de kruiken, zoals blijkt uit 
de bekeuring der rijkswacht van 12 april 
19'56, gebruikt waren ter verhancleling van 
melk cloor cle melkproducent en cle ver
voercler en niet door cle melkerij, waarvan 
aanlegger beheercler is, en clan wanneer 
het bestreden arrest alclus geen afcloencl 
antwoorcl geeft op cle conclusies waarin 
aanlegger voorgehouclen had dat, om even
genoemde reclen, de overtrecling niet door 
de vennootschap, waarvan aanlegger be
heercler is, kon begaan worden en clan 
wanneer het koninklijk besluit van 
31 maart 195± niet het feit bestraft clat 
kruiken niet cloeltreffencl gereinigcl zijn 
maar wel het feit ze alclus te gebruiken 
met het gevolg dat, wanneer ze buiten 
cle melkerij komen zoncler cloelmatig ge
reinigcl te zijn, aileen cle clercle personen, 
clie ze alclns bezigen, cle overtrecling be
gaan : 

Over cle clrie onclerclelen samen : 
Overwegencle clat, krachtens cle bepa

lingen van artikel 24 van het koninklijk 
besluit van 31 maart 195±, cle zuivelfa
brieken in alle omstancligheclen, waarin 
het gebruik cler recipienten geschieclt met 
het oog op de bewerking, de behancleling 
of cle bewaring van melk of vloeibare 
melkclerivaten, verplicht zijn cloeltreffencl 
gereinigcle recipienten te gebruiken; 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
cloor in fei te vast te stellen « cla t cle be
keurcle kruiken, op toedoen van betichte 
- hier aanlegger, - in cle staat in cle
welke zij werclen aangetroffen en ter be
schikking werclen gestelcl of gelaten en 
ter behancleling of ter bewaring met melk 
gevulcl werclen aanvaarcl ll, en, door te 
verklaren « clat de bewerking die hij 
(aanlegger) aan de gelevercle melk doet 
onclergaan in zijn inrich ting aldus op eli t 
gebruik is afgestemd en door hem vercler 
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wordt aangewend JJ, beslist, enerzijds, op 
souvereine wijze, dat de recipienten in 
onreine toestand door aanlegger ter be
schikking van de melkproducent gesteld 
werden en, anderzijds, dat aanlegger, met 
de kruiken ter beschikking te stellen van 
de melkproducent, er gebruik van ge
maakt heeft met llet oog op een 'bewer
king, behandeling of bewaring van melk 
in de zin van artikel 24 voornoemd; 

Overwegende dat de zuivelfabriek, bij 
llet stellen van kruiken ter beschikking 
van de melkproducent om de melk of 
vloeibare melkderivaten te leveren, een 
gebruik van recipienten maakt zoals voor
zien bij ge..-~egd artikel 24, en dat die reci
pienten dientengevolge, doeltreffend gerei
nigd, aan de producent dienen ter hand 
gesteld te worden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een juiste toepassing doet van meerge
noemd artikel 24 en tevens aanleggers 
conclusies passend beantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

11 februari 1957. - 2" kamer. - Voo,·
Z'itter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. VerslaggeveT, 
H. Delahaye, ~ Gelijlcluidende concl~t8'ie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Smits (van de Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- ll februari 1957 

1o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- TERMIJN. - STRAFZA'KEN. - BURGER
LlJ]{E VORDERING. - ARRES'l' TEN OPZICHTE 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK 
GEWEZEN. -ARREST VA'l'BAAR. VOOR VERZET 
VANWEGE DIE BURGERLIJKE PARTIJ.- VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE 'fEGEN DE BURGER
LIJKE PARTIJ v66R RET VERSTRIJKEN VAN 
DE TERMIJN VAN VERZET. - NIET ON'l'VANKE
LIJK. 

20 STEDEBOUW.- BESLUITWET VAN 2 DE
CEMBER 1946. - BESLUI'l' HETWELK DE 
MACHT NIET TE BUI'l'EN GAAT WELKE AAN DE 
KONING BIJ DE WETl'E'l VAN 7 SEPTEMBER 
1939 EN 14 DECEMBER 1944 VERLEEND WERD 
EN RETWELK NAAR DE BIJ DIE WETl'EN VOOR
GESCHREVEN VORMEN UI'l'GEVAARDIGD WERD. 
- WETl'ELIJKHEID. 

3o BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER. - STRAFZAKEN. - BUR-

GERLIJKE VORDERING. - 00RZAKELIJK VER
BANO TUSSEN RET MISDRIJF EN DE SCHADE .. 

1° Wanneer het an·est ten opzichte van 
de burgerlij lee partij bij verstek werd 
gewezen en vanwege die pa1·tij nog vat
baar is voor ve1·zet, is de vooTziening 
gedttrende de termijn van ve1·zet dooT 
de beklaagde tegen de bttrgerlijke part-ij 
ingesteld niet ontvanlcelijk (1). (Wet
boek van strafv., art. 413; wet van 
9 maart 1908, art. 3). · 

2o De beslttitwet van 2 december 1946 be
treffende de stedebottw, gestettnd op de 
wetten van 7 september 1939 en 14 de
cembe!· 1944 waarbij aan de Koning btti
tengewone machten werden toegekend, 
blijft binnen het bij die wetten gestelde 
leader, werd naar de voorgesch1·even 
vormen ttitgevaardigd en is dm·halve 
wettelijk (2). Dit geldt zowel ten op
zichte van private als van open bare wer
lcen. 

3o De rechter beoordeelt sottverein het 
bestaan, in feite, van het oorzalcelijlc 
ve1·band tussen het rnisdTijf en de scha
de waarvan de burgerlijlce partij herstel 
vmagt (3). 

(BASTIAENS EN BUdKINX, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WER~KEN, ROOSE, 
POLFLIET EN ANDEBEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

A. Over de voorziening van Bastiaens : 

I. In zover deze voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor-
dering : 

Over het eerste middel, eerste onderdeel, 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest niet ter voldoening van recht 
geantwoord l1eeft op de schriftelijke en 
mondelinge conclusies, waarbij aanlegger 
betwistte dat de uitvoerende macht, op 
grand van de delegatiewetten van 7 sep
tember 1939 en 14 december 1944, · bevoegd 
was om de besluitwet van 2 december 1946 
uit te vaardigen, minstens dat deze straf
wet enige rechtskracht kon hebben ten 
opzichte van werken door particulieren, 

(1) Verbr., 11 october 1954 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 97). 

(2) Verbr., 28 november 1955 (A1'1'. T'eTb1·., 
1956, blz. 239, met de nota 3, biz. 240; Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 255, met de nota 4). 

(3) Verbr., 28 januari 1957 !Bull. en PAsrc., 
1957, I, 620). 
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meer bepaald door aanlegger zelf als pri
vaat persoon uitgevoerd : 

Overwegende dat het arrest op de in het 
middel aangehaakle conclusies antwoordt : 
« dat het vraagstuk der grondwettelijk
heid aan de bevoegclheid van het hof ont
snapt; dat de besluitwet uitgevaanligd 
zijnde naar de voorgeschreven normen en 
binnen het beoogde kader, de uitgebrachte 
critieken nopens de wettelijkheid van de 
besluitwet evenmin in de bevoegdheid lig
gen der rechtsmachten >> ; en dat gelet op 
verscheidene door het arrest opgesomde 
beschouwingen, « het onderscheid door be
tichte - hier aanlegger - gedaan tussen 
private onroerende goederen en deze die 
tot het publiek domein behoren niet ver
antwoord is » ; 

Overwegende dat het arrest aldus aan 
het vormvoorschrift van artikel 97 van 
de Grondwet voldaan heeft; 

Dat het onclercleel van het middel der
halve feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 18, 27 en 31 
van de besluitwet van 2 december 1946, 
2 van het Wetboek van strafrecht, 7 van 
de wet van 12 december 1944 en 1 van de 
wet van 7 september 1939, doordat ten 
laste van aanlegger straffen wenlen uitge

. sproken op groncl van de besluitwet van 
2 december 1946, clan wanneer deze be
sluitwet geen grond kon vormen tot straf
vervolging wegens werken door hem als 
privaat-persoon uitgevoerd : 

Overwegende dat de besluitwet van 2 de
cember 1946 genomen werd in uitvoering 
van artikel 1, 11 o, van de wetten van 
7 september 1939 en 14 december 1944, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 24 januari 1945, die aan de Koning 
buitengewone mach ten verleenclen; 

Overwegende clat, volgens voormeld 
artikel, tot op de dag bij koninklijk be
sluit bepaald voor het terugbrengen van 
het leger op voet van vrede, de Koning, 
in noodzakelijke en spoedeisende geval
len, bij in ministerraad · overwogen be
sluit, wetskrachtige beschikkingen kan 
nemen om : 11 o in afwachting dat er een 
wetgeving op de steclebouw tot stand 
komt, - de noclige maatregelen nit te 
vaarcligen, om de provincH\n, de gemeen
ten en de andere onclergeschikte besturen 
te doen deelnemen aan een nationale poli
tiek van openbare werken, - bedoelde be
sturen te onclerwerpen aan eeri bijzondere 
procedure tot vaststelling en uitvoering 
van het programma hunner werken, mits 
vrijwaring voor de gemeentebesturen van 
het recht zelf hun architecten te kiezen, 
- de nodige regelen vast te stellen, opdat 
de werken, gedurende het tijdperk van 
wecleropbouw, geschieden met inachtne-

ming van de vereisten betreffende de 
hygiene, de esthetiek en de goede aanleg 
van het grondgebied; 

Overwegende dat indien de eerste twee 
onderdelen van de aldus onder 11 o ver
leende delegatie openbare werken beogen, 
het derde en laatste onderdeel werken in 
het algemeen bedoelt, zonder onderscheicl 
tussen openbare en private; 

Overwegende dat dit derde onderdeel 
aileen tot grondslag ligt van de besluitwet 
van 2 december 1946, zoals uit de aanhef 
van die besluitwet blijkt ; dat hetzelfde 
document er op wijst dat de besluitwet 
enkel beoogt de bepalingen van het besluit 
van 12 september 1940, zoals het bij ver
scheiclene besluiten van de Regent herin
gevoerd en aangepast was, waarvan de 
uitwerking echter op 31 augustus 1947 
moest eindigen, onder een nieuw gedaante 
af te koncligen als voorlopige wetgeving 
op cle stedebouw, tot wanneer het Parle
ment het zou vervangen door organieke 
en definitieve bepalingen ; 

Dat het mid del in rechte niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest het be
roepen vonnis dienaangaande wijzigencl, 
aanlegger met twee anderen hoofclelijk 
in de kosten van de strafvorclering ver
wijst, zonder de reden te geven waarom 
het de toepassing van het derde lid van 
artikel 50 van het Wetboek van strafrecht 
uitsluit : 

Overwegencle dat het arrest de bestre
den beslissing steunt op de reden « dat de 
betichten verwezen wegens ee'nzelfde mis
drijf, door eenzelfde vonnis hoofdelijk tot 
de kosten op de strafeis dienden te wor
den verwezen » ; 

Overwegende dat die, red en gelijklui
clencl is met de regel bij artikel 50, eerste 
en tweede lid, van het Wetboek van straf
recht gesteld en bijgevolg de toepassing 
ervan rechtvaardigt; 

Overwegende dat, door zich aan de regel 
te houclen de rechter over de groncl niet 
verplicht was te verklaren waarom hij 
aanlegger niet van cle hoofdelijkheid 
vrijstelde, zoals hij het overeenkomstig 
het derde lid van evengemelcl artikel had 
kunnen doen, mits alsdan de redenen van 
clie vrijstelling op te geven ; 

Dat het miclclel in rechte niet opgaat; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen tegen aanlegger ingesteld : 

n) Vorderingen van Polfliet, Van Me
roye, Bruggen, Mol, Janssens, Geudens en 
Van Marsemille : 
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Overwegende, in zover de voorziening 
gericht is tegen die burg(;)rlijke partijen, 
dat uit niets blijkt dat het bestreden ar
rest hetwelk jegens die burgerlijke par
tijen bij verstek gewezen is, betekend 
was toen de voorziening werd ingesteld; 
dat het arrest dienvolgens op datum van 
de voorziening nog niet definitief was ge
worden, daar het nog vatbaar was voor 
verzet vanwege bedoelde burgerlijke par
tijen, betreffencle welke het arrest het 
beroepen vonnis te niet doet in zover zij 
bij de verwijzing van betichten betrokken 
werden; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld v66r het verstrijken vim de termijn 
om verzet te doen voorbarig en dienvol
gens niet ontvankelijk is; dat er derhalve 
geen aanleiding is tot onclerzoek van het 
derde onderdeel van het eerste middel en 
van het vijfde middel, die alleen op be
doelde burgerlijke partijen betrekking 
hebben; 

b) Over het eerste middel, tweede on
derdeel, afgeleicl uit de schending van ar
tikel 97 van de Grondwet, doordat, ten 
overstaan van de burgerlijke partijen 
Roose, Hesbain, Coppee, Peeters, Beek
mans en De Maere, de motieven van bet 
arrest niet verenigbaar zijn met het dis
positief, 'aangezien in de motieven wijzi
gingen betreffende de kwalificatie van die 
bnrgerlijke partijen worden voorzien, 
dan wanneer het clispositief er geen ge
wag van maakt : 

Overwegende dat motieven waarin de 
eenzelvigheid van enkele bnrgerlijke par
tijen gepreciseerd is of waarin vastgesteld 
is dat zij een tweede verblijfplaats hebllen 
noch tegenstrijclig noch onverenigbaar zijn 
met het dispositief dat die elementen niet 
herhaalt; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

c) Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1382 en vol
gende van bet Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878, doordat de 
vordering van de bnrgerlijke partijen ont
vankelijk wordt verklaarcl, dan wanneer 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen het misdrijf terzake voorzien en de 
mogelijke schacle die door de zich aanstel
lende burgerlijke partijen beweerd wordt : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond beslist heeft << dat de nog optre
clende bnrgerlijke partijen in de wetsover
treding als dnsdanig, met de claaraan ver
bonclen feitelijkheid, een onbetwistbaar 
nadeel hebben moeten ondervinden in 
hun vreedzaam bezit )) ; dat alclus het oor
zakelijk verbancl souverein in feite wercl 
vastgesteld; 

Dat bet middel derhalve niet kan aan
genomen worden; 

B. Over de voorziening van Buckinx : 

I. In zover deze voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de pnblieke vor
dering : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat, eerste onderdeel, het bestre
den arrest de regelmatig genomen concln
sies van aanlegger niet beantwoordt, daar 
waar hij aanvoerde dat hij slechts gelast 
werd met het opstellen van een plan, doch 
geen enkele medewerking heeft verleend 
aan de uitvoering van het bonwwerk, en 
dat Bastiaens de juistheid van die bewe
ring erkende; doordat, tweede onderdeel, 
bet bestreden arrest cle reden niet aan
geeft waarom een- bevel in kortgeding 
van 11 mei 1956 niet kan worden tegen
geworpen, ofschoon, volgens dit bevel, 
eiser zich met de uitvoering van bet bonw
werk niet had ingelaten : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies voorhield dat « hij inderdaad door 
de eigenaar Bastiaens aileen werd gelast 
met het opstellen van een plan, doch geen 
enkele medewerking heeft verleend aan 
de uitvoering van het bonwwerk; dat 
Bastiaens na de nitspraak van het vonnis 
de juistheid van deze bewering erkende )) ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
daarop een Dassend antwoord geeft door 
te verklaren dat het verweer van aanleg
ger op losse en partijdige beweringen be
rust, dewelke onverenigbaar blijken te 
zijn met de verrechtvaardigingen die hij 
tijdens bet onderzoek heeft voorgehou
den; << dat nit deze bonding ten genoege 
blijkt in welke gesteltenissen hij is opge
treden en tevens dat hij daar werkelijk 
tussenkwam )) ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest te 
kennen geeft << dat de beoordeling op al 
de gegevens van het onderzoek client te 
geschieden en het bevel van kortgeding 
de dato llmei 1956 niet kan worden tegen
geworpen )) ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, door deze verklaring, de reden aan
geeft waarom het bevel niet kan worden 
tegengeworpen, te weten, dat de beoor
deling van het strafgeding op al de gege
vens van het onderzoek client te geschie
den; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

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

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

Overwegende, in zover de voorziening 
gericht is tegen de burgerlijke partijen 
Polf!iet, Van Meroye, Bruggen, Mol, 
Janssens, Geuden en Van Marsemille, dat 
uit niets blijkt dat het bestreden arrest 
hetwelk jegens die burgerlijke partijen 
bij verstek gewezen is, betekend was toen 
de voorziening werd ingesteld; dat het 
arrest di.envolgens op datum van de voor
ziening nog niet definitief was geworden, 
daar het nog vatbaar was voor verzet van
wege bedoelde burgerlijke partijen, betref
fende welke het arrest het beroepen von
nis te niet doet in zover zij bij de ver
wijzing van betichten betrokken werden·; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld v66r het verstrijken van de termijn 
om verzet te doen voorbarig en dienvol
gens niet ontvankelijk is ; 

Overwegende ten opzichte van de ove
rige burgerlijke partijen dat aanleggers 
geen bijzonder midclel opwerpen ; 

Om cUe redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroor-cleelt ieder aanlegger tot 
de helft der kosten. 

11 februari 1957. - 2" kamer. - TToo1·
zitte1·, H. Vandermersch, raaclsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neveu. - Gelijkl7ticlencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 11 fehruari 1957 

VONNISSEN EN .ARRESTEN. - S'l.'RAF
ZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE 'l.'ERECH'l.'
ZI'l."l.'ING. - HAND'l.'EKENINGEN. 

In stratzalcen moet het proces-verbaal 
van cle te1·echtzitting slechts cloor cle 
voo1'zitter en cle g1'ijfieT oncle,·telcencl 
W01'clen (1). (Wet van 1 mei 1849, arti
kel10). 

(FINKEL.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 164, 165, 166 
en volgende van de wet van 18 juni 1869, 

(1). Raadpl. verbr., 5 april 1948 (A>·>·. T'erbr., 
1918, blz. 184; Bull. en PASIC., 1948, I, 213); 
21 april 1952 (A,.,., T' e>·b>·., 1952, blz. 451; B'<ll. 
en PASic., 1952, I, 521); 21 februari 1955 (Arr, 

in zover ln.et zittingsblad van de zitting 
van de Cqrrectionele Rechtbank te Gent 
del. 4 october 1956 en het zittingsblad van 
de zittingen aan de zaak gewijd door het 
Hof van beroep te Gent dd. 29 november 
1956, 30 november 1956 en 27 december 
1956 niet getekend zijn door alle zetelende 
rechters en raadsheren, dan wanneer geen 
melding werd gemaakt van enige onmo
gelijkheid in hunnen hoofde; flat onrler 
meer door cleze nietigheid en onregelma
tigheid niet te verbeteren, het Hof van 
beroep te Gent deze nietigheid en onre
gelmatigheid tot zich getrokken heeft : 

Overwegende dat de in het middel inge
roepen wetsbepalingen niet als gevolg heb
ben een wijziging aan te brengen aan de 
voorschriften van artikel 10 van cle wet 
van 1 mei 1849, naar dewelke de proces
sen-verbaal van de zittingen in strafza
ken door de voorzitter en door de griffier 
moeten worden getekend; clat zulks ter 
zake geschiecl is ; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 
(Het overige zoncle1· belang.) 
En overwegende dat de substantii~le of 

op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en da t de 
l.Jeslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

11 februari 1957. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Neveu. ~ Gelijlcl7ticlencle concl1tsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 11 fehruari 1957 

1° STRAF. - VERBEURDVER.KLARING. - ON
VRI.i'WILLIGE MISDRIJVEN. - AR'l.'IKEL 42, 
1°, VAN HE'l.' S'l.'RAFWE'l'BOEK NIE'l' TOEPASSE
LIJK. 

2° VERKEER. - VERVALLENVERl(LARING 
VAN HE'l.' RECH'l.' EEN VOER'l.'UIG 'l'E BES'l.'UREN. 
- 0VER'l.'REDING VAN HE'l' VERBOD. - VOOR
WAARDEN VAN DE VERBEURDVERKLARING VAN 
HE'l.' RIJ'l.'UIG. 

3° STRAF. - VERBEURDVERKLARING. -
GEEN VAS'fS'l.'ELLING VAN DE BIJ DE WE'l.' VER
EIS'l'E VOORWAARDEN. - BESLISSING NIE'l.' 
ME'l.' REDENEN Olii.KLEED. 

4° VERBREKING. - UI'l.'GES'l.'REK'fHEID. -
S'l.'RAFZAREN. - 0NMOGELI.J.KHEID YOOR HE'l.' 

T'eTb>·., 1955, blz. 5~5; Bull. en PASIC., 1955, 
I, 675) ; 24 september 1956 en 4 februari 1957 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 36 en 657). 
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HOF ZIJN CONTROLE UI'.r TE OEFENEN OVER 
DE WEl".rELIJKHEID VAN DE VEROORDELING 
TOT VERBEURDVERKLARING. - VERBREKING 
TOT DIE VEROORDELING BEPERK'.r. 

1 o De bij artilcel -42, 1 o, van het Straf
wetboek bepaalde veTbmwdved:lal"ing 
lean wegens een onvTijwillig rnisdrijf 
niet ttitgesprolcen worden (1). · 

2° Om fle verbeurdverlclaring van het 
voert'ltig wettelijlc ttit te svrelcen ten op
ziohte van degene die spijts de tegen 
hem ttitgesprolcen vervallenverklaring 
op rle openbare tveg een voertttig be
stu(twt, volstaat het niet dett de reohter 
vetststelt dett de bet'ichte dett voe1·tttig ·in 
geb·rwilc hetd; hij moet tevens vetststellen 
dat het voertuig eigendom is van de 
beUchte of van een persoon die zijn 
voe·rt·nig etan de betichte hetd toever
t!'o·nwd, wetende dat hij vetn het recht 
een l"ijtttig te besttt'ren vervallen was 
ve1"1claa1·d (2). (Wet van 1 augustus 
1924, art. 2) . 

3o Is niet met redenen omlcleed de besl'is
s-ing die een ve1·bewrdverklaring wit
spreelct zonder het bestetan vast te stol
len vetn de voonvaanlen waetrvan de wet 
de toepassing van die straf afhankelijlc 
rnaakt (3). 

4o TVetnnee1· de ve·rb·reking bevolen wordt 
om de .enige reden dat het bestreden 
vonn·is het hof niet in de mogelijlcheid 
stelt zijn controle .over de wettelijlcheid 
van de vemordeling tot de verbenrdver
klarin!l ·nit te oetenen, wordt de verbre
l~ing tot dat d·ispos'itief beperlct (4). 

{WITTEVRONGEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 september 1956 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Gent; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is in zover zij gericht is te
gen de beschikkingen van het vonnis 
waarbij veroordelingen ten laste van aan
legger uitgesproken werden; 

Over het middel. van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, · cloorclat het bestreclen von
nis het door aanlegger bestuurcl voertuig 
definitief verbeurclverklaarcl heeft, zoncler 

(1) Verbr., 13 maart 1950 (Arr. T'e1·b,·., 1950, 
blz. 468; Bull. en PASIC., 1950, I, 498). 

(2) en (3) Verbr., 15 october 1951 (A1-r. 
T'erb1·., 1952, biz. 70; Bull. en PAsrc., 1952, 
I, 75); 13 juni 1955 (A1'1·. T'erbr., 1955, biz. 839; 

vooraf nagegaan te hebben of de voor
waarclen waarvan de wet het opleggen 
van die straf afhankelijk maakt al clan 
niet vervuld waren : 

Overwegencle clat het bestreden vonnis 
aanlegger veroorcleeltl heeft om een voer
tuig op de openbare weg bestuurcl te heb
ben : A) spijts een uitgesproken verval
lenverklaring; B) zijnde in staat van 
clronkenschap; clat het clit voertuig ver
beurcl verklaarcl heeft; 

Overwegencle enerzijcls clat de woorden 
« gediencl, bestemcl, ·plegen )), door arti
kel 42 van het Strafwetboek gebruikt, 
nooclzakelijk het begrip van een claaclwer
kelijk crimineel voornemen insluiten; clat 
het feit B, voorzien bij de artikelen 1 en 3 
van de wet van 14 november 1939 zulk 
voornemen niet vereist en clat, clerhalve, 
artikel 42 claarop niet toepasselijk is; 

Overwegencle anclerzijcls clat, wat be
treft feit A, luiclens artikel 2, van de wet 
van 1 augustus 1899, gewijzigcl bij de wet 
van 1 augustus 1924, de tijclelijke of clefi
nitieve verbeurdverklaring van het door 
aanlegger bestuurcl voertuig slechts kon 
uitgesproken worden indien clat voertuig 
eigenclom was hetzij van aanlegger, hetzij 
van een persoon die wetens zijn voertuig 
aan aanlegger had toevertrouwcl; 

Dat noch het beroepen vonnis, noch het 
bestreclen vonnis vaststellen clat een clier 
voorwaarclen vervulcl was; 

Dat, clerhalve, het bestreclen vonnis, 
door de voormelcle verbeurclverklaring nit 
te spreken, artikel 97 van de Gronclwet 
geschonden he eft; 

Overwegencle, voor het overige, clat de 
substantH\le of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefcl en clat de uitgesproken straffen 
het door de wet voorziene maximum niet 
overschrijden; 

Om die reclenen, verbreekt het bestre
clen vonnis, cloch slechts in zover het de 
verbeurclverklaring van het autovoertuig 
merk Ford, bouwjaar 1939, nummerplaat 
2199, heeft uitgesproken; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt clat 
melding van onclerha vig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroorcleelt 
aanlegger tot cle clrie vierden van de kos
ten, laat het overige vierde ten laste van 
de Staat; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Den
dermonde, uitspraak doende in hoger be
roep. 

Bull. en PAscc., 1955, I, 1114) en 14 januari 
1957 (B11ll. en PAsrc., 1957, I, 532). 

(4) Verbr., 2· maart 1953 (A1·r. Ve,-b,·., 1953, 
biz. 4.50; Bull. en PAsrc., 1953, I, 506). 
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11 februari 1957. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Huybrechts. - Gelijkliuidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. -II fehruari I957 

VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- STRAF
ZAKEN. - J\1ATERIELE VERGISSING IN EEN 
PROCES-VERBAAL VAN HE'l' VOORONDERZOEK. 
- RECHT VOOR RET HOF DIE VERGISSING 
RECHT TE ZE'ITEN. 

Tot beoordeling van een ve·rbreldngsmid
del heett het hof het recht een mate
riele ve·rgissing recht te zetten, welke 
in een p1·oces-ve1·baal van het vooron
dm·zoek voorkomt, wannee1· die verg·is
sin.q ~t.it de context van dat p1·oces-ve1·
baal klaar blijlct (1). 

(VERNIMl>IEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestred,en 
arrest, op 13 november 1956 gewezen door 
het Hof vun beroep te Brussel; 

Over het enig micldel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 4! van het W etboek 
van strafvordering, doordat het bestreden 
arrest na de reclenering van de eerste 
rechter als ongegrond te hebben verklaard 
omdat zij steunde op de gezegden van 
wijlen Van Laeken die aan haar echtge
noot en aan haar ouders niet de gause 
waarheid had gezegd, eisers veroordeling 
steunt op het onderzoek vo6r het hof ge
daan en zich aldus zonder twijfel heeft 
gesteund op de verslagen van professor 
Frederic Thomas, en Dr William Van 
Heeke als deskundigen door de onder
zoeksrechter aangeduid, dan wanneer er 
uit de verschijning van die geneesheren 
voor de onclerzoeksrechter niet blijkt wie 
van die beide deskumligen de vereiste 

. eed afgelegd heeft en dan wanneer in elk 
geval een van hen niet de nodige eed af
gelegd heeft : 

Overwegende dat het proces-verbaal van 
eedaf!egging op 25 Juli 1955 v·66r de onder
zoeksrechter A. De Brauwere te Gent on
der de melding « de verschijner Jl de 
handtekening draagt van beide aangestel
de deskundigen; dat het ten gevolge van 
een loutere en klaarblijkelijke materHHe 

(1) RaadpL verbr., 24 februari 1956 (Bull. en 
PASIC., 19'56, I, 659). 

vergissing is, da t de melding van ·de era an 
voorafgaande gebruikte formule niet in 
het meervoud werd gezet ; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist ; 

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

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

11 februari 1957. - ze kamer. - Voor
zitter, H. VanderiDersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Yerslaggever, 
H. Rutsaert. - Gel'ljldu.idencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. ~ Ple·l
tm·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- I2 fehruari I957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJ~'SBELASTING. - GEMEENSCHAPPELIJK 
BEDRIJF (JEEXPLOITEERD DOOR LEDEN VAN EEN 
ZELFDE FAMILIE 'l'E SAMEN WONENDE, DOOR 
EEN VENNOOTSCHAP, EEN VERENIGING OF ENIGE 
GEMEENSCHAP. - GEEN SPLITSING VAN DE BE
LAS'l'BARE GRONDSLAG ZELFS INDIEN ER GEEN 
FAMILIEHOOFD NOCH BESTUURDER IS. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING, - GEMEENSCHAPPELIJK 
BEDRIJF. - EXPLOITATIE ZONDER FAMILIE
HOOFD NOCH BEDRIJFSBESTUURDER. - BE
LAS'l'ING VERSCHULDIGD DOOR DE NATUUR-· 
LIJKE PERSONEN DIE IN BELGIE DE INKOM
STEN UIT HET BEDRIJF GENIETEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING, - GEMEENSCHAPPELIJK 
BEDRIJF. - BESLISSING WAARBIJ DE SPLIT
SING DEB WINSTEN GEWEIGERD WOR!JT. -
BESLISSING W AARBIJ DE ENIGE AANSLAG GE
VESTIGD TEN NAME VAN AL DE EXPLOITANTEN 
GELDIG WORDT VERKLAARD, AL IS ER NOCH 
FAMILIEHOOFD; NOCH BEDRIJFSBESTUURDEE. 
- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

4° INKOMSTENBET,ASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - GEMEENSCHAPPELIJK 
BEDRIJF. - BEGRIP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING, - 0NDERNEMING DIE 
HE'l' ONVERDEELDE EIGENDOM VAN VERSCHEI
DENE PERSONEN IH EN DOOR DEZE WORDT GE
EXPLOI'l'EERD. -· PERSONEN DIE DE ONDER
NEMING EXPLOITEREN EN ER DEZELFDE RECH
TEN EN BELANGEN IN HERREN. - 0NDERNEMING 
WELKE EEN GEMEENSCHAPPELIJK BEDRIJF 
UI'l'MAAKT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELAS1'ING. - LONEN VAN DE FAMI
LIELEDEN VAN DE ONDEHNEMER DIE MET HEl>l 
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ARBEIDEN. - i,ONEN WELKE TOT DE ALGE
MENE KOSTEN BEHOREN, IN ZOVER ZIJ EEN 
NORMALE WEDDE OF EEN NORMAAL LOON NIET 
OVERSOHRI.JDEN El! IN DE BEDRIJFSBELASTING 
WERDEN AANGESLAGEN. - REGEL EIGEN AAN 
HE'l' GEVAL VAN INDIVIDUELE EXPLOITANTEN 
DIE IN HUN ARBEID BIJGESTAAN WORDEN DOOR 
LEDEN VAN HUN FAMILIE DIE GEEN VENNOOT 
IN RET BEDRIJF ZIJN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRI,JFSljELAS'l'ING. - GEMEENSOHAPPELIJK 
BEDRIJF. - BELASTING VERSOHULDIGD DOOR 
RET FAMILIEHOOFD OF. DOOR DE BESTUURDER. 
- REGEL ZONDER BE'J'REIUCING OP DE VESTI
GING, NOOH OP DE BEREKENING VAN DE BE
LASTBARE GRONDSLAG. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX'l'RABELASTING. - ARTIKEL 5, PARA
GRAAF 6, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 
- BEPALING WEI::KE GEEN BIJZONDERE EN 
ONDERSOHEIDEN REFERENTIEWINS1' INVOERT, 
MAAR EEN MINIMUM BEDRAG VASTSTELT DAT 
KAN AFGE'l'ROKKEN WORDEN IN DE PLAATS 
VAN DE AFTREKBARE WINSTEN VAN RET REFE
REN1'IE1'IJDPERK. 

9° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EJXTRABELASTING. - GEMEENSOHAPPELIJjK 

BEDRIJF. - AFTREKKING VAN EEN MINIMUJ\1 
BEDRAG VAN 5.000 FRANK VOOR DE EXPLOITA
TIE IN HAAR GEHEEL EN PER MAAND AOTIVI
TEIT. 

1 o Geen splitsing van de 1ielast1ia1·e grand
slag wordt toegelaten in een onderne
rning welke gemeenschappelijk geemploi
teerd wordt door leden van een zelfde 
tamilie te samen wonende, dam· een ven
nootschap, een vereniy·ing of enige ge
rneenschap, zondm· dat een onderscheid 
lean gemaalct worden tltssen een gemeen
schappelijk bedrijf 1iehee1·d door een 
fam'iliehoofcl of een best-nurder, en een 
gemeenschap zondm· farniliehoofd noch 
bestlt!lt1'de1· (1). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 31, par. 1 en 2). 

2° lV anneer geen van de exploit an ten van 
een yerneenschappelijlc bed·l'ijf als fami
liehoofd of 1ied1·ijfsbest·wnnler wordt 
beschouwd, is de belastin!l ve1·schuld·iiJd 
door de natmwlijlce pe1·so1Wn die in 
Bel,qie de inlwmsten 11-it het bedrijf ye
nieten (2). (Samengeschakelde wetten 

(1) Verbr., 27 november 1956, drie an·esten 
(supm, blz. ·209 en 210; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 320, 321 en 323); raadpl. verbr., 30 maart 
19M (Arr. Ye1·b,·., 1954, blz. 521; Bull. en 
PASIC., 1954, I, 672). 

(2) Verbr., 21 september 1954 (A1·r. Ye,·b,·., 
1955, blz. 23; Bull. en PASIC., 1955, I, 32) en 
de drie arresten van 27 november 1956 in de 
vorige nota vermeld. 

betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 31, par. 1 en 2) . 

3o Het is n·iet tegenstrijdi,q, enerzijds, de 
splitsing van de winsten ltit een gerneen
schappelijk bedr-ijf te weigeren en, an
derzijds, geldig te ve1·lclaren de eniye 
aanslag gevestigd ten name van al de 
emploitanten, zelfs wanneer er noch ta
miliehoofd, noch bestmtrder van de ver
eniginy of van de yerneenschap bestaat. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 27, par. 3, 
en 31, par. 1 en 2). 

4o Er is een yerneenschappel'ijk beddjf 
aanwezig, naar de zin van a1·tilcel '%1, 
pa1·ayraat 3, van de samengeschalcelde 
wetten betretfende de inlcomstenbelas
tingen, wr.mneer het 1ied1'ijf door een ot 
verscheidene de·r medeeigenaars wordt 
beheerd ten bate van allen, wat het be
staan onderstelt van een gemeenschap
pelijlce massa met het oog op dat be
drijf (3). 

5° Uit het feit dat een handelsonderne
ming het onverdeelde eigendom van ver
scheidene personen is, dat ze. door hen 
geemploiteerd wordt en dat die personen 
dam·in dezelfde rechten en belangen 
hebben, leidt het hot van beroep wette
lijk at dat de onderneming een gemeen
schappelijk bedrijf tt.it-maakt. (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 27, par. 3 en 
31, par. 2). 

6o Uit 'de bewoordinyen van artilce~ '27, 
pa1·agraat 3, alinea '2, van de sarnenge
schake~de wetten betretfende de inlcorn
stenbelastingen, blijkt dat de regel, lui
dens dewellce het loon van de familie
leden van de ondernemer, die met hem 
arbeiden, tot de algemene lcosten be
hoort, in zover het een normale wedde 
of een normale loon niet ove1·soh1·ijdt 
en als zodanig in de bedrijfsbelasting 
werd aangesla,qen, enlcel het geval be
doelt van de individttele emploitanten, 
die in hun arbeid bijgestaan worden 
door leden van de familie, die geen ven
noot in het bedrijf zijn. 

7o De voorwaa1·den bepaald in a·rtilcel 31, 
pa1·agraat 2, van de samengeschalcelde 
wetten betretfende de inlcomstenbelas
tingen hebben noah op de vestiging, 

(3) Raadpl. de nota 2, ondertekend W. G., 
in Bull. en PASIC., 1957, I, 698 en vlg. In deze 
nota wordt het thans besproken arrest in be
trekking gebracht met : verbr., 20 januari 
1941 (Ar1·. Ye1·br., 1941, blz. 9; Bull. en PASIC., 
l!Hl, I, 13); 30 maart 1954 (A1~·. Ye,·br., 1954, 
blz. 521; Bull. en PASIC., 1954, I, 672); 27 no
vember en 18 december 1956 (supm, blz. W9 
en 269; Bull. en PASIO., 1957, I, 323 en 417). 
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noah op de berekening van de belast
bare g1·o1ulslag bet·1·eklcing (1). 

8° A1·tUcel 5, pan~graaf 6, van de wet van 
16 october 1945 voe1·t geen bijzonder en 
onderscheiden refe·rentiewinst in, maar 
stelt een minim~~m bed1·ag vast, dat lean 
a,fget1·oklcen worden in cle plaats van de 
winsten van het rete1·entietijd1Je1·k, d·ie 
lc~tnnen worden afgekolcken uit k1·acht 
van de bepalingen £lie, in cle wet, art-i
kel 5 VOO'!'afga(tn (2). 

go In ge-ual van gemeenschappelijk be
cl'l'ijf, ven·e van een minimt~n" bedTa,f/ 
van 5.000 frank per rnaancl act-i-uiteit 
·voor iede·r der meclei!igenaa·rs in aft1·ek
king aan te nemen, staat ae wet slechts 
de aftrelclcing toe van een en7cel min·i
rnum van 5.000 f'rank voor ae extJloitaUe 
in het geheel (3). (Samengeschakelcle 
wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, art. 27, par. 3, en de wet van 
16 october 1945, art. 5, par. 6). 

{CONSOR'l'EN SELlS, '1'. BELGISCHE S'l'AA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest; op 26 juni 1953 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig miclclel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 25, 27, paragraaf 3, 31, para
graaf 2, 35 en 42 van de wetten samenge
schakelcl bij besluit van 31 juli 1943, 4, 5, 
paragraaf 6, en 19 van de wet van 16 oc
tober 1945, een extrabelasting instellende, 
11 van de wet van 30 mei 1~49- wijzigencl 
de wet van 16 october 1945, eerste onder
dee!, doorclat het arrest, door de subsi
diaire aanslagen goecl te keuren globaal 
gevestigcl in hoof de van on verdeelcle eige
naars, op een voet van gelijkheicl wer
kencl, en door te beslissen dat het ten 
rechtmatigen titel was dat de belasting 
niet ten laste van het familiehoofcl geves
tigcl was en eli t om reel en da t er geen fa
miliehoofcl bestond, zich tegenspreekt en 
artikel 31, paragraaf 2, cler samengescha
kelcle wetten heeft geschonclen; tweede 
onclercleel, cloordat het aan het begrip 
(( gemeenschappelijke exploitatie )} een be
paling geeft, die in tegenstrijcl is met de 
tekst cler verschillende wettelijke beschik
kingen dewelke een geheel vm:men, en bij-

(1) Raadpl. verbr., 27 november 1953, arres
ten vermeld in de nota's 1 en 2. 

(2) Verbr., .3 en 7 februari, 6 maart, 12 juni 
en 3 juli 1956 (A1T. Ve1'1n·., 1956, biz. 440, 462, 
551 en 857; Bu.ll. en 'PAsrc., 1956, I, 5%, 597, 

gevolg niet afzonclerlijk kunnen worden 
geinterpreteercl; clercle onclerdeel, doordat 
het stelsel van het bestreclen arrest tot 
gevolg heeft dat clrie cler belanghebbenden 
niet vallen onder toepassing van het arti
kel 27, paragraaf 3, alinea 2, der samen
geschakelcle wetten, hetwelk toelaat, in 
de hypothese dat er een gemeenschappe
lijke uitbating is, de lonen af te trekken 
betaald aan leclen van de familie die in 
de uitbating helpen, terwijl in feite, deze 
lonen verklaarcl geworden zijn en ge
taxeercl; viercle onclerdeel, cloordat iecler 
natuurlijk persoon, die een beroepsactivi
teit uitgeoefencl heeft, betreffende de 
extrabelasting recht heeft op een aftrek
bare referentie van 300.000 frank, en door
clat de wet van 16 october 1945 op dit 
punt afwijkt vari artikel 27, paragraaf 3, 
der samengeschakelde wetten, dan wan
neer het bestreclen arrest deze viervouclige 
referentie heeft geweigercl om er slechts 
een toe te laten : 

Over het eerste onclercleel : 

Overwegencle dat het miclclel het arrest 
verwijt enerzijcls de inkomsten wegens 
gemeenschappelijk beclrijf globaal te heb
ben bepaalcl, en anclerzijds een aanslag 
gelclig te hebben verklaarcl welke niet ten 
laste van het familiehoofcl gevestigd is, 
zoclat de beslissing tegenstrijclig zou zijn 
en artikel 31, paragraaf 2, van de samen
geschakelde wetten geschonclen zou heb
ben; 

Overwegencle clat het arrest, na vastge
stelcl te hebben dat de winsten bekomen 
werden door een gemeenschappelijk be
drijf, de splitsing van de winsten welke 
de aanlegsters beweerclen af te leiden nit 
artikel 31, paragraaf 2, weigert ; 

Overwegen{le clat, voorzeker, artikel 31, 
paragraaf 2, bepaalt clat, wanneer het een 
gemeenschappelijk beclrijf gelclt, de belas
ting verschulcligcl is door het familiehoofcl 
of door de bestuurcler van de vereniging 
of gemeenschap; ' 

Overwegende echter dat het bestreclen 
arrest ten deze vaststelt dat geen der 
aanlegsters die het gemeenschappelijk be
drijf exploiteren, aangezien wordt als fa
miliehoofcl of als bestuurcler van het be
drijf; dat, in clit geval, de belasting ver
schnlcligd is door de natuurlijke personen 
die in BelgH~ de inkomsten nit het beclrijf 
genieten; dat het arrest terecht de enige 
aanslag gevestigcl ten name van al de ex
ploitanten, gelclig heeft verklaard; 

Dat het niet tegenstrijdig is enerzijcls 

711, 1102 en 1233); 10 en 30 october 1956 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, '19 en 219). 

(3) Raadpl. verbr., 12 juni 1956 (Arr. T'e1·b1'., 
1956, blz. 857; Bull. en PAS~C., 1956, I, 1102, 
met de nota's 1 en 2). 
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de splitsing van de winsten uit een ge
meenschappelijk bedrijf te weigeren en 
anderzijds geldig, te verklaren de enige 
aanslag gevestigd ten name van al de 
exploitanten, zelfs wanneer er noch fami
liehoofd noch bestuurder van de vereni
ging of gemeenschap bestaat; 

Dat dit eerste onderdeel van het mid
del, niet kan aangenomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het middel, zoals het 
verzoekschrift liet nader bepaalt, het ar
rest verwijt van het begrip « gemeen
schappelijk bedrijf ll een omschrijving te 
hebben gegeven die in stlijd is met de 
wetsbepalingen dewelke in hun geheel 
moeten verstaan worden als bedoelende 
alleenlijk een beclrijf dat feitelijk enkel 
aan het familiehoofd of aan het hoofd 
van het bedrijf toebehoort; 

Overwegende dat deze interpretatie te
gengesproken worclt door de tekst van 
artikel 27, paragraaf 3, en cloor het stel
sel van de wet; 

Overwegende dat er een gemeenschappe
lijk beclrijf aanwezig is, naar de zin van 
artikel 27, paragraaf 3, van de samenge
schakelde wetten, wanneer het beclrijf 
door een of verscheidene der mecleeige
naars worclt beheerd ten bate van allen, 
wat het bestaan onderstelt van een ge
meenschappelijke massa met het oog op 
dat bedrijf; 

Overwegende dat, ten deze, het bestre
den arrest erop wijst dat de handelszaak 
het onverdeelde eigendom van aanlegsters 
is, dat ze door hen geexploiteerd wordt, 
dat. ze claarin dezelfcle rechten en belangen 
hebben; 

Dat het arrest terecht hieruit afgeleid 
heeft dat het een gemeenschappelijk be
clrijf geldt; 

Waaruit volgt dat het tweede oncler
deel naar recht faalt; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende da t het mid del a an voert 
dat het stelsel van het arrest erop neer
komt aan drie der belanghebbenden in het 
gemeenschappelijk bedrijf de aftrek te 
weigeren van de lonen uitbetaald aan de 
leclen van de familie die aan het beclrijf 
deelgenomen hebben, clan wanneer deze 
lonen feitelijk aangegeven en aangesla
gen zijn in de bedrijfsbelasting, zoals 
blijkt nit het aanslagbiljet bij de regel
matig overgelegde stukken gevoegd; 

Overwegende enerzijcls dat het door het 
middel ingeroepen stuk niet aantoont dat 
enig loon van een der aanlegsters belast 
zou geweest zijn in de bedrijfsbelusting ; 

Overwegende underzijds dut uit de be
woorclingen van artikel 27, puragrauf 3, 
ulineu 2, blijkt dat deze bepaling enkel 
het geval bedoelt van de inclividuele ex-

ploitanten die in hun arbeid bijgestaan 
worden door leden van de familie die geen 
vennoot in het bedrijf zijn ; 

Overwegende, ten deze, dat het arrest 
vaststelt dat aanlegsters tezamen de han
delszaak drijven en dat zij dezelfde rech
ten en belangen erin hebben; 

Waaruit volgt dat het dercle onderdeel, 
waar het berust op de artikelen 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, feite
lijke grondslag mist en, waar het berust 
op artikel 27, paragraaf 3, van de samen
geschakelcle wetten, naar recht faalt ; 

Over het vierde onderdeel : 

Overwegende dat aanlegsters, door 
voor elke der eigenaars in het onverdeelde 
de aftrek te verzoeken van een som van 
5.000 frank per maand activiteit, geen 
aftrekking van een eigenlijke referentie
winst vorderen, doch aftrekking vragen 
van het forfaitair minimum, in artikel 5, 
paragraaf 6, van de wet van 16 october 
1945 bepaalcl ; 

Overwegende dat deze bepaling geen 
bijzonclere en onderscheiclen referentie
winst invoert, maar een minimum bedrag 
vaststelt dat kan afgetrokken worden in 
de plaats van de winsten van het refe
rentietijdperk, die uit kracht van de vo
rige bepalingen haclclen kunnen worden 
afgetrokken ; 

Dat de wet slechts een aftrekbaar mini
mum bepaald heeft hetwelk 5.000 frank 
beclraagt per maand van het belastbaur 
tijdperk geclurende welke de activiteit 
uitgeoefend is ; 

Dat overeenkomstig artikel 27, para
graaf 3, van de samengeschakelde wetten, 
hetwelk krachtens artikel 19 van de wet 
van 16 october 1945 op de extrabelasting 
toepasselijk is, geen splitsing van de aan
slagbasis toegestaan is betreffende een in 
gemeenschap door samenwonende ledeil 
van eenzelfde familie geexploiteerd be
drijf, een vennootschap, vereniging of 
enige gemeenschap; 

Dat gezegcle bepaling geen onderscheicl 
maakt tussen een gemeenschappelijk be
drijf aan het hoofd waarvan een familie
hoofd of bestuurder staat en een gemeen
schappelijk beclrijf zonder familiehoofd 
of bestuurder ; 

Overwegende dat, al bepaalt artikel 31, 
paragraaf 2, van de samengeschakelde 
wetten dat, ingeval het een gemeenschap
pelijk beclrijf gelclt, de belasting verschul
digd is door het familiehoofd of de be
stuurcler, deze uitzonderingsbepaling ech
ter alleen toepasselijk is wanneer een der 
exploitanten inderclaad met een dezer hoe
danigheden bekleed is ; 

Dat, indien geen dezer hoeclanigheden 
op een hunner rust, de belasting verschul
cligd is door de natuurlijke personen die 
in Belgie de belaste inkomsten genieten; 
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Dat de voorwaarden in artikel 31, para
graaf 2, van de samengeschakelde wetten 
bepaald, noch op de vestiging·, noch op de 
berekening van de belastbare grondslag 
betrekking hebben; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve wettelijk beslist heeft clat ter 
zake slechts behoefde te worden aangeno
men de aftrek van een enkele som van 
300.000 frank, bij toepassing van artikel 5, 
paragraaf 6, van de wet van 16 october 
1945 verricht: 

Dat dit ondercleel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

12 febrnari 1957. - 26 kamer. - VooT
zUter en verslaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gel'ijlcl·uidende conclttsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei- · 
ter, HH. de Mey (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel) en Van Leyn
seele. 

l 6 KAMER. - 14 februari 1957 

1° INKOMS'L'ENBELASTINGEN. 
EX'rRABELASTlNG. - IN DE GEWONE INKOM
STEN REGELMATIG AANGEGEVEN LONEN. - Lo
NEN AAN DE EX'rRABELASTING NIE'r ONDEHWOR
PEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
]]X'rRABELASTING. - AFTREK:KING VAN RET 
MINIMUM BEPAALD BIJ ARTIKEL 5, PARA
GRAAF 6, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER, 19-!5. 
- VOORWAARDEN WAAHVAN DE AFTHEKKING 
VAN DAT MINIMUM VAN DE GEDURENDE HET BE
LAS'l'BAAR TIJDPERK VERKREGEN BELASTBARE 
INKOMSTEN AFHANKELIJK GESTELD IS, RET 
GEVAL UITGEZONDERD "\VAARIN DE VEHMOGENS
ACCRESSEN VAN DE BELASTINGSCHULDIGE VAN 
ONBEKENDE SCHENJ(EGS VOOR'l'KOMEN. 

1 o De in de jaarlijlcse aangifte ·in de ue
wone inlcomsten regelmatiu aanueueven 
lonen z·ijn aan de extrabelasting niet 
onderworpen. (Wet van 16 october 1945, 
art. 2, par. 1, litt. d.) 

2° Zo, lcrachtens .art·ikel1 van de wet van 
30 mei 1949,. het·wellc artUcel 5, para
graat "1, van de wet van 16 october 1945 
vervanuen heett, het bij artilcel 5, para
graat 6, van deze laatste wet bepaalde 
mini·mttm van het geheel van d.e belast
bare inlwmsten gedurende het belast
baat· tijdperlc vm·lc·regen en bij de eerste 
paTagt·aat van at·tilcel 4 van diezelfde 
wet bepaald, lean af.rJetToklcen wot·den, 
het ueval nochtans uituezonderd waarin 

de. ve·rmogensaccressen 'lj(ln de belasting
schttld,.ige voortlwmen van schenlcingen 
door onbelcende schenkers gedaan, llan 
is de tweevO'ltdige voo·rwaarde daa·rtoe, 
dat de aan de extmbelasting onderhe
vige peTsoon gedttrende het belastbaat· 
tijdperlc een bedt·ijfsactiviteit ttitgeoe
fencl heett en dat rteze activiteit de be
lastbat·e inkomsten kan hebben opge
bmcht (1). 

(nELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
'f, DELMOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 november 1955 gewezen door 
het Hof ·van beroep te Brussel; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Gron<lwet, 4 en 5 van de wet van 
16 october 1945 tot invoering van een ex
trabelasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten en, voor zoveel als nodig·, 1 van de 
wet van 30 mei 1949 tot wijziging van 
voormelde wet, doordat het hof van be
roep beslist dat aan verzo'eker (thans ver
weerder in verbreking) << het voordeel van 
de minimum referentiewinst van 300.000 fr. 
niet mocht ontnomen worden dat hem 
van rechtswege to~kwam krachtens ar
tikel 1 van de wet van 30 mei 1949 (ar
tikel 5, paragraaf 7, van de wet van 
16 october 19-!5), welke ook het beloop 
van het al dan niet v66r 1 juni 1946 aan
gegeven bedrijfsinkomsten van de oor
logstijd zij ll, om de enkele reden dat 
het belastbaar vermogensaccres, hetwelk 
lonen der echtgenote begrijpt, die in de 
extrabelasting belastbaar zijn omdat ze 
niet aangegeven was, mitsdien van een 
belastbare bedrijfsactiviteit voortkomt, 
dan wanneer, al kan weliswaar het uit
oefenen van een met loon bezoldigd be
roep in de omstandigheden der zaak 
volstaan tot het rechtvaardigen van de 
aftrek, omschreven in de artikelen 4 en 
5 van bovengemelde wet van 16 october 
1945, gewijzig<l bij de wet van 30 mei 1949, 
het evenwel nodig is dat de belastbare 
inkomsteri van die activiteit voortkomen; 
dan wanneer bijgevolg de minimum aftrek 
als referentiewinst enkel kan slaan op 
het bedrag der belastbare .inkomsten die 
van een bedrijfsactiviteit voortkomen, 
zelfs ingeval dat be<lrag lager is dan het 
minimum van 300.000 frank; 

(1) V erbr., 16 en 30 october 1956 en 5 fe
bruari 1957 (Bull. en PAScC., 1957, I, 149, 219 
en 394). 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder voorgesteld en 
hieruit afgeleid dat, daar zij tegenstrij
dig en onverstaanbaar is, de uiteenzet
ting van het middel niet voldoet aan het 
voorgeschrevene bij artikel 14 van de wet 
van 6 september 1895, zoals deze gewij
zigd is bij de wet van 23 juli 1953 : 

Overwegende dat m~t voldoende duide
lijkheid uit de tekst van het middel 
blijkt dat aanlegger, hoewel hij erkent 
dat de in artikel 5, paragraaf 6, van de 
wet van 16 october 1945 omschreven af
trek client te worden toegepast op de door 
verweerders echtgenote verkregen en in 
de gewone belastingen niet aangegeven 
bedrijfsinkomsten, aan het bestreden ar
rest verwijt het voordeel van die aftrek 
uitgebreid te hebben tot vermogensaccres
sen waarvan de oorsprong onbepaald is; 

Overwegende dat geen tegenstrijdigheid 
in deze uiteenzetting schuilt en dat zij 
voldoet aan voormeld artikel 14; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aang·enomen worden; 

Over het middel : 

Overwegende dat uit de stukken der 
voorziening blijkt dat verweerder gedu
rende het belastbaar ·tijdperk lonen ge
trokken heeft die regelmatig in de gewone 
belastingen zijn aangegeven en clerhalve 
aan de extrabelasting niet onderworpen 
zijn; dat gedurende hetzelfde tijdperk 
verweerders echtgenote een som van 
15.600 frank ontvangen heeft als lonen 
die in de gewone belastingen niet zijn 
aangegeven, in beginsel in de extrabelas
ting belastbaar zijn, doch waarop in feite 
de in artikel 5, paragraaf 6, van de wet 
van 16 october 1945 voorziene aftrek van 
het forfaitair minimum toegepast ls; ten
slotte, dat een vermogensaccres van 
180.200 frank door de directeur der belas
tingen in aanmerking is genoinen en inte
graal aan de extrabelasting onderworpen 
is geworden; 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
overweegt dat, aangezien de administratie 
aangenomen heeft dat verweerder geclu
rende het belastbaar tijclperk een belast
bare bedrijfsactiviteit uitgeoefend heeft, 
hij derhalve, naar luicl van artikel 5, pa
ragrafen 6 en 7, van de wet van 16 octo
ber 19!5, recht had op een aftrekbaar mi
nimum clat een totaal van 300.000 frank 
beloopt; dat de administratie niet ver
mocht, door in de balans der activa geen 
rekening te houden met de onder de extra
belasting vallende lonen, verweerder het 
voordeel van de minimum referentie te 
onthouclen dat hem van rechtswege toe
kwam krachtens artikel 1 van de wet van 
30 mei 1949, hetwelk artikel 5, para
graaf 7, van de wet van 16 october 1945 
vervangen heeft, welk I1et beloop ook 

VERBR., 1957. - 30 

ware van het al clan niet v66r 1 juni 1946 
aangegeven bedrijfsinkomen; 

Overwegende dat, zo krachtens boven
gemeld artikel 1, het forfaitair minimum, 
voorzien in artikel 5, paragraaf 6; van de 
wet van 16 october 1945, buiten het geval 
clat de vermogensaccressen voortkomen 
van door onbekencle schenkers gedane 
schenkingen, altijd mag afgetrokken wor
den van de gezamenlijke gedurende het 
belastbaar tijclperk bekomen en in para
graaf 1 van artikel 4 van clezelfde wet 
bedoelde inkomsten, de tweevoudige voor
waarde daartoe is dat de aan de extrabe
lasting onderhevige persoon gedurencle 
het belastbaar tijdperk een bedrijfsactivi
teit uitgeoefend heeft en dat deze activi
teit de belastbare inkomsten kan hebben 
opgebracht; 

Overwegencle dat, ook al wercl er aan
genomen, zoals het bestreden arrest doet, 
dat de lonen der echtgenote, die onder de 
extrabelasting vallen, in de balans der 
activa hadden dienen voor te komen, de 
aftrekking van de referentiewinst even
wei op het excedent van het vermogens
accres enkel kan toegepast worden voor 
zoveel er vastgesteld is dat bewust exce
dent voortkomt van een bedl'ijfsactiviteit 
die het heeft kunnen opbrengen; 

Overwegende c:lat, aangezien het zoda
nige vaststelling niet gedaan heeft, het be
streden arrest de aftrekking van het in 
artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 
16 october 1945 omschreven forfaitair mi
nim]lm niet op dat excedent kon toepassen 
zonder de bepalingen van evengemelde 
wet te schenden; 

Dat het mid del mitsdien gegroncl is; 
Om die reclenen, verbreekt het bestre

clen arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van be
roep te Luik. 

14 fellruari 1957. - 16 kamer. - Vo01-
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Vel'Blag
gever, H. Anciaux Henry de Faveaux. -
Gelijlclu.idende conclnsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Van Leynseele en lVIaes (deze 
laatste van de Balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

1 e KAMER. - 14 februari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 
BEROEP OP DE VERGELIJKING MET DE NOR
MALE INKOMSTEN VAN SOORTGELIJKE BELAS
'l'INGPLICiiTIGEN, BIJ GEBREK AAN BEWIJS-
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KRACH'l'IGE GEGEVENS. - VERGISSINGEN IN 
ELEMENTEN UIT DE BOEKHOUDING. - EJLE
MEN'l'EN WEL"KE HUN KARAKTER VAN BEWIJS
KRACH'l'IGE GEGEVENS "KUNNEN VERLIEZEN, 
ZONDER DAT DE VERGISSINGEN VERGEZELD 
GAAN VAN EEN OOGMERK VAN WE'l'SON'l'DUI
KING. 

2° INKO.MSTENBEJL.ASTINGEN. 
BEROEP V66R HET HOF VAN BEROEP. -RET 
HOF VAN BEROEP ER TOE GEHOUDEN, IN DE 
GRENZEN VAN HET BI.T HE'l'ZELVE AANHANGIGE 
GESCHIL, DE GEGRONDHEID VAN DE AANSLAG TE 
BEOORDELEN. - VERBOD HET HOF VAN BE
ROEP OPGELEGD, AAN DE STAA'l' IE'l'S MEER TOE 
TE KENNEN DAN HE'!' HEM DOOR DE BESLISSING 
VAN DE DIRECTEUR 'l'OEGEKENDE. - RECHT 
VAN HET HOF VAN BEROEP OP DE ELEMENTEN 
TE WIJZEN WELKE VAN AARD ZIJN OM HE'l' 
VESTIGEN VAN DE BELAS'l'ING 'l'E RECHTVAAR
DIGEN. 

1° Zo, naa1· l'll.icl van nrt'ilcel 28 van cle 
samen_qeschnlcelcle wetten betreffencle cle 
inlcomstenbelnstingen, cle belastbnre 
winsten bezJctalcl wo·rclen nacw ae nor
mnle w·insten vnn soo1·tgelijlce belnsting-
1JUchtigen enkel << bij gebrelc aan bewijs
lcrachUge gegevens, geleveTcl hetzij clooT 
cle belnnuhebbenclen, hetzij cloor het be
heer ll, cle wet echteT niet eist, opclnt 
cle ove1·gelegcle elementen ~t-it cle boelc
hottcling hmt lcn1·Mcter van « bewij s
k·mchtirJe gegevens Jl zonclen verliezen, 
clat cle gegevens cUe zij inhotulen verrJe
zelcZ gann vnn een oogme1·Jc vnn wets
ontclttilcing. 

2° Het hot vnn bm·oep, gez·ien het lca?·ak
te?· van openbare o·rcle vctn cle belasting
znlcen, m· toe gehomlen z·ijncle zelf in 
feite en nactr 1'CCht, in cle g1·enzen vctn 
het bij hetzelve ctctnhang·ige geschil, cle 
gegTonclheicl van cle actnslng te beooTcle
len, zoncler clnt het gehou.clen is cloo1· cle 
beoo1·cleUng vctn cle beslissing vnn cle cli-
1·ectmw of floor cle conclu.sies vctn cle 
pnrtij en (1), kan, .zoncler clctt liet even
we! aan cle Stant iets mee1· veTrnng toe 
te lcennen clctn het hem cl001" ae beslis
s·ing toegekencle (2), vctn ctmbtswege op 
cle elementen wijzen wellce vnn aaTcl zijn 
om het vestigen van cle ctctnslctg te 
1·echtvanrcligen. 

(BOURSE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET ROF; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 9 october 1956 (Bull .. en 
_PASIC., 1957, I, 117) en 8 januari 1957 (supra, 
blz. 317; Bull. en PAsrc., 1957, I, 513). 

(2) Raadpl. verbr., 22 juni 1936 (Bull. en 

arrest, op 2± april 1956 gewezen door het 
Rof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artiltelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk vVetboek, 28 en 55 van de wetten 
betreffende cle inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl bij besluit van de secreta
rissen-generunl van 31 juli 1943 en bij be
sluit van de Regent, van 15 januari 1948, 
doorclat het bestreden arrest de argumen
ten afwijst welke door aanlegger bij con
clusies zijn voorgebracht en betrekking 
hebben op de wettelijkheid van de aan
slag, door vast te stellen dat uit het ad
ministra tief onderzoek blijkt da t niet nl
leen verscheidene vergissingen in de 
overgelegde documenten zijn vastgesteld 
(weglating van drie facturen en nutteloze 
hm·haling van een factum· in de ont
vangstenrekening over 1946), doch ook dat 
tussen de onder de algemene onkosten 
geboekte brandstof en het bedrag cler aan
gegeven ontvangsten, alsmede tussen deze 
ontvangsten en de belangrijkheid van !let 
materieel en het tewerkgestelcle personeel 
een zodanige wanverhouding bestond ... 
dat claaruit nooclzakelijk diende te wor
den afgeleid dat de overgelegde documen
tatie geen voldoende waarborgen bood en 
dat hier wettelijke vermoedens behoorden 
te· worden aangewend, dan wanneer : 
n) het niet volstaat op lichte vergissingen 
te wijzen om aan clie rekeningen elk be
wijskrachtig karakter te ontzegg·en, maar 
er insgelijks behoort te worden vastge
stelcl waarin die vergissingen een oorzaak 
van onbetrouwbaarheid zijn en daartoe 
een antwoord behoort te worden verstr'ekt 
op de bij conclusies voorgebrachte argu
mentatie volgens welke juist de gering
heicl van de kwestieuze sommen elk oog
merk van wetsontduikilig uitsloot; b) een 
antwoord behoorde verstrekt te worden 
op aanleggers conclnsies in zover daarin 
erop werd gewezen dat de waarschijnlijk
heid cler ontvangsten afhing van cle soort 
gebruikte brandstof; dan wanneer de door 
de onderzoekende ambtenaar gemaakte 
berekening berustte op cijfers welke ont
leend waren aan belastingschuldigen die 
als brandstof benzine gebruikten en geen 
mazout, als aan-legger, en dan wanneer, 
bij verbetering van cle cijfers met 1nacht
neming van clit uiterst belangrijk ele
ment, de bevestiging bekomen wercl van 
llet bedrag der aangegeven ontvangsten; 
c) bovendien de verwerping der rekening 
niet behoorde gesteuncl te worden op een 
wanverhoucling tussen de aangegeven ont-

PASIC., 1936, I, 310, met de conclusies van de 
H. eerste advocaat-generaal Gesche) ; 5 mei 
19H (A1'1'. Yerb1·., 1941, blz. 117; Bull. en 
PAsrc., 1941, I, 177, met de conclusies van de 
H. eerste advocaat-generaal Oornil). 
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vangsten aan de ene zijde en de belang
rijkheid van het personeel en van het ge
bruikt materieel, . dm.1 wanneer noch de 
beslissing van de directeur, noch de door 
de Delgische Staat vo6r het hof van be
roep genomen conclusies de verwerping 
van de rekeningen op dit argument be
doelden te steunen, en dan wanneer,' 
voorts, het bestreden arrest geen demon
stratie van dat feit inhoudt : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de '~'ormverplichting 

welke bij artikel 97 van de Grondwet 
aan de rechters opgelegd is, geen beant
woording vereist van de door de partijen 
tot staving van hun eisen, verweermid
delen en excepties voorgebrachte argu
menten; 

Overwegende dat aanlegger in dit on
derdeel van het middel voorhoudt dat ar
tikel 28 van de samengeschakelde wetten 
gescl10nden is omdat aan de door hem 
overgelegde rekeningen geen bewijskrach
tig karakter is toegekend ; 

Dat, volgens hem, de in de rekeningen 
vastgestelde vergissingen aan deze hun 
« bewijskrachtig ll karakter enkel .zouden 
doen . verliezen indien die vergissingen 
<< een oorzaak van onbetrouwbaarheid ll 
met zich hrengen; 

Dat, zo het juist is dat naar luid van 
artikel 28 van de samengeschakelde wet
ten de belastbare winsten enkel bepaald 
worden naar de normale winsten van 
soortgelijlre belastingplichtigen « bij ge
breke aan bewijskrachtige gegevens, ge
leverd hetzij door de belanghelibenden, 
hetzij door het beheer ll, de wet echter 
niet eist, opdat de overgelegde elementen 
uit de boekhouding hun karakter van 
<< bewijskrachtige gegevens ll zouden ver
liezen, dat de vergissingen die zij inhou
den vergezeld gaan van een oogmerk van 
wetsontd uiking; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het hof van beroep, 

door erop te wijzen dat de overgelegde 
documentatie wegens de wanverhouding 
tussen de in de algemene onkosten ge
boekte uitgaaf in brandstof en het bedrag 
der aangegeven ontvangsten geen vol
doende waarborgen hood, aanduidt dat de 
vastgestelde wanverhouding niet uit een 
vergelijking met de hoekhoudingstoestand 
van soortgelijke belastingplichtigen blijli:t 
doch uit inwendige elementen van aan
leggers boekhoucling; dat het mitsdien 
op zijn conclusies een passend antwoord 
verstrekt heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegemle dat, gezien het. karakter 

van openbare orde van de belastingzaken, 
het hof van beroep zelf in feite en naar 
recht in de grenzen van het bij hetzelve 
aanhangige geschil, de gegrondheid van 
de aanslag client te beoordelen, zonder 
dat het gehouden is door de beoordeling 
van de beslissing van de clirecteur of door 
de conclusies der partijen; dat het mits
clien, zonder dat het evenwel aan de Staat 
iets meer vermag toe te kennen dan het 
hem door de beslissing toegekende, van 
ambtswege op de elementen mag wijzen 
welke van aard zijn om het vestigen van 

· de aanslag te rechtvaardigen; 
Dat het middel in dit opzicht naar 

recht faalt; 
Overwegende dat aanlegger niet verdui

delijkt waarin het bestreden arrest de 
bewijskracht der akten zou miskend heb
ben; dat het mid del in dit op.zicht niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 1317 tot 1322 van het Dur
gerlijk Wetboek, en 23 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de se
cretarissen-generaal van 31 juli 19d3 en 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, doordat, om te antwoorden op 
de door aanlegger bij conclusies voorge
brachte argumentatie, luidens welke het 
feit de aard van de brandstof gebruikt 
door de als vergelijkingspunt genomen 
belastingplichtige buiten beschouwing te 
laten, en, meer in het bijzonder, het feit 
een belastingplichtige in aanmerking te 
nemen die benzine gebruikt, dan wanneer 
verzoeker mazout gebruikt, de aanslag in 
hoge mate onjuist maakt, het bestreden 
arrest zich ertoe beperkt te antwoorden 
door vermelding van een beginsel van al
gemene aard, volg€ms hetwelk artikel 28 
in acht zou genomen zijn ingeval de als 
vergelijkingspunt gebruikte belasting
plichtige in zekere opzichten met aanleg
ger genoegzaam punten van gelijkheid 
vertoont om tot een passende en rede
lijke beoordeling van de verkregen baten 
te kunnen komen, dan wanneer, al eist 
artikel 28 der samengesclmkelde wetten 
weliswaar niet dat de als vergelijkings
punten genomen belastingplichtigen iden
tiek zijn met de belastingplichtige welke 
client te worden aangeslagen, en al hebben 
weliswaar de in die tekst opgesomde cri
teria slechts de waatde van voorbeelden, 
men evenwel een vergelijking niet voor 
oordeelkundig kan houden indien er ge
steld en niet betwist is dat on een essen
tieel punt, ter zake de aard- van de ge
bruikte brandstof, er een volledige onge
lijkheid aanwezig is; dan wanneer, zo het 
hof van beroep van mening was dat be
wust element niet het beweerde belang 
had of niet van aard was om de toepas-
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sing van de vergelijkingsmethode te ont
wrichten, het in dit opzicht de v66r het
zelve genomen conclusies diende te 'beant
woorden, niet door vermelding van een 
algemeen beginsel, doch door behandeling 
van de op dit bepaald punt voorgestelde 
argumenten : 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
na de punten van gelijkenis opgesomd te 
hebben weike het bedrijf van cle als ver
gelijkingspunt gekozen belastingplichtige 
met aanleggers bedrijf biedt, beslist dat 
zij talrijk genoeg zijn om tot een pas
sende en redelijke beoordeling van de ver
kregen baten te komen en dat cle omstan
digheicl dat de soortgelijke belastingplich
tige benzine en geen mazout zou gebruikt 
hebben ter zake niet dienend is; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond dienvolgens aanduidt clat die onge
lijkheid niet van .zulke aard is da t zij op 
het ter zake dienend karakter der yerge
lijking een ·weerslag heeft; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat, aangezien het niet 

verduidelijkt waarin de rechter over de 
grond cle artikelen 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek zou geschonden heb
ben, het middel in dat opzicht niet ont
vankelijk is; 

Om die red!)nen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

14 februari 1957. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslag
gever; H. Louveaux. - Gelijklu.idende 
oonolusie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Oor
bieaux (van de Balie bij het Hof van be
roep te Luik) en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 15 februari 1957 

OPENBARE WERKEN. - lNSCHRI.JVING. 
- VOORDELIGSTE OFFERTE. - 0FFERTEN 
WELRE NIET NOODZARELIJK OVEREENSTEMT 
ME'l' DE LAAGS'l'E PRIJS. 

De insolwijver d·ie, tot het uitvoeren van 
openbare wedcen, een prijs voo1·stelt clie 
lnger is clan de p1·ijs door een andere 
insohrijver vo01"f!estelcl, aoet nlcltts niet 
noodzakelijlc de voorcleligste offerte (1). 

(1) Het kan zijn dat men rekening dient te 
houden met de uitvoeringste1·mijn, de beroeps
bevoegdheid, de finantiele mogelijkheden, enz. 
(raadpl. de nota, A. DE GRAND RY ondertekend, 
onder Raad van State, 22 december 1955, Re
cueil de ju,·i,,p,.udence du droit wlministratif 
et du Gonseil d'Etat, 1951J, blz. 197 en vlg., 
inzonderheid blz. 200). 

(N. V. BOUWWERKEN EYSERMANS, 
T. PROVINCIE LIMBURG.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat tot het verwerpen van 
de eis van aanlegster, strekkende tot 
schadeloosstelling wegens niet-toewijzen 
van een aanneming van werken niettegen
staande zij cle laagste prijs had aangebo
den, het bestreden arrest op een dubbele 
reden is gesteund ; aan de ene zijde, dat 
er ten aanzien van het burgerlijk recht 
tussen partijen geen rechtsverband is ont
staan, en, aan de andere zijde, dat mocht 
het zelfs anders wezen, verweerster ge
rechtigd was de aanneming aan degene 
die de voordeligste offerte deed toe te wij
zen; 

Dat het eerste motief door het eerste 
micldel tot verbreking en het andere door 
het tweede middel wordt bestreden; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet : 1° doordat het bestreden arrest, om 
aanlegster af te wijzen van haar vorde
ring tot schadevergoeding gegrond op het 
niet-naleven, door verweerster, van arti
kel 4, litt. o, van het algemeen lastkohier 
van de Staat, uitdrukkelijk van toepas
sing gemaakt op de betwiste aanneming, 
beslist dat er .in onderhavig geval geen 
aanleicling bestaat tot toepassing van die 
bepaling van het lastkohier, omdat, vol
gens het hof van beroep, « er verschil be
staat tussen << laagste ll en « voordelig
ste )) prijs, - waaruit volgt dat indien de 
redacteur van het algemeen lastkohier 
van cle· Staat - van dewelke men toch 
aannemen moet dat hij het verschil tus
sen <lie twee begrippen kencle - bepaald 
heeft dat de werken moesten aanbesteed 
worclen aan degene die de voordeligste 
offerte deed, hij hiermede bedoeld heeft 
dat de toewijzing niet noodzakelijker
wijze moest geschieden ten bate van de 
laagste inschrijver ... ll, dan wanneer het 
arrest in een under deel van zijn motive
ring verklaart « dat men niet inziet hoe 
en waarom een voordeligste prijs niet de 
minst kostelijke prijs zou zijn ... ll, door
dat het arrest, betreffende de toepassing 
in de zaak van de hiervoren aangeduide 
bepaling van het lastkohier, aldus in 
zijn redenen aangetast is door een onher
leidbarel tegenstrijdigheid, in feite gelijk
staande, met een gebrek aan redenen; 
2° doordat, anderzijds, het bestreden ar
rest, alhoewel het vaststelt dat aanleg
ster voor de litigieuze aanbesteding het 
laagste aanbod voorgesttild had en dat ge-



-469-

zegd aanbod circa 50.000 frank lager was 
dan bet door de firma Van Wijnsbergen 
en Cloetens voorgesteld aanbod, firma 
waaraan de aanneming werkelijk werd 
toegewezen, verklaart << dat beroepene re
denen aangeeft die doen blijken dat de 
prijs door de firma Van Wijnsbergen en 
Cloetens aangeboden wel inderdaad de 
« voordeligste '' was der verscheidene of
ferten; dat beroepster integendeel geen 
bewijs levert bewijzende dat voormelde 
prijs niet de voordeligste was ''• dan wan
neer, waar het arrest vaststelde dat de 
door aanlegster aangeboden prijs circa 
50.000 frank lager was dan die door de 
firma Van Wijnsbergen en Cloetens voor
gesteld, zonder zich tegen te spreken te
vens niet kon bevestigen dat deze laatste 
prijs moest aangezien worden als « de 
voordeligste '' van de voorgestelde aan
biedingen; 3° doordat, altbans, bet bestre
den arrest, door zich te beperken tot de 
door de kwestieuze firma aangeboden 
prijs de voordeligste was van de verscbil
lende voorgestelde aanbiedingen, zonder 
de redenen aan te duiden waarom bet die 
prijs aanziet als voordeliger dan name
lijk die welke circa 50.000 frank lager is, 
en door aanlegster werd aangeboden, zo
danig gemotiveerd is dat bet de controle 
van bet Hof van verbreking Ol1lllogelijk 
m:iakt : · 

Over de eerste twee onderdelen : 

Overwegende dat, naar beide onderde
len, de voor de aanneming aangeboden 
voordeligste prijs noodzakelijk met de 
laagste prijs gelijkstaat; 

Overwegende dat, zonder dienaangaande 
te worden bestreden, bet arrest bet alge
meen lastkobier heeft geinterpreteerd in 
die zin « dat de werken moesten aanbe
steed worden aan degene die de voordelig
ste offerte deed '' en bet daaruit afleidt 
« dat de toewijzing niet noodzakelijker
wijze moest geschieden ten bate van de 
laagste inschrijver ''; 

Dat, wanneer het verder erop wijst 
« dat men niet inziet hoe en waarom een 
voordeligste prijs niet de minst kostelijke 
prijs zou kunnen zijn '' en dat, alhoewel 
boger dan het door aanlegster gedaan 
aanbod, «de prijs door de firma Van 
Wijnsbergen en Cloetens aangeboden wel 
inderdaad de voordeligste der verschei
dene offerten was n, het arrest, zonder 
enige tegenstrijdigheLd, toepassing van de 
vooraf aangenomen interpretatie heeft 
gemaakt; 

Dat geen van beide onderdelen kan wor
den ingewilligd; 

Over bet derde onderdeel : 
Overwegende dat, al heeft aanlegster 

betwist dat de aanneming mocht worden 
toegewezen aan de inschrijver die niet 

de laagste prijs bood, zij evenwel de rech
ter niet verzocht heeft de redenen op te 
geven waarom het aanbod van de firma 
Van Wijnsbergen en Cloetens voordeliger 
kon zijn, zoals door verweerster werd 
aangevoerd; 

Dat dit onderdeel evenmin kan worden 
ingewilligd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1142 en 
1149 van het Burgerlijk Wetboek, 1319, 
1320 en 1322 van hetzelfde wetboek tot 
inrichting van het geloof dat aan de ak
ten dient gehecht, 21 en 22 van de wet 
van 15 mei 1846 op 's Rijks comptabiliteit, 
95 en 97 van het koninklijk besluit van 
10 december 1868 boudende Algemeen Re
glement op 's Rijks comptabiliteit, van ar· 
tikel 4, nr 2, van het bijzonder lastkohier 
van de betwiste aanneming geheten « Al
gemene voorwaarden ''• alsmede van arti
kel 4, litt. B en 0, van het algemeen 
lastkohier betreffende de aanneming van 
werken van de Staat (eerste deel, uitgave 
1941), doordat alhoewel het vaststelt : 
1 o dat de betwiste aanneming beheerst 
was namelijk door de bepaling van arti
kel 4, litt. 0, hi_ervoren aangeduid, van 
het algemeen lastkohier van de Staat, 
beschikkende <lat « het toevertrouwen 
van een aanneming van een andere on
derschrijver dan die welke de voordelig
ste prijs heeft geboden of die door het 
lot begunstigd werd, moet toegelaten of 
begrachtigd worden door de Ministerraad, 
of, ingeval van hoogdringenheid, door de 
Eerste Minister ''; 2° dat, onder de ver
schillende inschrijvers die aan de betwiste 
aanbesteding hebben deel genomen; aan
legster het laagste aanbod voorgesteld had 
en dat, niettegenstaande deze omstandig
heid, verweerster de werken aan een con
curerende firma toevertrouwde wier of
ferte circa 50.000 fr. boger stond dan die 
van aanlegster; 3° dat verweerster om 
de werken aan de firma, waarvan sprake, 
aan te besteden, de toelating of de goed
keuring hierboven vermeld niet uitgelokt 
heeft, het bestreden arrest, niettemin, 
aanlegster haar vordering tot schadever
goeding heeft ontzegd, steunende, om er 
aldus over te beslissen, hierop dat uit 
artikel 4, nr 2, van het bijzonder lastko
hier van de aanneming uitdrukkelijk zou 
blijken dat de aanstelling van de aanne
mer slechts zal beslissend zijn na goed
keuring door de bestendige deputatie, en 
nit artikel 4, litt. B, van het algemeen 
lastkohier van de Staat, dat het de be
voegde overheid vrij staat de werken niet 
toe te wijzen, dat zelfs na het indienen 
der inschrijvingen verweerster vrij zou 
blijven « een aannemingscontract te slui
ten of er geen te sluiten, dit ten over
staan van ieder der inschrijvers '' en dat 
er, bijgevolg, ten aanzien van de beginse-
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len van het burgerlijk recht, tussen ge
intimeerde - huidige verweerster - en 
de verschillencle inschrijvers geen enkel 
rechtsverband zou bestaan noch cloor het 
feit clat huidige verweerster de aanbeste
ding opende, noch door het feit dat in
schrijvingen regelmatig ingediend werden 
op de voorgestelde aanbesteding, doordat 
het bestreden arrest, door een clergelijke 
draagwijclte te geven aan de bepalingen 
welke de betwiste aanneming beheersen, 
in schending van het geloof dat dient ge
hecht aan de akten welke er de inhoud 
van weergeven, klaarblijkelijk de woor
den van gezegde bepalingen heeft ver
clraaid in deze zin dat, indien deze bepa
lingen, zonder twijfel, aan de administra
tie het recht geven, zelfs na de indiening 
van de inschrijvingen, geen enkel welk ge
volg ook aan de aanbesteding te geven, 
haar nochtans niet er van ontslaan, zo ze 
in haar inzicht volhardt de werken in 
aanbestecling· te stellen, te onderhandelen 
met de inschrijver die regelma tig het 
aanbodmet de laagste prijs cleed, behalve 
de toevlucht tot de bijzondere procedure 
voorzien in gezegd artikel 4, litt. a : 

Overwegende dat, dam· de in het ant
woord op het tweecle middel aangenomen 
motieven volstaan om wettelijk het clispo
sitief te rechtVaardigen, het middel te
gen e~n overbodig motief is gericht en, 
derhalve, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is; 

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

15 februari 1957. - 16 kamer. - Voor-
zitteJ·, H. tle Clippele, raadsheer waarne
menc1 voorzitter. - Verslnggeve1·, H. Bel
paire. Gel'ijklwidende concl·usie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, proctl
reur-generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
Struye. 

le KAMER.- 15 fehruari 1957 

1° Sf,JHENKINGEN EN TEST.AMEN
TEN. - TESTAMEN'l'. - NIE'l'IGREID WE
GENS KRANKZINNIGREID YAN DE ERFLNl'ER. -
- 0GEN!lLIK WAAROP DE ONREKWAAMREID 
MOET IlES'l'AAN. 

(1) Raadpl. DE PAGE, bd. VIII, nr 85; fr. 
verbr., 2·0 october 1954 (Dnlloz, 1955, I, 66). 

Omtrent het verschil tussen de voortdu
rende toestand van krankzinnigheid en een 
gewone toestand van krankzinnighcid, zie 
KLUYSKE:-s, De scllenkingen en test(nnenten, 
blz. 57; fr. verbr., 8 juli 1901 (Dnli. 1Jer., 1901, 

2° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
TESTAMENT. - KRANKZINNIGREID VAN -DE 
ER~'LATER OP RE'l' OGEN!lLIK VAN RET TESTA
MENT. - MOGELIJKHEID VAN RET BEWIJS 
DOOR VERMOEDENS. 

3° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
TESTAMENT. - KRANKZINNIGREID VAN DE 
ERFLATER. - KRANKZINNIGREID VOOR EN NA 
DE DAG VAN RE'r TESTAMENT. - VOORWAAR
DEN VEREIST TO'l' RET AFLEIDEN VAN KRAN.K
ZINNIGREID OP RET OGENilLlJK VAN RET 'l'ES-
'l'AMEN'l'. 

1° Een testnment is wegens lwnnkzinnig
heid van ae eTflntm· slechts niet·ig, in
dien die onbelcwanmheia op het ogenblilc 
vnn het testament bestona. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 901). 

2° Het bewijs dat een erflnter niet {fezona 
van geest was op llet o_qenblilc dat hij 
een testnment omnanlrte kan doo1· alle 
1·echtsmif1delen en onfle1· meer d001' ve·r
moedens bijgebnwht woraen. 

3o Het bewijs vctn de lcranlcz·innigheid 
vnn cle eTttateT op het o{fenblilc clCLt hij 
een testament opmaCLTcte lean voo1·t
vloeien, otwel wit het bewijs VCLn een 
voortrZ·u.1·ende toestCLnd van zinsve1·bijs
terin{f 'mn de e·rflCLte1·, otwel ttit het be
wijs van een {feW01te toestand van zins
verbijstering bij de erflate1' ov een v1·oe
ge·r tijdst-ip en een late·r U:iclstip dan de 
da{f van het testament, beide t-ijdstippen 
rZicht bij flie flag {felegen zijnde; de om
stand·igheid dat de e·rfiater op d'ie UjrZ
stivpen om·egelmnt·i[J telcens van zins
veTbijsteTin[J ve1·toonde is op zich zelf 
onvolcloende (1). 

(VANDER POELE, 'l'. VANDER POELE.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arre~t. op 28 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 901 van het 
Burgerlijk 'Wetboek, en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest, om de 
testamenten verleclen door notaris Van 
der .A voort op 28 juni 1946, 27 november 
1947 en 19 augustus 1948 nietig te verkla-

I, 496) ; 1 maart 1904 (ibitl., 1905, I, 47) en 
20 october 195-1, reeds hoger vermeld. 

Inc'ien het gaat om een gewone toestand 
van krankzinnigheid zowel v66r als na de dag 
van het testament wordt het vermoeden dat 
de erllater op het 'ogenblik van het testament 
in dezelfde toestand verkeerde omgeworpen 
door het bewijs dat hij zich «in een heldere 
tnssenpoos " bevond. 
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ren, zich ertoe bepaalt vast te stellen clat 
het volstaat dat de tekens van zinsver
bijstering hebben bestaan v66r en na het 
opstellen cler aang·evochten akten en op 
een clichtbij gelegen tijdstip van de datum 
dier akten, dan wanneer de geestesver
bijstering, om tot het nietig verklaren van 
een testament aanleiding te geven, op het 
ogenblik zelf van cle laatste wilsuiting 
client te bestaan, en dat alleen uit een be
·stenclige toestand van geestesverbijstering, 
cUe door het arrest niet wordt vastgesteld, 
had afgeleid kunnen worden dat de gees
tesverbijstering ook bestond op het ogen
blik dat de aangevochten akten gesteld 
werclen : 

Overwegende dat, om de drie testamen
ten, door Maria Vander Poele op 28 juni 
1946, 27 november 1947 en 19 augustus 
1948 gemaakt, nietig te verklaren bij toe
passing van artikel 901 van het Burger
lijk Wetboek, het bestreclen arrest hierop 
steunt dat << het in rechte volstaat dat 
het bewijs wordt geleverd dat tekens van 
zinsverbijstering (bij de erf!aatster) be
Btaan hebben v66r en na het opstellen van 
de aangevochten akten, en op een clichtbij 
gelegen tijdstip van cle datum der akten ll ; 

Dat voorts uit de feitelijke vaststellin
gen van het arrest blijkt dat de erf!aatster 
Bedert het eincle van het jaar 1946 zeker 
in een blijvende staat van zinsverbijste
ring verkeerde en dat, wat de vroegere 
periocle van hetzelfde jaar betreft, zij of
wei in dezelfde staat verkeerde, ofwel al
thans « onregelmatig kentekens van zins
vei·bijstering vertooncle Jl ; 

Overwegende dat, opdat een testament 
nietig kan worden verklaard weg·ens 
krankzinnigheid van de erflater, deze on
bekwaamheid bij het maken van het tes
tament moet bestaan; dat het bewijs van 
cUt element trouwens door alle rechtsmicl
delen en onder meer door vermoedens mag 
bijgebracht worden; 

Overwegencle ongetwijfelcl clat de rech
ter, zonder welke ook der in het mid del 
aangecluide wetsbepalingen te schenden, 
dergelijk vermoeclen kan steunen op een 
gewone staat van zinsverbijstering bij de 
erf!ater op een vroeger tijdstip en een la
ter tijdstip clan de dag· van het testament, 
beide tUdstippen dicht bij die dag gele
gen zijnde, of op de blijvende staat van 
zinsverbijstering van de erf!ater; 

Dat mitsclien het midclel, in zover het 
de testamenten van 27 november 1947 en 
19 augustus 1948 bedoelt, niet gegrond is; 

Dat het daarentegen behoort te worden 
ingewilligd in zover het het testament van 
28 juni 1946 becloelt, naardien de rechter 
over de grond niet vastgesteld heeft dat 
de erf!aatster op dat tijdstip van het 
jaar 1946 in een blijvende of gewone staat 
vau zinsverbijstering verkeerde; 

En overwegencle clat het eerste middel, 

hetwelk enkel op het testament van 
28_ juni 1946 betrekking heeft, elk belang 
verliest om reden van cle hierna uit te 
spreken verbreking; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, in zover het voor recht zegt clat 
het testament van 28 juni 1946 van gener 
waarde is en het testament van 19 october 
1943 za1 uitgevoerd worden, het de afgifte 
van cle in dit laatste testament begrepen 
goecleren beveelt en het over cle kosten 
uitspraak doet; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eerste verweercler 
tot de helft van cle kosten en aanleggers 
tot de andere helft ; verwijst cle aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

15 februari 1957. - 1° kamer. - Voor
zUter, H. de Olippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. V eTslct(J[JeVe'l', 
H. Belpaire. - Gelijlcl'lticlencle concl'lt.sie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

l e KAMER. - 15 februari 1957 

HUWELIJKSOONTRAOT.- WETTELIJiKE 
GEMEENSCHAP. - ScHEID lNG VAN TAFEL EN 
BED. - AFS'l'AND VAN DE GEMEENSCHAP DOOR 
DE VROUW.- NAVOLGEND VERZILVEREN DOOR 
DE MANDER VAN DE GEMEENSCHAP AFHANGENDE 
EFFECTEN. - NIE'l' VOORBEHOUDEN GOEDE
BEN. -·TOESTEMMING VAN DE VROUW NIET 
VEREIST. 

Naclat cle scheiclin{! van tafel en becl van 
oncle1· het re{!i-me van cle wettelijlce ge
-meenschap gehuwcle echtgenoten 1tit_qe
SP1'0ken is gewonlen en cle vr07tW van 
de ge-meenschap atstancl heett geclaan, 
lean de man, zoncler de toestemming van 
de m·ou.w, ovei·gaan tot het verzilveren 
van ettecten die tot de gemeenschap be7 
hoo1·den en die het lcarakte1· van voor
behourlen {!Oederen niet hebben (1). 

(ONGHENA, T. GONNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

(1) Zie nota, ondertekencl R. H., in B1tll. 
. en PASIC., 1957, I, 714. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1463 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet 
en, voor zoveel als nodig, 311 en 1441 van 
het Bnrgerlijk Wetboek, 174 en 976 van 
h~t Wetboek van bnrgerlijke rechtsple
gmg, doordat het bestreden arrest zich 
houdt aan een brief welke, in de loop van 
de termijn van drie maanden en veertig 
dagen nadat de scheiding van tafel en bed 
tnssen partijen definitief werd nitgespro
ken, aan verweerster werd geadresseerd 
door haar raadsman en waarin laatstge
noemde, wijl hij haar afschrift van de 
inventaris toestnurt, laat opmerken dat 
het raadzaam is het einde van de oorlog 
af te wachten om het gebonw dat van de 
hnwgemeenschap afhangt te gelde te ma
ken; dat het arrest hiernit een stilzwij
gende aanvaarding van de gemeenschap 
afleidt als voortvloeiende nit het feit dat 
verweerster dus vom·dien aan haar raads
man de wil had te kennen gegeven gezegd 
gebouw te verkopen en, bijgevolg, .zich als 
mede-eigenares te gedragen; dat overi
gens een latere mededeling van aanlegger 
waarin hij voorstelt sommige effecten te 
verkopen om achterstallige betalingen van 
aan verweerster verschuldigd onderhouds
geld aan te zuiveren, naar luid van het 
arrest, impliceert dat aanlegger wist dat 
zijn echtgenote geen afstand had gedaan 
van de gemeenschap; dan wanneer ook 
als de stilzwijgende aanvaarding v~n de 
gemeenschap door de vrouw na scheiding 
van tafel en bed door de wet toegelaten 
is, een soortgelijke vorm van aanvaarding 
enkel en alleen mag afgeleid worden ult 
daden welke een ware inmenging in de 
gemeenschap inslniten of, op zijn minst 
nit claden waarnit, ten aanzien van di!!r~ 
den, de w.il blijkt zich als mede-eigenares 
te g·edragen, en da t de wil die door de 
vrouw aan haar raadsman wordt te ken
nen gegeven of cle mededelingen welke 
zij met hem wisselt, inzonderheid om re
clen van cle vertrouwelijke aard ervan, 
ten overstaan van artikel 1463 van het 
Burgerlijk Wetboek niets min noch meer 
zijn dan lontere voornemens van de 
vronw zonder kracht ook; dat ander
zijds, de kennis van de vermee~de aan
vaarding der gemeenschap, welke het ar
rest nit het latere bericht van aanlegger 
beweert te putten, een gevolgtrekking is 
welke op niet-passende gronden steunt 
vermits het akkoord van beide partijen, 
om over te gaan tot het ver.zilveren der 
van de gemeenschap afhangende effecten 
onontbeerlijk bleef zolang de rechtsple~ 
ging; van vereffening niet tot haar eind
punt werd gebracht : 

Overwegende dat nit een, v66r het ver
strijken van cle bij artikel 1463 van het 
Burgerlijk Wetboek vastgestelde termijn, 
aan verweerster door haar raadsman toe
gezonden schrijven, het bestreden arrest 

afleidt dat verweerster haar wil te ken
nen heeft gegeven een onroerend goed te 
verkopen, afhangend van de gemeenschap 
die tussen haar en aanlegger heeft be
staan, en zich als medeei!l;enares ervan te 
gedragen; dat het vervolgens wijst hierop 
dat aanlegger · ook kennis van die wil 
heeft gehad; 

Dat, in strijd met hetgeen in het eerste 
onderdeel van het middel wordt onder
steld, die wil dns niet door verweerster 
en haar raadsman alleen gekend is geble
ven; 

pat dit onderdeel feitelijk grondslag 
miSt; 

Overwegende dat, volgens het tweede 
onderdeel, de kennis, in hoofde van aan
legger, van de wil van verweerster niet 
kon worden afgeleid, zoals door het arrest 
werd gedaan, van het na het verstrijken 
van gemelde termijn door aanlegger aan 
de raadsman van verweerster toegezon
den schrijven, hondende verzoek om toe
stemming door deze laatste tot verkoop 
van effecten van de gemeenschap ver
mits, zelfs na de afstand door de v'rouw, 
« het akkoord van beide partijen, om over 
te gaan tot het verzilveren der van de 
gemeenschap afhangende effecten onont
beerlijk bleef zolang de rechtspleging van 
vereffening niet tot haar eindpunt werd 
gebracht )) ; 

Maar overwegende dat aanlegger niet 
staande houdt, en het evenmin blijkt uit 
enig stnk van de procedure waarop het 
hof acht vermag te slaan. dat de effecten 
waarvan sprake voorbehouden goederen 
van verweerster zijn noch dat door hun 
huwelijksvoorwaarden de echtgenoten 
hebben afgeweken' van de regelen die gel
den ·voor de gemeenschap; 

Dat, dienvolgens, had verweerster af
stand van de gemeenschap gedaan, geen 
enkele wetsbepaling haar een eigendoms
of ander .zakelijk recht op gemelde effec
ten, goederen van de gemeenschap, zou 
erkennen, noch de verkoop ervan door 
aanlegger afhankelijk zou stellen van 
haar toestemming, al mocht zij ook tegen 
de gemeenschap de in het secunda en in 
het tertio van artikel 1493 van het Bur
gerlijk Wetboek bedoelde schuldvorderin
gen bezitten; 

Overwegende dat het middel niet kan 
ingewilligd worden; 

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

15 februari 1957. - 16 kamer. - Voor
zitte·r, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bel
paire. Gelij kluidende concltLs·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
renr-generaal. - Pleite·rs. HH. Veldekens 
en Pirson. · 
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l e KAMER. - 15 februari 1957 

1° HUUROVEJREENKOMST. - HANDELS
HUUR. - WEIGERING HE'!' HUURCON'l'RAC'l' 'l'E 
HERNIEUWEN 'l'EN EINDE WERKEN VAN WEDER
OPBOUW UI'l' 'l'E VOEREN. - VERVREEMDING 
VAN HE1' GOED ZONDER DAT DE WERKEN UITGE
VOERD WERDEN. - UITVOERING VAN DIE WEB
KEN DOOR DE AAN'KOPER. - AANVULLENDE 
UITWINNINGSVERGOEDING. 

2° HUUROVEJREEJNKOMST. - HANDELS
HUUR. - VERHUURDER DIE HE'l' VOORNE
MEN OP GROND WAARVAN HIJ DE HUURDER 
HEE~'T KUNNEN Ul'l'WINNEN NIE'l' VERWEZEN
LIJRT. - GEWICH'l'IGE REDENEN. - BEGRIP. 

.3° HUUROVEREJENKOMST. - HANDELS
HUUR. - WEIGERING HE'l' HUURCONTRACT TE 
HERNIEUWEN TEN EINDE WERKEN VAN WEDER
OPBOUW UIT 'l'E YOEREN.- - GEWICHTIGE 
REDEN DIE DE NIET \'ERWEZENLIJKING VAN OAT 
VOORNEMEN RECHTVAARDIGT.- BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTEH. 

1° De verhmwder, d·ie zich tegen de her
nimtwing van de handelsh1tu.rovm·een
lc6mst verzet, mi.ts ve1·goeding, ten einde 
het ve1-7Ht1Wlle _qoed weder op te bmt
wen, en die het _qoed verkoopt zonder 
de ontworpen we1·ken u.itgevoe1·d te heb
ben, is 81' toe ,qehonden een bijlcomende 
1titwinningsveTgoeding te betalen, zelfs 
indien hij de aankover de ve1·plichUng 
op_qelegd heeft de werken van wederop
bouw u.U te voeren en indien deze die 

· ve1·plichti·no ve1·mtld heeft in de aan de 
veThuurder opgelegde tvettelijlce te1·
mijn (1). (Afdeling vim het Burgerlijk 
Wetboek houdende de regelen eigen aan 
de handelshuurovereenkomsten, art. 16, 
I, 3°, en 25, 2° en 3°). 

2° Opdat 81' een gew·ichtir1e Teden weze, 
die het verz1tim van de ve1·hmwder, zijn 
voon~emen op g1·ond waarvan hij de 
hu1trder heett lwnnen 1titwinnen te ver
wezenlijlcen, 1·echtvaardi_qt, volstaat het 
niet dat de verhmwde1· geen inzicht tot 
bedriegen zott gehad hebben hetzij wan
neer h'ij de hernieuwin_q oewei_qerd 
heett, hetzij nadeThand (2). (Afdeling 

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite de droit civil 
belge, bd. IV, Complement, nr 793, !itt. C, 3°, 
blz. 218; vergel. verbr., 12 juli 1956 (An·. 
Verbr., 1956, blz. 965; Bull. en PASIC., 1956, 
I, 1284). 

(2) Raadpl., met verscheidene uitgedrukte 
meningen, artikel 35 van het door de regering 
neergelegde wetsontwerp (Pm·l. Be.•ch., Kamer, 
zittijd 1946-1947, nr 27), de wijzigingen die er 
aan toegebracht werden door de Commissie 
van economische zaken en van de middenstand 
van de Kamer der volksvertegenwoordigers 
(Pm·l. Besch., Kamer, zittijd 1947-1948, nr 20, 
blz. 51) en door de verenigde Commissies van 

van het Burgerlijk Wetboek, houdende 
de regelen eigen aan de handelshuur
overeenkomsten, art. 25, 3°). 

go 1V anneer de verhu'll:Tder geweigerd 
heeft een handelsh1tm·overeenlcomst te 
herniettwen ten einde het verhuurde 
ooed weder op te boltWen, beoordeelt de 
TechteT souve1·ein in feit'e het bestaan 
of de zwaarwichtigheid van de door de 
verhu1wder inge1·oepen 1·eden tot recht
vaardi,qing van het niet verwezenlijlcen 
van dat voo1·nemen (3). Hij gaat zijn 
beoo1·del'ingsmacht niet te buiten door 
te beslissen dat de verlcoop van het goed 
door de verh1t1r.rde1· ten einde zelf een 
voordelige vedcoop te slttiten, geen ge
wiohtige 1·eden; 1titmaakt . 

(ECHTGENOTEN LEMPERE-LECLERCQ, 
T. CONSORTEN VAN TROOSTENBERGHE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 december 1955 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
in boger beroep uitspraak doende; 

Overwegende dat nit de aan het hof 
overgelegde stukken blijkt dat de ver
weerders, die van de aanleggers een tot de 
handel bestemd onroerend goed in huur 
gekregen hadden, de hernieuwing van hun 
huurovereenkomst verzochten; 

Dat de aanleggers de gevraagcle her
nieuwing niet inwilligden om reden dat 
zij het voornemen hadclen in het onroe
rend goed werken van wederopbouw uit 
te voeren en aan de verweerders een uit
winningsvergoeding betaalden die gelijk 
was met een jaar lmur, overeenkomstig 
artikel 25, 1°, in de wet van 30 april 1951 
vervat; dat de verweerders het gehuurde 
op 20 november 1952 verlieten; 

Dat de aanleggers cUt goed op 22 april 
1952 aan een derde verkochten, met de in 
de akte van verkoop aangestipte verplich
ting voor de koper, de door hen ontwor
pen werken van wederopbouw uit te voe
ren; 

Overwegende dat de door verweerders 

justitie en van economische zaken van de Se
naat (Parl. Besch., Senaat, zittijd 1948-1949, 
ur 384, blz. 61; zittijd 194<9-1950, nr 36, blz. 15), 
de verslagen van die commissies ( op . de aange
haalde plaatsen), alsook DE PAGE, T,-aite de 
dToit civil belge, bd. IV, Complement, nr 79i, 
!itt. C, 2o, b, biz. 227, met de nota 2; REYNT
JE~S en VAN REEPINGHEN, P1·ecis de 2>rop1-iete 
comrnerciale, ur 228; PA'rERNOSTRE, Baux com
me1'ciaux et p1·otection du fonds de comme1·ce, 
nr 287. 

(3} Verbr., 17 november 1955 (A·rr. Ye1·ln., 
1956, blz. 210; Bull. en PASIC., 1956, I, 256). 
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ingestelde vordering strekt tot de betaling 
van een aanvullende vergoeding, welke de 
uitwinningsvergoeding op drie jaar huur 
brengt; dat ze steunt op artikel 25, 3o, in 
de wet van 30 april 1951 vervat, zoals het 
gewijzigd werd door de wet van 29 juni 
1955, en op de omstandigheid dat de aan
leggers persoonlijk binnen zes maanden 
het door hen uitgedrukt voornemen weder 
Oll te bouwen niet ten uitvoer gebracht 
hebben; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis 
die vordering inwilligt, de door aanleg
gers aangevoercle verdecligingen afwij
zend naar luid waarvan, enerzijds, hun 
verplichting om weder op te bouwen geldig 
door de derde-koper uitgevoerd was ge
weest en, anderzijds, clat het niet-weder
opbouwen cloor hun zelf door een gewich
tige reclen gerechtvaardigd was; 

Over het eerste micldel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1743 van het Burgerlijk Wet
hoek, 12, 16, I, inzonderheid 3°, en 25, in
zonderheid 1 o en 3°, van de wet van 
30 april 1951 zoals ze gewijzigd werd door 
de wet van 29 juni 1955 over de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, door
dat het bestreden vonnis, dat naar « de 
oordeelkunclige beweegredenen verwijst 
waarbij de eerste rechter wijs het geschil 
il1 zijn principe beslecht heeft ll, aldus 
schijnt te beslissen dat ook niet kan aan
genomen worden dat de aanleggers zich 
van hun verplichting hebben kunnen ont
slagen door deze op de kol)er over te dra
gen en geen acht schijnt te willen slaan 
op de omstandigheid dat, indien de aan
leggers niet persoonlijk binnen de gestelde 
termijn het voornemen ten uitvoer brach
ten en op grond waarvan zij de verweer
ders konden uitwinnen - de wederopbouw 
van hun onroerend goed - zij nochtans 
door de koper van clit onroerend goed de 
verbintenis hadclen cloen ondertekenen 
- welke door hem overigens nageleefd 
werd - op eigen kosten en in hun plaats 
de werken van afbraak en van wederop
bouw uit te voeren met het oog waarop 
zij verweerders aanvraag tot hernieuwing 
van de handelshuurovereenkomst konclen 
ontzeggen, clan wanneer, eerste onclercleel, 
de verwijzing van het bestreden vonnis 
naar de beweegredenen van de eerste rech
ter geenszins bepaalt welke, onder de mo
tieven van het bestreclen vonnis, die zijn 
welke de rechter over de .grond heeft wil
len overnemen, derwijze clat niet met 
juistheid kan uitgemaakt worden of het 
bestreden vonnis j a clan niet het micldel 
beantwoordt voorhoudende clat de koper 
van het onroerend goed zich op gelclige 
wijze in de plaats heeft gesteld van de 
aanleggers voor het ten uitvoer brengen 
van de reden waarom deze de verweerclers 

haclden kunnen uitwinnen, dan wanneer,. 
tweecle onderdeel, het verzet tegen cle her
nieuwing behoorlijk door cle verhuurder 
uitgeoefend zowel tot zijn ergenamen als 
tot zijn kopers onder bijzondere titel kan 
overgedragen worden, derwijze dat het 
door de verhuurcler uitgeclrukt voornemen 
op groncl waarvan hij de huurders heeft 
kunnen uitwinnen geldig kan verwezen
lijkt worden door hem die in de rechten en 
verbintenissen van de verhuurcler is getre
den; waaruit volgt dat indien moest be
,;chouwd worden clat de rechter in hoger 
beroep zich uitdrukkelijk de reden van het 
bestreden wonnis heeft willen toeeigenen 
waarop de eerste rechter beslist heeft 
<< dat ook niet kan aangenomen worden 
clat cle verw'eerders zich van hun verplich
ting zouclen kunnen ontslagen hebben door 
deze op <).e koper over te clragen ll, het 
bestreclen' vonnis in elk geval de in het 
middel aangeduide bepalingen zou misken
nen, met uitsluiting echter van artikel 97 
van de Grondwet : 

Over het eerste ondercleel : 

Overwegencle clat het bestreden vonnis, 
enerzijds een verwijzing naar de motieven 
van de eerste rechter inhoudt, motieven 
welke door hem oordeelkundig worden 
geacht, en, anderzijds, een antwoord op· 
het midclel door aanleggers in verbreking 
afgeleid uit een beweerde gewichtige re
den welke het niet-wederopbouwen van 
het onroerend goed door hen rechtvaar
cligt; dat, door te verwijzen naar de be
weegreclenen van de eerste rechter, de 
rechter in boger beroep klaarblijkelijk 
voor eigen rekening die van de motieven 
van het bestreclen vonnis heeft willen 
overnemen waarbij deze de verdediging 
afwees gesteund door aanleggers op het 
feit clat de clenle koper binnen zes maan
den de wederopbouw uitgevoerd had 
welke indertijd door aanleggers zelf ont
worpen was geweest; 

Dat clit ondenleel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende clat het stelsel ingevoerd 
door artikel 25, vervat in de wet van 
30 april 1951; gewi~zigd cloor die van 
29 juni 1955, voor het geva1 de huurder 

. de hernieuwing niet b.ekomen heeft we-
gens het vooruemen van de verhuurder 
het onroerend goed we"dm· op te bouwen, 
een compromis tussen de respectieve be
langen van beide· contractanten uitmaakt; 

Dat, zo de verhuurder zijn voornemen 
binnen de wettelijke termijnen ten uitvoer 
brengt, hij slechts tot de betaling van een 
vergoecling, die gelijk is met een jaar 
huur, gehouclen is; 

Dat, zo hij dit voornemeu binnen die 
termijneu niet verwezenlijkt,- hij, behalve 
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indien zijn verzuim door een gewichtige 
reden gerechtvaarcligd wordt, tot de be
taling van een vergoeding, die normaal 
gelijk is met drie jaar huur, gehouden is; 

Dat de wettelijke tekst, noch de voor
bereidende werkzaamheden voorzien dat 
het voornemen om weder op te bouwen, 
dat de persoon van de verhuurder betreft, 
door de koper van het goed, rechthebbende 
onder bijzondere titel van de verhuurder, 
zou kunnen uitgevoerd worden; 

Dat geen enkele uitzondering aan voor
melde regel aangenomen wordt voor het 
geval dat de verhuurder, die het ge
huurde verkoopt en zich aldus in cle on
mogelijkheid stelt zelf het voornemen nit 
te voeren dat hij uitgedrukt had, de derde 
die koopt ermede gelast gezegd voornemen 
nit te voeren, ware het zelfs binnen de 
wettelijke termijnen; 

Dat clit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het' 
Burgerlijk Wetboek en 25, bijzonder
lijk 3°, van de wet van 30 april 1951, ge
wijzigd door die van 29 juni 1955 op de 
handelslmurovereenlwmsten met het oog 
op de bescherming van het handelsfonds, 
doordat het bestreden vonnis, zowel door 
eigen redenen als door clie van het vonnis 
n quo welke het overneemt, na vastgesteld 
te hebben dat de aanleggers hun voorne
men tot wederopbouw niet ten uitvoer 
gebracht hebben en, het onroerend gebouw 
verkopend, zich in de onmogelijkheid ge
steld hebben het uit te voerel\, beslist 
« dat zij de wens om een voordeliger ver
richting te verwezenlijken niet als gewich
tige reden kunnen inroepen, deze reden 
van hun enkele wil afhangend ll en << het 
begrip van de gewichtige reden voorzien 
bij artikel 25, 3°, van de wet van 30 april 
1951 op een kwestie van goede of kwade 
trouw te herleiden erop, zou neerkomen 
aan de wil van de wetgever een nitbrei
dend inzicht te geven ll ; dan wanneer de 
verlmurder die binnen zes maanden en 
gedurende ten minste twee jaar, het voor
nemen niet ten uitvoer brengt op grond 
van hetwelk hij de huurder heeft kunnen 
uitwinnen, aileen van een gewichtige re
den moet doen blijken, cUt wil zeggen van 
een reden die lwofdzakelijk aantoont dat 
er geen bedrog bestaat, zoals aanleggers 
het staande hielden bij conclusies waar
van de rechter over de grond de draag
wijdte miskend heeft en waarop hij niet 
geantwoord heeft, zonder evenwel aan de 
huurder de last op te leggen llet bestaan 
van een bedrog in hoofde van de verhuur
der te bewijzen, en dan wanneer de ver
huurder die zich in clie voorwaarden be
vindt het bestaan niet hoeft te bewijzen 
van toeval of van overmacht, derwijze dat 

de rechter over de grond niet mocht wei
geren het door aanleggers aangevoerd mo
tief in aanmer king te nemen zonder het 
wettelijk begrip te miskennen van << de 
gewichtige reden ll om de enkele beschou
wing dat die reden aileen van hun wil af
hing: 

Overwegende dat, opdat er een gewich
tige reden zou bestaan welke het niet-uit
voeren rechtvaardigt door de verhuurder 
van zijn voornemen het onroerend goed 
weder op te bouwen, door hk!m aangewend 
tot staving van zijn verzet tegen de her
nieuwing van de huur, het niet volstaat 
dat gezegde verhuurder geen inzicht tot 
bedriegen zou gehad hebben, hetzij wan
neer hij de hernieuwing geweigerd heeft, 
hetzij wanneer hij, door de verkoop van 
het onroerend goed aan een derde, zich 
in de onmogelijkheid stelt zelf het weder 
op te bouwen ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond souverein in feite het bestaan en 
de gewichtigheid beoordeelt van de door 
de verhuurder aangevoerde reden om het 
niet uitvoeren van het voornemen, weder 
op te bouwen, door hem uitgedrukt te 
rechtvaardigen; 

Overwegende dat de rechtbank van bo
ger beroep in onclerhavig geval buiten 
haar beoordelingsmacht niet gegaan is 
door te beslissen dat het feit, in hoofde 
van aanleggers, aan een derde het ge
lmurd onroerend goed verkocht te hebben 
om een voordeliger koop te sluiten, geen 
gewichtige reclen uitmaakte; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

15 februari 1957. - 1e kamer. - V001'
zitteT, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ferslnggeve1·, H. Piret. - GeHjlcluiclende 
concl~tsie, H. Paul lYiahaux, advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Van Ryn en 
Simont. 

2e KAMER.- 18 februari 1957 

HERZIENING. - 0NGUNSTIG ADVIES VAN 
HE'l' HOF VAN BEROEP. - MET REDENEN OM
KLEED ARRES'f UITGEBRACHT NA ONDERZOEK 
OVEREENKOMSTIG DE WET. - VERWERPING 
VAN DE AANVRAAG 'f01' HERZIENING. 

Op het met 1'Cdenen omlcleed ndvies ove-r
eenlcomstig artilcel -M5 vnn het 1Vetboelc 
vnn st1·ntvorde1·ing doo1· het hot vnn be-
1'0ep uitgebrncht, nanr luid wnnrvnn er 
geen nnnleiding -tot he1·ziening bestnat, 
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verwerpt het H of van verb1·e1C'ing de 
aanm·aag tot herziening (1). 

(PETIT.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het arrest van 
het Hof van verbreking van 9 januari 
1956 (2), waarbij gelast is dat door het 
Hof van beroep te Brussel zal overgegaan 
worden tot het onderzoek over de aan
vraag tot herziening van de veroordeling 
tegen aanlegger uitgesproken bij in kracht 
van g·ewijsde gegaan vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik van 
27 mei 1948; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
verbreking van 20 juli 1956 (3), waarbij 
het door het Hof van beroep · te Brussel 
yerricht onderzoek en het daaroD gevolgde 
arrest nietig worden verklaard, gelast 
wordt clat het onderzoek zal herbegonnen 
worden en de zaak te dien einde naar het 
Hof van beroep te Luik wordt verwezen; 

Gelet op het met redenen omkleed ar-. 
rest van 6 december 1956 waarbij het Hof 
van beroep te Luik, eerste. kamer, advies 
tegen herziening uitbrengt; 

Overwegende dat het door dit hof ver
richte onderzoek overeenkomstig de wet 
is; 

Gelet op de artikelen 445, lid 4, en 447, 
lid 5, van het Wetboek van strafvorde
ring, gewijzigd door de wet van 18 juni 
1894; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening; veroordeelt aanlegger tot 
de kosten. 

18 februari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - V er
slaggever, H. Moriame. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 18 fehruari 1957 

1° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 2, 1". 
- RIJBAAN. - BEGRIP. 

(1) Verbr., 3 december 1956 (supra, blz. 223; 
Bull. en P ASIC., 1957, I, 337) . 

(2) Bull. en PASIC., 1956, I, 443. 
(3} Bull. en PASIC., 1956, I, 1289. 
.(4) Raadpl. verbr., 31 januari 1949 (A1'1', 

Verbr., 1949, blz. 79; B1tll. en PASIC., 1949, I, 
87); 9 juni 1952 (AT>·. Ye•·b?'., 1952, blz. 563; 
Bull. en PASIC., 1952, I, 644); 15 februari 1954 
(Bull. en PAsrc., 1954, I, 535); 15 maart 1954 

2° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 2, 1°. 
- RIJBAAN.- BEOORDELING DOOR DE RECH
TER. 

1 o De rijbaan· is het gedeelte van cle open
bare weg aat voor het voertnigenver
lueei' in het algemeen ·is inge·l"icht, al ligt 
het n·iet gelijkg1·onds met de ancle·re ge
aeelten van aie weg en al ·is het slechts 
voor bepaalae voert·uigen toe,qanke
lijk (4). (Wegcode, art. 2, 1°). 

2° De rechter beooraeelt sonverein in 
feite of een gedeelte van ae openbare 
weg voor· het vom-tttigenverkeer in het 
algemeen is ingedcht en aerhalve een 
i'ijbaan 'll-itmaalct (5). (Wegcode, art. 2,. 
1o). 

(HOUARD, T, PONDANT EN N. V. TRAMWAYS 
UNIFIES DE LIEGE ET EXTENSIONS.) 

AR.RES1.'. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 april 1956 in hoger beroep· 
gewezen door de Correctionele Reclltbank 
te Luik; · 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de vor
dering, door het openbaar ministerie in
gesteld tegen verweerder Pendant, mede
beklaagde met aanlegger, en de voor die 
medebeklaagde burgerlijk verantwoorde
lijke partij : 

Overwegende dat aanlegger zonder hoe
danigheid is om tegen de bestreden beslis
sing op te komen in zover daarbij over 
die vordering uitspraak gedaan is ; 

II. 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 artikelen !t7 van de 
Grondwet, 2, 1°, en 13°, 15, 16, 2, inzon
derheid a, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, houdende Algeineen Regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
418 en 420 va:n het Strafwetboek, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat, eerste onderdeel, hoewel het ver
klaart de redenen van de eerste rechter 
over te nemen, het bestreden vonnis, door 

(Arr. Yerb>-., 1954, blz. 489; Bull. en PAS:c., 
1954, I, 626); VAN RoYE, Code d·u •·oulage, 
nrs 212 tot 216. 

(5) Vergel. verbr., 23 januari 1956 (A1·r • 
Verb1·., 1956, blz. 4()5; Bull. en PASIC., 1956, 
I, 519) en 3() april 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 912), alsook verbr., 25 januari 1956 (ibid., 
1956, I, 531>) en 11 juni 1956 (A77·. T' e1·b•·., 1956, 
blz. 849; Bull. en PAsrc., 1956, I, lOSS). 
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te zeggen dat de « bijzondere bedding >> 
welke voor llet verkeer der tramrijtuigen 
en trolleybussen dient, wel een rijbaan is 
in de zin aangeduid in artikel 2, 1°, van 
de Wegcode, en door daaraan tot verant
woording van zijn standpunt toe te voe
gen dat << het verbod voor zekere catego
rieen voertuigen op dat gedeelte van de 
openbare weg te rijden daaraan het ka
ralder van rijbaan niet doet verliezen, 
zo lang bet ingericht blijft voor het voer
tuigenvel·keer in het algemeen, wat t~n: 
deze bet geval is >l, het beroepen vonms 
tegenspreekt hetwelk verklaard had d!lt 
de « bijzondere bedding l> een weg mt
maakte waarop aileen een .zekere catego
rie weggebruikers (trams en trolleybus
sen) mogen rijden, na erop gewezen te 
hebben dat die bijzondere bedding ver

. hoogd was, aldus het ingericht zijn voor 
het voertuigenverkeer in het algemeen 
uitsluitend, en doordat, ~weede onder
dee!, het bestreden vonms verweerder 
vrijspreekt en zich onbevoegd verkla!lrt 
om uits1}raak te doen over de vordermg 
tot schadevergoeding van aanlegger welke 
het daarentegen zowel strafrechtelijk als 
burgerrechtelijk veroordeelt, door te over
wegen dat verweerder reed op een hoofd
weg, naar luid van artikel 16, 2, a, omdat 
deze drie rijbanen had, zodat aanlegger 
de verkeersvoorrang van rechts verloor, 
en doordat het vonnis, om in dier voege 
te beslissen als « rijbaan » aangezien heeft 
de « bijzondere bedding >> waarop de door 
verweerder bestuurde trolleybus reed, dan 
wanneer uit de termen van de bestreden 
beslissing blijkt dat die bijzondere bed
ding, welke door haar hogere ligging vl!-n 
de linker rijbaan gescheiden was, m 
strijd met wat de rechter over· de grond 
aanneemt niet als « rijbaah >> was aan te 
zien, vermits zij enkel ingericht was voor 
het verkeer der tramrijtuigen en trolley
bussen en niet voor alle voertuigen toe
gankelijk was, dan wanneer evenwel ar
tikel 16, 2, a, alleen de voorrangsverhou
dingeh tussen onderscheiden openbare we
gen vaststelt en dienvolgens zonder draag
wijdte was tot hE:t bepalen van de respec
tieve rechten van twee op de boulevard 
d' A vroy rijdende weggebruikers, naardien 
dezer toestand enkel beheerst is door ar
tikel 16, 2, d, hetwelk de voorrangsver
houdingen binnen de grenzen van een 
zelfde openbare weg regelt, zodat, vermits 
de bijzondere « bedding >> niet de rijbaan 
was de berijder ervan geen voorrang ge
noot ten opzichte van aanlegger, die prio
riteit van de van rechts komende wegge
bruiker had : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het beroepen vonnis 

en het bestreden vonnis allebei vermelden 
dat de « bijzondere bedding>> hoger ligt; 
dat zij elkaar derhalve in dit opzicht niet 
kunnen tegenspreken; 

Overwegende dat geen enkele reden van 
het bestreden vonnis de beschouwing van 
de eerste rechter tegenspreekt volgens 
welke « het ter .zake niets afdoet dat de 
van sporen voorziene bijzondere bedding, 
evenals trouwens het rijwielpad, een weg 
uitmaakt waarop alleen een zekere cate
goric weggebruikers (trams en trolleybus
sen) mag rijden >> welke beschouwing, 
zelfs met de voorafgaande vaststelling ge
combineerd, niet noodzakelijk uitsluit dat 
die « bijzondere bedding » een voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen inge
richt deel van de openbare weg kan zijn; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 2 1°, van de Wegcode, de rijbaan het 
gede~lte van de openbare weg is dat voor 
het voertuigenverkeer in het algemeen is 
ingericht; dat bovendien niet vereist is 
dat dit gedeelte van de openbare weg ge
lijkgronds ligge met de andere gedeelten 
van de weg of voor alle voertuigen toe
gankelijk zij; 

Dat, ingeval een gedeelte van de open
bare weg voor het voertuigenverkeer in 
het algemeen ingericht is, het feit dat de 
desbevoegde bestuurlijke overheid het rij
den daarop voor zekere categorieen voer
tuigen verbiedt, aan dat gedeelte zijn ka
rakter van rijbaan niet doet verliezen; 

Overwegende dat bet punt of een ge
deelte van de openbare weg voor het voer
tuigenverkeer in het algemeen ingericht 
is van feitelijke aard is en tot de souve
reine beoordeling van de rechter over de 
grond behoort; , 

Overwegende dat het bestreden vonms 
erop wijst dat de boulevard d'Avroy op 
de plaats van llet ongeval een openbare 
weg is die in een .zelfde geheel verschei
dene gedeelten omvat, te weten, aan de 
buitenkant, twee voor het verkeer van 
alle voertuigen openstaande rijbanen, in 
het middel een « bijzondere bedding>>, 
waarop alleen de tramrijtuigen en de 
trolleybussen rijden, een rijwielpad en 
een effen grond; dat de linker rijbaan, in 
de door de trolleybussen gevolgde rich
ting, en de « bijzondere bedding >> duide
lijk gescheiden zijn doordat zij niet op 
dezelfde hoogte liggen; dat de rechter rij
baan en de « bijzondere bedding >l duide
lijk door de effen grond gescheiden zijn; 
dat de « bijzondere bedding >> die voor het 
verkeer der tramrijtuigen en der trolley
bussen client niet buiten de verbindings
weg aangelegd is welke de boulevard 
d' Avroy in zijn geheel uitmaakt; dat bo
vendien de tramlijnen, hoewel op een bij
zondere plaats gelegen, dienen aangezien 
te worden als in de openbare weg aange
legd, vermits op alle dwarsverbindingen 

, van de boulevard de spoorlijnen voor de 
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voertuigen toegankelijk ZlJn en vermits 
aldus op die plaatsen alle weggebruikers 
rijden op een openbare weg waarin spo
ren liggen; dat de bijzondere bedding ter 
zake een gedeelte van de openbare weg is; 
dat dit gedeelte van cle openbare weg in
gericllt is voor llet verkeer, niet enkel van 
de voertuigen op rails, docll ook van de 
voertuigen in llet algemeen; 

Overwegende dat de recllter over de 
grond, steunende op deze beschouwingen, 
waarvan sommige van feitelijke aard en 
dienvolgens souverein zijn, en waarvan 
g·een enkele naar recht onjuist is, zonller 
welke ook van de in llet middel aange
duide bepalingen te scllenClen, lleeft lnm
nen beslissen dat de kwestieuze « bijzon
dere bedding ll wel een rijbaan is in de 
zin van artikel 2, 1°, van de Wegcode, 
dat verweerder Fondant, bestuurder van 
een trolleybus, regelmatig op de middelste 
rijbaan van een openbare weg met drie 
rijbanen reed en dat llij verkeersvoorrang 
genoot ten opzichte van aanlegger die 
reed op een niet van een spoor voorziene 
dwarsverbinding van cUe openbare weg; 

Dat cUt onderdeel van llet micldel niet 
kan aangenomen worden; 

En overwegende dt1t de substantH~le of 
op straf van nietiglleid voorgescllreven 
reclltsvormen werden nageleefcl en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

III. In zover de voor.ziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over cle bur
gerlijke vorderingen welke respectievelijk 
zijn ingestelcl door aanlegger tegen ver
weerders Fondant en de naamloze ven
nootschap cc 'l'ra.mways unifies de Liege et 
extensions ll en door deze vennootschap 
tegen aanleggers : 

Over llet eerste llierboven aangehaalde 
midclel : 

Overwegencle dat llet te voren op dit 
miclclel verstrelde antwoorcl geldt ten aan
zien van de beslissing over voonnelcle 
burgerlijke vorcleringen; 

Over llet tweec1e micldel, afgeleid ui t de 
scllending· van de artikelen 1 van de wet 
van 1 augustus 18{)9 op de politic van llet 
vervoer en llet verkeer, gewijzigd bij de 
wetten van 1 augustus 1!J24 en 16 decem
ber 1!J35, 1, 2, 13°, 7, 2, !J7, !J8, 99 van 
het. koninklijk besluit van 8 april 1954, 
houclencle Algemeen Reglement op de po
litie van llet wegverkeer, 418, 420 van het 
Strafwetboek, 1382, 1383 van llet Burger
lijk Wetboek, doorclat, lloewel met de eer
ste recllter aannemend dat llet verkeer op 
de buitenste rijiJanen van de IJoulevard 
cl' Avroy een eenriclltingsverkeer is en dat 
er een teken 25 IJestoncl da t cleze toestancl 
IJevestigt, het bestreclen vonnis clesniette
min verweerder van ieclere verantwoor
delijkheicl ontslaat door te beslissen clat 
llij niet nagelaten lleeft cle aangebracllte 
tekens in acht te nemen, omdat het ten 

onrecllte overweegt in ZlJn eigen thesis 
volgens welke de bijzonclere bedding een 
rijbaan uitmaakt, dat de trolleybussen 
gelclig zijn ktmnen onttrokken worden 
aan de reg'lementatie die een eenriclltings
verkeer invoert, clan wanneer de trolley
bussen, voertuigen .zijnde, verplicllt on
derworpen zijn aan de regelen welke de 
andere voertuigen opgelegd zijn : 

Overwegencle dat llet bestreden vonnis 
noch _door zicllzelf, noch door verwijzing 
naar het beroepen vonnis llet bestaan van 
een verbodsteken nummer 25 vaststelt; 

Overwegende dat llet beroepen vonnis 
erop wijst dat de tramrijtuigen en de 
trolleybussen op de cc bijzondere bedding ll 
in beicle riclltingen mogen rijden en dat 
llet bestreden vonnis verklaart dat door 
geen enkel element van het dossier bewe
zen wordt dat Fondant nagelaten zou lleb
ben de tekens die tot regeling van l:ret 
verkeer aangebracllt zijn, in acllt te ne
men; 

Dat het middel derllalve in feite niet 
opgaat; 

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

18 februari 1957. - 2" kamer. - Voor
zittM·, H. Fettweis, voorzitter. - Yer
slaggevrw, H. Moriame. - Gelijklu.idende 
aonalnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 18 fehruari 1957 

EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - VERlWOP 
MET PREMIES. - KoNINKLIJKE BESLUI'fEN 
VAN 13 JANUARI EN 18 ~IAART 1935. - VOOR
WERPEN NIET ALS PREMIES BESOHOUWD. -
VOORWERPEN DIE SLEOHTS EEN PUBLIOI'fEITS
KARA:KTER HEBBEN EN GEEN HANDELSWAARDE 
VERTEGENWOORDIGEN. - BETEKENIS VAN DAT 
WOOED. 

In artikel 2 van ket lconinklijlc besluit 
van 18 nuta1·t 1935, WlU£1'bij het lcon·inlc
lifk besl-nit van 13 jamtari 1935 gewij
zigd we1·d, ove·reenkomstig wellc a1·tilcel 
niet als 1H·em·ies wo·rden besahou.wa ae 
voo1·we1·pen cl'ie een z·uiver p·ubUaite-its
lcaralcter hebben en geen lutnclelswaa1·ae 
vertegenwoonl1gen, heett het woonl 
cc handels1.vaanle ll ae betelcenis van 
cc marktwaa1·ae ll (1). 

(1) Raadpl. ve1 br., 28 november 1955 (An·. 
Yerb1·., 1956, biz. 237; Bull. en PASIC., 1956, 
I, 293). 

Ret begrip « maridwaarde » onderstelt zelf 
een voordeel dat het voorwerp van een han
delsverrichting kan zijn (verbr., 25 februari 
1957, inim, biz. 504). . 
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(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, T. GUSTIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 5 van het 
koninklijk besluit nr 61 van 13 januari 
1935, houdende beperking en reglemente
ring van de verkoop met premien, gewij
zigd bij artikel 2 van het koninklijk be

. sluit nr 154 van 18 maart 1935, doordat het 
bestreden arrest, hetwelk de vrijspraak 
van verweerder gerechtvaardigd heeft 
door de overweging dat de aangeboden 
voorwerpen geen premien uitmaakten in 
de zin van bovengemeld koninklijk besluit 
ur 61, gewijzigd als bovenaangeduid, om
dat zij een zniver publiciteitskarakter 
hadden en hoegenaamd geen handelswaar
de vertegenwoordigden, het beweerd ont
breken van handelswaarde van die voor
werpen afgeleid heeft uit het enkel feit 
dat zij op zeer zichtbare wijze de kente
kenen dragen van de firma waarvan ver
weerder het beheer heeft, dan wanneer 
wettelijk aileen als van handelswaarde 
ontbloot vallen te 11eschouwen die premien 
waarvan de kostprijs de prijs van het 
hoofdvoorwerp niet merkelijk bezwaart : 

Overwegende dat verweerder terecht 
stond wegens de telastlegging, met over
treding van de artikelen 1 en 5 van het 
koninklijk besluit nr 61 van 13 januari 
1935 hondende beperking en reglemente
ring van de verkoop met premien, gewij
zigd bij de koninklijke besluiten van 
18 maart 1935, 30 juni 1935 en 30 maart 
1936, aan de voortverkopers in 't groot 
of in 't klein ofwel aan het publiek een 
premie aangeboden te hebben verbonden 
aan het verkopen van een koopwaar of 
aan het verstrekken van een dienst, ter 
zake aan de kopers van een zeker aantal 
boekjes sigarettenpapier zig-zag, premien 
aangeboden te hebben welke bestaan in 
tabaksdozen, aanstekers en ballons; 

Overwegende dat, in de zin van artikel2 
van het koninklijk besluit van 18 maart 
1935, tot wijziging van llet koninklijk he
sluit nr 61 van het koninklijk besluit van 
13 januari 1935, de llandelswaarde van 
een voorwerp de marktwaarde ervan is; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat ter zake de als permie gege
ven voorwerpen op zeer zichtbare wijze 
de kentekenen droegen van de firma waar
van verweerder het belleer lleeft, het be
streden arrest, zonder het bovenomschre
ven wettelijk begrip te miskennen, lleeft 

kunnen verklaren dat zij deswege elke 
handelswaarde verloren hadden; 

Overwegende dat, aangezien het boven
dien vastgesteld heeft dat die voorwerpen 
slecllts een zuiver publiciteitskarakter 
hadden, het arrest zonder welke ook der 
door aanlegger aangeduide bepalingen te 
schenden, de vrijspraak van verweerder 
gereclltvaardigd heeft; 

Dat llet middel niet gegrond is; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straf van nietiglleid voorgescllreven 
reclltsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten de Staat ten laste. 

18 februari 1957. - 26 kamer. - Voor
zUter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - Gelijlcluidende 
oonolttsie, H. Paul :M:ahaux, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 18 februari 1957 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
'l'ERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARilEIDSONGE
VAL. - TEGENSTRIJDIG ARREST WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE, DERDE VERANTWOORDELIJ:KE PER
SOON, VEROORDELD WORDT EEN BEPAALDE SOM 
TE IlE'fALEN AAN HE1.' BEDRIJFSHOOFD, BUR
GERLIJKE PARTIJ. - ARREST HETWELK AAN 
DEZE BURGERLIJKE PAR.TIJ AK'l'E VERLEEN'r 
VAN HAAR VOOR.BEHOUD NOG ANDERE SOMMEN 
IN VOORTZE'fTING DER ZAAK TE VORDEREN EN 
EEN DOOR HE'r SLACHTOFFER YAN HE1' ONGE
VAL GEI'RAAGDE ONDERZOEKSMAA'l'REGEL BE
VEELT. - STRAFRECHTER DIE ZIJN REOHTS
MAOH'l' NIET TEN EINDE TOE AANGEWEND HEEF'r. 
- VOORZIENING NIET ONMIDDELLIJK ONTVAN
KELIJK. 

Do01· een an·est op tegensp1·aak, hetwelk, 
na dejinitief over de pttl!Ueke vorder·ing 
ttitspmalc gedaan te helilien, de lielclaag
de als verantwoordelijk voo1· een a1·• 
lieidsongeval veroordeelt een liepaalde 
som aan het liedrijfshoofd, btwgerz.ijlce 
part-ij, te lietalen, en aan die btwger
l-ijlce pa1·tij alcte ve1·Zeent van haa1· vao·r
liehond aan de beklaagde nag andere 
sommen in voortzettinrJ van de zaalc te 
vorderen en hetwellc de door het slaoht
offe7· van het ongeval gevraagde onder
zoelcsmaat·regel lieveelt, wannee·r clat 
slaohtofte1· eveneens liurgerlijlce part-ij 
is, heeft de st-raf'reohter zijn 1·eohts
maoht ten opziohte vnn de litt·rgerlijke 
vordedngen niet ten e·inde toe aa7bge
wencl en tegen flat nrrest lean, zelfs van 

· wege het berlrijfshoofd, niet onm-ielrlel-

I 
I 

I 
I 
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lijk een voorziening ingestela wor
aen (1). 

(COSYNS, T. N. V. « CHARBONNAGES 
DU BOIS-DU-LUC.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 en 97 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 12, 1, en 26, 1, van de Wegcode van 
8 april 1954, doordat : eerste onderdeel, 
aanlegger in zijn in hoger beroep regel
matig ingediende conclusies betoogd heb
bend : 1° dat, zelfs indien men aanneemt 
clat de door beklaagcle Cosyns gemencle 
kar midden op de bestrate rijbaan gere
clen heeft, cleze oinstancligheicl cliencle aan
gezien te worden als zonder verbancl van 
oorzaak tot gevolg met de verantwoorde
lijkheicl voor het ongeval; 2° dat immers 
niet bewezen is dat, vanaf het ogenblik 
waarop Cabernel de bocht is komen uitge
reden bij het verlaten waarvan hij de kar 
van beklaagcle op 75 meter kon zien, deze 
hoe clan ook de positie van zijn kar op de 
rijbaan veranderd heeft; 3° clat de motor
rijder Cabernel zich dus bevonclen heeft 
voor een hindernis, clie volstrekt kon wor
den voorzien en opgeleverd was door een 
rijtuig welks snelheicl bijzoncler traag was 
en waarvan de bestuurcler geen manmuvre 
gemaakt heeft die de motorrijcler Caber
nel zou hebben kunnen misleiden; 4° clat 
de beklaagde Cabernel zijn rijwijze tracht 
te rechtvaardigen door te zeggen dat hij 
door de zon enigszins verblincl was en hij 
de kar van Cos~'ns pas gezien heeft toen 
hij claarvan nog slechts ongeveer 5 meter 
verwijclerd was; clat juist cleze verklarin
gen van Cabernel bewijzen clat hij nage
laten heeft de snelheicl van zijn motorrij
wiel zodanig te regelen als vereist was 
door de plaatsgestelclheid, de belemmering 
van het verkeer, het zicht, de staat van 
de weg en van zijn voertuig opclat zijn 
snelheicl gcen ongevallen kon veroorza
ken, noch het verkeer kon hincleren, 

(1) Raadpl. verbr., 16 mei 1949 (Bull. en 
PASIC., 1919, I, 376, met de nota). Vergel. 
verbr., 13 november 1950 (Arr. Ye1·br., 1951, 
blz. 109; B11ll. en PASIC., 1951, I, 14i), 16 juni 
195i (Bull. en PAsrc., 1954, I, 888) en 2 sep
tember 1955 (A•·r. Ye•·br., 1955, blz. 966; Bull. 
en PASIC., 1955, I, 1280), in welke zaken het 
bedrijfshoofd en zijn verzekeraar zich er toe 

het bestreden arrest aanleggers veroorde
ling onder meer op de volgende reden ge
steund heeft : dat het door hem, Caber
nel, erkend feit dat hij door de onder
gaande zon verblind geworden is met het 
ongeval geen verband van oorzaak tot 
gevolg heeft, daar het voertuig van be
klaagde, hetwelk reed op een plaats waar 
het zich niet mocht bevinden, voor Caber
net een niet te voorziene hindernis opgele
verd heeft, dan wanneer deze redenen 
geen passend antwoord uitmaken op de 
door aanlegger in zijn conclusies ingeroe
pen middelen, en in ieder geval dubbel
zinnig zijn en niet ktmnen verenigd wor
den met de bewoorclingen van de in het 
middel aangeduide artikelen; en dan wan
neer de redenen van het bestreden arrest 
in elk geval aanleggers veroordeling uit 
noofde van inbreuk op de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek (aan Caber
net onvrijwillig verwonclingen veroorzaakt 
te hebben) niet rechtvaardigen; en door
dat, tweede onderdeel, aanlegger veroor
cleeld is, geworden wijl « op de openbare 
weg bestuurder van een voertuig zijnde, 
nagelaten te hebben zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van die openbare weg te 
blijven », dan wanneer dergelijke overtre
cling niet voorzien is in de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 op 
de politic van het wegverkeer : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
aanlegger tot een enkele straf van 3 maan
den gevangenzitting en 300 frank geld
boete veroordeelt nit hoofcle van aan Ca
bernel onvrijwillig veroorzaakte verwon
clingen (telastlegging A) en van overtre
cling van artikel 12, 1, van de Wegcocle 
(telastlegging B, 1); 

Overwegende dat, ten aanzien van te
lastlegging A, het arrest erop wijst dat 
aanlegger midden op de rijbaan, lichtjes 
meer naar links dan naar rechts reed en 
geen voldoencle ruimte vrijliet voor de te-· 
genliggers; dat hij de algemene voorzich
'tigheiclsregelen overtreden heeft welke 
hem geboden gebruik te maken van de 
met gras begroeide aarde1l berm langs
heen de bestrating welke berm voor zijn 
voertuig absoluut berijdbaar wasJ dat hij, 
gezien de traagheid van zijn voertuig en 
de moeizaamheicl der manmuvres, hij zich 
tot die positie moest beperken, des te 
meer wanneer het zicht voor hem gering 
was, claar te allen tijde een voertuig nit 

beperkt hadden voorbehoud voor de toekomst 
te vragen en te bekomen. 

Door de omstandigheid dat het arrest defi
nitief uitspraak doet over het principe van de 
verantwoordelijkheid van de beklaagde, wordt 
de voorziening niet onmiddellijk ontvankelijk 
(verbr., 30 april 1956, Bull. en PASIC., 1956, I, 
913). 
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de tegengestelde richting kon te voor
schijn komen, dat deze fout met het onge
val in een rechtstreeks en noodzakelijk 
verlland staat, dat de telastlegging A be-
wezen is; · 

bverwegende dat voor de strafrechte
lijke verantwoordelijkheid van een be
stuurder op de rijbaan, uit hoofde van 
onvrijwillige verwondingen veroorzaakt 
bij de botsing tussen zijn voertuig en dat 
van een andere bestuurder, niet vereist 
is dat zijn voertuig voor de andere be
stuurder een · niet te voorziene hindernis 
opgeleverd heeft; 

Overwegende dat de beschouwingen 
welke aanlegger v66r het hof van beroep 
heeft doen gelden en welke in het eerste 
onderdeel van het middel bij de num
mers 2, 3 en 4 aangehaald zijn, geen be
trekking· hebben op aanleggers verant
woordelijkhei_d; dat het hof van beroep 
dus die middelen bij het onderzoeken van 
bewuste verantwoordelijkheid niet bee 
hoefde te behandelen; 

Overwegende dat het arrest, door tegen 
aanlegger een fout te releveren welke met 
de in de telastlegging omschreven ver
wondingen in een oorzakelijk verband 
staat, aanleggers conclusies regelmatig 
beantwoordt, in zover daarin de gegrond
heid van telastlegging A werd betwist, en 
de nit hoofde van deze telastlegging uit
gesproken veroordeling wettelijk recht-
vaardigt; · 

Overwegende dat, aangezien het enkel 
betrekkelijk is tot de inbreuk op arti
kel 12, 1, van de Wegcode, het tweede on
derdeel van het middel, al ware het ge
grond, niet tot verbreking van de veroor
deling zou kunnen leiden, naardien de 
uitgesproken straf gerechtvaardigd blijft 
door het wanbedrijf van onvrijwillige toe
brenging van lichamelijke letsels; dat het 
middel in dit opzicht bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

En overwegende, zowel ten aanzien van 
de over voormelde telastleggingen als ten 
aanzien van de over de telastlegging B 2 
gewezeh beslissing, dat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vordering van de verwerende 
vennootschap << Charbonnages du Bois-du
Luc >>, ondernemingshoofd van Cabernel, 
haar arbeidm; : 

0Yerwegende dat de verwerende ven
nootschap v66r de rechters over de grond 
terugbetaling vorderde van de sommen 
welke zij aan haar arbeider Cabernel ge
stort had ter voldoening aan de wet op de 
vergoeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, onder voorbe-

YERBR., 1957. - 31 

houd naderhand, hetzij in voortzetting 
der zaak, hetzij door een afzonderlijk ge
ding, terugbetaling te vorderen van om 
het even welke andere sommen welke zij 
wegens het litigieuze · ongeval zou dienen 
uit te gev!'m; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt om aan verweer
ster de som van 102.674 frank te betalen, 
welke zij v66r de eerste rechter vorderde 
en welke deze haar toegekend had, en 
verweerster akte geeft van het aldus ge
maakte voorbehoud; 

Dat het arrest andetzijds aan de bur
gerlijke partij Cabernel een provisionele 
vergoeding toekent, een deskundige gelast 
het sl'achtoffer te onderzoeken, zoals de 
eerste rechter reeds bevolen had, en de 
zaak tot voortzetting verwijst naar de an
ders samengestelde Correctionele Recht-
bank te Doornik; · 

Overwegende dat, vermits aldus aan 
verweerster het recht is voorbehouden in 
voortzetting der zaak terugbetaling te 
-vorderen van de sommen welke zij zou 
uitgeven na de sommen welke haar waren 
toegekend geworden, de strafrechter zijn 
rechtsmacht te haren opzichte niet ten 
einde toe aangewend heeft; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

18 februari 1957. - 2" kamer. - Voot·
zittei·, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggevei·, H. Moriame. - Gelijklitidende 
conclitsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, HH. Charles Mahieu 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en della Faille d'Huysse. 

2e KAMER. - 18 fehruari 1957 

1° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 8. 
VERBOD HE'l' VER:KEER TE HINDEREN OF ON
VEILIG TE UA:KEN DOOR EENDER. WEL:KE VOOR
WERPEN OF STOFFEN OP DE OPENBARE WEG 
AOHTER TE LA'l'EN. - RECHTSTREEKS OF ON
REOHTSTREEKS AOHTERLATEN. - MISDRTJF. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAll:EN. - I\iiDDEL HE'l'WELK EEN GE
MIS VAN ANTWOORD OP DE CONOLUSIES IN
ROEPT. - GEEN PRECISEREN. - I\iiDDEL 
NIET ON'l'VANKELIJK. 

1° Het teit van het verlceer te h·inderen of 
onveilig te malcen doo-r eender welke 
voorwerpen ot stojjen op de openbare 
weg achte-r te laten is een. ove-rtrecling 
van artilcel 8 van de Wegcode, er '!:an 
afgezien ot clat achterlaten rechtstreeks 
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of onreohtstreelcs van de daad van de 
rnens voortvloeit (1). 

zo Is bij gebrelv aan nawwlce~trigheicl niet 
ontvanlcelijlc het rniddel, afgeleid ~tit het 
niet beantwoorden van oonel~tsies, dat 
de m·aag, het verweer of de emoeptie 
niet aand~tidt waarop geen antwoo1·d 
zou. verstrelct zijn (2). 

(THIRY, '1'. VALKENBORGH, 
VALKENBORGH, T. THIRY EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 13 juli 1956 in hoger b~roep ge
wezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik; 

I. Over de voorziening van Thiry, in 
zover zij gericht is : 

A. Tegen cle beslissing gewezen over de 
tegen aanlegger ingestelde publieke vor
dering : 

Over het eerste mid-del, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis voor zijn be
slissing niets dan tegenstrijdige motieven 
opgegeven heeft : 

Overwegende dat aanlegger terecht 
stond wegens de in de bewoordingen cler 
wet gestelde telast.legging het verkeer ge
hinderd of onveilig gemaakt te hebben 
door eender welke voorwerpen of stoffen 
op de openbare weg te werpen, te leggen, 
te plaatsen, achter te laten of te laten val
len; 

Overwegende dat b.et bestreden vonnis 
erop wijst dat het ongeval waarvan Val- ' 
kenborgh het slachtoffer geweest is zich 
voorzeker niet zou voorgedaan hebben in
dien de weg niet was bedekt geweest met 
modeler die voortkwam van de graafwer
ken voor aanleggers garage, dat het blijkt 
dat de dauw die modeler had.doen vochtig 
worden en bijgevolg de rijbaan bijzonder 
glibberig gemaakt had, en beslist dat de 
tegen aanlegger ingebrachte telastlegg·ing 
bewezen is ; 

Overwegende dat het vonnis het voren
staande niet tegenspreekt door te zeggen 
dat aanlegger de geboclen voorzorgen ge
nomen had en op het moment van het on
geval nog aan het nemen was ; 

Dat immers deze laatste vaststelling 
niet impliceert dat de door aanlegger ge
troffen maatregelen tot gevolg gehad had
den de glibberigheid van de rijbaan, die 

(1) Raadpl. verbr., 5 maart 1951, drie arres
ten (Bull. en P ASIC., 1951, I, 437, 438 en 439, 
waarvan een in Arr. Ve1"b1·., 1951, b1z. 371). 

(2) Verbr., 24 september 1956 (B·ull. en 
PASIC., 1957, I, 38). 

te wijten was aan het achterlaten van 
aarde die van aanleggers garage voort
kwam, cloen ophouden had; 

Dat het micldel in feite niet opgaat; 
Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schencling van artikel 8 van de W egcode, 
doorclat het bestreclen vonnis vaststelt 
da t door de vervoerondernemers JVIarechal 

·en Broset op de rijbaan aarde achterge
laten is, en de.sondanks aanlegger uit 
hoofde van overtreding van voormelde be
paling veroordeelt : 

Over~egencle dat het bestreden vonnis 
weliswaar vaststelt dat de vervoeronder
nemers aarde hadden laten vallen die de 
rijbaan op de plaats van het ongeval be
dekte en claar het verkeer gevaarlijk 
maakte; dat het evenwel ook releveert dat 
aanlegger, besteller van het werk, zich 
zelf met het schoonmaken van de rijbaan 
belast had, dat hij, door initiatieven te ne
men, zonder het werk aan een algemeen 
aannemer op te dragen, cluidelijk zijn wil 
uitdrukte de bouwwerf te leiden en ziclt 
als voor clie werf ''erant:woordelijk be
schouwde; 

Dat. het vonnis mitsdien impliciet doch 
noodzakelijk vaststelt dat aanlegger zelf 
op de rijbaan, hetzij rechtstreeks hetzij 
onrechtstreeks, stoffen achtergelaten heeft 
welke het verkeer daarop gevaarlijk 
maakten; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Over het derde middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, << doordat het vonnis de conclusies 
niet beantwoord heeft welke door aanleg
ger genomen zijn ten aanzien van de in
brenk omschreven in artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 )) : 

Overwegende dat het middel de eis, het 
verweer of de exceptie niet aanduidt 
welke niet zou zijn beantwoord ; 

Dat het clus bij gebrek aan duidelijk
heid 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 ; 

B. Tegen de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering van verweerder 
Valkenborgh : 

Overwegende clat aanlegger geen bijzon
der micldel doet gelden ; 

II. Over de voorziening van Valken
borgh, in zover zij gericht is 

.(Zoncler belang.) 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers elke tot 
de kosten van hun respectieve voorzie
ningen. 
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18 februari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1"
slaggever, H. Moriame. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, Mej. M. Charlier. (van 
de Balie bij het Hof van beroep te I-'uik) 
en H. De Bruyn. 

2" KAMER.- 18 februari 1957 

1o STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
0NWE'l"TIG UITOEFENEN VAN DE GENEESKUNDE, 
- GEEN TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 42 EN 
43 VAN HET STRAFWE'l'BOEK. 

2° STRAF. - VERBEURDVERKLARING. -
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE WET VER
EISTE VOORWAARDE:"'. - VERBREKING. 

1 o De artilcelen 42 en 43 van het Strafwet
boelc zijn in zaken van het onwettig 
uitoefenen van de geneeslcmtde niet toe
passelijlc, daa1· de bijzondere wetten tot 
bete1tgeling van bedoelde misd1·ijven een 
bijzondere verbeurdverlcla1'ing inge1·icht 
hebben (1). 

2o Is onwettelijlc de beslissing die een ver
beurdverlcla·ring 1titspreelvt zonder het 
bestaun vast te stellen vun de voorwaar
den wuarvun de toepassing van die straf 
door de wet afhunlcelij 7c is gemualct (2). 

(PEL'l'IER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 september 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 42 en 43 van het Straf
wetboek, 18 van de wet van 12 maart 1818, 
aangevuld door de wet van 18 juli 1946, 
doordat het bestreden arrest bij bevesti
ging van het beroepen vonnis, de ver
beurdverklaring van een aantal voorwer
pen uitgesproken heeft, zonder vast te 
stellen da t de wettelijk vereiste voor
waarden voor het gelasten van die maat
regel verenigd waren : 

Overwegende dat artikel 18 van de wet 
van 12 maart 1818, aangevuld door de wet 
van 18 juli 1946, bepaalt dat de veroorde-

(1) Verbr., 19 september 1949, twee arresten, 
en 12 juni 1950, beweegredenen (An·. Verb•·., 
1950, blz. 1, 3 en 631; Bull. en PAsrc., 1950, 
I, 1, 3 en 715). 

(2) Verbr., 11 februari 1957 (supm, blz. 458; 
Bull. en PASIC., 1957, I, 693). 

ling, uitgesproken ten laste van de. uit 
hoofde van onwettelijke uitoefening der 
geneeskunst vervolgde personen, confisca
tie zal omvatten « van hun geneesmidde
len, zomede van de toestellen en instru
menten die gediend hebben of bestemd 
zijn tot het plegen van het misdrijf )) ; 

Dat noch het beroepen vonnis, noch het 
bestreden arrest, hetwelk zich ertoe be
perkt te verklaren dat de strafwet juist 
.en rechtmatig toegepast is, niet vaststel
len dat de verbeurdverklaarde voorwer
pen die voorwaarden vervullen; 

Overwegende dat de artikelen 42 en 43 
van het Strafwetboek, waarvan het be
roepen vonnis en het bestreden arrest 
verklaren toepassing te maken, ter zake 
van onwettelijke uitoefening van de ge
neeskunst niet toepasselijk zijn, naardien 
de bijzondere wetten tot beteugeling van 
die misdrijven door zelfstandige bepalin
gen een bijzondere verbeurdverklaring in
gevoerd hebben; 

Overwegende derhalve dat de rechter 
over de grond, door de hetwiste verbeurd
verklaring te gelasten, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
verbeurdverklaring uitgesproken heeft 
van de in het dispositief van deze beslis
sing opgesomde voorwerpen; beveelt dat 
van onderhavig arrest melding zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot de helft der kosten en laat 
de wederhelft de Staat ten laste; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

18 februari 1957. - 26 kamer. - V001'
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·
slaggever, H. Valentin. - Gel-ijlcl1tidende 
concMtsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 18 fehruari 1957 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 
PROCUREUR DES KONINGS BIJ WIE EEN 
Jl:LACH'l', EEN AANGIFTE VAN MISDRIJF OF EEN 
PROCES-VERBAAL AANHANGIG IS. - .iVIISDRIJF 
OAT TOT ZLJN BEI'OEGDHEID BEHOORT. -
RECHT OM AANVULLENDE INLICHTINGEN ZELFS 
BIJ DESKUNDIGEN IN 'l'E WINNEN. - GEEN 
EEDAFLEGGING. 

2° GEREOHTSKOS'l'EN. - STRAFZAREN. 
- lNLICH'l'INGEN INGEWONNEN DOOR EEN DES
KUNDIGE DIE IN DE LOOP VAN EEN INFORMATIE 
DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS REGELMA
TIG OPGEVORDERD WERD. --' GERECHTSKOS-
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TEN DIE EVENTUEEL DE VERLIEZENDE PARTIJ 
TEN LASTE VALLEN. 

1 o De proonreur des leanings bij wie een 
lclaoht, een aangifte of een prooes-ver
baaz· hangende is, betretfende een tot 
zijn bevoegdheid behorend rnisdrijf, lean 
aanvullende inliohUngen of ophelderin
gen inwinnen, zelfs bij deslc~mdigen, ten 
einde het ,qevolg te beoordelen dat aan 
de lclaoht, de aangifte of het prooes-ver
baal dient gegeven te worden (1). (Wet
bock van strafvordering, art. 22 en 138). 

De aldus opgevonlenle deslcnndigen hoe
ven de bij de artUcelen 43 en 44 van het 
Wetboelc van skafvorder·ing bedoelcle 
eed niet at te leggen (2). 

2° De lcosten van het verslag van de des
lmtndige die door fle proo~l1'e~tr des lea
nings tot het inwinnen van inliohtingen 
opgevorderfl we1·d in de loop van een 
informatie betrejfende een tot de be-
1JOe,qdheid van die rnagistraat behorend 
rniscldjf, iijn gereohtslcosten tot dewel
lce de 11erHezende partij event~teel dient 
veroordeeld te wo1·den. CWetboek van 
strafvordering, art. 162 en 194; Tarief 
in strafzaken, art. 1, 72 tot 74, en 93). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
1'. MOTTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 ;november 1956 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Luik ; 

Over het enig midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 tot 22, 162 
en 194 van het Wetboek van strafvorde
ring·, 1, 71, 72, 73, 81 en 93 van het A1ge
meen Reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, bij het koninklijk besluit van 
28 december 1950 gevoegd, cloordat het be
streden vonnis, onder bevestiging van het 
beroepen vonnis, weigert verweercler tot 
de kosten van het verslag van een door de 
procureur des konings opgevorclerde des
kundige te veroordelen : · 

Overwegende dat de procureur des ko
nings, die belast is met het opsporen van 
de misdrijven en met het vervolgen van 
diegene dier inbreuken waarvan de ken
nisneming aan de correctionele rechtban
ken toebehoort, het recht heeft, wanneer 
bij hem, zoals ter zake een proces-verbaal 

(1) en (2) Verbr., 24 september 1951 (A•·r. 
V e1'b1·., 1952, b1z. 17; Bull. en PASIC., 1952, 
I, 17) en 20 april 1953 (Arr. Ve1'b1·., 1953, 
blz. 557; Bull. en PASIC., 1953, I, 628). 

betreffende een wanbedrijf hangende is, 
aanvullende inlichtingen of informaties in 
te winnen, zelfs bij mannen van de kunst, 
ten eincle te oorde1en wellr gevolg aan het 
proces-verbaal behoort te worden gegeven; 

Dat de kosten van de informatieverrich
tingen welke de mannen van de kunst 
uitvoeren ter volcloening aan dergelijke 
opvordering, zonder voorafgaande afleg
ging van de bij artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering voorgeschreven 
eed, begrepen zijn in de door de openbare 
partij gemaakte kosten waartoe de be
klaagde krachtens de artikelen 162 en 194 
van hetzelfde wetboek client veroordeeld 
te worden; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond ten onrechte beslist clat, gelet op 
de titel « Deskundigen )} van hoofdstuk I, 
afdeling I, van het Algemeen Reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken, ge
voegcl bij het koninklijk besluit van 28 de
cember 1950, « de mannen van de kunst 
wier honoraria als gerechtskosten zijn te 
beschouwen deslmndigen zijn, wat in zich 
sluit dat dezen voor hun navorsingen de 
eed dienen af te leggen )} ; 

Overwegencle dat geen enkele bepaling 
van voormeld algemeen reglement een 
voorafgaande eedaflegging vereist om in 
de gerechtskosten waartoe de beklaagde 
client veroorcleeld te worden, honoraria 
te begrijpen van de mannen van cle kunst 
die regelmatig opgevorderd zijn cloor een 
gerechtelijke overheid, onder meer de 
procure11r des konings, handelend in de 
vervulling van zijn gewone functies van 
ambtenaar van het openbaar ministerie ; 

Dat bovendien artikel 93 van hetzelfcle 
reglement, hetwelk limitatief de kosten 
aanduidt welke de Staat ten laste blijven 
zonder verhaal op de. veroordeelde par
tijen, geen .melding maakt van de hono
raria van mannen van de kunst die zonder 
eedaflegging gevorderd zijn ; 

Waaruit volgt dat het midde1 gegrond 
is; 

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

Om die reclenen, verbreekt het bestre
den vonnis, in zover het beslist dat het be
drag der verweerder ten laste gelegde 
kosten jegens de openbare partij de kos
ten niet zal omvatten van de inlichtingen, 
ingewonnen cloor de heer Jabon welke te 
c1ien einde door de procureur des konings 
gevorderd werd ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat melding van 
onclerhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten; verwijst de aklus beperkte zaak 
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naar de Oorrectionele Rechtbank te Hoei, 
in hoger beroep beslissende. 

18 februari 1957. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slag,qevel-, H. Daubresse.- Gel·ijlcluidende 
concl~tsie, H. Paul lVIahaux, advocaat-ge
neraal. 

2" KAMER. - 18 fehruari 1957 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZA:KEN. -. VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE. - ~fiDDEL WAARB!.J EEN BESLISSING 
DIE DE BEKLAAGDE VRI.JSPREEKT WORDT GE
CRITISEERD. - l\'IIDDEL NIET ONTVANKELI.JK. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REJOHTEJR. - SrRAFZAKEN. - GE
PASTHEID OM AANVULLENDE ONDERZOEKSMAAT
REGELEN 'l'E BEVELEN. 

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - l\'IIDDEL HETWELK AAN DE 
BEVOEGDHEID VREEMD IS EN UITSLUITEND OP 
HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK BE'rREKKING 
HEEFT. __:__ NIE•r v66R DE RECHTER VOORGE~ 
BRACHT. - J'l'fiDDEL NIET ONTVANKELI.JK. 

4° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ'. - TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING. - GEVAL WAARIN DIE 
l\fAATREGEL VOLGENS DE WET NIET VERPLICH
TEND IS. --,- DE RECHTER ER TOE GEHOUDEN 
DE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAATREGEL TE 
'KENNEN TE GEVEN. 

5° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE REOHTEJR. - VERVANGENDE GEVAN
GENZITTING. - DUUR. - SOUVEREINE BE
OORDELING IN DE DOOR DE WET BEPAALDE 
GRENZEN. 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLI.JKE VORDERING. 
- l\'IIDDEL HETWELK AAN DE OPENBARE ORDE 
VREEMD IS EN NIET AAN DE RECHTER ONDER
WORPEN WERD. - MIDDEL NIET ONTVANKE
LI.JK. 

Jo Is bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk het middel door de belclaa,qde op
geworpen tegen een beslissing die hem 
vrijspreelct (1). 

2° De 1·echte1· beoordeelt souverein in teUe 
of het gepast is, gelet op de reeds inge-

(1) Verbr., 11 mei 1953 (Arr. T'erb1·., 1953, 
blz. 624; Bull. en PAsrc., 1953, I, 704). Raad
pleeg ook verbr ., 23 mei 1955 (Bull. en PASIC., 
1955, I, 1040). 

(2) Verbr., 26 november 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 314). 

(3) Verbr., 28 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 1029); 7 januari 1957 (sup1'Cb, biz. 310'; Bull: 
en PASIC., 1957, I, 504). 

wonnen bewijselementen, aanvullende 
onderzoeksmaatre{felen te bevelen (2). 

3° Is niet ontvankelijlc het middel, het
welk aan de bevoegdheid vreemd z·ijnde 
en ~titsl~titend op het voorbereidend on
derzoek betrelcking hebbend, niet v661· 
de rechte1· ove1· de grand voorgebracht 
werd (3). 

4° De beslissing die een veroordeelde ter 
beschilck·ing van de Tegering stelt, in 
een geval waaTin die rnaatre,qel vol.qens 
de wet niet verplichtend is, moet op 
concrete en d~tidelijlce wijze de redenen 
te kennen geven ~vaarorn de rechter ge
acht heett zijn toevlucht te rnoeten ne
men tot de door de wet toegelaten maat
l·egel (4). (Wet van 9 april 1930, art. 25 
en 26). 

5° De 1·echte1· bepaalt souverein, in de 
doo1· de wet bepaalde grenzen, de dmtT 
van de ve1·vangende gevangenzitting (5). 

6° Is niet ontvankelijk het rniddel, v1·eerncl 
aan de ope·nbaTe o·rde, dat aan de 1·ech
ter ovm· de grand niet onde1·worpen 
we1·d (6). 

(BURY EN ANDEREN, T. BISSCHOPPELI.JK 
SEMINA HIE 'l'E NAMEN.) 

ARHES'l". 

HET HOF; - Gelet op liet bestreden 
arrest, op 19 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Over de voorziening van Marcel 
Bury: 

A. In zover zij gericht is tegen de over 
de publieke vordering gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 11JO van het Wet
boek van strafvordering en van de rech
ten der verdediging, doordat, toen de zaak 
bij de Oorrectionele Rechtbank te Namen 
aanhangig was, de onderzoeksrechter 
door de gerechtelijke politie een aanvul
lende onderzoeksverrichting heeft doen 
uitvoeren betreffende de deelneming van 
aanlegger aan de in het Seminarie te Flo
reffe gepleegde diefstal, dan wanneer, in
geval een zaak bij de correctionele recht
bank aanhangig is, de onderzoeksrechter 
ten aanzien daarvan elke macht verliest, 
en dan wanneer de gerechtelijke politie 
over de door haar uitgevoerde verrichting 
geen proces-verbaal opgemaakt heeft, wat 

(4) Verbr., 5 maart en 16 april 1956 (BulL 
en P ASIC., 1956, I, 708 en 866). 

(5) Raadpl. verbr., 27 october 1952 (A1·1·. 
T'e1·br., 1953, biz. 92; Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 98). · 

(6) Verbr., 2·1 september 1953. (Arr. Verb?'., 
1954, biz. 21; Bull. en PASIC., 1954, I, 23). 
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aanleggers verdedigingsrecht in het ge
drang heeft gebracht : 

Overwegende dat het middel bij geb~ek 
aan belang niet ontvankelijk is naard1en 
het bestreden arrest aanlegger van de te
lastlegging van in het Seminarie te Flo
reffe gepleegde zware diefstal vrijgespro
ken heeft; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van aanleggers verdedigings
recht, doordat het hof van beroep gewei
gerd heeft een onderzoeksverrichting te 
gelasten welke door aanlegger was ver
zocht nopens zekere nitlatingen van de 
medebeklaagde Thibaut met betrekking 
tot de zware diefstal van fiscale zegels, 
wegens het helen van een deel waarvan 
aanlegger veroordeeld is geworden : 

Overwegende· dat de rechter over de 
grond de noodzakelijkheid van een on
derzoeksverrichting om zijn overtuiging 
te vormen souverein beoordeelt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de rechten der verdediging, 
doordat de onderzoeksrechter geweigerd 
heeft aanleggers verzoek in te willigen 
hetwelk tot doel had de in de woning 
van de medebeklaagde Demol teruggevon
den staven zilver en goud te doen wegen 
en scha tten : 

Overwegende dat het middel niet v66r 
de rechter over de grond ingeroepen is; 
dat het, aan de openbare orde vreemd 
zijnde en nitslnitend op het voorbereidend 
onderzoek betrekking hebbend, niet voor 
de eerste maal v66r het Hof van verbre
king mag aangebracht worden; 

Over het vierde en het achtste middel, 
het vierde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 26 
van de wet van 9 april 1930 tot bescher
ming der maatschappij, doordat de be
streden beslissing niet regelmatig met re
denen omkleed is in zover zij gelast dat 
aanlegger na afloop van zijn straf gedu
rende tien jaar ter beschikking van de re
gering zal worden gesteld; het achtste, 
hieruit afgeleid dat de verklaringen welke 
het arrest geeft tot rechtvaardiging van 
evengemelde maatregel verkeerd zijn, zo
als de door aanlegger v66r het hof van be
roep verstrekte uitleg bewijst : 

Overwegende, wat het vierde middel 
aangaat, dat het beklaagd arrest tegen 
aanlegger straffen wijst waarvan het to
taal ten minste een jaar gevangenzitting 
beloopt, en vervolgens, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, de stelling van 
aanlegger ter beschikking van de regering 
gedurende tien jaar na afloop van zijn 
straf gelast; 

Overwegende dat, ten aanzien van deze 1 

maatregel tot verdediging der maat
schappij, het arrest zegt dat niet in twij
fel kan worden getrokken dat aanlegger, 
die in staat van wettelijke herhaling ver
keert, voor de maatschappij en voor zich
zelf een gevaar oplevert, dat aan de over
wegingen van het beroepen vonnis zou 
lmnnen toegevoegd worden dat aanlegger 
op het moment der feiten sedert zeer 
korte tijd op proef vrijgesteld was, dat 
hij geen inspanning gedaan heeft om 
werk te vinden en zich te reclasseren en 
zeer spoedig opnieuw in misdadigheid is 
vervallen, dat te zijnen opzichte geen 
hoop op verbetering bestaat; 

Dat anderzijds, het arrest verklaart de 
redenen van het beroepen vonnis over te 
nemen, hetwelk erop wijst dat aanlegger 
in staat van wettelijke herhaling ver
keert wijl hij bij in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van het Hof van beroep te 
Gent van 20 april 1951 tot zes jaar gevan
genzitting veroordeeld is nit hoofde van 
zware diefstal en het dragen van een 
tot verweer dienend vuurwapen zonder 
wettige red en; 

Dat mitsdien de redenen van het be
streden arrest en het beroepen vonnis, 
aan de ene zijde, het hof in staat stellen 
zijn toezicht nit te oefenen op de wette
lijkheid van de toepassing, ter zake, van 
artikel 25, lid 1, van de wet van 9 april 
1930, en, aan de andere zijde, overeenkom
stig het voorschrift van artikel 26 van 
evengemelde wet, op duidelijke en con
crete wijze de redenen te kennen geven 
welke de ten laste van aanlegger gelaste 
maatregel tot verdediging van de maat
schappij gebieden; dat bewuste maatregel 
mitsdien regelmatig gemotiveerd is; dat 
het vierde middel in feite niet opgaat; 

Overwegende dat het achtste middel en
kel stennt op feitelijke beweringen welke 
buiten de bevoegdheid van het Hof van 
verbreking vallen; dat het derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2 en 4 van 
de wet van 27 juli 1871, gezegd artikel 4 
gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 
1 maart 1949, doordat het bestreden ar
rest tegen aanlegger de lijfsdwang nitge
sproken heeft om de invordering van de 
op de pulilieke vordering gevallen kosten 
te verzekeren, dan wanneer het bedrag 
der kosten waartoe aanlegger veroordeeld 
is 3.000 frank niet te boven gaat : 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
hoofdelijk met andere beklaagclen veroor
deelt tot vier tiende van de kosten in 
eerste aanleg en in hoger beroep, welke 
op 18.049 frank begToot zijn; 

Dat eruit volgt dat de kosten tot be
taling waarvan aanleg·ger veroordeeld is 
3.000 frank te boven gaan; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
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Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na aanleg
ger en de medebeklaagde Demol ieder tot 
een geldboete van 100 frank, verhoogd 
met 190 decimes, veroordeeld te hebben, 
beslist dat bij niet-betaling van de boete 
binnen de wettelijke termijn, deze boete, 
wat aanlegger betreft, door een gevan
genzitting van een maand, en, W'!-t Demol 
betreft, door een gevangenzitting van 
vijftien dagen zal vervangen worden, dan 
wanneer, naar luid van voormeld arti
kel 6, alle Belgen voor de wet gelijk zijn; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond in de door de wet bepaalde gren
zen, de duur van de vervangende gevan
genzitting welke een veroordeelde bij 
wanbetaling van zijn geldboete binnen de 
wettelijke termijn kan te ondergaan heb
ben, souverein vaststelt; 

Dat hij zodoende de in het middel 
aangeduide Grondwetsbepaling niet kan 
overtreden; 

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

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de bur
gerlijke vordering van verweerder, het 
Bisschoppelijk Seminarie van Namen : 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de rechten der verdediging 
en van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat de onderzoeksrechter 
geweigerd heeft aanleggers verzoek in te 
willigen hetwelk tot doel had de bij de 
medebeklaagde Demol teruggevonden sta
ven zilver en goud welke voortkwamen 
van het smelten van de in het Seminarie 
te Floreffe gestolen voorwerpen, te doen 
wegen en schatten, en doordat het bestre
den arrest om het door de burgerlijke 
partijen geleden nadeel te ramen, geen 
rekening gehouden heeft met de terug
gave, aan die partijen, van die staven : 

Overwegende dat het middel niet v66r 
de rechter over de grond ingeroepen is; 
dat het, aan de openbare orde vreemd 
zijnde, niet voor de eerste maal v66r het 
Hof van verbreking mag voorgebracht 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid nit · 
de schending van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest de medebeklaagde Essers ver
oorcleelt om te betale:i:t : 1 o aan de leraars 
van het Seminarie te Floreffe, vergoedin
gen die in het totaal 171.749 frank belo
pen; 2° aan het Bisschoppelijk Seminarie 
van N amen, een vergoeding van 100.000 fr.; 
aanlegger en zijn medebeklaagden Ver-

schueren, Demol en Lambert hoofdelijk 
veroordeelt om aan het Bisschoppelijk 
Seminarie te Namen een vergoedlng van 
100.000 frank te betalen; aanlegger en 
zijn medebeklaagden Verschueren, Demol 
en De Saedeleer hoofdelijk veroordeelt 
om aan hetzelfde Seminarie nog een ver
goeding van 30.000 frank te betalen, de 
aldus toegekende gezamenlijke schade
vergoeding 401.749 frank bedragend, dan 
wanneer, zoals het bestreden arrest erop 
wijst, bij de vaststelling van de diefstal 
in het Seminarie te Floreffe, de overheid 
van clit seminarie het totaal nadeel op 
ongeveer 270.000 frank geraamd heeft, 
met dit gevolg clat het bestreden arrest 
het nadeel door de beklaagden tweemaal 
doet herstellen, te weten eenmaal aan het 
Bisschoppelijke Seminarie van Namen en 
eemnaal aan de leraars van het Semina
rie te Floreffe : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de in het middel aangeduide veroorde

_lingen geveld en aan cle burgerlijke par
tijen het overige van hun eisen ontzegd 
te hebben, erop wljst << enerzijds, dat de 
burgerlijke partijen zelf het totaal bedrag 
van de diefstal op ongeveer 270.000 frank 
geraamcl hebben, anderzijds, dat tussen 
dieven en helers geen hoofdelijkheid kan 
worden uitgesproken >>, en « zegt dat de 
burgerlijke partij, Seminarie van Namen, 
wie het vrij Staat de tenuitvoerlegging 
van onderhavig arrest door te voeren zo
als zij het dienstig zal achten, zulks ev-en
wei slechts zal kunnen doen ten belope 
van een totaal bedrag van 100.000 frank 
in hoofdsom, welk bedrag het verschil 
vertegenwoordigt tussen cle totale waarde ' 
der gestolen voorwerpen en de veroorde
lingen uitgesproken ten voordele van de 
heren leraars die eigenaars waren van de 
gestolen kelken >>; 

Dat mitsdien, in striju met aanlegg·ers 
bewering, de veroordelingen welke het 
bestreden arrest ten voordele van de bur
gerlijke partijen velt, niet tot gevolg 
hebben door aanlegger en zijn medebe
klaagden tweemaal cle schade de doen be
talen welke veroorzaakt is door de mis
drijven die zij gepleegcl hebben; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

II. Over de voorziening van Octave 
Verschueren : 

A. In zover zij gericht is tegen cle over 
de publieke vordering gewezen beslissing : 

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

B. In zover zij gericht is tegen de bur
gerlijke vordering van verweerder, het 
Bisschoppelijk Seminarie van Namen : 
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Overwegende dat aanlegger geen middel 
inroept; 

III. Over de voorzieningen van Demol 
en Thibaut: 

Overwegende dat aanleggers hun res
pectieve voorziening beperkt hebben tot 
de strafbepalingen van het bestreden ar
rest; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt aanleggers tot de 
kosten van hun respectieve voorziening. 

18 februari 1957. - 2° kamer. - Voot·
zitter, H. Fettweis, voorzitter. -· Ve,·
slaggever, H. Moriame. - Gelijlchtidende 
concl1tsie, H. Paul MahallX, advocaat-ge
neraal. 

2e KAMER. - 18 fehruari 1957 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZA:KEN. - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN 
BESLISSING W AARTEGEN GEEN VOORZIENING IN
GESTELD WERD. - MIDDEL NIET ONTVANEE
LIJK. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN.- CoR
RECTIONELE- EN POLl'.riEZA:KEN. - 0PENBAAR
HEID EN MONDELING KARA:KTER VAN RET ON
DERZOEK. - BEGRIP. - BEWIJSMIDDELEN. 

3° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER. - STRAFZA:KEN. - GE
TUIGENVEBHOOR. - GEPASTHEID. - SOUVE
REINE BEOORDELING.· 

4o STRAF.- TIJDELIJKE ONTZETTING VAN DE 
UITOE~'ENING VAN DE IN AR'l'IKEL 31 VAN HE'l" 
STRAFWE'l'BOJ!lK OPGESOMDE RECHTEN. 
HERHALING. ---: WETTELIJKE DUUR VAN DE 
ONTZETTING. 

1o Is wegens gebrelc aan voorwerzJ n·iet 
ontvanlcelijlc lwt middel gericht tegen 
een besUssing waartegen geen voorzie
ning ingesteld werd (1). 

2o De openbaarheid en het mondeling 

(1} Verbr., 28 maart en '\ juli 1955 (An·. 
Verbr., 1955, blz. 645 en 899; Bull. en PASIC., 
1955, I, 834 en 1195). Vergel. verbr., 12 de
cember 1955 (Arr. Ve1"b1·., 1956, blz. 292; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 358). 

(2} Raadpl. verbr., 17 januari 1955 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 506) en 19 december 1955 (Arr. 
Verb?"., 1956, blz. 302; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 382). 

(3} Verbr., 7 juni 1948 (A1·r. Verb?-., 1948, 
blz. 317; Bull. en PASIC., 1948, I, 366); 17 ja-

lcarakter van het onderzoelc v66r de 
correctionele- en politierechtbanken be
staan in de verplichting het publielc toe 
te laten in de rnimte waar (le zaalc on
derzocht wordt, en het onderzoek mon
deling te voeren in de vonnen wellce in 
de a1·tilcelen 153 en 190 van het W etboek 
van stratvordering omschreven zijn. D·ie 
1·egels sl1titen niet wit dat de feitenrech
te,· zijn beslissing . enkel steunt op de 
geschriften ter zake, zonde1· op (le te
,·echtzitting getuigen te onderho1·en (2). 
(Gronqwet, art. 96; Wetboek van straf
vorder~ng, art. 153, 176, 190 en 211). 

3° De feitenrechter beoordeelt souve1·ein 
ot er aanleiding is tot het verhoren van 
get1tigen (3). 

4° In geval van hedwling lean de ontzet
ting, r1eheel of ten dele, van de nitoete
ning van de in artilcel 31 van het st,·at
wetboelc opgesomde rechten, wel"[ce ont
zetting ingevolge de wet in bepaalde 
gevallen doo1· de con·ecUonele rechtbanlc 
mag 11-itgesp·rolcen worden ten laste van 
de veroo1·deelden, een tennijn van twin
tig jaar bereilcen (4). (Strafwetboek, 
art. 33 en 56). 

(BAUWENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1!t56 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende da t de voorziening tot de 
strafrechtelijke bepalingen van evenge
meld arrest beperkt is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 96 van de 
Grondwet, 190 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, doordat het vonnis 
van de correctionele rechtbank en het be
streden arrest de tegen aanlegger inge
brachte telastleggfugen bewezen verklaard 
hebben op grondslag van schriftelijke do
cumenten, en geweigerd hebben getuigen 
te verhoren, dan wanneer krachtens de 
in het middel aangeduide artikelen het 
onderzoek openbaar client te zijn en de 
de batten mondeling dienen te geschieclen: 

nuari 1955, in de vorige nota vermeld, en 
20 februari 1956 (An-. Ye,·b1·., 1956, blz. 500; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 639). 

(4} Afgeleid nit verbr., 16 maart 1885 (Bull. 
en PASIC., 1885, I, 95). Betreffende de uitwerk
sels van de herhaling op de duur van de ver
vangende gevangenisstraf, raadpl. Pand. bel
ges, vo Emprisonnmnent subsidiai1·e, nr 45; 

· ScHUIND en GAILLY, T1·aite p1·atique tl'instruc
twn criminelle, bd. I, blz. 106, 3o, en CoNSTANT, 

Manuel de droit penal, bd. I, nr 297. 
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Overwegende dat, in zover het tegen het 
beroepen vonnis gericht is, het middel 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende, wat het bestreden arrest 
betreft, dat de gecritiseerde feiten en de 
daaruit getrokken grieven met elkaar 
geen verband houden; 

Dat de openbaarheicl van het onderzoek 
en het mondeling karakter der debatten 
bestaan in de verplichting, enerzijds, het 
pU'bliek toe te laten in de ruimte waar de 
zaak onderzocht wordt, anderzijds, het 
onderzoek mondeling te voeren in de vor
men welke in artikel UO van het Wetboek 
van strafvordering omschreven zijn; 

Dat het feit dat het hof van beroep· 
aanlegger op grondslag· van geschriften 
veroordeeld heeft, met weigering diens 
verzoek in te. willigen hetwelk het ver
horen van zekere getuigen ten doel had, 
met bovengemelde verplichtingen generlei 
verband houdt; 

Dat de rechter over de grond souverein 
oordeelt of het verhoren van getuigen op 
de tereehtzitting nodig is tot het vormen 
van zijn overtuiging; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, eerste onderdeel, het be
streden arrest door overneming van de re
denen van de eerste rechter •erklaard 
heeft, enerzijds, dat een getuige genaamd 
Sfoi·za het bewijs van een bepaald feit 
diende bij te brengen en, anderzijds, dat 
die getuige ter zake niets beslissends zou 
kunnen bijbrengen, wat tegenstrijdige re
denen oplevert, en doordat, tweede onder
dee!, het arrest het verhoren van de ge
tuigen Sforza en Annunciata geweigerd 
heeft om de reden dat aanlegger << nimmer 
gebruik gemaakt heeft van het hem toe
behorende recht die twee vreemdelingen 
v66r de wijzende rechtscolleges te laten 
dagvaarden, wat hij voorzeker zou ge
daan hebben indien hij werkelijk achtte 
dat het verhoren van die personen een 
bijzonder belang had)), wat een clubbel
zinnige reden oplevert : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de eerste rechter, 
wiens red en en het hof van beroe1) in eli t 
opzicht overneemt, zich er niet bij be
paald heeft de in het middel uiteengezette 
feiten te releveren; 

Dat hij insgelijks hierop steunt dat 
« het tegendeel >J, dit wil zeggen het niet 
bestaan van het feit waarvan het getui
genbewijs verzocht was, cc blijkt uit zeer 
talrijke elementen der zaak ll, die hij op
somt en bespreekt, en hierop dat << het 
ontbreken van die getuigenissen de rech
ten der verdediging niet schendt )) ; 

Dat het bestreden arrest eraan toevoegt 
dat cc het horen van die personen. niets 

zou bijbrengen dat niet reed~ bekend is)) 
en de redenen dezer beoordeling uiteenzet, 
dat « die verhoren niet dienstig zijn tot 
het openbaren der waarheid ll en « dat 
het feit ze niet te doen de rechten der 
verdediging geenszins krenkt ll ; 

Overwegende dat mitsdien komt te blij
ken dat de redenen welke de rechter over 
de grond opgegeven heeft om het verho
ren van de getuigen te weigeren, vrij zijn 
van dubbelzinnigheid; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de bovenuitee.ngezette 
redenen de beslissing van de rechter over 
de grond rechtvaardigen; 

Dat de gecritiseerde reden derhalve ten 
overvloede gegeven is en dat het daarte
gen opkomende middel dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van het decreet 
van 20 juli 1831, doordat het bestreden 
arrest met miskenning van de rechten der 
verdediging, aan aanlegger verweten heeft 
de kosten van dagvaarding van de in het 
buitenland verblijvende getuigen, van wie 
hij het verhoren zou wensen, niet gedra
gen te hebben en doordat het bestreden: 
arrest geweigerd heeft die getuigen te 
doen horen, dan · wanneer aanlegger 
staande hield dat bewuste getuigen het 
bewi.is van wat hi.i zegde konden bijbren
gen, hetgeen tot zijn vrijspraak zou heb
ben geleid : 

Overwegende dat uit het op het tweede 
middel verstrekte antwoord blijkt dat het 
derde middel niet kan aangenomen wor
den; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 33, 56, 60 
van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest het vonnis van de correc
tionele rechtbank bevestigd heeft, in zo
VN het tegen aanlegger de ontzetting, 
voor twintig jaar, van de in artikel 31 
van het Strafwetboek vermelde rechten 
uitgesproken heeft, dan wanneer de duur 
van die ontzetting, wanneer zij op de tot 
correctionele straffen veroordeelde perso
nen toegepast wordt, door artikel 33 van 
het Strafwetboek op een termijn van vijf 
jaar tot tien jaar vastgesteld is : 

Overwegende dat de in de ·artikelen 31 
en 33 van het Strafwetboek omschreven 
ontzetting een straf uitmaakt; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na in hoofde van aanlegger de staa t van 
herhaling vastgesteld te hebben, uit 
krac>1J.t van artikel 56 van het Strafwet
l;Joek het maximum van de bij artikel 33 
van het Strafwetboek vastgestelde duur 
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der ontzetting op het dubbele vermocht 
te brengen ; 

Overwegende dat het middel naar recht 
faalt; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending v.an artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest op aan
legger een straf toegepast heeft welke en
kel voorgeschreven is voor de recidivisten 
of voor hen die aan verscheidene misdrij
ven schuldig zijn, zonder in dit opzicht 
met redenen omkleed te wezen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat aanlegger in staat van her
haling ver keert ; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 
Overwegende dat de substantHlle of 

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

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

18 februari 1957. - 2" kamer. - Voor
zUter, H. Fettweis, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Valentin. - Gelijkl~tidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleiter, H. Sigal (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER.- 19 februari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELAS1'ING OP DE WlNS'fEN VOOR'f
VLOEIEND UI'f LEVERINGEN EN PRES'fA'l?IES AAN 
DE VIJAND. - BELAS'fBARE GRONDSLAG. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELAS'fiNG OP DE WINS'fEN VOOR'f
VLOEIEND UI'f LEVERINGEN EN PRES'fA'fiES AAN 
DE VIJAND. - lNWONER VAN MALMEDY, GROND
GEBIED DA'f BIJ HE'f REICH WAS INGELIJFD EN 
IN DE DUITSE ECONOMIE WAS OPGENOMEN. -
V ASTSTELLING W AARUI'f NIET WETI'ELIJ:K 
KAN AFGELEID WORDEN DAT DE LEVERINGEN 
AAN DIE PERSOON, ZIJN GEDAAN AAN EEN DER 
ORGANISMEN OF EEN DER PERSONEN DIE LIMI
TATIEF OPGESOUD ZlJN IN AR'l'lKEL 1, PARA
GRAAF 1, LETTER C, VAN DE WET VAN 15 OCTO
BER 1945. 

go NATIONALITEIT. - BELGISCHE ONDER
DANEN DIE 'fiJDENS DE DUI'fSE BEZE'fTING IN 
DE KAN'fONS EJUPEN EN MALMEDY HUN WOON
OF VERBLIJFPLAA'fS HADDEN. - 0NDERDANEN 
WEL:KE, TIJDENS DIE PERIODE, DE HOEDANIG
HEID VAN BELG NIE1' VERLOREN HADDEN, VER
UITS GEEN JURIDISCH EFFECT ONTSTAAN IS 
UIT DE DOOR RET REICH VERRICHTE FEITE
LIJKE ANNEXATIE VAN DAT GEDEELTE VAN HET 
NATIONAAL GRONDGEBIED. 

1° In de belastbare grondslag van de spe
ciale belast'ing voortvloeiend ~tit leve-
1'ingen en prestaties aan cle vijand zijn 
begrepen de inkomsten, winsten, bezol
d·igingen en baten verlc1·egen van 10 me:i 
1940 tot 31 flecembe1· 1944 floor alle na
tmt1·lijke- of rechtstJersonen, inflien fle 
inlcomsten, w·insten, bezoldigingen of 
baten ve1'7>regen zijn fla11k zij om 't even 
weUce leve1•ingen of 111·estaUes in nat·nra 
of in arbeid, ,qeflaan hetz·ij aan vijan
flelijke of in 's vijanfls flienst staanfle 
o1·ganismen of pe1·sonen, hetzij aan floor 
fle vijanfl ,qemanflatee1·fle of opgevor
cle1·cle pm·sonen, hetzij aan vennoot
schaptJen of befl1·ijven flie vanwege de 
v·ijanfl het voo1·wer1J waren van een 
ma.at·regel van voorlopige aflminiskatie 
of van een anflere maatregel van flwang
behee1·. CWet van 15 october 1945, art. 1, 
litt. c). 

2° Uit fle enkele vaststelUng flat een per
soon << in Malrnecly wooncle, een gebiefl 
flctt willekett.1'ig cloch we1·kelij]c · onder 
Duits regime was uestelcl, bij het Re·ich 
was ingelijffl en in fle D~titse economie 
was oprtenornen geworflen ll, lean niet 
wettelijk afoeleifl wo1·flen flat fle leve
ringen aan de pe1·soon, z·ijn geflaan aan 
een fler oroanismen of een de1· pe1·sonen 
flie lirnitatief ovgesornd z·ijn in a1·tikel1, 
pat·agraaf 1, lette1· c, van fle wet van 
15 october 1945 (1). 

go De Belgen, flie t·ijdens de D·uitse bezet
ting in de lcantons Eupen en Malrnefly 
httn woon- of ve1·blijfplaats haflflen, 
hebben tijdens flie periofle fle hoeflanio
heifl van Belg niet ve1·lomn, vermits 
geen jttrifl·isch effect ontstaan is u.U fle 
door het Reich ve1Tichte feitelijlce an
nexatie van dat gedeelte van het rijlcs
gebied (2). 

(P. V. B. A. « E'fABLISSEMENTS FORIR ll, 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 

(1) De woorden «in 's vijands dienst staande 
personen >> doelen op diegenen die « feitelijk 
en werkelijk de belangen van de vijand dien
den onder om. 't even welke vo1·m » (memorie 
van toelichting van de wet van 15 october 1945, 
Pa1·Z. Besch., Kamer, zittijd 1944-1945, nr 118. 
blz. 3). 

(2) Betreffende de door de vijand getroffen 
annexatiemaatregelen, zie de nota, onderte
kend W. G., in Bull. en PASIC., 1957, I, 739, 
nota 2. 
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sehending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1320 van het Bnrger
Iijk Wetboek, doordat, na vastgesteld te 
hebben dat een winst van 705.000 frank, 
waarmede de door aanlegster over de 
jaren 1941 tot 1944 aangegeven winsten 
waren verhoogd geworclen, voortkwam 
van verriclltingen van welke geen spoor 
was gebleven, !let bestreden arrest de con
clusies van aanlegster verwerpt volgens 
welke bewuste winst niet van leveringen 
aan de vijand voortkwam, dan wanneer 
nit de hoofdconclnsies van verweerder, 
nit de conclusies van aanlegster en nit de 
stnkken van het aan het hof voorgelegd 
dossier; onder meer 1/1, 1, c, en VIII, 
bleek dat aile aan de vijancl geclane le
veringen sporen nagelaten hadden, onder 
meer die welke het de administratie moge
Iijk gemaakt haclden het jniste beclrag der 
met de vijand afgehandelde zaken te ken
nen: 

Overwegende dat aanlegster bij conclu
sies met betrekking tot de winst, behaald 
door aan de vijand gedane leveringen, 
aanvoercle « dat die winst ten belope van 
400.000 + 705.000 frank voortkomt van ba
ten die in de boekhouding in de loop 
der oorlogsperiode niet zijn opgetekend, 
daarin pas in 1945 zijn opgenomen, en die 
verkregen zijn op verrichtingen welke op 
de zwarte markt afgehandelcl werden >>; 

Dat zij daarin tevens zegde dat de admi
nistratie « niet betwist dat bewnst bedrag 
van 1.105.000 frank, dat in 1945 ingeboekt 
is, voortkomt van verrichtingen waarvan 
in de boekhonding geen spoor had be
staan >>; 

Overwegende dat verweerder zijnerzijcls 
als volgt conclndeerde : « dat de verzoe
kende vennootschap (hier aanlegster) doet 
gelden dat de door de onderzoekende amb
tenaar verrichte raming onjuist zou wezen 
doordat in de winsten over 1940-1944 een 
som van 400.000 frank, l1et bedrag der 
zwarte kas, opnieuw zou opgenomen zijn, 
dan wanneer de werkelijk daarin opgeno
men som volgens verzoekster 705.000 
+ 400.000 frank beloopt; dat het vaststaat 
dat verzoekster in haar boekhouding niet 
aile in de loop van de oorlogsperiode 
afgehandelde verrichtingen opgetekencl 
heeft; dat, zo de beslissing enkel het be
drag van 400.000 frank laten gelden heeft 
als zijn oorsprong vindend in de van de 
leveringen aan de vijand volkomen los 
staande verrichtingen, dit !outer uit wel
willendheicl is geschiecl op grond van de 
niet bewezen verklaring van verzoekster 
dat zwarte handel met de vijand niet be
stond, clan wanneer verzoekster geen be
wijs bijbracht van de herkomst van de 
onregelmatig ingeboekte winsten >> ; 

Overwegende, enerzijds, dat het bestre
den arrest de bewijskracht van voormelde 
conclusies en van de stukken naar welke 

zij verwijzen niet miskend heeft door vast 
te steilen « dat de beslissing aangenomen 
heeft dat 400.000 frank niet voortkwam 
van Ieveringen aan de vijand. en dat be
drag van de globale winst heeft .afgetrok
ken ; dat verzoekster staande houdt dat 
het bedrag van 705.000 frank tot dezelfde 
categoric inkomsten behoort en mitsclien 
ook zon moe ten worden afgetrokken; clat 
de oorsprong van de aldus verborgen win
sten onbekencl is en dat er geen spoor aan
wezig is van de verrichtingen die ze op
gebracht hebben » ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest op de bovenaangehaalde conclnsies 
van aanlegster een passend antwoord ge
geven heeft door te beslissen « dat bewe
zen is noch dat de verborgen winsten van 
de zwarte handel voortkomen, noch dat 
clie handel niet met de vijand geclreven 
wercl »; 

Waarnit volgt dat het middel in feite 
niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 1, paragraaf 1, van 
de wet van 15 october 1945 tot invoering 
van een speciale belasting op de winsten 
voortvloeiend nit Ieveringen en prestaties 
aan de vijancl, doordat het arrest, om te 
verklaren dat de aan een genaamcle L., 
wonende te Malmedy, gedane leveringen 
onder de speciale belasting vailen, hierop 
stennt dat het grondgebied van Malmedy 
onder het Dnits regime was gesteld, bij 
het Reich was ingelijfcl en in de Dnitse 
economic was opgenomen, clan wanneer de 
inwoners van Malmecly ten aanzien van de 
Belgische wet geen Duitse onclerdarien 
noch dienvolgens « vijanclelijke perso
nen » geworclen zijn door het enkel feit 
van de willekenrige annexatie van het 
grondgebied van Malmecly bij het Reich 

. in 1940; en dan wanneer er niet gestelcl is 
clat de genaamde L., hetzij ten dienste van 
de vijancl zou zijn geweest, hetzij door de 
vijand onder voorlopige administratie of 
onder clwangbeheer zon zijn gestelcl, hetzij 
door de vijancl zon zijn gemandateerd of 
opgevorclercl : 

Overwegencle clat aanlegster, die aan
geslagen is in de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiencl nit leveringen en 
prestaties aan de vijand, snbsidiair gecon
clncleercl heeft tot onthetfing van de aan
slag in de mate dat de belastbare winst 
de winst begrijpt welke zij gemaakt heeft 
op de aan de genaamcle Laloire te Mal
medy gedane leveringen ; 

Overwegende clat krachtens artikel 1, 
paragraaf 1, letter c, van de wet van 
15 october 1945, onder meer in de belast
bare gronclslag begrepen zijn de inkom
sten, winsten, bezoldigingen en baten ver
kregen van 10 mei 1940 tot 31 december 
1944 door aile natnurlijke of rechtsperso
nen, inclien de inkomsten, winsten bezol-
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digingen of baten verkregen ZIJn gewor
den dank zij om 't even welke leveringen 
of prestaties in natura of in arbeid, ge
daan hetzij aan vijandelijke of in 's vij
ands dienst staande organismen of per
sonen, hetzij aan door de vijand gemanda
teerde of opgevorderde personen, hetzij 
aan vennootschappen of beclrijven cUe van
wege cle vijand het voorwerp zijn geweest 
van een maatregel 'van voorlopige admi
nistratie of van een mulere maatregel van 
dwangbeheer; 

Overwegende, naar luid van het bestre
den arrest, « dat cle klant (Laloire) in 
Malmedy woonde, een gebied -dat wille
keurig doch werkelijk onder Duits regime 
was gesteld, bij het Reich was ingelijfd 
en in c1e Duitse economie was opgenomen 
geworden, dat de aan Laloire gedane le
veringen mitsdien onder cle speciale be
lasting vallen >> ; 

Overwegende dat het arrest uit deze en
kele vaststelling niet wettelijk heeft kun
nen afieiden dat de leveringen aan La
loire gedaan zijn geworden aan een der 
organism en of een der personen die limi
tatief opgesomd zijn in de bovengemelde 
wetsbepaling; 

Dat Laloire op het ogenblik van die 
leveringen de hoedanigheid van Belg niet 
verloren had vermits geen juridisch effect 
gesproten is uit de door het Reich ver
richte feitelijke annexatie van de kantons 
Eupen en Malmec1y; 

W aaruit volgt dat het middel gegrond 
'is; 

Om die redenen, en zonder het tweede 
middel te onderzoeken, c1at tegen hetzelfde 
gedeelte van de beslissing opkomt en der
halve niet tot een ruimere verbreking zou 
kunnen leiden, verbreekt het bestreden 
arrest, doch. enkel voor zoveel het in de 
onder c1e speciale belasting vallende grand
slag de winsten begrijpt welke aanlegster 
gemaakt heeft op de door haar aan de ge
naamde Laloire geclane leveringen ; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van onc1erhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elke der partijen in de helft der 
kosten; verwijst de aklus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

19 februari 1957. -- 26 kamer. - Voor
z-itter, H. Giroul, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Daubresse. 
- Gelijlc.luidencle concl!ts·ie, H. Ganshof 
van der Meersch, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·s, HR. Gothot (van cle Balie bij het 
Hof van beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

2• KAMER. - 19 febritari 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOOR'l'
VLOEIEND UI'l' LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - EATEN VAN DE VRIJE BEROEPEN 
BEDOELD IN ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, S0 , 

VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l"l'EN BE'l'REF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINS'l'EN VOOR'f
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - AFWI.TKING BEPAALD BIJ ARTI
KEL 5 VAN DE WE'f VAN 30 MEl 19±9, HET
WELE: HET LID 2 VAN PARAGRAAF S VAN ARTI
KEL 1 VAN DE WET VAN 15 OCTOBER 1945 
UI'l'MAAKT. - AFWIJKING DIE NIET TOEPAS
SELI.JK IS OP DE IN'KOMSTEN OPGESOMD BIJ 
ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, S0 , VAN DE SA
MENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKO~ISTENBELASTINGEN, 

1° TVanneer de feitenrechter vaststelt, 
eensdeels, dat de inlcomsten opgeleverd 
zijn door sommen welke ontvangen wer
den als bezoldi,qing van cle fu.nct-ie van 
deslctt-ndige, en ande1·deels, clat clie 
werlczaamlleicl van cleslt:tt-ncl·ige een 
winstgevencle betrelclcin.q was, bezoldigcl 
door een torfaitair bedrag, hetwellc be
relcencl we1·d op arona van de inge
voerde hoeveelheclen goederen, torfai
tair becl1·ag hetwelk onder meer de 
beclrijfsuitgaven en cle vrivate t~itgaven 
van de bet?·olclcene dekte, vallen cl·ie in
lcomsten niet in cle categoric cler in het 
2° van para{J?·aaf 1 vnn arUlcel 25 van 
cle sarnengeschalcelcle wetten aangecluide 
bezoldiifingen, doch in de catego1·ie van 
de baten wellce voo'l'tkornen t~it een 
we'l'lczaamhe·id bedoeld in het 3° van pn
ragraaf 1 van clezelfde wetsbepaling. 

2° De afwijlcing bepaald bij Mtilcel 5 van 
de wet van 30 rnei 1f149, hetw.ellc het 
lid 2 van pa'l'a_q·raaf 3 van artilcel 1 van 
de wet van 15 october 1945 1titrnaalct, 
oveTe.enkornstig dewelke cle bezoldigin
gen in de stJeciale belastinrJ slechts be
lastbaar zijn in zove'l' zij een no'l'male 
bezolclirJing te boven gaan, is niet van 
toetJassin,q ten aanzien van de inkom
sten opgesornd in aTtilcel 25, pam
graaf 1, 3°, van de sarnengeschalceld.e 
wetten bel!'etfenrle de inlwmstenbelas
Ungen (1). 

(KRUGER, T. BELGISCHE S'fAA'l', 
MINIS TEl{ VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. verbr., 17 mei 1955 (Ar>·. Ye>·br., 
1955, blz. 777; Bull. en PASIC., 1955, !, 1()22). 



arrest, op 13 maart 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, paragraaf 3, 
lid 2 van de wet van 15 october 1945, 5 
van de wet van 30 mei 1949 en 25 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, schending van de 
artikelen 97 en 110 van de Grondwet; 
doordat het l1estreden arrest verklaart 
dat « voor de bezoldigingen, genoten in
gevolge aan het Duitse leger bewezen 
diensten, daar die bezoldigingen verband 
houden met een andere bedrijvigheid dan 
die van directeur der vennootschap GUn
ther, de vrijstelling niet kan gelden welke 
omschreven is in lid 2 van paragraaf 3 
van artikel 1 van de wet van 15 october 
19±5 zoals het door de wet van 30 mei 
1949 gewijzigd is ll; dan wanneer evenge
meld artikel bepaalt : « bij afwijking van 
paragraaf 1, zijn de in paragraaf 1, 2°, 
littera's a en b, van artikel 25 der voor
melde samengeordende wetten aangeduide 
personen... slechts belastbaar in de spe
ciale belasting in zover hun bezoldigingen 
een normale bezoldiging te boven gaan ll : 

Overwegende dat tegen het arrest op
gekomen wordt in zover het inkomsten 
zou hebben belast welke voortkomen van 
bezoldigingen als aangeduid in het 2° van 
paragraaf 1 van artikel 25 der samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen; 

Overwegende dat, in strijd met deze be
wering, het beklaagd arrest vaststelt dat 
de in hoofde van aanlegger aangeslagen 
baten opgeleverd zijn door sommen welke 
deze ontvangen heeft als bezoldiging van 
de functie van deskundige die hij bij het 
.Algemeen Belgisch Vlasverbond waarnam, 
in welke functie hij was benoemd gewor
den door de Duitse militaire commandant, 
te wiens voordele hij ze vervulde; dat het 
arrest preciseert dat aanleggers werk
zaamheid een winstgevende betrekking 
was, bezoldigd door een forfaitair bedrag 
hetwelk berekend werd op grond van de 
ingevoerde hoeveelheden vlas en de in
voerders ten laste was gelegd, deze ma
nier van betaling door de Duitse militaire 
oYerheid opgelegd zijnde; dat het hieraan 
toevoegt dat het ter zake forfaitaire com
missielonen gold, die onder meer aanleg
gers bedrijfsuitgaven en zijn private uit
gaven dekten; 

Dat hieruit volgt dat, volgens de vast
stellingen van het bestreden arrest, de 
belaste baten niet vielen in de categorie 
der in het 2° van paragraaf 1 van arti
kel 25 van de samengeschakelde wetten 
aangeduide inkomsten, doch in de catego
rie der baten welke voortkomen van een 
werkzaamheid, bedoeld in het 3° van pa
ragraaf 1 van voormeld artikel 25; 

Dat de afwijking, waarin lid 2 van pa- · 
ragraaf 3 van artikel 1 van de wet van 
15 october 1945 voorziet, ten aanzien van 
die baten niet van toepassing is; 

Dat derh.alve het middel, hetwelk be
rust op een beslissing die het bestreden 
arrest niet inhoudt, in feite niet opgaat; 

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

19 februari 1957. - 2" kamer. - Voor
zittM en verslag,qever, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gel'ijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 19 fehruari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRA
BELAS'l'ING. - RAMING VAN DF( BELASl'DARE 
GRONDSLAG. - .ACTIVA VAN DE BELASTING
PLICHTIGE OP 9 OCTOBER 19!4 GETELD. -
VASTSTELLING DOOR HET HOF VAN BEROEP DAT 
DE DIRECTEUR DER BELAS'l'INGEN DOOR EEN 
ZELFDE BESLISSING DE AANSLAGSBEDRAGEN GE
VES'l'IGD HEEFT ZOWEL IN DE GEWONE BELAS
'l'INGEN ALS IN DE EXTRABELASTING, EN BESLIS
SING DOOR Dll' HOF DA'l' OP DE ADMINISTRATIE 
DE BEWIJSLAST RUST TEN AANZIEN VAN DE 
VERHOGINGEN VAN DE BELASTBARE GRONDSLA
GEN VAN DIE VERSCHEIDENE BELASTINGEN. -
REDENEN WAARUIT DIENT AFGELEID TE WOR
DEN DA1' HE1' ARREST AAN DE ADMINISTRATIE 
HET RECHT NIET TOEGEKEND HEEF'l' ZICH TE 
BE!lOEPEN OP DE VERMOEDENS VAN ARTIKEL 2, 

. PARAGRAAF 3, VAN DE WE'l' VAN 16 OCTOBER 
1945 EN DAT HET MEl' DE WAARDE VAN FEITE
LIJRE VERMOEDENS DE OP 9 OCTOBER 1944 
GEBLEREN ACTIVA HEEFT LATEN GELDEN. 

Wanneer het hot van beroev bij hetwellc 
het beroep van de belastingplichU,qe 
aanhangig is, eensdeels vaststelt dat de 
directeur der belastingen door· eenzelfde 
besUssing de aanslagsbed1·agen gevestigd 
heett zowel in de gewone belastingen als 
in de ext1·abelasting, en anderdeels, be
slist dat ov de administratie de bew·ijs
last ntst ien aam:ien van de verhogin
gen van de belastbare grondslagen die 
ttit de beslissing van de directetw blij
lcen, wat alle aanslagen omvat, dient 
daantit afgeleid te worden dat het a1·
rest aan de administmf'ie het recht n·iet 
toe,qelcend heett zich ten aanzien van de 
extrabelasting te beroepen op de wette
lijlce vermoedens van artilcel 2, para
graat 3, van de wet van 16 october.~94fi, 
en dienvolgens dat het noodzalceltJ lcer
wijze met de wa.arde van teitelijlce ve1·
moedens de op 9 october 1944 geblelcen 
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aotiva als bewijselementen heeft laten 
gelden. 

(ANDRE, T. BELGISCHE ·sTAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 2, paragraaf 3, 
littera's a, b, o, eerste lid, en 15 van cle
zelfcle wet van 16 october 1945, cloorclat 
het hof van beroep in het bestreclen ar
rest aangenomen heeft dat de aclministra
tie op 9 october 1944 getelcle activa als 
vermoeclen in aanmerking genomen heeft, 
clan wanneer verweercler in verbreking of 
het bestuur van financien die activa v66r 
31 december 1949 niet als vermoeden in
geroepen had : 

Overwegencle clat uit het midclel blijkt 
dat aanlegger aan het bestreclen arrest 
verwijt aangenomen te hebben dat de acl
ministratie vermocht te steunen op de 
wettelijke vermoeclens van herkomst van 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
16 october 1945, door na 31 december 1949 
activa van aanlegger te laten gelden wel
ke op 9 october 1944 waren geteld; 

Overwegende dat uit geen enkele van 
de vaststellingen van het arrest blijkt 
dat hetzelve aan cle administratie het 
recht zou toegekencl hebben zich op der
gelijke wettelijke vernioedens te beroe
pen; 

Dat nit het arrest enkel blijkt clat aan
leggers activa op 1 januari 1940 en 31 de
cember 1944 als gronclslag gediend hebben 
om het bedrag der belastbare inkomsten 
te verhogen, zowel wat cle aanslagen in 
cle gewone belastingen over de dienstjaren 
19!1, 1942, 1943, 1944, 1945 als wat de van 
ambtswege gevestigcle aanslag in cle ex
trabelasting betreft ; 

Dat het arrest verduidelijkt clat de cli
recteur door een zelfde beslissing die 
aanslagen gevestigd heeft en het op ko
hier brengen ervan voor de gewone be
lastingen en de extrabelasting gelast 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist heeft dat op cle administratie de 
bewijslast rust ten aanzien van de nit 
de beslissingen van cle clirecteur blijkencle 
verhogingen van belastbare grondslagen, 
wat alle kwestieuze aanslagen zoncler on
derscheid omvat; 

Dat uit deze reden client te 'worden af
geleid clat het arrest aan cle aclministratie 
het recht niet toegekend heeft zich ten 
aanzien van de extra-belasting te beroe-

pen op de wettelijke vermoedens van ar
tikel 2, paragraaf 3, van cle wet van 
16 october 1945; 

Dat immers, waar het alle aanslagen 
zoncler onderscheid betreft, het bestreden 
arrest nooclzakelijkerwijze met cle waar
de van feitelijke vermoedens de op S oc
tober 1944 gebleken activa laten gelden 
heeft als bewijseleme:riten, en dat de rech
ter over cle grond de door aanlegger in
geroepen feiten in aanmerking heeft ge
nomen in zover zij ten cloel haclclen de 
bewijskracbt van feitelijke vermoedens te 
bestrijden; 

Waaruit volgt clat het middel, hetwelk 
gesteuncl is op een beslissing die bet ar
rest niet inhoudt, in feite niet opgaat; 

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

19 februari 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggeve·r, H. Daubresse. 
~ Gelijkltbidende oonol7tsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleite·r, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 19 februari 1957 

1° INKOJVISTEJNBEJLASTINGEJN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN YOORT-. 
VLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - GEVALLEN VOORZIEN DOOR PA
RAGRAAF 4 VAN ART!KEL 1 VAN DE WET VAN 
15 OCTOBER 19!5. - BELAS'l'ING SLECHTS 
VAN 1'0EPASSING VOOR ZOVER DE PRESTEERDER 
EEN ABNORMALE WINST HEEFT BEKOMEN. 

2° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
SPECIALE BELAS'l'ING OP DE WINS'l'EN VOORT
VLOE!END UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN 
DE VIJAND. - GELI.TKSTELLING ME'l' OPEISING 
OVEREENKOMSTIG LID 2 VAN ARTIKEL 2 VAN 
DE WE'f VAN 19 MAART 1953. - BELASTING 
SLECHTS ·VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE 
PRESTEERDER EEN ABNORMALE WINS'f HEE~"f 
BEKOMEN. 

3° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
I'LOEIEND UI'l' LEVERii'lGEN EN PRESTA'f!ES AAN 
DE VIJAND. - UITZONDERING, IN DE GEVALLEN 
VOORZIEN DOOR HET 1° EN HE'l' 2° VAN ARTI
KEL 2 VAN DE WE'l' VAN 19 MAAR'l' 1953, OP 
HE'l' BI.TZONDER REGIME BEPAALD BIJ HET 
Lip 2 VAN AR'l'IKEL 2 VAN DEZELFDE WET. 

1 o In de gevallen voorzien doo·r pa1·a
graaf 4 van (L1"tikel 1 van ae wet van 
15 october 1945, is de speoiale belasting 
op de winston voortvloeiend ttit leverin
_qen en prestaties aan de vijand sleohts 
van toepassing voor zover (le presteer
der een abnormale winst heeft bekomen. 
(Impliciete oplossing). 
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2° Daar het tweecle licl van artUcel 2 van 
cle wet van 19 maart 1953 cle gevallen 
die het bepaalt met opeising gelijlcstelt, 
is cle speoiale belasting op cle winsten 
voortvloeiencl tt.it leve1i,ngen en presta
ties aan cle vijancl niet van toepassing 
wanneer cle 1n·esteercler rteen abnormale 
winst heeft bekomen. (Impliciete oplos
sing). 

3° Als cle leverin,qen of cle p·restaties aan 
cle vijancl met clezes oorlogsinspanning 
1·eohtstreelcs verbancl hielclen ofwel 1tit
gevoe1·cl werclen clanlc zij twoclttoties- of 
leveringsmicldelen clie verhoogcl of ve1·
sterkt wenlen vergelelcen bij cleze waar
ovm· cle onclerneming v66r 10 mei 1940 
besohilcte, is cle speoiale belasting op cle 
winsten voortvloeiencl ttit leveringen en 
1westaties aan cle vijancl van toepassing, 
er van afgezien of cle p1·esteercler a£ clan 
niet een abn01"male winst heeft belco
men. (Wet van 15 october 1945, art. 1, 
paragraaf 4, aangevuld bij artikel 2 van 
de wet van 19 maart 1953). 

(VENNOO'fSOHAP ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE 
NAAM << TALMA ET ORIQUELION ll, T. BELGISOHE 
Sl'AAT, MINISTER VAN FINAI\OIEN.) 

ARREST. 

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

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
scbending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet en van bet tweede lid van 
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953, 
doordat bet bestreden arrest verklaard 
beeft : « Overwegende evenwel dat, naar 
lnid van lid 2 van dit artikel, die bepalin
gen niet toepasselijk zijn : 1 o als de leve
ringen en prestaties rechtstreeks verband 
houden met de oorlogsinspanning van de 
vijand; 2" als de leveringen en prestaties 
uitgevoerd werden dank zij productie- of 
leveringsmiddelen die verboogd werden, 
vergeleken bij die waarover de onderne
ming v66r 10 mei 1940 beschikte; dat de 
stelling van verzoekster volgens welke de 
door baar uitgevoerde leveringen en pres
taties geen rechtstreeks verband bonden 
met de oorlogsinsp·anning van de vijand 
tegen de feiten stuit; overwegende im
mers dat uit bet expertiseverslag dat ten 
verzoeke van de krijgsauditeur opgemaakt 
is (het bedrag en de aard van de voor de 
vijand uitgevoerde werken zijn in hoofd
zaak op bladzijden 16 tot 33 in bijzonder
beden bebandeld) blijkt dat de winst, 
waarop fie litigieuze aanslagen zijn ge
vestigd, door verzoekster behaald is door 
het recbtstreeks uitvoeren van werken 
aan bet vliegveld te Cbievres (bladzijc 
den 9, 10, 15, 16, 33 en 58) of aan de ge-

bouwen waarin de diensten van bet vlieg
veld ondergebracbt waren (bl. 19) of uan 
de Duitse en Belgiscbe firma's die recht
streeks aan bet vliegveld werkten (bl. 15 
tot 33) ; dat op die werken en leveringen 
door een Duits ingenieur toezicht werd 
gebouden (bl. 39 en 40), en dat verzoek
ster, om ze uit te voeren, van de Duitsers 
materialen ontving (bl. 4.6 tot 81) ; over
wegende dat een vliegveld en de diensten 
ervan essentieel militaire installaties zijn; 
dat aldus bewezen is dat de leveringen 
en pre8taties die de winsten opgeleverd 
hebben welke aan de litigieuze aanslagen 
ten grondslag bebben gelegen, rechtstreeks 
verband houden met de oorlogsinspan
ning van de vijand ll ; eerste onderdeel, 
dan wanneer aanlegster nimmer recht
streeks op het vliegveldleveringen of wer
ken uitgevoerd heeft, maar derden de 
goederen in de fabriek kwamen afhalen 
om bewuste werken nit te voeren; tweede 
onderdeel, dan wanneer, in elk geval, ze
kere werken het in lid 2 van artikel 2 van 
de wet van 19 maart 1953 omschreven ka
rakter niet hadden, en het bestreden ar
rest de in het middel aangecluide wetsbe
palingen geschonden heeft : 

Eerste onderdeel : 

Overwegende dat de in clit ondercleel 
van het middel aangevoerde grief er en
kel in bestaat in feite de ecbtheid van de 
vaststellingen van het bestreclen arrest te 
betwisten; 

Overwegende dat, aangezien deze feite
lijke vaststellingen uitsluitend op het ge
bied van de rechter over de grond liggen, 
zij bniten de bevoegdheid van het hof 
vallen; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

Tweede onderdeel : 

Overwegende dat, claar aanlegster niet 
preciseert welke de << zekere werken ll zijn 
waarvan zij in het middel gewag maakt, 
nocb waarin die werken niet het in lid 2 
van artikel 2 van cle wet van 19 maart 
1953 omschreven lmrakter zonden hebben, 
het hof in cle onmogelijkheid verkeert 
clergelijke grief te behandelen ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweede midclel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de stelling 
der conclusies onbeantwoorcl laat waarin 
aanlegster erop wijst dat zij haar procluc
tiepotentieel in werkkrachten of in ma
terieel niet verhoogd heeft, dan wanneer 
cle rechter verplicht is aile in feite of in 
recht ingeroepen micldelen te behandelen : 

Overwegencle dat, om de wettelijkheid 
van de vestiging van cle speciale belas
ting op de winsten voortvloeiende uit le· 
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veringen en prestaties aan de vijand 
te betwisten, aanlegster bij conclusies 
staande hield dat, aangezien die leverin
gen en prestaties uitgevoerd werden in (le 
in -lid 2 van artikel 2 van de wet van 
19 maart 1953 omschreven omstamlighe
den, zij dienden te worden bescllouwd als 
verricht kraclltens een opeising; 

· Overwegende dat lid 2 van artikel 2 
niet toepasselijk is in twee ondersclleiden 
gevallen die bepaald zijn in lid 3 en de 
volgende leden van hetzelfde artikel ; 

Overwegencle dat elk (lezer gevallen op 
zicllzelf tot gevolg lleeft de door aanleg
ster ingeroepen bepaling van lid 2 niet 
toepasselijk te maken; 

Dat, vermits llet bestreden arrest be
slist heeft dat de exceptie van opeising 
niet ontvankelijk was omdat, ter zake, 
de leveringen of prestaties rechtstreeks 
met {le oorlogsinspanning van cle vijand 
verbancl hielden, wat een der in de wet 
bepaalde twee gevallen van niet-toepas
sing uitmaakt, het doelloos werd de stel
ling {ler conclusies, welke tot uitsluiting 
van het andere geval strekte, te oncler-
zoeken; -

Dat llet bestreclen arrest clerhalve zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleed heeft, zomler dat llet hof van be
roep verplicht was een stelling te beant
woorden die ten aanzien van de toepas
sing van de wet en de rechtvaarcliging 
van het bestreden dispositief van belang 
ontbloot was ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot {le kosten. 

19 februari 1957. - 2e kamer. - VoM
zitter en ve1·slaggevm·, H. Giroul, raads
heer waarnemend voorzitter. - GeUjlc
l1ticlen(le concl1tsie, H. Ganshof van der 
Meerscll, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 19 fehruari 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. - EXTRA
BELASTING. - BEWIJS OMTRENT DE HOEDA
NIGHEID VAN ONDERHEVIGE AAN DE EXTRABE
LASTING. - ARHEST WAARBIJ RET HOF VAN 
BEROEP 13ESLIST DAT DE ADMINISTRATJE DIE 
HOEDANIGHEID « 13EWEZEN HEEFT ll. - An
REST WAAHBIJ VASTGESTELD WORDT DAT ZIJ 
ZICH VAN DIE 13EWIJSLAST GEKWETEN HEEFT. 

Wanneer het hot van beroep nitclr1t7c7ce
lijk beslist dat de administratie de hoe
danigheid van onderhevige aan de ex
trabelasting in hoojde van de belasting
plichtiiJe << bewezen heejt )), verre van 
de administratie van de bewijslast in 

dit opzicht te bevdjden, stelt het vast 
dat zij zich van ·die last gekweten heejt. 

(WAE!lEoiON, T, 13ELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

AltHES1.', 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, paragrafen 1 en 3, van de 
wet van 16 october 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalcle exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, en 1317, 1319, en 1322 van 11et 
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre
den arrest vaststelt dat de administratie 
de lloeclaniglleid van onderhevige aan de 
extrabelasting bewezen heeft door te over
wegen dat, vermits verzoekers vermogens
accres 416.517 frank beliep, llet uit de be
slissing blijkende bedrag, dat accres we
gens zijn belangrijkheid een exceptioneel 
karakter vertoonde, dan wanneer de be
slissing van de directeur naar welke llet 
bestreden arrest aldus verwijst niet ge
preciseerd of gezegd lleeft dat het vermo
gensaccres van ver.zoekers dat tot vast
stelling van de hoedaniglleid van onderhe
vige in aanmerking diende te worden ge
nomen 416.517 frank beliep, naardien be
doelde beslissing zicll ertoe beperkt -
wat ten enenmale verscllillend is - vast 
te stellen dat de balans der activa, opge
maakt ter voldoening aan artikel 2, pa
ragraaf 3, van de wet van 16 october 1945, 
een te verantwoorden bedrag liet blijken 
van 416.517 frank : 

Overwegende dat de beslissing -van de 
directeur de balans van aanlegg·ers activa 
op 1 januari 1Si0 en 31 deceniber 1944 
opmaakt, welke balans afsluit met een 
« verscllil of een winst voor de periode 
1940 tot 1944 >> die 416.517 frank beloopt; 
dat dit bedrag vervolgens opnieuw in 
aanmerking wordt genomen voor de bere
kening van de in de extrabelasting belast
bare grondslag ; 

Overwegende dat · het bestreden arrest 
deze gegevens op juiste wijze beknopt 
samenvat door vast te stellen « dat de 
administratie verzoekers activa op 1 ja
nuari 194.0 en op 31 december 1944 verge
leken heeft, dat uit deze vergelijking, 
omschreven in de beslissing van de direc
teur, een exceclent van 416.517 frank is 
gebleken >>; 

Dat zo het, in een andere overweging, 
die som « vermogensaccres >> noemt, daar
uit niet voortvloeit dat het de beslissing 
van de directeur miskend heeft; 
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Dat het middel in feite ·niet opgaat; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 2, paragrafen 1 en 3, van de 
wet van 16 october 1945, doordat het be
streden arrest beslist dat, opdat de ad
ministrlltie het bewijs van de hoedanig
heid van onderhevige aan de extrabelas
ting bijgebracht heeft, het nodig is doch 
volstaat dat zij verklaart dat het vermo
gensaccres dat zou vastgesteld zijn ge
worden een exceptioneel karakter ver
toont, zonder dat zij evenwel het bewijs 
lliervan belloeft bij te brengen : -

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat het volstaat dat de administratie 
<< verklaart ll dat het vermogensaccres een 
exceptioneel karakter vertoont, zonder 
·dat zij het bewijs ervan behoeft te leve
ren, doch wel dat de administratie ver
:zoekers hoedanigheid van onderhevige 
aan de extrabelasting « bewezen heeft ll; 

Dat. het mitsdien verre van de admi
nistratie te bevrijden van de bewijslast 
in dit opzicht, vaststelt dat zij zich van 
die last gekweten heeft; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

19 februari 1957. - 2° kamer. - Voor
zitter, H:. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggevet·, H. Daubresse. 
- Gelijkluidende oonol·usie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

le KAMER. 21 februari 1957 

HUUR VAN WERK EN VAN DIEN
STEN. - ARBEIDSCONTRACT. - ARBEIDER 
DIE ZICH VOOR ZIJN WERK AANBIED'l', MAAR 
DIE IN DE ONMOGELIJKHEID WORD'J' GES'J'ELD 
1'E ARBEIDEN. - NORMAAL LOON. - A~'WI.J
KING KRACHTENS EEN BESLISSING VAN RET 
PARI'l'AIR COMI'l'E. - BESLISSING DIE DE IN
WERKINGTBEDING VAN DE WE'J' VAN 4 MAART 
195! KON VOORA~'GAAN. 

Artilcel 9 van de. wet van 4 maart 1954, 
na in zijn ee1·ste al'inea bepaald te heb
ben dat de arbeide1· die zioh normaal 
voor zijn werlc nanbiedt, maa1· cUe, door 
een vnn zij·n wil onaflwnlcel'ij lee oot·
zaalc, in de onmogelijlcheid wordt ge
steld te arbeiden, reoht heeft op zijn 
nonnnal loon, stelt bij zijn tweede ali
nea, afwijlcingen ov die t·egel lcrachtens 
een bij lconinlclijk besluit bindend ver
lclaarde beslissing ,;an het pa1'ita-i1' co
mite; de geldiglwid van dergelijlce be-

(1) Raadpl. Parl. Besch., Senaat, zittijd 
1953-1954, nr 170, blz. 17 en 19, 4o. 

VERBR., 1957. - 32 

slissing is niet afhanlcelij lc gemaalct van 
de voo1·waarde dat ze genomen zo~t zijn 
na de inwe1'7cingtreding van voot·melde 
wet (1). 

(MILLEUR, T. COUNE'J'.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 15 juli 1955 gewezen door 
het verzoeningsbureel van de werkrech
tersraad te Verviers, zetelende als recht
sprekend bureau; 

Overwegende dat nit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
aanlegger, werkman ten dienste van ver
weerder, door deze laatste uitgenodigd 
werd het werk waaraan hij bezig was stil 
te leggen, ~egens regen op 14 en 15 de
cember 195±; 

Dat, daar aanlegger niet verwittigd 
werd om zich niet aan te bieden v66r het 
aanvangen zijner dagelijkse prestaties, 
artikel 28te1· van de wet op de arbeids
overeenkomst in onderhavig geval niet 
toepasselijk was; · 

Dat aanlegger de betaling vorderde van 
zijn volledig loon voor de uren tijdens de
w:elke hij geen prestaties had kunnen le
veren; 

Dat verweerder hem de vergoedingen 
uitbetaald hebbend voorzien door een be
slissing van llet Nationaal paritair comite 
van het bouwbedrijf dd. 23 ·september 
1949, door een besluit van de Regent dd. 
20 december 1949 bindend verklaard, llet 
verzoeningsbureel, zetelende als recht
sprekend bureau van de werkrechtersraad 
te Verviers, die betaling voldoende ver- · 
klaarde en aanleggers eis afwees; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 12 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, gewijzigd door de wet van 4 maart 
1954, artikel 6, en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet, alsook van het be
sluit van de Regent dd. 20 december 1949 
waarbij de beslissing van 23 september 
1949 van het Nationaal paritair comite 
van het bouwbedrijf bindend gemaakt 
wordt, doordat de bestreden sententie 
aanleggers vordering ongegrond heeft 
verklaard, welke ertoe strekte verweerder 
te veroordelen hem integr aal het normaal 
loon te betalen dat overeenkomt met de 
twee dagen gedurende dewelke het hem 
onmogelijk was geweest te arbeiden, de 
werkgever hem op de werf gezegd lleb
bend dat de werken stilgelegd waren ten 
gevolge van regen, om de verkeerde reden 
dat artikel 12, lid 1, van de wet op de ar
beidsovereenkomst door aanlegger aange
voerd op het geschil niet van toepassing 
was, doch dat er, integendeel, aanleiding 
bestond, overeenkomstig alinea 2 van die 
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wetsbepaling, de beslissing van het Na
tionaal paritair comite van het bouwbe
drijf dd. 23 september 1949 (besluit van de 
Regent dd. 20 december 1949) toe te pas
sen, naar de bepalingen waarvan de ver
weerder zich volkomen gedragen had, en 
dit alhoewel ze de datum van inwerking
treding van de wet van 4 maart 1954 voor
afging, clan wanneer, enerzijds, de voor
waarden tot toepassing van artikel 12, 
lid 1, verenigd waren en dat anderzijds, 
indien alinea 2 van die beschikking be
paalt dat van alinea 1 kan worden afge
weken krachtens een bij koninklijk be
sluit bindend verklaarde beslissing van 
het paritair comite, het ten onrechte is 
dat de werkrechtersraad beschollwd heeft 
clat de beslissing van het Nationaal pari
tair comite van het bouwbeclrijf van 
23 september 1949 clergelijke afwijking 
uitmaakte; clat, inderdaad, niet kan be
grepen worden dat een beslissing van 1949 
van een regel zou kunnen afgeweken heb
ben die pas in 1954, door een la tere wet 
bekrachtigd wercl, des te meer dat die 
beslissing, inclien ze te clien tijde aan de 
arbeider een zekere bescherming verze
kercle bij gebrek voor hem deze in de wet 
te vinden, hedendaags duidelijk overtrof
fen is door de nieuwe wet waarvan het 
hoofddoel er juist in bestaat aan de ar
beider een zo volmaakt mogelijke bescher
ming te verlenen : 

Overwegende clat, indien naar luid van 
alinea 1 van nieuw artikel 12 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst zoals het gewijzigd werd door arti
kel 6 van de wet van 4 maart 1954 « de 
arbeider, geschikt om te werken, di.e zich 
normaal voor zijn werk aanbiedt, maar 
die door een van zijn wil onafhankelijke 
oorzaak in de onmogelijkheid wordt ge
steld te arbeiden, behoudens het geval 
van overmacht, recht heeft op zijn nor
maul loon>>, alinea 2 van hetzelfde arti
kel bepaalt dat van deze beschikking 
slechts kan afgeweken worden krachtens 
een bij koninklijk besluit bindend ver
klaarde beslissing van het paritair co
mite; 

Overwegende dat door aldus aan te ne
men dat beslissingen van het paritair co
mite van alinea 1 van artikel 12 afwijken, 
de wetgever in alinea 2 hun gelcligheid 
niet afhankelijk heeft gemaakt van de 
voorw aarde da t ze genom en zouden zijn 
na de inwerkingtreding van voormeld ali
nea 1; 

Overwegende, overigens, clat uit de 
voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 4 maart 1954 en inzonderheid uit 
een stellige verklaring van het verslag 
van de Commissie van arbeid en sociale 
voorzorg van de Senaat, welke het initia
tief genomen had de in alinea 2 vervatte 
beperking in te voeren, blijkt dat de al-

clus voorziene afi~·ijking haar oorsprong 
zowel kan hebben in een reglementering 
reeds bestaand op het ogenblik van het 
goedkeuren van het nieuw wettelijk stel
sel als in een naderhand door het paritair 
comite ingevoerde reglementering; 

Dat het cloel van de wetgever, bij het 
uitvaardigen van artikel 12 nieuw, gewis 
beoogde de bescherming van de arbeiders 
te verzekeren, doch dat de wet de inge
voerde beschermingsmaatregel van ambts
wege niet heeft opgelegd wanneer maatre
gelen van bescherming over hetzelfde· 
voorwe~·p te voren getroffen waren ge
weest door het paritair comite en nog· van 
kracht waren; · 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 
21 februari 1957. - 1" kamer. - VooT

zUte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Piret. - GeUjlclttidende 
concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·s,. 
HH. Simont en De Bruyn. 

le KAMER.- 21 fehruari 1957 

1° MIDDEJLEJN TOT VEJRBREJKING. 
BURGERLIJI(E ZAKEN.- RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE, DOOR EEN EERSTE BESLISSING, 
RET BEROEP ON'l'I'ANKELIJK HEEFT VER
RLAAR.D EN, DOOR. EE:'! TWEEDE BESLISSING 
OVER DE GROND VAN RET HOGER BEROEP Ul'l'
SPRAAl( GEDAAN HEEFT. - VOORZlENING 
SLECHTS TEGE:'! DE TWEEDE BESLISSING GE
RICH'!'. - MIDDEL W AARBii VOORGEHOUDEN 
WORD'!' DA'l' HE'r HOGER BEROEP NIET ONTI'AN
RELIJK IS. - MIDDEL NIET ON'ri'ANKELIJK. 

2° VEJRANTWOORDEJLIJKHEID (BUI
TEJN OVEJREJEJNKOMST ONTSTAAN). 
- SCHADE DIE DE NORJ\IALE ONGEJ\IAKKEN 
VAN DE BUURT NIE'l' 'l'E BUITEN GAAT. - BE
GRIP; 

1 o W anneer de rechter in hoge1· beroep, 
cloo1· twee opeenvolgencle besliss·ingen, 
een hogm· be1·oep ontvanlcelijk heett ve!·
klaaTd en over ae {!rona van het hoge·1' 
be1·oep ~t'itspraMc geclaan heeft, is het 
rnicldel waarbij voo1·gehowlen wo1·clt flat 
het hoger beroe11 niet ontvanlcelijlc was, 
niet ontvanlcelijlc ten 1wnzien van ae 
voorziening welke slechts tegen de twee
lle beslissing ge!'icht is {1). 

zo Doo1· vast te stellen dat de gebouwen 
de onmicldelUjlce oo1·zaalc van schacle
lijlcff insijpelingen ·in het ,qoed van cle 

(1) Raadpl. veJ:br., 2 mei 1955 (A•·•·. Yerb1·., 
1955, blz. 727; Bull. en PAsrc., 1955, I, 952); 
ver.gel. veJ:br., 4 maart 1955 (A1-r. Yerb1·., 1955, 
blz. 567; Bull. en PASrc., 1955, I, 732). 
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gebuur zijn en dat zij opgericht we1·den, 
zonder dat de gepaste voo1·Zo1·gen wer
den .oenomen, wijst de.rechter er op dat 
de ald~c.s veroorzaalcte schade _qeen voo1· 
de bu~c.rt 1101·maal ongemalc ttit
maalct (1). 

(J~,IORIMONT, 1'. DE'£AILLE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 mei 1955 gewezen door ~e 
Rechtbank van eerste aanleg te Namen 1n 
lloger beroep uitspraak doende; 

Over het eei"ste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, lid 1, 3, 
21 tot 31 en 33 van de wet van 25 maart 
1876 bevattende titel I van voorafgaand 
boek van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering· of wet over de bevoegd
heid, doordat 'het bestreden vonnis de 
<mtvankelijkheid heeft aangenomen van 
het hoger beroep door verweerster inge
steld op 3 december 1951, tegen het von
nis op tegenspraak tussen partijen, op 
·2 november voorheen door het vredege
recht van het tweede kanton te Namen 
gewezen en, rechtdoende op het aldus in
·gesteld hoger beroep, deze beslissing heeft 
hervormd, dan wanneer- de vordering tot 
het uitvoeren strekte van werken die aan 
·elke wettelijke begroting ontsnapten en 
welke het voorwerp niet uitgemaakt had
den van enige begroting vanwege de par
tijen in eerste aanleg, ware het in het 
inleidend exploot of in de eerste conclu
.sies, alsook tot de betaling van schade
vergoeding, waarvan slechts rekening kon 
:gehouden worden, met het oog op het 
vaststellen van de aanslag, voor een be
drag (van 1.500 frank) lager dan het be
drag van laatste_ aanleg, en dat de beslis
·sing aldus door het bestreden vonnis her
vormd in laatste aanleg was gewezen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt ten gronde uitspraak 
te doen na expertise bevolen door een op 
tegenspraak op 17 mei 1952 gewezen von
nis, dat het hoger beroep ontvankelijk 
verklaard had; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
die laatste beslissing niet gericht is; 

(1) Raad~l. verbr., 7 april 1949 (Arr. Yerbr., 
1949, biz. 2-42; Bull. en PASIC., 194.9, I, 273, 
met de conclusies van de H. Roger Janssens 
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal) ; 
27 april 1950, beweegredenen (Ar1·. Ye,·b•· ., 
1950, biz. 531; Bull. en PASIC., 1950, I, 593); 
25 juni 1953 (An·. Y m·b,·., 1953, biz. 743; Bull. 
en PASIC. 1953, I, 857); fr. verbr., 21 juli 1953 
(Si•·ey, Hi54, I, 67). 

' waaruit volgt dat het middel, dat een be
zwaar inroept tegen een andere beslissing 
dan die welke door de voorziening bestre
den is, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1317, 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 141 en 
470 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, van het geloof dat aan 
de door partijen regelmatig genomen con
clusies dient gehecht, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, · 
zelfs impliciet, het middel niet heeft be
antwoord door huidige aanlegger afgeleid 
nit de beschouwing dat nit de vaststel
lingen van de gerechtelijke deskundige 
bleek dat al de door verweerster aange
voerde schadelijke doorsijpelingen, deze 
dam·in begrepen · die konden voortkomen 
van de gebouwen die hij onlangs opge
richt had en nit de algemene inrichting 
van zijn exploitatie, nit hoofde van de 
hydrologische algemene toestand der om
liggende plaatsen, voor normale ongemak
ken van de buurt moesten gehouden zijn 
welke hun slachtoffer niet veroorloven er
van gerechterlijk de wegneming met de 
gepaste schadevergoeding, aan te vragen, 
dan wanneer het daar ging om een wer
kelijk middel uitdrukkelijk door gezegde 
aanlegger ingeroepen bij de conclusies 
welke hij regelmatig genomen had v66r 
de rechter in hoger beroep, en dat deze 
derhalve verplicht was er op te antwoor
den, op straffe het beschikkend gedeelte 
van zijn beslissing niet wettelijk met re
denen te omkleden : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat zekere gebouwen van aanlegger een 
onmiddellijke oorzaak van schadelijke en 
onwelriekende insijpelingen in het goed 
van verweerster zijn, en dat ze tot stand 
kwamen cc zonder de gepaste voorzorgen 
te nemen » om verweerster niet te bena
delen; 

Dat het vonnis er aldus op wijst dat de 
door aanlegger veroorzaakte schade geen 
voor de buurt normaal ongemak uit
maakt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

21 februari 1957. - 16 kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. - Gelijlcl>tidende conchtsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Veldekens 
en VanRyn. 
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1• KAMER.~ 21 februari 1957 

SCHEIDSGERECHT. - BEDING VAN HET 
CO~£PRO~I!S WAARBI.J HET DE SCHEIDSRECH
TERS MOGELI.JK WORDT GEMAAKT NIET IN 
COLLEGE TOT ZEICERE ONDERZOE'KSDADEN 
OVER TE GAAN. - BEDING WAARBl.J GEEN 
MACHTIGING VERLEEND WORDT OM NA HET 
SL UITE:'! DER DEBATTEN TOT NIEUWE ONDER
ZOEKSDADEN OVER TE GAAN. - N OODZA:KE
LI.JKHEID DE DEBAT'l'EN 'l'E HEROPENEN. 

Uit de omstandigheid dat het soheidsrech
terlijk compromis het de schC'idsrech
te1·s mogelijk maakt niet in college tot 
zelcere onderzoelcsdaden over te gaan, 
zoals bij artilcel 1011 van het Wetboelc 
van b~trge1·lijlce rechtspleging yeoor
loofd, valt niet at te leiden dat de 
scheids1·eohters of enlcele van hen, na het 
slttiten van de debatten, tot een nieuwe 
onderzoelcsdaad moyen overgaan, zon
der dat de debatten vooraf heropena 
werden, hetzij ttitdntlclcelijlc, hetzij al
thans door een verwittiging aan de par
tijen dat tot een bijlvomende onaer
zoelcsdaad zal overgegaan worden (1). 

(REUTER, T. PERILLEUX.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1131, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 141, 
295 296 297, 298, 2!J9, 300, 301 en 1011 van 
het' Wetboek van burgerlijke r~chtsvorde
ring, 97 van de Grondwet, en der recllten 
van de verdediging, doordat llet bestre
den arrest beslist dat het gebruik de liti
gieuze plaatsen te bezoeken buiten de 
aanwezig·heid van de partijen (of van ze
kere onder hen) en na het sluiten van de 
debatten impliciet voorzien wordt door 
artikel 10 van de statuten ~an de scheids
rechterlijke kamer (lletwelk bepaalt dat 
de technische vaststellingen op de plaat
sen en gebeurlijk elke ondervraging over 
de vragen cUe claarmee verband houden 
geldig gedaan zijn door een of door de 
twee architecten welke van de scheids
rechterlijke rechtbank deel uitmaken) en 
dat, door dit scheidsrechterlijk compro
mis, appellanten met die bedingen ak
koord zijn gegaan en verzaakt hebben 
daarin een miskenning van hun verdedi
gingsrechten te vinden, dan wanneer : 

(1) Zie de nota 1, ondertekend R. H., in 
Bull. en PASIC., 1957, 1, 748 en 749. 

1° de bepaling van de statuten waarbij 
onderzoeksdaden door zekere scheidsrech
ters worden voorzien (de twee arcb.itecten 
deel uitmakende van scheidsrechterlijke 
rechtbank) tot enkele draagwijdte heeft 
aan die scheidsrechters de bij artikel 1011 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering voorziene machten te verlenen, 
derwijze dat llet bestreden arrest am1 die 
bepaling een met haar bewoordingen on
verenigbare draagwijdte geeft door te be
slissen dat ze aan de scheidsrechters .zou 
toelaten tot onderzoeksdaden buiten de 
aanwezigheid van partijen (of van zekere 
van hen) over te gaan en na het sluiten 
van de debatten (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, welke het aan de akten ver
schuldigd geloof inrichten, en 1011 van 
het Wetboek van lmrgerlijke rechtsvorde
ring) ; 2° onwettelijk is het vonnis dat 
gemotiveerd is door vaststellingen welke 
de rechter geclaan heeft tijdens een 
plaatsbezoek waartoe' hij overgegaan is 
buiten weten van partijen (schending van 
de artikelen 141 en 295 tot 301 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
alsook 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging) ; 3° zelfs te 
onderstellen dat de statuten van de 
scheidsrechterlijke kamer van de Vereni
ging der architecten te Luik een clausule 
zouden behelzen waarbij de geding·voe
rende partijen cle sclleidsrecllters zouden 
toelaten over te gaan tot onderzoeksda
den buiten hun tegenwoordigheid en na 
llet sluiten van de debatten, dergelijke 
clausrrle nietig zou .zijn als de rechten 
van de verdediging schendend en aldus 
met de openbare orde strijdig, derwijze 
dat de scheidsrechterlijke rechtbank haar 
beslissing op ·dergelijke onderzoeksdaclen. 
niet kon steunen (schending v.an de arti
kelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wet
boek, 1011 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering en 97 van de Grand
wet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest l.Jlijkt dat, v66r 
het hof van beroep, aanleggers staande 
gehouden hebben dat de uitspraak van 
de scheidsrechters nietig was omdat de 
scheidsrechters tot llet bezoek van de 
plaatsen waren overgeg·aan buiten de am~
wezigheid van aanleggers en na het shu
ten van de debatten; 

Overwegende dat, zonder die feitelijke 
bestanddelen tegen te spreken en zonder 
erop te wijzen dat de scheidsrechters ter 
kennis ran partijen zouden gebracht hell
ben dat tot het bezoek van de plaatsen 
zou overgegaan worden, het bestreden 
arrest de eis tot nietiglleid afwijst om de 
enkele reden dat « dit gebruik impliciet 
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· door artikel 10 der statuten is voor.zien, 
hetwelk bepaalt dat de technische vast
stellingen ter plaatsen, en gebeurlijk elke 
ondervraging over de vragen die daarmee 
verband houden, geldig zdn gedaan door 
een of door beide architecten welke van 
het scheidsrechterlijk college deel uitma
ken >> en « dat door dit scbeidsrechterlijk 
compromis aanleggers met die bedingen 
zijn akkoord gegaan en verzaakt hebben 
daarin een miskenning van hun verdedi
gingsrechten te vinden >>; 

Overwegende dat die bewoordingen van 
bet beding 10 der statuten van de scheids
recbterlijke kamer van de vereniging der 
architecten te Luik, er zich toe beperken 
de scheidsrechters toe te laten niet in 
college tot zekere onderzoeksdaden over 
te gaan en daarmede de twee architecten, 
of een van beide, te gelasten welke deel 
uitmaken van de scheidsrechterlijke recht
bank, afvaardiging die, krachtens arti
kel 1011 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering kan worden gegeven wan
neer het compromis zulks toelaat; 

Overwegende dat, door aan dit beding 
de betekenis van een toelating te geven 
om tot een onderzoeksdaad na het sluiten 
van de debatten over te gaan, zonder dat 
deze heropend werden hetzij uitdrukke
lijk, hetzij althans door een verwittiging 
aan partijen dat tot een bijkomende on
derzoeksdaad ging over gegaan worden, 
bet arrest aan gezegd beding een draag
wijdte toekent welke met haar bewoor
dingen onverenigbaar is en een voorwerp 
geeft dat verschillend is 'van datgene ze 
heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
gegrond is; 

En overwegende dat het onderzoek van 
de twee andere onderdelen, welke slechts 
hetzelfde dispositief bestrijden, zonder 
belang, voorkomt; 

Om die redenen, verbreekt het tussen 
partijen gewezen arrest behalve in zover 
het aanleggers bezwaren afwijst betref
fende de regelmatigheid van de aandui
ding en van het verslag van ingenieur 
Lesage, alsook de grief gesteund op een 
gebrek aan antwoord op de conclusies van 
aanleggers v66r de scheidsrechters; be
veelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

21 februari 1957. - 1° kamer. - Voor
z'itter, H. ·wouters, eerste voorzitter. -
Ve·rslaggever, H . .Anciaux Henry de Fa
veaux. Gelij lclttidende oonolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. Pleite1·s, HH. Van Ryn 
en Simont. 

le KAMER.- 22 februari 1957 

H.ANDELSHUUR. - UITWINNINGSVERGOE
DING. - VoRDERING TOT BE'l'ALING VAN DE 
VERGOEDING BEPAALD BIJ ARTIKEL 16, IV, 
IN DE WET VAN 30 APRIL 1951 VERVAT. -
TERMIJN 'l'OT HE'l' INS'l'ELLEN VAN DIE \'ORDE
RING. - VER'l'REKPUNT. 

Indien het reoht ov de uitw·inningsvm·goe
ding, zoals het bepaald is bij artilcel 16, 
TV, van de afdeling van het Btwgerlijlc 
lVetboek hottdende de 1·e.qelen eigen aan 
de handelshmwovereenlcomsten, bestaat 
van het ogenblilc af dat de afwijzing 
van de hernieuwing in de door de wet 
bepaalde vormen en voorwaarden wordt 
ttitgedntkt, lean de httttrder eohter de 
ve1·oordeling van de verhuu1·der tot be
taling van die vergoeding in reohte niet 
vo1·deren v66r dat het feit van de ttit
winning voltrolcken is, noch derhalve, 
v6<k het ve1·stdjken van de lmurover
eenlromst waarvan de hmtrder de her
nieH.wing wilde belcomen; op dat ogen
blilc begint de termijn van een jaar te 
lopen, in dewellce, overeenlcomstig arti
lcel 28, de vordedng tot betaling van de 
vergoeding dient ingesteld te worden. 

(SAMENWERI(ENDE MAATSCHAPPIJ BROUWERIJ 
EOELQUELL, 'l'. ECHTGENO'l'EN VAN DlJCK-ZE
GEaS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 september 1954 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Tongeren ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1185, 1186, 1187 en 2257 van het Burgerlijk 
Wetboek, 16, IV, 25, 27 en 28 van de wet 
van 30 april 1951 op de handelslmurover
eenkomsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, doordat het bestre
den vonnis het vonnis waartegen beroep 
heeft bevestigd, hetwelk, bij toepassing 
van artikel 28 van de wet van 30 april 1951 
op de hanclelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming van het hanclels
fonds, de tegenvorclering van eiseres ver
jaard verklaart strekkende, enerzijds, bij 
toepassing van artikel 16, IV, van voor
melcle wet van 30 april 1951, tot beta
ling van een uitwinningsvergoecling van 
76.500 frank en er, anderzijds, toe strek
kencle, bij toepassing van artikel 27 der
zelfcle wet, in cle gelmurde plaatsen te 
mogen blijven, zoncler enig huurgelcl te be
taleiJ, tot volleclige betaling van de uitwin
ningsvergoecling, en dit om reden dat << het 
feit dat aanleiding was tot cle vordering 
van beroepster (eiseres in verbreking) het 
vertrekpunt is van de termijn voorzien 
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bij artikel 28 ; dat dit feit de afwijzing is 
van de aanvraag van beroepster om her
nieuwing 'van de huurovereenkomst te be
komen; dat, bijgevolg, haar recht op de 
uitwinningsvergoeding, voorzien bij arti
kel 16, IV, ontstaan is door en tegelijker
tijd met die afwijzing; dat de vordering 
tot betaling van die vergoeding dus ook 
toen ontstaan is en vanaf toen mocht inge
steld worden>> en om reden dat cc de on
middellijke eisbaarheid van de uitwin
ningsvergoeding voorzien bij artikel 16, 
IV, trouwens het voorcleel biedt ze ter 
beschikking van de huurder te stellen op, 
het ogenblik waarop hij ze nodig heeft 
om cle kosten, die zijn vertrek teweeg
brengt, te dekken, en cloor de mogelijk
heicl van schuldvergelijking met de tot het 
einde van de lmurovereenkomst verschul
digde huur, het toepassingsgebied van het 
buitengewoon retentierecht van artikel 27 
te beperken ll, d:in wanneer, het vertrek
punt van de termijn van een jaar, welke 
bij artikel 28 van de wet op de handels
huurovereenkomsten wordt bepaald voor 
het instellen der vorderingen tot betaling 
van de uitwinningsvergoeding, ten deze 
zich geenszins plaatste op het ogenblik 
waarop verweerster geweigerd heeft de 
huurovereenkomst van eiseres te hernieu
wen - cUt wil zeggen op 21 augustus 
1951 - cloch op het ogenblik waarop de 
uitwinningsvergoeding, waarop eiseres 
tengevolge van die weigering kon aan
spraak maken, eisbaar is geworden, dit 
wil zeggen op 20 november 1952, datum 
waarop cle huurovereenkomst van eiseres 
ten einde is gekomen tengevolge van de 
weigering van verweerster ze te hernieu
wen, waaruit volgt dat cle door eiseres in
gediende tegenvorclering niet verjaard was 
op het ogenblik waarop ze werd ingesteld; 

Overwegende dat het vonnis door de 
voorziening slechts bestreden wordt in 
zover het uitspraak cloet over de door aan
legster ingecliencle tegeneis; dat die eis 
ertoe strekte vooral de bij artikel 16, IV, 
van de afdeling van het Burgerlijk Wet
bciek houdende de regelen eige:il aan de 
handelshuurovereenkomsten voorziene uit
winningsvergoecling te verkrijgen, daar 
verweerster, zonder reden in te roepen, 
de hernieuwing van de huurovereenkomst 
waarop aanlegster aanspraak maakte af
gewezen had, en, daarenboven, ten voor
dele van die laatste, het recht te doen er
kennen de lokalen te behouden totdat cUe 
vergoeding volledig afbetaald zou zijn, 
zonder enig huurgeld verschulcligd te zijn; 
dat clie tegeneis afgewezen werd om re
den clat op het ogenblik dat hij ingesteld 
werd, de vordering ter verkrijging van de 
uitwinningsvergoecling verjaard zou ge
weest zijn ; 

Overwegende dat artikel 28 van be
doelde afdeling van het Burgerlijk Wet-

' boek op een jaar cle termijn vaststelt bin
nen dewelke de vordering ter verkrijging 
van cle uitwinningsvergoecling moet inge
steld worden en bepaalt dat het aanvangs
punt van die termijn het feit is dat aan
leiding gaf tot de vordering ; 

Dat om de vorclering van aanleg·ster ver
jaard te verklaren, het bestreden vonnis 
beslist dat het feit, welk in onderhavig 
geval aanleiding gaf tot de vordering, de 
afwijzing door verweerster is van de 
vraag tot hernieuwing, dat het recht op 
de door artikel 16, IV, voorziene vergoe
ding cc ontstaan is door en tegelijkertijd 
met die afwijzing >> en dat cle vordering 
ter verkrijging van cUe vergoeding cc dus 
ook toen ontstaan is en vanaf toen mocht 
ingesteld worclen ll ; 

Overwegende dat artikel 16, IV, het 
recht op, de vastgestelde vergoeding aan 
de huurder tegen wie het goed werd uit
gewonnen toekent in verband met de nit
whining die het gevolg is van het verzet 
van de verhuurder tegen de hernieuwing 
van de huurovereenkomst; 

Dat aldus het recht op die vergoeding 
in principe bestaat van het ogenblik af dat 
de afwijzing in de door de wet bepaalde 
vormen en voorwaarden wordt uitgedrukt; 

Overwegende nochtans dat de huurder 
in rechte de. veroordeling tot betaling van 
die vergoeding niet vermag te vorderen 
v66rdat het feit van de uitwinning, 
grondslag van de schuld tot vergoeding, 
voltrokken is, noch derhalve, v66r het ver
strijken van de termijn van ingebruikne
ming in uitvoering van de huurovereen
komst waarvan de huurder de hernieu
wing wilde bekomen; 

Overwegende dat wanneer de verhuur
der zich tegen de hernieuwing van de 
huurovereenkomst heeft verzet en dat hij, 
wegens die weigering, tot betaling van een 
uitwinningsvergoeding gehouden is, de 
storting ervan aan de huurder als voor
waarde door de wet gesteld is opdat deze 
huurder zou verplicht worden het ver
huurde goed te verlaten; clat het dus aan 
huurder niet kan toekomen een vordering 
tot verkrijging van cUe vergoeding in te 
stellen zolang de uitwinning niet voltrok
ken is; 

Waaruit volgt dat, door te beslissen zo
als het heeft gedaan, het vonnis de in het 
middel aangeduide bepalingen .van de wet 
van 30 april 1951 heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
vonnis in zover het uitspraak heeft ge
daan ~ver de teg·eneis van aanlegster en 
deze tot de kosten heeft veroordeeld ; be
veelt clat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerclers tot cle kosten, verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht-
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bank van eerste aanleg te Hasselt, zete
lende in hoger beroep. 

22 februari 1957. - 1° kamer. - VoO'I"
:sitter, de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1", H. van Beirs. 
- Gelijlcluidende concl?tsie, H. Roger 
Janssens de Bistboven, eerste advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Ansiaux en 
Simont. 

l" KAMER. - 22 februari 1957 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
BESLISSING GESTEUND OP DE INTERPRETATIE 
VAN EEN BRIE~'. - lN'l'ERPRE'l'ATIE DOOR HE'l" 
ARREST AFGELEID UIT ELEMEN'l'EN DIE RET 
VERDUIDEI,IJKT. -DE RECHTER NIET ER TOE 
GEHOUDEN TE ANTWOORDEN OP ELKEEN DER 
ARGUMEN'l'EN WELKE l'OT S'l'AVING VAN EEN 
ER VAN AFWIJKENDE INTEC!PRE'l'ATIE WERDEN 
UITEE:-IGEZE'l'. 

Het arrest dat uit de clementon, welke 
de tussen partijen bestaande handelsbe
trekkingen lcenschetsen, de draagwijdte 
ajteidt, die het aan een brief toe
sohrijft, antwoordt hie1·door 011 de oon
ol7tsies steunende op een er van afwij
kende interpretatie van dat stulc; om 
regelrnatig met redenen omlcleed .te zijn 
moet het niet op ellceen van de tot sta
ving van die intervretatie 7titeengezette 
arg7tmenten antwoorden (1). 

(VENNOO'l'SCHAP VAN ENGELS RECHT CC DAVID IM
PORT C0 PTY L'l'D., '1'. N. V. SOCIETE COMMER
OIALE DE L'ESCAU'l'.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, gewezen op 31 maart 1954 door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het niiddel, afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat bet bestreden arrest de tegeneis 
van verweerster heeft aanvaard om re
den dat partijen zouden o-vereengekomen 
zijn de schuldvordering van verweerster 
in Belgische franken om te zetten aan de 
oude koers van het pond sterling (1 £ = 
176,30 B. fr.), daar verweerster het aan
bod gedaan door aanlegster, van het ak
koord nopens de wisselkoers te onderwer.
pen aan een voorwaarde betreffende de 
betaling van cc overprijzen l>, aanvaard 
had, dan wanneer, zoals aanlegster 

(1) Verbr., 6 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 974). 

staande hield in haar besluiten, zij, door 
haar brief van 1 september 1949, door de 
rechter over de grond beschouwd als een 
aanbod, haar akkoord nopens de bepaling 
van. de koers der omzetting onderworpen 
had aan twee voorwaarden : een beves
tiging wat betreft de overprijzen (cc con
firmation 1> cc as to overprices>>) en een 
bevredigende uitleg wat betreft de datum 
van inscheping der koopwaar (cc satisfac
tory explanation as regards the shipping 
time l>), waaruit volgt dat, door na te la
ten te beslissen over het bestaan of het 
niet bestaan van de tweede der voorwaar
den, het bestreden arrest niet met genoeg
zame beweegredenen de verwerping van 
het verweer, voorgesteid in regelmatig ge
nomen besluiten, gerechtvaardigd heeft : 

Overwegende dat, om aanlegster te ver
oordelen tot betaling aan verweerster van 
het verschil tussen het bedrag van de 
schuldvordering die het yoorwerp uit
maakt van de door verweerster ingestelde 
tegeneis en het beloop van de schuldvor
deringen waarvan aanlegster de terugbe
taling vorderde, het bestreden arrest be
slist dat die partij erin toegestemd ~had 
de last op zich te nemen van het verschil 
van wisselkoers voortvloeiend uit de 
waardevermindering van het Engels pond 
ten opzichte van de Belgische frank, voor
gekomen ten tijde van de betaling in En
gelse ponden van koopwaren door gemelde 
verweerster geleverd in uitvoering van 
een bestelling nr 042 van 6 juni 19±9; 

Overwegende dat het arrest zulkdanige 
verbintenis vanwege aanlegster afieidt 
uit een door deze aan verweerster op 
1 september 1949 toegezonden brief, brief 
waarin de rechter in hoger beroep, die het 
geheel van de elementen in acht neemt 
welke de handelsbetrekkingen tussen par
tijen kenmerken, het aanbod vindt de prijs 
van hogergemelde levering in Belgische 
frank te betalen volgens de vorige wissel
koers van het Engels pond (£ st. 1 = 
176,30 B. fr.) zodra de door verweerster 
aan te gane verbintenis om aan aanlegster 
het bedrag van cc overprijzen ll op andere 
leveringen te betalen zou ontvangen wor
den; dat het arrest vaststelt dat de ver
bintenis werkelijk werd aangegaan deze 
cc overprijzen 1> te betalen, zijnde het ver
scbil tussen de prijzen waarvoor aanleg
ster, als tussenpersoon, de verkopen had 
gesloten en de prijzen waarvoor zij ge
machtigd was te verkopen, verschil welk 
precies een deel uitmaakt van de schuld
vorderingen waarvan aanlegster, door 
lmar hoofdvordering de terugbetaling 
vorderde; 

Overwegende dat het middel tegen het 
bestreden arrest het bezwaar niet oppert 
de tussen partijen getroffen akkoorden ver
keerdelijk te hebben gei:nterpreteerd, maar 
hierop gegrond is dat de verwerping van 
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een regelmatig aangevoerd verweermiddel 
niet gemotiveerd zou zijn; 

Overwegende dat, in haar conclusies 
v66r de rechter in hoger beroep, aanleg
ster staande hield dat geen verbintenis 
ooit door haar werd aangegaan verweer
ster te vergoeden wat het verschil van 
wisselkoers aangaat in verband met de 
betaling van de bestelling nr 042 van 
6 juin 1949; 

Dat tot staving van die stelling, zij 
verscheidene beschouwingen inriep en na
melijk betwistte dat de brief van 1 sep
tember 1949 de zin zou hebben welke ver
weerster hem verleende; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
interpretatie van die brief, door zich te 
beroepen op de bewoordingen ervan, aan
legster aanvoerde dat tot antwoord op de 
aandrang van verweerster om de bestelling 
nr 042 in Belgische frank te betalen, zij 
zich ertoe beperkt had haar te, kennen te 
geven dat zij de kwestie in beschouwing 
zou nemen en daarenboven te bepalen dat 
zij die gebeurlijke overweging aan twee 
voorwaarden onderwierp, te weten : a) de 
toestemming van verweerster haar de 
« overprijzen JJ te betalen, b) bevredigende 1 

uitleg wat betreft cle datum van insche
ping van de koopwaren; 

Dat aanlegster beweerde dat die tweede 
voorwaarde niet vervuld werd en in dit 
feit een bevestiging ervan vond dat zij 
geen reclen had gehad << de kwestie van de 
wisselkoers verder in overweging te ne
men JJ; dat zij naderhand bepaalcle dat 
het precies om reden <<de laattijdige, on
volleclige en gebrekkige levering JJ was dat 
zij ge(m haast had een beslissiug te nemen 
aangaancle de vergoeding voor verancle
ring van wisselkoers ; 

Overwegencle dat aklus blijkt dat het 
ontbreken van die tweede voorwaarcle 
waarvan cle beweercle belofte de kwestie 
van wisselkoers in overweging te nemen 
afhing, slechts ingeroepen was om de 
zin te rechtvaarcligen welke aanlegster 
trachtte te cloen toekennen aan de inhoud 
van de brief van 1 september 1949; 

Overwegende dat, cloor nit verschei
dene elementen de draagwijclte clie het 
aan clit schrijven toekent af te leiden, 
het bestreclen arrest hiercloor het micldel 
beantwoorcl heeft welk steunt op de inter
pretatie van het bescheicl dat overgelegcl 
wercl als bewijselement van de tussen 
partijen gesloten overeenkomsten; dat de 
rechter over de groncl niet gehouden was 
te antwoorclen op elkeen van cle argu
menten welke tot staving van clit ver
weermiclclel werclen uiteengezet ; 

Dat, derhalve, het middel niet kan in
gewilligd worden ; 

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

22 februari 1957. - 1" kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemencl voorzitter.- Ve1·slaggever, H. van 
Beirs. Gelijlcl~tidemle conclttsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Van 
Ryn en Demeur. 

2" KAMER.- 25 fehruari 1957 

1° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - VERKOOP 
MET PREMIES. - ZAKEN NIET ALS PREMIES 
RESCHOUWD. - VOORWERPEN EN DIENSTEN 
DIE EEN ZUIVER PURLICITEITSKARAKTER 
HERREN EN HOEGENAAMD GEEN HANDELSW AARDE 
VERTEGENWOORDIGEN.- BETEKENIS VAN DEZE 
LAA'l'STE WOORDEN. 

2° EET- EN KOOPW AREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - VERKOOP 
MET PREUIES. - AANROD DOOR EEN UITGE
VER GEDAAN AAN DE KOI'ERS VAN ZIJN DAGRLA
DEN, OMTRENT EEN KOSTELOZE VERZEKERING 
TEGEN ONGEVALLEN. - LOU'l'ER PERSOON
LIJKE VERZEKERING DIE UITSLUITEND PURLI
CI1'AIRE DOELEINDEN NASTREEFT. - .GEEN 
UISDRIJF. 

1 o In artilcel 2 van het koninklijk besl~tit 
w· 154 van 18 maart 1935, ·waarbij het 
Tconinklijk besl~!it n 1' 61 van 13 jamtaTi 
1935 gewijzigd werd, oveTeenlcomstig 
wellc a,-tikel n·iet als premies worden 
bescho~twd de gegeven voorwerpen en 
verstTelcte diensten die een zuiveT pu
bliciteUs7ca1·akter hebben en die hoege
naamd geen handelswaarde vertegen
woordigen, doelt het woord << handels
waa,-de JJ op een voordeel dat het voor
werp van een handelsveTricht-ing lean 
~titmalcen (1). 

2o Krachtens Mtikel 2 van het koninklijk 
besluit nr 154 van 18 maaTt 1935 is er 
geen overt,-eding van artikel 1 van het 
Tconinlclijk beslttit nr 61 van 13 jamtari 
1935, hondende bepe,-king en reglemen
tering van de verlcoop met premies, van 
wege de t/.itgever die aan cle leapers· van 
zijn clagbladen een lcosteloze verzelce
Ting tegen cle ongevallen aanbieclt, wellce 
verzelcering lonter persoonl'ijlc is en ~tit
slttitencl publicitaire doeleinden na
streeft. 

(1) Verbr.~ 18 februari 1957 (swpnL, blz. 478, 
met de nota; Bull. en PAsrc., 1957, I, 723, met 
de nota). 
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· (PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, N. V. « LES 
EDI'l'EURS DU PA'l'RIOTE ILLUSTRE >> EN ANDE
REN, T. DE SMAELE EN SCHOOLMEESTERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
a1;rest, op 30 mei 1956 gewe.zen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de voorziening van het openbaar 
ministerie : 

Overwegende da t geen mid del aange
voerd wordt; 

Over de voorzieningen van de burger
lijke partijen : 

a) In zover gericht tegen de beslissing 
gewezen over de publieke vordering : 

Overwegende dat de burgerlijke par
tijen tot de kosten van de publieke vor
dering niet veroordeeld zijnde geweest, 
de voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

b) In zover gericht tegen de beslissing 
over de burgerlijke vorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van het konink
lijk besluit n" 154 van 18 maart 1935 hou
dende wijziging van het koninklijk be
sluit nr 61 van 13 januari 1935, houdende 
beperkingen en reglementering van de 
verkoop met premie, 1 en 5 van gezegd 
koninklijk besluit ur 61, 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest na in· 
feite vastgesteld te hebben dat de eerste 
twee verweerders, uitgevers van geillus
treerde weekbladen, aan de << trouwe le
zers » van deze tijdschriften een koste
loze verzekering tegen ongevallen aange
boden en toegekend hadden, en na in 
rechte beslist te hebben dat de toegekende 
polissen een « dienst >> en bijgevolg een 
premie, uitmaakten in de zin van het ko
ninklijk besluit van 13 januari 1935, ver
weerders vrijgesproken heeft van de be
tichting van in overtreding met de arti
kelen 1 en 5 van yom·meld koninklijk 
besluit, een premie aangeboden te hebben, 
- en verklaard heeft dat het hof van 
beroep onbevoegd was om kennis te ne
men van de eis van eiseressen, in hun 
hoedanigheid van burgerlijke partijen, -
om reden dat de kwestieuze polissen «tot 
de persoon van de trouwe afnemers van 
het weekblad beperkt zijn en er onafge
scheiden aan verbonden zijn, en· dat zij 
voor verdere verhandeling niet vatbaar 
zijn >>, dat zij dus geen handelswaarde 
hebben, dat de handelswaarde met het 
handelsbelang niet moet worden verwarcl, 
dat « het stelsel van kosteloze ongeval
lenverzekeringen uitsluitend publicitaire 
doeleinclen nastreeft », en dat bij gevolg 
deze polissen « in het uitzoncleringsgeval 
voorzien bij artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 18 maart 1935 begrepen wor
den», dan wanneer noch het koninklijk 

besluit van 13 januari 1935, dat het pre
mienstelsel heeft willen- « uitroeien >> noch 
het koninklijk besluit van 18 maart 1935, 
waarbij in zeer restrictieve bewoordingen, 
een uitzonderingsgeval bepaald wordt, 
beschikt hebben dat een verstrekte dienst 
die tot de persoon van de begunstigde be
perkt is en voor verdere verhandeling 
niet vatbaar is geen verboden premie zou 
uitmaken, clan wanneer de premie een , 
handelswaarde vertegenwoordigt telkens 
als, zoals in castt cloor het bestreclen ar
rest vastgesteld werd, zij « een waardevol 
voordeel van de afnemer toewijst », en 
ook telkens als zij voor de verkoper een 
handelsbelang vertegenwoordigt van zulke 
omvang, dat, zoals ook door het bestreclen 
arrest vastgesteld wercl, « de intrekking 
van het kostelo.ze verzekeringstelsel een 
onafzienbare schade (in hoofcle van de 
verkoper) met zich zou slepen », dan wan
neer het alleszins intrinsiek tegenstrijdig 
is enerzijcls aan te nemen dat het toeken
nen van verzekeringspolissen een buiten
gewoon hanclelsbelarig voor de verkoper 
en tevens een waardevol voordeel voor de 
aankoper vertegenwoordigt en anderzijds 
te beslissen clat deze polissen geen han
delswaarcle vertegenwoordigen, dan wan
neer het bestreden arrest bijgevolg niet 
wettelijk gemotiveerd is : 

Over de eerste twee onderdelen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een onderscheicl maakt tussen het begrip 
« handelswaarde >> en het begrip « han
delsbelang >> en dat het er op wijst dat 
een voordeel, voorwerp of dienst, alhoe
wel met een handelsbelang voor de ver
koper of voo'r de begunstigde kan hebben, 
van handelswaarcle ontbloot is zo het voor 
ruil of verdere verhandeling niet vatbaar 
is; 

Overwegende dat de wet het begrip 
« handelswaarde », niet bepaalt; dat deze 
uitdrukking clerhalve in haar gewone be
tekenis client begrepen en · een voordeel 
welke het voorwerp van een handelsver
richting kan uitmaken veronderstelt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de kosteloze verzekering tegen de 
ongevallen welke verweerders aan de 
<< trouwe lezers >> van hun dagbladen toe
kennen « tot zijn persoon (van de afne
mer) beperkt is en er onafgescheiden aan 
verbonden is >> ; 

Overwegende, dienvolgens, dat op groncl 
van cleze vasts telling, het arrest heeft 
kunnen beslissen dat het betwist verze
keringstelsel, bij gebrek aan handels
waarde, en vermits het « uitsluitend pu
blicitaire doeleinden nastreeft », in de 
uitzonclering voorzien bij artikel 2 van 
het. koninklijk besluit van 18 maart 1935 
diende begrepen en als « premie >> niet 
diencle beschouwd; 

Dat zodoende, het arrest geen beper-
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king welke de wet niet voorziet aan de 
in het middel ingeroepen wetsbepalingen 
heeft toegevoegd en bedoelde wetsbepa
lingen niet heeft geschonden; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel in rechte falen; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat, waar het bestreden 
arrest beslist, zoals hierboven uiteenge
zet, dat de « handelswaarde JJ zich met 
het cc handelsbelang JJ niet vereenzelvigt, 
het niet tegenstrijdig is te beslissen, ener
zijds, dat het toekennen van verzeke
ringspolissen een buitengewoon handels
belang voor de verkoper en tevens een 
waardevol voordeel voor de aankoper ver
tegenwoordigt, en, anderzijds, dat deze 
polissen geen handelswaarde vertegen
woordigen; 

Dat het derde onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende, wat de beslissing over de 
publieke vordering betreft, dat de sub
stantHHe of op straf van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt elke burgerlijke par
tij tot de kosten van haar eigen voorzie
ning, laat de kosten van de voorziening· 
van het openbaar ministerie ten laste van 
de Staat. 

25 februari'1957.- 2" kamer. ~ Voor
zitte1·, H. Huybrechts, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gilmet. - Gelijklnidenae concl1tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste 
advocaat-generaal. - PleiteT, H. Struye. 

2e KAMER. - 25 februari 1957 

MILITIE. - UI1'S1'EL EN VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND. - KoSTWINNER. 
- NIET VEREIS'l' DA'l' DE DIENS'l'PLICHTIGE DE 
ENIGE :KOSTWINNER ZIJ. 

De dienstplichtige die de kostwinner van 
z·ijn vacler en moefleT of van een van 
beiden is heett recht op 1titstel lcrach
tens aTtikel 10, paragraaf 2, 1°, van ae 
wet van 15 j1mi 1951; ae wet vereist 
niet clat hij hnn en·ige kostwinneT 
zij (1). 

(VETS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 

(1) V erbr., 4 mei 1953 (Arr. Ve,·b,·., 1953, 
biz. 599: Bull. en PASIC., 1953, I, 677). 

beslissing, op 24 october 1956 door de hoge. 
militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 10, paragraaf 2, 1°, 
van de dienstplichtwet van 15 juni 1951, 
doordat de bestreden beslissing de aan
vraag om gewoon uitstel heeft afgewezen 
op de grond clat aanlegger, die gehuwd is, 
op gelijke voet client gesteld, wat het 
kostwinnerschap betreft, met zijn oudere 
broeders, die insgelijks gehuwd zijn, en 
clienvolgens niet als de enige en onont
beerli.ike steun van zijn moeder-weduwe 
kan beschouwd worden, dan wanneer de 
wet niet vereist dat de dienstplichtige de 
enige kostwinner zij : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, cle door de eerste rechters ingeroe
pen gronden overnemend, de beslissing 
heeft bevestigd van de militieraad van de 
provincie Antwerpen van 29 juni 1956 
waarbij werd afgewezen de aanvraag om 
uitstel van de dien..o;;tplichtige door de en
kele vaststelling dat aanlegger cc op ge
li,ike voet gesteld wordt met zi.in oudere . 
broeders, wat het kostwinnerschap be
treft, en dienvolgens niet als de onont
beerli,ike en enige familiesteun kan be
schouwd worden JJ; 

Overwegende dat artikel 10, para
graaf 2, 1 o, hetwelk in het middel wordt 
ingeroepen, bepaalt dat recht heeft op 
het uitstel, op andere voorwaarden welke 
het omschrijft, hij die de kostwinner 
is onder meer van zijn vader en moeder 
of van een van beiden; dat de wet niet 
vereist dat de dienstplichtige bovendien 
de enige kostwinner zij van deze perso
nen; dat derhalve de bestreden beslissing, 
door de gronden van de militieraad over 
te nemen, de in het middel aangeduide 
wetsbepaling heeft geschonden; 

Om die redenen, verbreekt. de bestreden 
beslissing; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
k~~Jt van de vernietigde beslissing; ver
WlJSt cle zaak naar de hoge militieraad 
anders samengesteld. ' 

2,') februari 1957. - 2° kamer. - v'oor
zUte1·, H. Huybrechts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever 
H. Gilmet. - Gelijkl1tiflende concl1tsie' 
H. Roger .Janssens de Bisthoven, eerst~ 
aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 februari 1957 

1° YERKEER.- VLUCHTMISDRIJF.- VER
BEURDVERE:LARING. - ARTIKELEN 42 EN 43 
VAN RET STRAFWETBOEE: NIET VAN TOEPAS
SING. 
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2o DRONKENSOHAP. PERSOON IN 
STAAT VAN DRONKENSCHAP DIE IN EEN OPEN
BARE PLAATS EEN VOER'l'UIG BESTUURT. -
0NTZETTING VAN HET RECH'r OM TE BESTU
REN. - 0NTZET'riNG BEPERKT TOT HE'!' BE
STUREN VAN EEN VOERTUIG. - 0NWETTELIJK

HEID. 

1 o De bepaUngen van het Strafwetboek 
met betrelclcing tot de verbeu1·dvedcla
ring zijn niet toepasselijlc op het vlucht
misdrijf omschreven door a·rtUcel 2bis 
'L'an de wet van 1 attgustus 1899, gewij
zigd bij de wet van 1 attgttstus 1924, 
houdende herziening der wetgeving en 
der reglementen otJ ·de politic van het 
vervoer (1). 

2o De rechter, die de betichte veroordeel.t, 
wellce, in staat van dronlcenschap, ~n 
een openbare plaats een voertu.ig be
stttttrd heeft, is er toe gehottden hem te 
ontzetten van het recht om een voertuig 
of een lttchtschip te besttwen of een rij
dier te geleiden; hij vermag niet de ont
zetting te beperlcen tot het besturen van 
een voertwig (2). (Besluitwet van 14 no
vember 1939, art. 10). · 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK, 
'l'. DEWAELE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 november 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 42 en 43 van het 
Strafwetboek, doordat het bestreden von
nis beslist dat het autovoertuig van ver
weerder niet kan beschouwd worden als 
hebbend gediend om het vluchtmisdrijf, 
wegens hetwelk hij veroordeeld wordt, te 
plegen, vermits dit misdrijf in een ver
zuim bestaat en een verzuim niet uitge
voerd wordt door gebruik te maken van 
een zaak, een voorwerp of tuig en dien
tengevolge weigert de verbeurdverklaring 
van het voertuig uit te spreken dan wan
neer het vluchtmisdrijf bestaat in een 
vrijwillige en opzettelijke daad, die kan 
gepleegd worden door middel of met be
hulp van een voertuig en dan wanneer 
ten aanzien van het vluchtmisdrijf de al
gemene regelen van de artikelen 42 en 43 
van het Strafwetboek gelden en de bij-

(1) Zie nog verbr ., 25 februari 1957 (Bull. en 
PAsrc., 1957, I, 759) alsook verbr., 14 januari 
1957 (supra, biz. 344; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 544). 

(2) Verbr., 24 januari 1955 (A1'1'.' Ye1'b1·., 
1:955, biz. 405; Bull. en PAsiC., 1955, I, 543) 
en 28 maart 1955 (Bull. en PAsrc., 19-55, I, 

zondere verbeurdverklaring dient uitge
sproken te worden : 

Overwegende dat, door te bepalen dat 
het eerste alinea van artikel 43 van het 
Strafwetboek niet toepasselijk is op de 
overtredingen van de politieverordeningen 
betreffende het verkeer, de wet van 1 au
gustus 1899 een algemene grondregel heeft 
ing·evoerd naar dewelke, bij afwijking 
van artikel 100 van het Strafwetboek, om 
het even welke verplichtende toepassing 
van verbeurdverklaring in zake verkeers
misdr;ijven werd uitgesloten; 

Overwegende dat, indien de wet van 
1 augustus 1924, houdende wijziging en 
aanvulling van de wet van 1 augustus 
1899, welke twee onderscheidene misdrij
ven instelt, het ene tot bestraffing van de 
bestuurder die, wetende dat zijn voertuig 
een ongeval heeft veroorzaakt, de vlucht 
neemt om zich aan de nodige vaststellin
gen te onttrekken, het tweede tot beteu
geling van de handeling van de bestuur
der, die, spijts een opgelopen vervallen
verklaring van het recht een voertuig te 
besturen, een voertuig bestuurt, tot be
straffing van het tweede misdrijf een fa
cultatieve straf van verbeurdverklaring 
voorziet, uit de voorbereidende werk
zaamheden, en namelijk uit het verslag 
van de commissie van de Senaat, blijkt 
dat deze straf werd ingevoerd met bedoe
ling de bestraffing van dit tweede mis
drijf aileen te verscherpen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
waar de wetgever zich heeft onthouden 
tot beteugeling van het feit de vlucht te 
nemen hetwelk hij door dezelfde wet tot 
een misdrijf maakt, eveneens de straf 
van verbeurdverklaring te voorzien, hij 
bedoeld heeft omtrent dit misdrijf niet 
af te wijken van de algemene grondregel 
van niet toepasselijkheid van de straf 
van verplichtende verbeurdverklaring in 
zake verkeersmisdrijven; 

Overwegende dienvolgens dat de bestre
den beslissing, welke ook de waarde van 
haar motieven zij, wettelijk gerechtvaar
digd is; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het middel van ambtswege, afge

leid uit de schending van de artikelen 3 
en 10 van de besluitwet van 14 november 
1939, doordat het bestreden vonnis, na 
verweerder veroordeeld te hebben wegens 
de telastlegging a om bevonden te zijn 
geweest in staat van dronkenschap, een 
voertuig besturende of een rijdier gelei-

837); omtrent het woord « voertuig >> in de 
wet van 1 augustus 1924 en in de besluit
wet van 14 november 1939, raadpl. vm·br., 
14 juli 1952 (A1"1'. Ye.·b1·., 1952, biz. 661; 
B·ull. en PAsrc., 1952, I, 750). en 23 november 
1953 (A17', Ye1·b•·., 1954, biz. 196; Bull. en 
PASIC., 1954, I, 227). 
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dende of een andere bezigheid venichten
de welke voorzichtigheid of bijzondere 
voorzorgen vereist, ten einde gevaar te 
vermijden voor hemzelf of voor anderen, 
hem ontzet van het recht welkdanig voer
tuig te besturen gedurende een termijn 
van vijftien dagen : 

Overwegende dat verweerder benevens 
een misdrijf op de Wegcode (telastleg
ging A) vervolgd werd weg·ens vlucht
misdrijf (telastlegging B) en het besturen 
van een voertuig in staat van clronken
schap (telastlegging G) ; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
verweerder, benevens de hoofdstraffen, 
ontzet van het recht welkdanig voertuig 
te besturen geclurende een termijn van 
vijftien dagen; dat de beslissing, alhoe
wel het de inbreuk waarvoor die ontzet
ting uitgesproken werd niet nader be
paalt, ·moet geinterpreteerd worden als 
zijncle uitgesproken wegens de telastleg
ging 0 vermits de straf van ontzetting 
een voertuig te besturen facultatief is in 
geval van veroordeling wegens feiten A 
en B (wet van 1 augustus 1924, art. 3) 
terwijl deze straf een noodzakelijk ge
volg is van de wegens het feit 0 opgelo
pen hoofdstraf (besluitwet van 14 novem
ber 1939, art. 10) ; 

Overwegende dat de rechter, overeen
komstig artikel 10, 3°, van de besluitwet 
van 14 november 1939, weg·ens elke in
brenk op artikel 3 van genoemde besluit
wet, verplichtend de ontzetting van het 
recht om een voertuig of een luchtschip te 
besturen of een rij dier te geleiden moet 
uitspreken voor de duur welke deze wets
bepaling voorziet; 

Overwegencle dat het bestreden vonnis, 
door de ontzetting te beperken tot het 
recht welkclanig voertuig te besturen de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

En overwegende, ten opzichte van de 
telastleggingen A en B, dat de substan
t~ele of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en clat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de telastlegging 0 en over de kos
ten; verwerpt de voorziening voor · het 
overige; zegt dat melding van onderhavig 
arrest zal gedaan worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Recht bank te leper, zete
lencle in hager beroep; veroordeelt ver
weerder tot een derde der kosten, laat de 
overige twee derden ten laste van de 
Staat. 

25 februari ·1957. - 2• kamer. - Vom·
zitter, H. Huybrechts, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijklu.idende concl~tsie, 
H. Roger Janssens de Bisthoven, .eerste 
aclvocaa t-gener aal. 

2• KAMER. - 26 fehruari 1957 

BEL.ASTINGEN EN TAXES. - VER
KEERSBELAS'riNG OP AUTOVOER'l'UIGEN. -BE
LASTING 'I.'OT EEN DERDE VAN HAAR BEDRAG 
VOOR HE'l' GEHELE JAAR VERMINDERD. -
VOORWAARDE VAN DIE VERMINDERING. 

De verkeersbelasting voor de voerhtigen 
die slechts ged~wende ten hoogste ne
gentig dagen per jaar op de openbare 
weg worden gebruilct vao1· het vervoer 
van goederen of enigel'lei voorwerpen, 
wordt tot een derde van haa1· bedrag 
voor het gehele jaar ve1·ntinderd, wan
neer dat beperlct gebntik het noodzalce
lijlc gevolg is van de aard van het voer
tu.ig, ofwel van zijn bestemming of van 
zijn speciale aanwending (1). (Wet van 
10 augustus 1950, art. 5). 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5 en 7 van de wet van 10 augus
tus 1950, houdende wijziging van de ver
keersbelasting op de autovoertuigen, 
doordat het bestreden arrest, zonder te 
betwisten dat het gebruik op de open
bare weg· van onderhavige landbouwtrac
tor met aanhangwagens, in het vlasbe
drijf van aanlegger tot vervoer van stro
vlas aangewend en bestemd, beperkt is 
en de 90 dagen niet overschrijdt, ver
klaart dat dit gebruik niet noodzakelijk 
beperkt is, daar « bedoelde rijtuigen geen 
speciale kenmerken vertonen welke nood
zakelijkerwijze slechts een beperkt ge
bruik ervan zouden toelaten JJ en « dat uit 
de memorie van toelichting der wet van 

(1) Dat bet beperkt gebruik dient te blijken 
uit objectieve omstandigheden, welke uiter
aard een meer uitgebreid gebruik moeten uit
sluiten, zie hieromtrent verbr., 18 september 
1956 (Bull. en PASIC., 1957, I, 16). 
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10 augustus 1950 blijkt dat de wetgever 
de door gezegd artikel 5 voorziene vermin
dering onderworpen heeft aan de voor
waarde dat het rijtuig zekere kenmerken 
zou vertonen, welke noodzakelijkerwijze 
slechts een beperkt gebruik ervan toela
ten ll, dan wanneer, artikel 5 van de wet 
van 10 augustus 1950 niet aileen gewaagt 
van de speciale « aard ll, maar ook van 
de cc bestemming of speciale aanwending ll, 
en de kenmerken inhaerent aan de bouw 
van het voertuig niet de enige omstandig
heid uitmaken die het gebruik van het 
voertuig noodzakelijkerwijze beperkt, 
maar dat, zoals terzake, het feit dat de 
voertuigen enkel aangewend worden tot 
het vervoer van strovlas of vlaszaad ge
durende de root- en zaaitijd, eveneens 
een cc objectief ll element kan uitmaken 
waaruit een beperkt gebruik noodzake
lijkerwijze voortvloeit : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om te beslissen dat aanlegger geen recht 
heeft op de vermindering van de ver
keersbelasting voorzien bij artikel 5 van 
de wet van 10 augustus 1950 (artikel 14 
van de samengeschakelde wetten op de 
verkeersbelasting) voor de rijtuigen 
waarvan het gebruik beperkt is, steunt 
op de beweegredenen : 1 o dat het gaat om 
een tractor en aanhangwagens die naar 
de bewering van aanlegger gebruikt wor
den voor vervoer van vlas; dat aanlegger 
er op wijst dat het vlasbedrijf een sei
zoenbedrijf is; 2° dat bedoelde rijtuigen 
nochtans geen bijzondere kenmerken ver
tonen welk noodzakelijkerwijze slechts 
een beperkt gebruik ervan toelaten en dat 
zulks niet blijkt nit de catalogus en nit 
de factum· voorgelegd door aanlegger; 

Overwegende dat het arrest door deze 
beweegredenen enkel wijst op de cc aard ll 
van de rijtuigen om te beslissen of het ge
bruik ervan niet noodzakelijk beperkt is, 
maar zonder ook te onderzoeken - zoals 
nochtans de besluiten van aanlegger het 
hof van beroep verzochten het te doen -
of het beperkt gebruik niet noodzakelijk 
het gevolg is van hun cc bestemming of 
speciale aanwending ll; 

Dat het aldus aan artikel 5 van de wet 
van 10 augustus 1950 een beperkte en on
volledige draagwijdte heeft gegeven en 
dat het zijn beslissing niet gerechtvaar
digd heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memories tot wederantwoord 
welke aanlegger niet mocht neerleggen 
vermits verweerder geen grond van niet
ontvankelijkheid opgeworpen had, ver
breekt de )Jestreden beslissing; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal ge
daan worden op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerdeJ' 

tot de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Luik, 

26 februari 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. de Clippele, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlclttidende conclttsie, H. F. Dnmon, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

2e KAMER.- 26 februari 1957 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - ZA'KEN VAN RECH'l'S'fREEK
SE IJELAS1'INGEN. - 00NCLUSIES VAN DE IJE
LAS1'INGSCHULDIGE. - NIE'.r MEER 'fER ZAKE 
DIENEND WEGENS EEN VAS'l'S'fELLlNG VAN DE 
FEITENRECH1'ER. - DE RECHTER NIE1' GE
HOUDEN ER OP 1'E AN'.rWOORDEN. 

Wanneer de belastingschuldige in zt}n 
conclttsies inroept dat het in de belast
ba1·e grondslag begrepen bedrag van de 
meerwaa1·den van een tot het bedrijf 
aangewend onroerend goed ttit dat be
drag dient gesloten te wo1·den, omdat 
ttit feitelijke elementen blijlct dat die 
meerwaarden niet bestaan, dient het 
hot van beroep die conclusies niet te 
beantwoorden, wanneer het vaststelt dat 
de belastingschnld·ige zijn instemming 
heett gegeven tot het opnemen van dat 
bedrag in de· belastbare bestanddelen 
- instemming dat noch doo1· bedrog, 
noch door dwaling, noch door dwaitg 
werd. aangetast - en daantit ajleidt dat 
de gevraagde vermindering niet lean 
toegestaan worden (1) . 

(N. V. CLOI'ERSHOES, 'f. BELGISCHE STAAT, 
MINISTEH VAN FINANCIEN.) 

AHRES1'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 juni 1956 gewezen .door het 
Hof :van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest verzuimd 
heeft de door de aanlegster regelrnatig ge
nomen conclnsies te beantwoorden waarin 
deze liet gelden dat, zelfs indien bewuste 
taxa tie op artikel 27, paragraaf 2, 4°, der 
samengeschakelde wetten berustte - zoals 
verweerder het in zijn conclusies had 
beweerd en het hof in bewust arrest dan 

(1) Raadpl. verbr ., 28 september 1954 en 
15 februari 1955 (A1'1'. Yerb!-., 1955, blz. 36 
en 494; Bull. en PASIC., 1955, I, 52 en 645). 
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oak heeft aangenomen - en zelfs inclien 
'de meerwaarde van het huis aldus in prin
ciep voor het vaststellen van de belastbare 
inkomsten, in aanmerking moest komen, 
deze meerwaarde, ten deze, niet onder
hevig was aan taxatie omdat zij in de 
loop van hetzelfde boekjaar vernietigd 
was geworden cloor een verlies gelijk aan 
de gedane uitgaven en cc deze uitgaven in 
feite tot niets hebben gediend; dat inder
daad de maatschappij Milei onder sekwes
ter werd geplaatst en dat er aan de ver
lmring een einde werd gestekl; dat het ge
bouw leclig is gebleven tot aan de verdere 
verkoping; clat om die redenen clus, de 
moeilijkheden met het sekwester en de 
ondergang van de zaak Milei, de werken 
geclurencle het clienstjaar werden stopge
zet en niet volledig waren; clat ver van 
een verbetering of een winst voor beroep
ster te vertegenwoordigen, zij een minder
waarde van het gebouw hebben veroor
zaakt, daar door het stopzetten cler wer
ken het uitzicht van het gebouw dat was 
van een verlaten werf; clat clit verlies 
overigens zich gedurencle het dienstjaar 
zelf heeft voorgeclaan 11 : 

Overwegende clat, om de meerwaarde, 
uit de in het middel bedoelde verbouwings
werken voortspruitende en door bet be
beer aangeslagen op grand van artikel 27, 
paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde 
wetten op 300.000 frank te bepalen, het 
hof van beroep op de uitdrukkelijke in
stemming steunt die cloor de afgevaar
digde beheercler van de vennootschap Olo
vershoes (aanlegster) over clit bedrag ge
geven werd, instemming waarvan het be
streclen arrest verklaart clat zij niet door 
beclrog, dwaling of clwang wercl aange
tast; 

Overwegende dat ten gevolge van die 
vaststelling van het arrest, de cloor het 
micldel ingeroepen conclusies zoncler be
lang geworden waren en dat zij clerhalve 
niet meer dienden te worden beantwoord ; 

Dat het micldel bijgevolg feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 26, paragraaf 1, 
alinea 1, 26, paragraaf 2, 4°, 27, para
graaf 2, 4°, 32, paragraaf 1, alinea 2, van 
cle samengeschakelde wetten betreffende 
cle inkomstenbelastingen, doordat het hof 
alleen als verliezen aftrekbaar van de 
inkomsten. aanziet de verliezen die zich 
veropenbaren door cle verkoopprijs van 
een onroerencl' goed, clan wanneer verlie
zen zich kunnen veropenbaren door andere 
omstandigheden zoals cleze aangecluicl in 
cle couclusies van aanlegster, minstens 
cloordat, bij schending van artikel 97 van 
cle Grondwet en van de bovenvermelde 
wetsbepaling, het hof in zijn arrest niet 
verduidelijkt heeft of, naar zijn oordeel, 

een verlies d:it zich niet veropenbaart 
door de verkoping van een onroerend 
goecl, niet aftrekbaar is van het inkomen 
vail de belastingplichtige, ofwel of in ·feite 
de belastingplichtige het bewijs niet had 
geleverd dat het werkelijk verlies zich ge
durencle het belastbaar clienstjaar had 
voorgedaan : 

Wat beide onderdelen betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geenszins het principe stelt als zouden 
alleen de bedrijfsverliezen clie zich door 
de verkoopprijs van een onroerend goed 
veropenbaren als verliezen aftrekbaar 
zijn van de inkomsten; 

Dat het er enkel op wijst · dat de om
standigheid dat de verkoopprijs van het 
kwestieus onroerend g·oed in 1948-1949 
mincler is geweest dan de aankoopwaarde, 
vermeerderd met de verbouwingswerken 
en verminclerd met de afschrijvingen, 
een verlies uitmaakt dat zonder invloed 
is geweest op het bedrijfsresultaat van het 
dienstjaar 1946, het enige dat aanleicling 
geeft tot de betwisting ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aldus geenszins oncluidelijk is, doch erop 
steunt dat het bewijs niet geleverd werd 
van het voorhanden zijn van het voorge
wende verlies gedurende het besproken 
clienstjaar; 

Dat bijgevolg beide onderdelen van het 
midclel fei telijke grondslag missen ; 

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

26 februari 1957. - 2" kamer. - Vo01'
zitter, H. Vandermeersch, raadsheer waar
nemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluiclencle concMtsie, 
H. F. Duman: - Pleite1·, H. Van Leyn
seele. 

VEREN. KAMERS. - 27 februari 1957 

1° RAAD VAN STATEl.- VORDERING VAN 
DE BELASTINGSCHULDIGE TOT NIETIGVERKLA
RING VAN EEN BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR 
DER DIRECTE BELAS'l'INGEN. - BESLISSING 
GE'l'ROFFEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIREL 61, 
PARAGRAAF 6, ALINEA 2, VAN DE SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOM
STENBELASTINGEll. - RAAD VAN STATE ZONDER 
MACHT OM VAN DIE VORDERING KENNIS 'l'E NE
MEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR- HE'l' HOF VAN BEROEP. - BE
SLISSING VAN DE DIRECTEUR- DER- BELASTINGEN 
DIE EEN ON'l'LAS'l'ING WEIGER'l' OP GROND VAN 
AR-TIKEL 2 VAN DE WET VAN 30 MEl 19!9, 
HE'l'WELK ARTIKEL 61, PARAGRAAF 6, VAN DE 
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SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN AANGEVULD HEEFT, OF 
DIE EEN ONTLASTING VERLEENT WELKE DE BE
LASTINGSCHULDIGE ALS ONYOLDOENDE BE
SCHOUWT. - DE BELASTINGSCHULDIGE DE
SCHIK'l' OVER ,E.EN BEROEP v66R H.ET HOF VAN 
DEROEP. 

1° De Raad van State verlclaa1·t zich wet
telijlc zonder macht om lcennis te nemen 
van een door de belastingsch~tldige in
gediende vordering tot vernietig·in.o van 
een beslissing door de directe~tr der di
i·ecte belastingen getroffen op grand van 
artilcel 2 van de wet van 30 mei 1949, 
hetwellc artilcel 61, paragraat 6, van de 
wetten betreffende de inlcomstenbelas
tingen aangemtld heett, zoals die wetten 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 samengeschalcelcl waren .. 

2° De belastingsch~tldige beschikt over een 
be1·oep v66r het hot van beroep ten aan
zien van de beslissing waa1·bij de direc
tmtr der di1·ecte belastingen geweigerd 
heett, op g1·ond van a1·tilcel 2 van de wet 
van 30 mei 1949, hetwellc artilcel 61, pa
mgraat 6, van de samengeschalcelde 
wetten betreffende, de inlcomstenbelas
tingen aangemtld heett, een ontlasting 
te verlenen van overbelasting voort
vloeiend uit materii3le vergissingen te 
wijten aan een bea1nbte van. de admi
nisti·atie ot het gevolg zijnde van d~tb
bele belasting, ot . een ant lasting ver
leend heett die de belastingsch!tlde als 
onvoldoenrle beschouwt. (Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 66). 

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

ARREST. 

De volgencle concl~tsies we1·clen genornen 
door de heer procu·retw-generaal H ayoit 
de Te1·rnicourt. 

Aanlegger werd, voor het dienstjaar 
1949 (inkomsten van het jaar 1948), i.n de 
bedrijfsbelasting alsook in de nationale 
crisisbelasting aangeslagen op grond van 
zijn eigen aangifte. Ret kohieruittreksel, 
dat die aanslag behelst, draagt als da
tum : 10 februari 1950. 

In 1951 stelde aanlegger vast dat, onder 
de belaste · inkomsten, twee bedragen -
groot 216.718 fr. 25 ~ voorkwamen, welke 
voor de dienstjaren 1946 en 1947 reeds 
aangeslagen waren geweest en dat, bijge
volg, dubbele belasting aanwezig was. 

In october van hetzelfde jaar 1951 vroeg 
hij aan de directeur der directe belastin
gen dat hem op bovengemeld bedrag van 
216.718 fr. 25 outlasting zou worden toe
gestaan. 

Bij een eerste beslissing van 6 januari 
1953 werd het bezwaarschrift van aan
legger afgewezen. 

De directeur stelt vast dat het bezwaar
schrift van aanlegger niet kan aangeno
men worden, daar het meer dan « een jaar 
van de datum af van het aanslagbiljet )) 
(10 februari 1950) werd ingediend. 

Artikel 61, paragraaf 6, der bij besluit 
van 15 januari 19-48 samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen - bepaling die tot 30 april 1955 van 
toepassing was (1) - luidde inderdaad : 
« Gedurende een jaar van de claturn at 
van het aanslagbiljet kan de belasting
plichtige de terugga ve vorderen van de 
overbelasting voortvloeiend nit materi1He 
vergissingen te wijten aan een beambte 
van het bestuur of het gevolg zijnde van 
dttb bele be lasting )) . 

Van die eerste beslissing van de direc
teur der directe belastingen is aanlegger, 
op grond van artikel 66 der voormelde 
samengeschakelde wetten, bij het hof van 
beroep in beroep gekomen. 

De directeur der directe belastingen 
heeft op 6 januari 1953 een tweecle be
slissing gewezen waarvan door aanlegger, 
v66r de Raad van State, de vernietiging 
werd gevorderd. · 

Die beslissing is op de tweede alinea 
van paragraaf 6 van artikel 61 der sa
mengeschakelde wetten gesteund, alinea 
die door artikel 2 van de wet van 30 mei 
1949 bij bovengemelde paragraaf 6 werd 
gevoegd. Die alinea luidde : cc Zelfs na 
het verstrijken van de termijn van be
zwaarschrift verleent de directeur der 
directe belastingen ambtshalve outlasting 
van de overbelastingen die uit een dub
bele belasting voortspruiten of nit mate
riele fouten welke aan een agent van de 
administratie toe te schrijven zijn. Indien 
de belasting reeds betaald werd, wordt 
de terugbetaling ervan bevolen tot het 
verstrijken van een termijn van drie 
jaar, die aanvang neemt op de datum van 
de ontvangst ll. 

De directeur besliste : 

1° Dat een dubbele belasting bestond, 
cc daar, in 1949, in onvoldoende mate re
kening werd gehouden met reeds vroeger 
belaste inkomsten )) ; 

2° Dat de outlasting echter aileen op 
2.751 frank diende bepaald te worden, 
d.w.z. outlasting op een bedrag van 
16.718 fr. inkomsten en niet op 216.718 fr. 

Uit de procedurestukken blijkt dat de 
directeur vastgesteld heeft, enerzijds, dat 
de reeds v·66r 1S49 belaste inkomsten 
216.718 frank beliepen, zoals door aanleg
ger staande gehouden was, ~n, ander-

(1) Wet van 28 maart 1955, artikelen 10, to, 
b, en 15, 3o en 4o. 
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zijds, dat het bestuur, in 1949, ten on
rechte in de aanslag aangenomen had dat 
aanlegger gerechtigd was het bedrag 
(groot 200.000 frank) van een gedeelte van 
een door de militaire rechtsmacht uitge
sproken boete als bedrijfslast te beschou
wen. Ret ging dus om een tweede ver
gissing die, echter, volstrekt onafhanke
lijk was van de eerste. 

Desondanks heeft de directeur alleen 
outlasting toegestaan op het verschi~ tus
sen die twee bedragen (216.718- 200.000), 
d.w.z. dat hij, in werkelijkheid, een com
pensatie heeft tot stand gebracht tussen 
een gedeelte van de outlasting clie moest 
toegestaan worden en het bedrag van een 
aanvullende belasting die in 1949 zou moe
ten gevorderd geweest zijn. 

Bij het bestreden arrest J-teeft de Raad 
van State zich onbevoegd verklaard om 
over de gegrondheid yan de eis tot ver
nietiging van de door de directeur gewe
zen beslissing uitspraak te doen, daar 
« op grond van de geordende wetten op 
de inkomstenbelastingen, de geschillen 
betreffende de beslissingen van de direc
teur tot de kennisneming van de gewone 
rechter behoren ll, el). daar cc van deze al
gemene bevoegdheiclsregeling niet werd 
afgeweken bij de wet van 30 mei 19-49 ll. 

Uit dit arrest, alsook nit een op 24 mei 
1955 (1) door hetzelfde rechtscollege ge
wezen arrest,. schijnt te volgen dat de 
Raad van State van oordeel is dat aan
legger bij het hof van beroep van clerge
lijke beslissing van de directeur in beroep 
kon komen, dan wanneer nit drie andere 
arresten van de Raad, op 24 maart en 
14 jnli 1955 gewezen (2), dient afgeleid te 
worden dat een beslissing van de clirec
teur, getroffen op grond van artikel 2 van 
de wet del. 30 mei 1949, voor geen beroep 
van de belastingplichtige meer vatbaar is 
na het verstrijken van de cc reclamatfe
termijn en van de termijn van beroep ll. 

Ik deel in de mening van aanlegg·er dat, 
in de onderstelling dat de belastingplich
tige van voormelde beslissing niet bij het 
hof van beroep wettelijk . in beroep kan 
komen, hij bij de Raad van State een eis 
tot vernietiging vru1 die beslissing moet 
kunnen aanhangig maken. 

De beslissing van de directeur is door 
een administratieve overheid gewezen; 
clerhalve, indien de belastingplichtige zich 
tot geen gerechtelijk rechtscollege kan 
wenden, wordt hij door artikel 9 van de 
wet van 23 december 1946 gemachtigd bij 
de Raad van State in beroep te komen. 

Edoch, met het bestreden arrest ben ik 
van oordeel dat van een door de clirecteur 
op grond van artikel 2 van de wet del. 

(1) Recueil rles an·l!ts et avis a., Conseil 
d'Etat, 1955, blz. 459. 

(2) Ibid., 1955, blz. 297, 298 en 643. 

30 mei 1949 gewezen beslissing, de belas
tingplichtige, zo hij er belang bij heeft, 
in beroep kan komen bij het hof van be
roep. 

Die zienswijze is op de hiernavolgende 
overwegingen gesteund : 

1. Artikel 66 van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen bepaalt : cc Van de beslissing van de 
bestuurclers der belastingen kan men in 
beroep komen bij het hof van beroep in 
welks g·ebiecl de bestreden aanslag vast
gesteld is ll. En de Franse tekst : cc Les 
decisions des directeurs des contributions 
IJeuvent etre l'objet cl'un recours devant 
la cour d'appel clans le ressort de laquelle 
la cotisation a ete etablie )). Geen oncler
scheicl of uitzondering is door die teks ten 
gemaakt. Welnu het ging, ;in het onder
havig geval, om een beslissing door de 
directeur gewezen op het stuk van inkom
stenbelastingen. 

De door de Raad van State aangeno
men thesis komt dus met de tekst zelf 
van de wet overeen. 

2. De wetgever van 30 mei 19-49 heeft 
de bepaling van artikel 2 clezer wet in 
artikel 61 der samengeschakelde wetten, 
in het hoofclstuk cc Bezwaren en Ver
haal ll, ingevoegd, .zodat men niet gerech
tigd is, wat de toepassing van artikel 66 
van hetzelfde hoofdstnk aangaat, 
d.w.z. het cc verhaal ll of het in beroep 
komen bij het hof van beroep - een on
derscheid te maken tussen beslissingen 
door de directeur op grond van de artike
len 61, paragraaf 3, of 61, paragraaf 6, 
eerste alinea, gewezen en beslissingen van 
de clirecteur gewezen overeenkomstig ar
tikel 61, paragraaf 6, tweecle alinea. 

3. Ret bestaan van een clubbel beroep 
bij twee verschillende rechtscolleges, naar 
gelang van de dag waarop het beroep in
gesteld wordt, zou niet alleen iets abnor
maals zijn, doch bovendien, zoals nit de 
onderhavige zaak blijkt, tot hopeloos ver
warde moeilijkheden aanleicling kunnen 
geven. 

Rim·boven werd inderdaad erop gewe
zen dat de directeur, bij dezelfde beslis
sing, en een overbelasting en een ontoe
reikendheid van aanslag (3) heeft vastge
steld. 

Buiten kijf is dat de Raad van State 
geen macht heeft om te oorclelen of een 
aanslag in de inkomstenbelastingen al 
dan niet ontoereikend is en evenmin of 
een aanslag wettelijk nog kan vermeer
derd worden. Tegen een beslissing waar
bij een aanslag· ontoereikend wordt ver
klaard kan geen beroelJ bestaan tenzij 
een beroep bij het hof van beroep. 

(3) Une insuflieanrr d'imposition. 
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Welnu het beschikkend gedeelte van de 
beslissing van de directeur aangaande de 
outlasting kan niet van de vaststelling 
van een ontoereikendheid van aanslag af
gescheiden worden. 

4. Bij artikel 61, paragraaf <l, der sa
mengeschakelde wetten, aangevuld door 
artikel 2 van de wet van 30 mei 1949, 
waren twee gevallen in aanmerking geno
men : 

N aar luid van de eerste aline a van ar
tikel 61, paragraaf 6, kan de belasting
plichtige, (( gedurende een jaar van de 
datum af van het aanslagbiljet, de terug
gave vorderen van de overbelasting voort
vloeiend uit vergissingen... het gevolg 
zijnde van dubbele belasting )). 

Krachtens de tweede alinea (art. 2 van 
de wet van 30 mei 1949), « zelfs na het 
verstrijken van de termijn van bezwaar
schrift verleent de directeur der directe 
belastingen ambtshalve outlasting van de 
overbelastingen die nit een dul)bele belas
ting voortspruiten ... )). 

Welnu de eerste alinea werd door de 
wet van 28 maart 1955 (art. 10, 1°,_ b) 
afgeschaft en die afschaffing werd hier
door verantwoord dat bovengemelde be
paling « nutteloos was geworden )), gezien 
de wetsbepaling die in de samengeordende 
wetten werd ingevoerd betreffende de ver
plichting voor de directeur ambtshalve 
outlasting te verlenen van de in deze 
wetsbepaling omschreven overbelastin
gen (1). 

Hoe zou men kunnen uitleggen dat, ge
let op de nieuwe bepaling, de oude eerste 
alinea van artikel 61, paragraaf 6, der 
samengeschakelde wetten van alle belang 
ontbloot is geworden, indien de belas
tingplichtige tegen de beslissing van de 
directeur niet over hetzelfde beroep zou 
beschikken als in het geval waarin hij 
een bezwaarschrift tot teruggave had 
kunnen indienen ? 

* * * 
Tegen die bewijsvoering worden welis

waar twee argumenten naar voren ge
bracht. 

(1) Pa1·l. Besch., Senaat, zittijd 1954-1955, 
nr 153, biz. 9. Verslag van de Commissie voor 
financien. 

Waar is dat, luidens dit verslag, « artikel 61, 
paragraaf 6, van de samengeschakelde wetten 
nutteloos is geworden, sinrls pa1·ayraaj 7 bij rle 
wet van 27 juli 1953 in dat artikel u·errl inge
last ». 

Edoch, de wet .van 27 juli 1953, artikel 2, 
paragraaf 3, heeft met enkele wijzigingen de 
tekst van artikel 2 van ·de wet van 30 mei 1949 
overgenomen, en zij bepaalt dat die tekst een 

VERBR., 1957. - 33 

a) De voorbereidende werken van de 
wet van 30 mei 1949 : · 

In de gedachte van de Regering, die het 
wetsontwerp had neergelegd, was de out
lasting aan het oordeel van de directeur 
overgelaten. Bet ging dus ·om een loutere 
faculteit, een « gunstmaatregel )) (2). De 
Commissie van de. kamer van volksverte
genwoordigers heeft de tekst gewijzigd in 
deze zin dat die faculteit een ve·rpUcht'ing 
is geworden (3). 

Bij de bespreking in de kamer heeft 
de H. Philiupart de volgende verklaring 
afgelegd : « Il va de soi que si le direc
teur provincial refusa~t justice a un con
tribuable, ce dernier disposerait de toutes 
les voies administratives pour avoir rai
son de la mauvaise volonte du fonction
naire. Au besoin il aurait recours au Con
seil d'Etat>> (4). (Bet spreekt vanzelf dat 
indien de provinciale directeur de rechten 
van de belastingplichtige miskent, laatst
genoemde over alle administratieve rechts
middelen beschikt om de kwade wil van 
de ambtenaar te breken. Desnoods kan 
hij beroep instellen bij de Raad van 
State). Waarop de H. Minister van finan
cien antwoordde : « Je suis d'accord avec 
la declaration faite par M. Philippart. 
C 'est bien . la le sens de l' article 2, tel 
qu'il a ete adopte a l'unaniniite par la 
Commission >). 

Edoch die verklaringen houden innig 
verband met een onmiddellijk vooraf
gaande opmerking van de H. Philippart : 
« On s'est demande s'il ne fallait pas don
ner aux contribuables un recours judi
ciaire. La Commission ne l'a pas pense 
parce que nons sommes en dehors des de
luis normaux pour le recours par voie 
judiciaire )). De H. Philippart en de Mi
nister van financien hebben dus van een 
beroep bij de Raad van State melding ge
maakt omdat zij dachten dat, bij geb1·eke 
van uitdrulckelijlce wetsbeJJaling, de be
slissing van de directeur voor geen beroep 
bij het hof van beroep vatbaar was·. In 
december 1956, tot staving van een door 
hem neergelegd wetsvoorstel, waarbij een 
·beroep bij de Raad van State aan de be
lastingplichtige toegekend was, herhaalde 

zevende lid van artikel 61 der samengescha
kelde wetten zal uitmaken. 

De opmerking van het verslag van de Com
misie voor financien geldt dus zowel voor arti
kel 2 van de wet van 30 mei 1949 als voor 
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 
27 juli 1953. 

(2) Parl. Besch., Kamer, zittijd 1948-1949, 
nr 323, biz. 4. 

(3) ]'a,·l. Besch., Kamer, zittijd 19J8-1949, 
nr 359, biz. 4. 

(4) Parl. Hand., Kamer, zittijd 19±8-1949, 
vergadering van 13 april 1949, biz. 11. 
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de H. Philippart dat de bedoeling van de 
wetgever niet was kunnen zijn dat cc de 
belastingplichtige aan de willekeur van 
het' bestuur overgeleverd zou zijn... zon
der dat hij ... over enig verweermiddel 
zou beschikken >> (1). 

Welnu, hierboven heb ik er de nadruk 
op gelegd dat een beroep bij het hof van 
beroep wettelijk bestaat (art. 66 der sa
mengeschakelde wetten), 'zodat geen bij
zondere wetsbepaling dienaangaande ver
eist was. Daaraan behoort toegevoegd te 
worden dat uit een op 23 november 
1936 (2) door het hof gewezen arrest volgt 
dat, in zake van toepassing van de wetten 
op de directe belastingen, het als een re
gel dient beschouwd te worden dat de be
slissing·en van de clirecteur voor beroeD 
bij het hof van beroel) vatbaar zijn. 

Derhalve komen m.i. voormelde opmer
kingen van de H. PhiliiJpart en van de 
Minister van financH~n als doelloos voor. 

* * * 
b) Tweede OlJWerl)ing : 

Artikel 65, tweede lid, van de samen
geschakelde wetten bel)aalt dat de bete
kening van de beslissing· van de directeur 
- betekening die het aanvangspunt van 
de termijn van beroeD uitmaakt (3) -
« client gedaan binnen zes maanden te re
kenen van de dag waarop de reolamatie 
is ingekomen >). Uit die bel)aling schijnt 
te blijken dat alleen voor beroep vatbaar 
zijn de beslissingen van de directeur die 
op een OlJ artikel 61, l)aragraaf 3, of OlJ 
artikel 61, paragraaf 6, eerste alinea, ge
steunde reclamatie zijn gewezen. Welnu 
cle door de tweede alinea van voormeld 
artikel 61, l)aragraaf 6, bedoelde beslis
singen worden niet OlJ dergelijke recla
maties, doch wel ambtshalve gewezen. 

Waarop kan geantwoord worden dat 
artikel 65, tweede lid - lid dat aan ar
tikel 65 door artikel 50 van de wet van 
13 juli 1930 werd toegevoegd - als enkel 
voorwerlJ heeft cc de bestuurder der belas
tingen de verl)lichting OlJ te leggen om 
over de ingekomen bezwaarschriften bin
nen een betrekkelijk korten tijd uitsl)raak 
te doen )) (4). Ook in de memorie van toe
lichting van het wetsontwerp l~an gelezen 
worden : cc Men heeft geklaagd~ over de 
vertraging welke het onderzoek cler re
clamaties soms onderging... Om, in de 
mate van het mogelijke, gemelde bezwa-

(1) Pa•·l. Besch., Kamer, zittijd 1955-1956, 
nr 415, biz. 3. 

(2) Bull. en PAsrc., 1936, I, 424. 
(3) Wet van 6 september 1'895, artikel 8; wet 

van 23 juli 1953, artikel 1. 
(4) Pa•·l. Besch., Kamer, zittijd 192H-1930, 

nr 186, blz. 120, ·nr 130, verslag van de Com
missie voor financien. 

ren te vermijden, zegt het artikel 46 (ar
tikel 50 geworden) dat de betekening van 
de beslissing van de directeur client ge
daan binnen zes maanden te rekenen van 
de dag waarop de reclamatie is ingeko
men >) (5). 

Door die nieuwe bepaling (6) werd dus 
de draagwijdte van artikel 66 geenszins 
beperkt. 

Opvallend ).s bovendien dat de tweede 
alinea van artikel 61, paragraaf 6, van 
de samengeschakelde wetten - artikel 2 
van de wet van 30 mei 1949 - de enige 
bepaling niet is waarin melding is ge
maakt van een beslissing van. outlasting 
door de directeur der directe belastingen 
getroffen zonder dat de belastingl)lichtige 
daartoe bij de directeur een bezwaar
schrift heeft hoeven aanhangig te maken 
OlJ groJid van artikel 61, paragraaf 3, of 
l)aragraaf 6. Artikel 61, paragraaf 1, der 
samengeschakelde wetten, gewijzigd door 
artikel 49 van de wet van 13 juli 1930, 
he eft bepaald da t de directeur een on t
lasting van de grondbelasting verleent 
naar aanleiding van de beslissing van de 
scheidsrechter, waarbij het kadastraal in
komen verminderd wordt. Artikel 1, IV, 
van het koninklijk besluit nr 76 van 
30 november 1939, hetwelk die bepaling 
overneemt (7), legt de nadruk er op dat 
dergelijke wijziging van het kaclastraal 
inkomen haar uitwerking kan hebben 
« ten opzichte van reeds ten kohiere ge
brachte aanslagen )). 

Welnu, nooit werd staande gehouden 
dat, indien een belastingplichtige van 
oonleel is dat de directeur hem een on
toereikende outlasting heeft verleend -
hetzij omdat hij de beslissing van de 
scheidsrechter verkeerd heeft geinterpre
teerd, hetzij omdat de voorafgaande pro
cedure niet regelmatig was (8), hetzij nog 
omdat de outlasting niet werd verleend 
in verband met al de aanslagen die wet
telijk in aanmerking moesten genomen 
worden ~, die belastingplichtige van die 
beslissing niet in beroep kan komen op 
grond van artikel 66 van de samenge
schakelde wetten. 

Uit hetgeen voorafgaat volgt, mijns in
ziens althans, dat de tegen het bestreden 
arrest aangevoerde bezwaren niet gegrond 
zijn en dat het middel van de voorziening 
in rechte nie1; opgaat. 

Conclusie : Verwerping. 

(5) PMl. Besch., Kamer, zittijd 1929-1930, 
nr 13, biz. 37 en 38. 

(6) Die bepaling werd door artikel 11 van de 
wet van 28 maart 1955 gewijzigd. 

(7) Die bepaling wordt oak door artikel 10, 
IV, van de wet van 14 juli 1955 overgenomen. 

(8) Verge!. verbr., 23 november 1936 (Bull. 
en PASIC., 1936, I, 424). 
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ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door de 
Raad van State, afdeling administratie; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 92, 93 en 97 van de 
Grondwet, 4 en 9 van de wet van 23 de
cember 1946 houdende instelling van een 
Raad van State, 2 van de wet van 30 mei 
1949 houdende excepti.onele en interpre
tatieve maatregelen inzake directe belas
tingen, van het enig artikel van de wet 
van 29 mei 1952 tot aanvulling van de wet 
van 30 mei 1949, van de artikelen 61, en 
bijzonder 61, paragrafen 3 en 6, 65, 66, 
67 en 7 4 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948 samengescha
keld, 2 van de wet van 15 mei 1846 op 
's Rijkscomptabiliteit, door de wet van 
9 april 1935 gewijzigd, en, voor het fiscaal 
dienstjaar 1949, door de wet van 17 maart 
1950, doordat, door het bestreden arrest, 
de Raad van State (sectie administratie), 
kennis hebbend van een verzoek ertoe 
strekkend tot nietigverklaring wegens 
overtreding van hetzij substantH~le, hetzij 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van 
macht, van een op 6 januari 1953 getroffen 
admJnistratieve beslissing (n'" 10.801/51) 
van de directeur der directe belastingen 
der provincie Antwerpen (tweede directie) 
waarbij' deze gedeeltelijk impliciet, om 
een wederrechtelijk motief, de outlasting 
wegens dubbele belasting weigerde, out
lasting welke hij aan aanlegger krachtens 
artikel 2 van de wet van 30 mei 1949 moest 
verlenen, zich onbevoegd verklaarde om 
van dit verzoek kennis te nemen, als reden 
tot staving van zijn beslissing aanvoerend 
cc dat, op grond van de geordende wetten 
op de inkomstenbelastingen, de geschillen 
betreffende de beslissing van de directeur 
van het bestuur der belastingen tot de 
kennisneming van de gewone rechter be
horen, en dat van deze bij de geordende 
wetten op de inkomstenbelastingen vast
gestelde algemene bevoegdheidsregeling 
niet werd afgeweken bij de wet van 30 mei 
1949 ll, dan wanneer de beslissingen van de 
directeur der belastingen, welke aan het 
hof van beroep kunnen overgelegd wor
den, enkel de beslissingen zijn op be
zwaarschrift van de schatplichtige geno
men, en dat de beslissingen van de direc
teurs, bij toepassing van de wet van 
30 inei 1949 getroffen, ambtshalve beslis
singen zijn waartegen geen enkel verhaal 
in betwiste zaken voor de rechterlijke ju
risdictie ingericht is en dat de Raad van 
State dienvolgens, krachtens artikel 9 van 
de wet van 23 december 1946, bevoegd is 
om ervan de nietigverklaring te bevelen : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest en uit de stukken van de procedure 
blijkt dat aanlegger de {lirecteur der di
recte belastingen had verzocht om outlas
ting, wegens dubbele belasting, van de te 
zijnen laste over het jaar 1949 gevestigde 
aanslag; dat, bij een eerste beslissing 
(n'" 10.801/50) van 6 januari 1953, de direc
teur de reclamatie heeft afgewezen als 
zijnde ingediend na het verstrijken van 
de termijn gesteld bij artikel 61, paragra
fen 3 en 6, alinea 1, van de in het middel 
bedoelde samengeschakelde wetten; dat, 
bij een tweede beslissing (nr 10.801/51) 
van dezelfde datum, hij wegens dubbele 
belasting ambtshalve outlasting van die 
aanslag heeft verleend, doch voor een be
drag lager dan datgene waarop aanlegger 
aanspraak maakte; dat aanlegger tegen 
die tweede beslissing een beroep tot nietig
verklaring heeft ingediend bij de Raad 
van State, welke zich onbevoegd heeft 
verklaard; 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 30 mei 1949, houdende exceptionele 
en interpretatieve maatregelen in zake 
directe belastingen, artikel 61, para
graaf 6, van de bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 samengeschakelde 
wetten heeft aangevuld door een alinea 2 ; 
"Dat volgens die bepaling, zelfs na het 

verstrijken van de termijnen voor be
zwaarschrift en tot het verstrijken van 
een termijn van drie jaar na de ontvangst 
van de belasting, de directeur der directe 
belastingen ambtshalve outlasting ver
leent van de overbelastingen die uit een 
dubbele belasting voortspruiten, of uit ma
terHHe fouten welke aan een agent van de 
administratie toe te sc]lrijven zijn; 

Overwegende dat daaruit volgt dat het 
aldus aan de belastingplichtige toegekend 
recht op outlasting niet samen met zijn 
recht op reclamatie verva-It; 

Dat de wetgever niet heeft kunnen Wil
len dat dit recht zonder enige uitwerking 
zou blijven door aan de belastingplichtige 
een beroep te ontzeggen tegen de ongewet
tigde weigering van de directeur ambts
halve outlasting wegens overbelasting van 
cUe aard, te verlenen of tegen een beslis
sing die een door de belastingplichtige on
voldoend geachte outlasting toestaat; 

Overwegende dat de wetgever de nieuwe 
bepaling in gemelde samengescliakelde 
wetten heeft ingelast onder de hoofding 
cc Bezwaren en verhaal ll en dat, hij, inge
volge die bepaling, geen wijzigi:dg heeft 
gebracht aan de algemene regel geformu
leerd in artikel 66 van de samengescha
kelde wetten, er voorkomende onder de
zelfde hoofding; dat volgens die regel 
men van de beslissingen van de bestuur
ders der belastingen in beroep kan komen 
bij het hof van beroep in welks gebied 
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de bestreden aanslag vastgesteld is ge
weest: 

Dat, door zich aldus ervan te onthouden 
een onderscheicl te maken tussen de beslis
sing van de directeur naargelang deze uit
spraak doet hetzij op een van de bij arti
kel 61, paragrafen S en 6, alinea 1, be
doelcle reclamaties - zoals die laatste 
bepaling bestond voor dat zij ingetrokken 
werd door artikel 10, 1°, b, van de wet 
van 28 maart 1955, hetzij ambtshalve bij 
toepassing van artikel 61, paragraaf 6, 
alinea 2, de wetgever niet aan de bevoegcl
heid van de hoven van beroep heeft ont
trokken de beslissingen ambtshalve door 
de clirecteur gewezen op grond van ge
meld artikel 61, paragraaf 6, alinea 2 ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

27 februari 1957. - Verenigde kamers. 
- VoorzUte1·, H. Wouters, eerste voorzit
ter. - V erslaggeve1·, H. Belpaire. 
Gelijlcl-ztidencle conclusie, H. Raoul Hayoit 
de 'l'ermicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse en 
Van Leynseele. 

VEREN. KAMERS. - 27 februari 1957 

1° VERBREKING. - VERENIGDE KAMERS. 
- STRA~'ZAREN. -'VOORZIENING 'l'EGEN EEN 
ARREST DOOR. HET HOF VAN REHOEP GEWE
ZEN OP VEHWIJZING NA YERRREKING. - AR
REST DAT ONVERENIGRAAR IS ME'!' HET ARRES'l' 
VAN VERRREKING. - J'I1IDDEL DOOR HE'!' OPEN
BAAR MINIS'l'ERIE BIJ IIET HOF VAN VERBRE
K!NG VOORGESTELD, HE'l'WELK IDENTIEK IS 
MET HET MIDDEL DA'l' DOOR HET ARREST VAN 
VERRREKING WERD AANGENOMEN. - VOOR
ZIENING DAT AAN DE VERENIGDE KA1<IERS DIENT 
VOORGELEGD 'l'E WORDEN. 

2° STRAF. - WANBEDRLTVEN. - HoF VAN. 
REROEP BESLISSEND DA'l' VERSCHEIDENE WAN
BEDRIJVEN DE UITI'OERING ZIJN VAN EEN 
ZELFDE MISDADIG OPZET. - DE ZWAARSTE 
STRAF ALLEEN TOEPASSELIJK. 

S0 HERHALING. - HERHALING VAN WAN
REDRIJF OP WANBEDlUJF. - DE S'l'RAF MAG 
NIET HOGER ZIJN DAN HE'l' DUBBEL VAN HET 
MAXI1<1UM VAN DE STRAF DIE, BI.J ONTSTENTE
NIS VAN HERHALING, ZOU WORDEN 'l'OEGE
PAS'l', 

1° Behoo1·t tot cle lcennis van de ver
enigcle lcamers van het hot het oncle1·
zoelc van de voorziening in stratzalcen 
·ingesteld tegen een arrest floor het hot 
van beroep gewezen op ve1·wijzing na 
verbrelcing, incl·ien flat arrest met het 
an·est van verbrelcing onverenigbaar is 
en indien het micldel do01· het openbaar 

ministerie bij het Hot van verbrelcing 
voorgestelcl het.zeltcle is als clatgene het
wellc door het Hot van verb1·elci'lig aan
genomen was gewoTden (1). 

2o "YV anneeT, het hot van beroep lcennis 
heett van verscheidene wanbedTijven en 
vaststelt dat deze de 7titvoeTing zijn van 
een zeltcle misclad·ig opzet, mag het 
slechts een StTat 7titspTelcen en fleze 
stTat mag n·iet hager zijn clan de zwaar
ste skat (2). (Strafwetb., art. 65 en 63). 

so In geval van herhaling van wanbeclrijt 
op wanbed1·ijt mag de 1·echter geen strat 
uitspTelcen clie hoge1· is dan het dubbel 
van het maminLu1n van cle skat clie, bij 
ontstentenis van herhaling, zou worden 
toegepast (S). (Strafwetboek, art. 56, 
al. 2). 

(VAN CAMPENHOUT, T. N. V. COMPANIA !!!SPANO 
AMERICANE DE SEGUROS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
22 october 1956 door het hof gewezen, 
dat, na verbreking van het arrest van het 
Hof van beroep te Hrussel dd. 14 juli 1956, 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik 
verwezen heeft; 

Gelet op het bestreden arrest, op 24 ja
nuari 1957 gewezen door het Hof van be
roep te Luik; 

Gelet op l1et door het openbaar minis
terie voorgesteld middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 56 en 65 
van het Strafwetboek, doordat het be
streden arrest, na beslist te hebben dat 
de ten laste van aanlegger voor vast
staand gehouden feiten (feiten B, G, H, 
I en K welke diefstallen met verzwarende 
omstandigheid uitmaken en feiten Q' en 
R'· welke inbreuken uitmaken op de wet 
van S januari 19SS op de wapens), in 
staat van wettelijke herhaling gepleegd, 
de uitvoering waren geweest van het
zelfde strafbaar opzet en door een enkele 
straf dienden beteugeld, aanlegger onder
meer tot een straf van vijftien jaren ge
vangenzitting heeft veroordeeld : 

Wat het aanhangigmaken voor de Ver
enigde Kamers betreft : 

Overwegende dat de beslissing van het 

(1) Verbr., 5 december 1947 (A1·r. Yerb?-., 
1947, biz. 395; Bull. en PASIC., 1947, I, 519) en 
16 februari 1955 (A rr. Verbr., 1955, biz. 497; 
Bull. en Ji'Asrc., 1955, I, 649). Zie nog een 
ander arr~st van de verenigde kamers van 
27 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 771), 

(2) en (3) Verbr., 22 october 1956 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 170). 
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Hof van beroep te Luik met het arrest 
van verwijzing van 22 october 1956 onver
enigbaar is, en dat het middel door het 
openbaar ministerie voorgesteld tot sta
ving van de voorziening hetzelfde is als 
datgene dat door voormeld arrest van 
ambtswege opgeworpen en aangenomen 
werd; dat, dienvolgens, krachtens arti
kel 1 van de wet van 7 juli 1865, het on
derzoek van de voorziening door de Ver
enigde Kamers moet geschieden; 

Over het middel : 

Overwegende dat de Raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
bij aanneming van verzachtende omstan
digheden, de feiten, B, G, H, I en K, 
welke met de criminele straf van de op
sluiting worden beteugeld gecorrectionali
seerd heeft en dat de feiten Q' en R' met 
correctionele straffen worden gestraft; 

Overwegende dat die feiten, volgens de 
vaststelling van de rechter over de grond, 
de uitvoering zijn van hetzelfde misdadig 
opzet, en derhalve enkel de zwaarste 
straf mocht uitgesproken worden; 

Overwegende dat het maximum van die 
straf, wat de gevangenisstraf betreft, vijf 
jaar is; 

Overwegende dat de staat van wette- · 
lijke herhaling voorzien door artikel 56 
van het Strafwetboek, ten laste van aan
legger vastgesteld, de rechter slechts toe
liet de straf tot tweemaal dit maximum 
te bepalen; 

Overwegende dat de enige straf van 
vijftien jaar gevangenisstraf tegen aan
legger uitgesproken het dubbel van gezegd 
maximum te boven gaat en, dienvolgens, 
onwettelijk is; 

En overwegende dat de verbreking, op 
de voorziening van beklaagde, van de be
slissing over de publieke vordering gewe
zen, de vernietiging meebrengt van de be
slissing over de burgerlijke vordering die 
ervan 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; 
legt de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent dat, krachtens artikel 2 van de 
wet van 7 juli 1865 uitspraak zal doen 
overeenkomstig de beslissing van het Hof 
van verbreking, omtrent het boven behan
delde rechtspunt. 

27 februari 1957. - Verenigde Kamers. 
- Voorzitte1·, H. Wouters, eerste voor

. zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Valentin. -
GeUjkMtidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleiter, H. della Faille d'Huysse. 

l e KAMER. - 23 februari 1957 

1° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. 
:MOBILlENBELAS'l'ING. - VE:'o!NOOTSCHAP OP 
AANDELEN. - EATEN TOEGEKEND AAN AL DE 
AANDEELHOUDERS OF AAN SOMMIGEN ERVAN 
TOT VERGELDING VAN HUN INBRENGEN. - J\llo
BILIENBELASTING VERSCHULDIGD ZELFS INDIE:'ol 
DIE EATEN NIET VOORTKOMEN VAN DE DOOR 
DE VENNNOOTSCHAP BEHAALDE WINS'l'EN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELAS'l'ING. - VENNOO'l'SCHAP OP 
AANDELEN. - VENNOOTSCHAP DIE ENIG INKO
MEN OF ENIGE WINST AAN HAAR AANDEELHOU
DERS STOR'l'. - DE VENNOOTSCHAP GEHOU
DEN TOT HET BE'l'ALEN VAN DE MOBILIENBELAS
TING OP DA'l' INKOMEN OF DIE WINST. 

3° INKOJ\IISTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - ARTillEL 2 
VAN HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 16 JA
NUARI 1948, DOOR ARTIKEL 33 VAN DE WET 
VAN 8 MAART 1951 VERVANGEN. - VENNOOT
SCHAP OP AANDELEN. - INKOMSTEN AAN DE 
AANDELEN OF AAN DE DELEN TOEGEKEND. -
NA'l'IONALE CRISISBELAS'l'ING SLECH'l'S VER
SCHULDIGD WANNEER DE INKOMSTEN AFGENO
MEN WERDEN VAN HET BA'l'IG 'SALDO VAN HET 
LOPEND BELASTINGDIENSTJAAR OF VAN VROE
GERE DIENSTJAREN. 

1° De rnobilil!nbelasting treft alle baten 
die cloor een vennootschav ov aandelen 
aan al haar aandeelhonders of sornrnige 
er van toegelcenrl zijn tot ve1·gelrling van 
het door hen ·in haar onrlerneming be
legde kavitaal, zonder te onde1·scheirlen 
of rlie baten al dan niet van rloor die 
vennootschap gemaalcte winsten voo1·t
lcornen (1). (Samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 14, par. 1, 1°, en 15, par. 1). 

2° W annee1· een vennootschap op aande
len, waarvan rle rnaatschappelijlce zetel 
of de voornaarnste bestmwsinrichting in 
BelgW gevestigrl is, aan al haar aan
rleelhottders of aan sornrnigen er van 
enig inlcomen of enige winst start, is 
zij gehottrlen tot het betalen van de mo
biliifnbelasting op rlat inlcomen of op 
rlie winst (2). (Samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 20, par. 1, 1°, en14, par. 1, 1o). 

3° Artilcel 33 van rle wet van 8 rnaart 
1951, hetwellc het Mtikel 2 van het be
slttit van rle Regent van 16 jannari 1948 
hottrlenrle samenschakel'ing van de wet
ten betrefjenrle de nationale crisisbelas-

(1). Verge!. verbr., 17 juli 1923 (Bull. en 
PAsrc., 1923, I, 452) en 19 november 1934 (ibid., 
1935, I, 57). 

(2) Raadpl. verbr., 14 juni 1955 (A1·r. Verb1·., 
1955, biz. 846; Bull. en PASrc., 1955, I, 1122). 
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ting vervangen heett, onderwerpt aan 
die belasting slechts, als inlcomsten toe
gekend aan de aandelen of delen van 
vennootschappen op aandelen waarvan 
de maatschappelijke' zetel of de voor
naamste bestttursinrichting in Belgie 
gevestigd is, de ttitlceringen welke ve1·
rioht zijn door afneming van het batig 
saldo van het lopend belastingdienstjaar 
of van vroegere dienstjaren. 

(N. V. COCKERILL-OUGREE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN; EN BELGISCHE STAAT, 
T. N. V, COCKERILL-OUGREE.) 

ARREST. 

HEYJ: HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de onder nummers 
F. 2360 en F. 2368 van de algemene rol 
ingeschreven zaken samenhangend zijn; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat, ter 
nakoming van een door de naamloze ven
nootschap Cockerill aangegane verbinte
nis, welke onder de benaming << waarbor
ging van dividend ll in de akte van oprich
ting van de naamloze vennootschap << Fer
blatil ll opgenomen is, eerstgenoemde aan 
de tweede zekere sommen gestort heeft 
die moesten dienen om aan sommige aan
deelhouders in die vennootschap eeri mini
mum inkomen toe te kennen en dat die 
sommen aan bedoelde aandeelhouders 
door de naamloze vennootschap Ferblatil 
voor de boekj aren 1948 tot 1950 inderdaad 
uitgekeerd zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
d:e aanslagen in de mobilU\nbelasting, 
welke ten laste van de naamloze vennoot
schap Ferblatil op het kohier zijn ge
bracht ter zake van de door haar aan 
haar andere aandeelhouders dan de naam
loze vennootschap Cockerill betaalcle som
men gehandhaafd heeft; dat het de aan
slag in de nationale crisisbelasting, te 
haren laste gevestigd op de aan dezelfde 
aandeelhouders voor het boekjaar 1950 
uitgekeerde sommen vernietigd heeft; 

I. Over de voorziening van de naam
loze vennootschap Cockerill-Ougree : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de bewijskracht der akten, 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1319, 1322, 1157, 1161, 1832, 1855, 2012, 2013 
van het Burgerlijk Wetboek, 141 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 1, 2, 26, 41, 77, 78, 79, 80 en 205 
van de wetten op de handelsvennootschap
pen, samengeschakeld bij het koninklijk 
besluit van 30 november 1935, 14, paragra
fen 1 en 2, 15, paragraaf 1, 20 en 21 van 

de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, door
dat het bestreden arrest, - na vastgesteld 
te hebben dat de naamloze vennootschap 
John Cockerill die, door voor een aan
zienlijk aantal aandelen in te tekenen, 
bijgedragen heeft tot de oprichting van de 
naamloze vennootschap Ferblatil bij akte 
van notaris Detienne te Luik van 2 fe
bruari 1948, in deze akte onder· de bena
ming « waarborging van dividend ll een 
verbintenis aangegaan heeft waarvan het 
arrest de termen aanhaalt, en dat de ven
nootschap Cockerill tot uitvoering van die 
clausule aan de vennootschap Ferblatil 
voor de betwiste boekjaren belangrijke 
sommen gestort heeft waarop de adminis
tratie betaling vordert van de mobilien~ 
belasting en de nationale crisisbelasting 
- beslist heeft dat het betalen van ee~ 
dividend een verplichting uitmaakt van 
de vennootschap waarin de inbrengen zijn 
geschied, en dat ter zake de door de ven
nootschap Cockerill aangegane verbintenis 
niet tot gevolg kan hebben· de vennoot
schap Ferblatil van die verplichting te 
bevrijden, en dat zij enkel te verklaren 
valt als een gewone waarborging van de 
hoofdverplichting die de vennootschap 
Ferblatil overeenkomstig de uit het ven
nootschapcontract voortvloeiende hoofd
zakelijke verplichtingen op zich genomen 
heeft, en dat derhalve de ·door Cockerill 
aangegane verbintenis en de nakoming er
van noch de aard van de betaalde schuld 
noch de daaruit op belastinggebied voo{· 
de vennootschap Ferblatil spruitende ver
plichtingen kunnen wijzigen, dat de alge
mene bewoordingen van artikel 15, para
graaf 1, van de samengeschakelde wetten 
impliceren dat de mobilienbelasting ver
schuldigd is, zelfs wanneer de uitgekeerde 
sommen met de activiteit der vennoot-' 
schap geen verband houden, dat de som
men welke de aandeelhouders van Ferbla
til ter uitvoering van de door Cockerill 
gegeven waarborg ontvangen hebben voor 
hen wel degelijk een verrijking opleveren 
die hun door de vennootschap Ferblatil 
verschaft is op grond van de kapitalen 
welke zij gestort hebben om die vennoot
schap op te richten, en dat deze, hoofd
schuldenares van de betaalde dividenden, 
aileen aansprakelijk is voor het betalen 
van de mobiliienbelasting op die dividen
den, en gevolglijk wat deze belasting be
treft tegen de bestreden beslissing geen 
grief heeft, dan wanneer, enerzijds, de 
vennootschap Ferblatil evenals elke naam- · 
loze vennootschap ter zake van het betalen 
van een dividend geen andere verplich
ting heeft dan overeenkomstig haar sta
tuten (ten deze, art. 33) de in de loop 
van een boekjaar gemaakte winst onder 
haar aandelen te verdelen, dan wanneer 
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deze verplichting aleatoir is en van het 
aanwezig zijn van winsten afhangt, dan 
wanneer zij niet bestaat wanneer winsten 
ontbreken; dan wanneer, ingeval er win
sten voorhanden zijn, die verplich
ting ten opzichte van alle aandeel
houders bestaat en niet van sommi
gen hunner, dan wanneer de vennoot
schap Ferblatil niet alleen niet ver
plicht is een dividend te betalen als 
geen winst aanwezig is (wat voor de liti
gieuze boekjaren het geval is), maar het 
haar zelfs wettelijk verboden is het te 
doen dan wanneer derhalve het niet 
denkbaar is dat zij zou kunnen verplicht 
worden voor een of meer bepaalde boekja
ren een dividend tot een tevoren vastge
steld bedrag uit te keren, naarmat~, ener
zijds, van het volgestort gedeelte van elk 
aandeel en, anderzijds, van het dividend 
dat voor het vorig boekjaar door een an
dere vennootschap aan dezer aandeelhou
ders betaald is, noch dat de verplichting 
zodanig vooraf vastgesteld dividend te 
betalen enkel ten opzichte van sommige 
aandeelhouders der vennootschap Ferbla
til zou nagekomen worden, dan wanneer, 
anderzijds, de door de vennootschap John 
Cockerill aangegane en door haar bij de 
litigieuze boekjaren nagekomen verbinte
nis in de volgende termen luidt : << Waar
borging van dividend - En tegelijkertijd 
verklaart de vennootschap John Cocke
rill... voor de boekjaren 1948 tot 1952 in
clusief aan de aandelen der vennootschap 
Ferblatil, andere dan die welke zijzelf 
bezit, een jaarlijks inkomen te waarbor
gen hetwelk, rekening gehouden met het 
dividend dat hun bij toepassing van arti
kel 33 van de statuten (van Ferblatil) zal 
toegekend worden, gelijk zal wezen aan 
4 t. h. netto, p1·o rata tempo1·is, van het 
volgestort gedeelte dier aandelen gezegde 
4 t. h. verhoogd met een som die gelijk 
zal zijn aan een vierde van het door de 
vennootschap John Cockerill aan haar 
eigen aandeelhouders voor het vorige 
boekjaar uitbetaald dividend, ingelijks 
pro rata temporis en rekening gehouden 
met het volgestort bedrag dier aandelen ll; 
dan wanneer de termen zelf van die ver
bintenis, welke slechts jegens sommige 
aandeelhouders van Ferblatil aangegaan 
is, de vennootschap Cockerill verplicht 
aan elk der onder de verbintenis vallende 
aandelen en voor elk van de vier boekja
ren 1948 tot 1952 inclusief een som te be
talen welke zo berekend is dat hun een 
zeker voordeel verschaft wordt, hetwelk 
gevormd is door het totaal van de som no
dig tot het aanleggen van het inkomen 
tegen 4 t. h. van het volgestort bedrag 
dier aandelen en door een supplement dat 
gelijk is aan een vierde van het door de 
vennootschap Cockerill voor het vorig 
boekjaar aan haar eigen aandeelhouders 
hetnald dividend; dan wanneer de termen 

zelf van die verbintenis aantonen dat het 
een actuele verbintenis zonder meer gelt, 
en geen aleatoire of van het bestaan van 
winsten in de vennootschap Ferblatil af
hangende verbintenis; dan wanneer die 
verbintenis de naamloze vennootschap 
Cockerill tot het betalen van de beloofde 
som verplicht, zelfs indien de vennoot
schap Ferblatil geen winst maakt en ge
volglijk (zoals het voor de litigieuze boek
jaren het geval is) generlei verplichting 
heeft een dividend te betalen; dan wan
neer het zelfs in dit geval is dat meerge
melde verbintenis op de ruimste wijze 
dient te worden nagekomen; dan wanneer 
de door de vennootschap John Cockerill 
in die termen aangegane verbintenis, 
waarvan de door het arrest vastgestelde 
nakoming tot betaling van de litigieuze 
sommen heeft geleid, een eigen en per
soonlijke verbintenis van die vennoot
schap is, onderscheiden en onafhankelijk 
van de eventuele verbintenissen der ven
nootschap Ferblatil, en geenszins de 
waarborg zonder meer uitmaakt van de 
door Ferblatil op zich genomen verplich
tingen; dan wanneer de door de vennoot
schap .John Cockerill betaalde sommen 
enkel de voldoening van haar eigen 
schuld zijn en definitief slechts te haren 
laste komen; dan wanneer artikel 15, pa
ragraaf 1, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
de ontwikkeling uitmaakt van artikel 14, 
paragraaf 1, ten aanzien van de inkom
sten van aandelen en daarmede gelijkge
stelde delen in de vennootschappen op 
aandelen waarvan de voornaamste inrich
ting in Belgie gevestigd is; dan wanneer 
artikel 14 de onder de mobilH~nbelasting 
vallende inkomsten limitatief opnoemt en 
de verrichtingen karakteriseert waarvan 
de winstopbrengende uitwerksels dienen 
belast; dan wanneer, ten :,1anzien van de 
vennootschappen op aandelen waarvan de 
voornaamste inrichting in Belgie geves
tigd is, dit artikel de opbrengsten van de 
aangewende kapitalen treft welke ten 
laste van die vennootschappen inkomsten 
van aandelen of welke delen ook uitma
ken, dan wanneer artikel 21 beslist dat de 
toekenning of de betaalbaarstelling van 
de in artikel 14 omschreven inkomsten het 
verschuldigd zijn van de mobilienbelas
ting medebrengt; dan wanneer hieruit 
volgt dat tot het verschuldigd zijn van 
de belasting vereist zijn een kapitaal dat 
door een vennoot in een bepaalde vennoot
schap op aandelen aangewend is, een op
brengst van dat kapitaal en een toeken
ning van die opbrengst aan de vennoot 
als zodanig door de vennootschap waarin 
het kapitaal gestoken is, en zulks door 
een uitkering die de kwestieuze opbrengst 
het patrimonium van die vennootschap 
doet verlaten om ze in het patrimonium 
van de vennoot te doen komen; dan wan-
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neer het aangewend kapitaal en het inko
men, omschreven beide in artikel 14, pa
ragraaf 1, 1°, en artikel 15, paragraaf 1, 
allebei door het vennootschapcontract be
heerst worden, naardien het aanwenden 
van het kapitaal de uitvoering uitmaakt 
van de door cle vennoot beloofde inbreng, 
en de toekenning van de opbreng de nako
ming oplevert van de verbintenissen wel
ke jegens haar vennoten op de vennoot
schap rusten, in ruil voor hun inbrengen, 
en dan wanneer artikel 20, paragraaf 1, 
1°, aan die vennootschap oplegt de mobi
lienbelasting af te houden, terwijl de 
sommen waarop verweerder de mobilien
belasting wil doen betalen niet de op
brengst zijn van in de vennootschap Fer
blatil door dezer aandeelhouders gesto
ken kapitalen, niet van het bezit van deze 
vennootschap voortkomen en door haar 
niet aan haar aandeelhouders toegekend 
zijn geworden, doch, juist volgens de vast
stellingen van het bestreden arrest, die 
sommen zijn welke door de vennootschap 
John Cockerill betaald zijn tot nakoming 
van de door haar jegens sommige aandeel
houders van Ferblatil aangegane verbinte
nis; dan wanneer zij bestaan in de beta
ling, verricht door een derde, de vennoot
schap John Cockerill, tot nakoming van 
een· door die derde jegens sommige aan
deelhouders van Ferblatil aangegane ver
bintenis welke die derde persoonlijk en 
rechtstreeks tot hun schuldenaar maakt, 
en dan wanneer de litigieuze sommen enkel 
de betaling van de schuld van die derde 
zijn en onherroepelijk van diens patrimo
nium zijn afgenomen, dan wanneer hier
uit volgt dat betwiste sommen niet onder 
de mobilH~nbelasting vallen en dat de ven
nootschap Ferblatil, die trouwens aan die 
sommen en aan de verbintenis krachtens 
welke zij verschuldigd waren vreemd is, 
niet verplicht was gezegde belasting bij 
de bron af te houden, en dan wanneer zij 
evenmin bij wege van het kohier in be
wuste belasting mocht worden aangesla
gen, en dan wanneer het bestreden arrest 
dienvolgens met schending van de in het 
middel aangehaalde bepalingen beslist 
heeft dat de vennootschap Ferblatil tegen 
de bestreden beslissing geen grief heeft 
wat de mobilienbelasting aangaat : 

Overwegende dat, naar Iuid van arti
kel 14, paragraaf 1, 1°, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelasting, de mobilHlnbelasting van 
toepassing is op de dividenden en op aile 
andere opbrengsten van aangewende kapi
talen, uit welken hoofde ook en zijnde in
komsten van aandelen in vennootschappen 
op aandelen waarvan de maatschappelijke 
zetel of de voornaamste bestuursinrich· 
ting in BelgHl gevestigd is; dat artikel 15, 
paragraaf 1, van dezelfde wetten onder 
de inkomsten der aandelen onder meer 

begrijpt de dividenden, intresten, intrest
of oprichtingsaandelen en andere baten, 
uitgekeerd uit welken hoofde of op welke 
wijze ook; 

Overwegende dat uit deze teksten blijkt 
dat de mobilienbelasting wordt geheven 
op alle baten die door een vennootschap 
op aandelen aan al haar aandeelhouders 
of sommige ervan toegekend zijn tot ver
gelding van het door hen in haar onder
neming gestoken kapitaal, zonder te on
derscheiden of die baten al dan niet van 
door die vennootschap ·gemaakte winsten 
voortkomen; 

Overwegende dat artikel 20, para
graaf 1, 1°, van voormelde samengescha
kelde wetten de in het 1 o van paragraaf 1 
van artikel 14 bedoelde vennootschappen 
tot schuldenaressen van de mobilienbelas
ting maakt; dat het mitsdien volstaat 
dat een vennootschap op aandelen, waar
van de maatschappelijke zetel -of de voor
naamste bestuursinrichting in Belgie ge
vestigd is, aan al haar aandeelhouders of 
aan sommigen ervan enig inkomen of 
enige winst stort opdat zij jegens het be
heer der belastingen gehouden zij tot het 
betalen van de mobilHlnbelasting op dat 
ink omen of die winst; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de ter zake door sommige 
aandeelhouders van de naamloze vennoot
schap · Ferblatil ontvangen sommen hun 
door deze gestort zijn en een inkomen van 
hun aandelen in die vennootschap in de 
zin van de artikelen 14 en 15 van de sa
mengeschakelde wetten uitmaken; dat, 
welke ook de oorsprong van die sommen 
en de draagwijdte van de clausule, ge
noemd « waarborging van dividend tot 
nakoming van welke de naamloze ven
nootschap bewuste sommen aan de naam
loze vennootschap Ferblatil overgemaakt 
heeft, wezen mogen, die twee vaststellin
gen van het bestniden arrest volstaan om 
het dispositief wettelijk te rechtvaardi
gen; 

Dat derhalve het middel, hetwelk aan 
het arrest verwijt beslist te hebben dat 
de naamloze vennootschap Ferblatil ver
plicht was aan haar aandeelhouders een 
dividend te betalen en de draagwijdte van 
bovenaangehaalde cluusule miskend te 
hebben, tegen ten overvloede gege.ven be
schouwingen opkomt en, al ware· het ge
grond, niet ontvankelijk is wegens gebrek 
aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, wegens 
ontbreken van of althans dubbelzinnig
heid in de redenen, doordat het bestreden 
arrest, na vastgesteld te hebben dat de 
sommen waarop de litigieuze aanslagen 
gevestigd zijn geworden, door de vennoot-
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schap John Cockerill betaald zijn tot na
koming van de door haar aangegane 
waarborging van dividend, en zonder in
tegendeel gezegd te hebben of de boekja
ren van de vennootschap Ferblatil al dan 
niet batig waren afgesloten geworden en 
of de algemene vergadering van die ven
nootschap voor elk van die boekjaren een 
dividend beslist had of niet, verklaard 
heeft dat de vennootschap Ferblatil, . 
<C hoofdschuldenares van de betaalde di
videnden )) en als zodanig « aileen voor 
het betalen van de belasting· verantwoor
clelijk )) ten opzichte van de bestreden 
beslissing zonder grief was wat de mobi
lienbelasting aangaat, dan wanneer de 
vennootschap Ferblatil voor elk cler liti
gienze boekjaren enkel hoofdschnlclenares 
van een dividend kon wezen op de twee
vonclige voorwaarcle clat bewnst boekjaar 
batig afgesloten was geworden en clat de 
algemene vergaclering het nitbetalen van 
een dividend beslist had ter voldoening 
aan artikel 33 der statnten hetwelk het 
gebrniken der winsten regelt, en clan wan
neer zij, nu die voorwaarden niet ver
vnld waren, geen dividend verschnldigd 
was, dan wanneer, daar het bestreden ar
rest het vervnld zijn van die voorwaar
clen niet vastgesteld heeft, het zijn be
slissing niet met redenen omkleed of dit 
enkel op dnbbelzinnige wijze heeft ge
claan, zodat het hof van cassatie de wet
telijkheid dier beslissing niet vermag te 
toetsen : 

Overwegencle dat nit het op het eerste 
midclel verstrekte antwoord blijkt dat 
zekere vaststellingen van het bestreclen 
arrest volstaan om het dispositief ervan 
wettelijk te rechtvaardigen; dat de rech
ter over de grond, door op die vaststel
lingen te wijzen, zijn beslissing regelma
tig met redenen omkleecl heeft; 

Overwegende dat het midclel aan het 
arrest niet verwijt nagelaten te hebben 
te behanclelen of niet passencl te hebbEm 
behancleld de door aanlegster bij conclu
sies voorgebrachte eisen, verweren of ex
cepties; 

Dat hiernit volgt dat het micldel, het
w'elk enkel op schencling van de artike
len 97 van de Gronclwet, 141 en 470 van 
het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvor
deriilg gestennd is, in feite niet opgaat; 

II. Over de voorziening van de Bel
giselle Staat, Minister van financien : 

Gelet op het middel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 33 van de wet van 8 maart 
1951 tot vervanging van artikel 2 van de 
wetten betreffende de nationale crisisbe
lasting, samengeschakeld bij het besluit 
van de Regent van 16 jannari 1948, en 
voor zoveel als nodig, 25, paragraaf 1, 1°, 
27, paragraaf 1, en 35, paragraaf 3, van 

de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, samengeschakeld bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, doordat 
het hof van beroep beslist cc dat, aange
zien de door de naamloze vennootschap 
Cockerill-Ongree aan de naamloze ven
nootschap Ferblatil gestorte sommen, wel
ke rechtstreeks voor clezer aandeelhou
clers bestemcl waren, voor verzoekster 
noch een verrijking noch een winst zijn, 
die sommen niet onder de na tionale crisis
belasting vallen )), dan wanneer, eerste 
onclerdeel, ingevolge de clansnle tot waar
borging van dividend, welke in artikel 33 
van de statnten der naamloze vennoot
schap Ferblatil opgenomen is, deze op de 
naamloze vennootschap Cockerill een vor
cleringsrecht verkrijgt ingeval de statu
taire voorwaarden vervulcl zijn; dan wan
neer krachtens de artikelen 25, para
graaf 1, 1°, en 27, van voormelde samen
geschakelde wetten dit vallen van som
men in haar patrimonium in haren hoofde 
een bedrijfsinkomen is, zoals trouwens 
ieclere verrichting van een naamloze ven
nootschap een bedrijfsverrichting is; clan 
wanneer het gebruiken door de vennoot
schap ··Ferblatil van die ingekomen som
men tot het betalen van het door de sta
tuten bepaalcl dividend aan die vercleling 
het karakter van een winstverdeling geeft 
welke krachtens artikel 35, paragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten niet aan 
de bedrijfsbelasting onclerworpen is, en ze 
niet enkel onder de mobilienbelasting doet 
vallen, zoals het hof erkent, doch ook on
der de nationale crisisbelasting, vermits 
het een door die vennootschap verkregen 
en uitgekeerd maatschappelijk inkomen 
betreft; en dan wanneer, tweede oncler
deel, krachtens artikel 33, 1°, van de wet 
van 8 maart 1951, « de nationale crisisbe
lasting gevestigd wordt volgens de modali
teiten ... van toe passing op de mobilienbe
lasting in verband met hetzelfde inko
men )), waaruit volgt dat, aangezien het 
b,of van beroep bevonden heeft dat de 
litigienze inkomsten onder de mobilienbe
lasting vallen, het de op dezelfde inkom
sten gevestigde nationale crisisbelasting 
niet kon vernietigen zonder die wetsbepa
ling te schenden; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegencle dat, zelfs in de onclerstel
ling dat het bestreden arrest beslist heeft 
dat de naamloze vennootschap Ferblatil 
krachtens de clansnle van « waarborging 
van dividend)) die in haar akte van op
richting vervat is, op de naamloze ven
nootschap Cockerill een vorderingsrecht 
bezat ten belope van de nodige sommen 
om haar in staat te stellen aan haar an
dere aancleelhouders clan gemelde ven
nootschap het voor het boekjaar 1950 
voorzien minimum inkomen toe te ken
nen, deze vordering evenwel zou gecom-
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penseerd ZIJn door een onmiddellijke op
eisbare verbintenis tot hetzelfde bedrag; 

Dat derhalve die vordering voor de 
vennootschap Ferblatil geen om het even 
welke winst zou uitgemaakt hebben in de 
zin van artikel 1 van het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948, houdende 
samenschakeling van de wetten betreffen
cle cle na tionale crisis belasting; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden ar
rest, zonder enige der in het midclel aan
geduide bepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen clat de door de ven
nootschap Cockerill gestorte sommen, 
welke << rechtstreeks bestemd waren ll 
voor aancleelhouclers van de vennootschap 
Ferblatil, aan cleze noch een verrijking, 
noch een winst verschaften en te hare 
laste niet aan de nationale crisisbelasting 
onderworpen waren; 

Dat het eerste onclerdeel van het mid
del mitsdien niet kan aangenomen wor
den; 

Over het tweede ondercleel : 
Overwegencle clat, naar luid van arti

kel 1 van het besluit van cle Regent del. 
16 januari 1948, houdende samenschake
ling van de wetten betreffende cle natio
nale crisisbelasting, deze belasting ver
schuldigd is op het bedrag der bezolcligin
gen, baten of winsten van alle aard, als
mede op de inkomsten nit belegde kapita
len en op de inkomsten uit vaste goede
ren; 

Dat artikel 2 van voormeld besluit, zo
als het gewijzigd is bij artikel 33 van de 
wet van 8 maart 1951, in het raam van de 
algemene bepaling van artikel 1, door 
« inkomsten toegekend aan de aandelen 
of delen ll enkel de uitkeringen heeft 
kunnen bedoelen welke verricht zijn door 
afneming van het batig saldo van het lo
pend belastingdienstjaar of van vroegere 
clienstjaren door de burgerlijke of com
mercii\le actienvennootschappen die in 
Belgie hun maatschappelijke zetel of hun 
aclministratieve hoofclinrichting hebben; 

Overwegencle dat het hof van beroep, 
na vastgestelcl te hebben dat de door ver
weerster; aan de vennootschap Ferblatil 
gestorte sommen, welke « rechtstreeks be
stemd waren ll voor zekere van haar aan
cleelhouders, in hoofcle van deze vennoot
schap « noch een verrijking, noch een 
winst ll uitmaakten, wettelijk heeft kun
nen beslissen dat ter zake de in cle natio
nale crisisbelasting belastbare materie, 
zoals zij in artikel 1 van cle samengescha
kelde wetten bepaalcl is, ontbrak; dat het 
clerhalve de in het tweede onderdeel van 
het middel aangeduicle wetsbepaling niet 
heeft kunnen schenclen, naardien deze 
bepaling enkel betrekking heeft op cle mo
daliteiten van vestiging en inning van cle 
belasting wanneer een belastbare grand
slag aanwezig is; 

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

Om die redenen, voegt bovengemelde 
zaken samen, verwerpt cle voorzieningen; 
veroordeelt elke cler aanleggers tot cle kos
ten van zijn voorziening. 

28 februari 1957. - 1" kamer. - Vom·
z'itter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·s, HH. De Ber
saques en Louveaux. - Gelijkl~tidende 
concl~tsie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

l e KAMER. - 28 februari 1957 
(TWEE ARRESTEN.) 

1o INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN OYER DE AANSLAG DIE 
HET YOORWERP VAN DE RECLAMATIE IS. -
DAAD VAN RECHTSPRAAK. - BESLISSING 
WELKE RRACHT VAN GEWIJSDE HEEF'l'. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN DIE DE AANSLAG, 

WELiKE HE1' VOORWERP VAN DE RECLAMATIE 
IS, YERHOOGT. - BELASTINGPLICHTIGE DIE 
GEEN BEROEP YOOR HE'l' HOF VAN BEROEP IN
GESTELD HEEFT. - BESLISSING DIE :KRACHT 
VAN GEWIJSDE YERKREGEN HEEFT. - DE 
SCHULD ON1'Sl'AAN UIT DE BIJKOMENDE · AAN· 
SLAG, DIE TER UITVOERING VAN DE BESLISSING 
GEVESTIGD WERD, KAN NIET MEER BIJ MIDDEL 
VAN EEN RECLAMA1'IE BE'l'WIST WORDEN. 

~ INKOMSTENBEL.ASTINGER 
BEROEP v66R HE'l' HOF VAN BEROEP. - BE
SLISSING VAN DE DIREC'l'EUR DER BELAS'l'INGEN, 
DIE DE AANSLAG WELKE HE'!' YOORWERP VAN 
DE RECLAMATIE IS, YERHOOGT. - BEROEP 
VAN DE BELAS'l'INGPLICH1'IGE. - AANHANGIG 
MAKEN BIJ HE'l' HOF VAN BEROEP VAN DE 
AANSLAG IN ZIJN GEHEEL, ZOALS HIJ DOOR DE 
BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR ''ERBE'l'ERD 
WERD. - RECLAMA'l'IE 'l'EGEN DE 'l'ER UI'l'VOE
RTNG YAN DIE BESLISSING OP HE'l' KOHlER GE
BRACH1'E BIJKOMENDE AAi\'SLAG. - RECLAMA
'l'IE ZONDER VOORWERP. 

1 o De beslissing van de di1·ectmtr de1·' be
lasting en die ~titspmak doet ove1· de 
aanslag wellce het voorwerp van de 1'e
clamatie is, is een daad van rechtspraalc 
en kan k1·acht van gewijsde verlcrij
gen (1). (Eerste en tweede arrest). 

(1) Raadpl. verbr., 31 januari 1956, twee ar
resten (An·. Ferb1·., 1956, blz. 433; Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 557 en 558) ; 3 juli 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 1234) en de conclusie van de 
H. advocaat-generaal Ganshof van der Meersch 
v66r verbr., 21 december 1956 (Bull. en PASIC., 
1957, I, <!30, en ,Joum. tTib., 1957, biz. 49 en 
vgl.). Zie bet. arrest, swpra, hlz. 279. 



- 523 ..,.--

2o Wanneer de directeu.r der belastingen, 
die over de reclamatie van de belasting
plichtige uitspmak doet, de betwiste 
aanslag verbeterd en verhoogd heett en 
wanneer de belasUngplichtige tegen die 
beslissing geen be1·oep v66r het hot van 
beroep instelt, verlcrijgt die beslissing 
kracht van gewijsde, en derhalve Jean 
de s'ch~tld ontstaan 11.it de bijlcomende 
aanslag, die ter 1titvoering van de be
slissing op het Jcohier gebmcht werd, 
niet meer bij middel van een reclamatie 
betwist wo~·den. (Eerste arrest). 

3° In.qevolge het beroep dat door de be
lastingplichti,qe zonder voo1·behmtd inge
steld wordt tegen de beslissing van de 
direote1tr de1· belastingen, die de aan
slag welke het voo1·we1·p van de recla
matie is, verhoogt, wordt bij het hot 
van beroep aanhangig .!Jemaakt de ann
slag in zijn .!Jeheel, zoals deze verbete1·d 
werd, dienvol.!Jens oolc met de bijlco
mende aanslag die ter 1titvoering van de 
beslissing op het lcohier gebracht werd; 
een nienwe tegen cle bijlcomencle aansla.!J 
gedchte 1·eclamatie is zondm· voor
we1·p (1). (Tweede arrest). 

Eerste arrest. 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 67, 97, 107, 110, 
111, 113 en 115 van de Grondwet, 1315, 
1316, 1317, 1319 en 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 141 en 470 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 13 (in
zonderheid 13, paragraaf 1, lid 2, gewij
zigd bij het besluit van 2 maart 1942, arti
kel 1), 50, 51, 61 (inzonderheid 61, para
graaf 3), 65, 66, 67 en 7 4 (inzonderheid 7 4, 
lid 1) van de wetten betreffencle cle in
komstenbelastingen, samengeschakeld bij 
het koninklijk besluit van 12 september 
1936 en voor zoveel als nodig bij de be
sluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 5 tot 12 van de wet van 6 sep
tember 1895, en 1 en 2 van de wet van 
23 juli 1953 tot wijziging van de wet van 
6 september 1895, 1 en 2 van cle wet van 
15 mei 1846 op de comptabiliteit van de 

(1) Verbr., 2 maart 1956 (A1·r. T'e•·b1·., 1956, 
blz. 536; Bull. en PASIC., 1956, I, 686). 

Staat, 5 van de wet van 9 april 1935, 4 
(inzonclerheid 4, paragraaf 3) van cle wet 
van 17 juni 1938 tot wederinvoering van 
de nationale crisisbelasting, 4 (inzonder
heid 4, paragraaf 2) van het besluit van 
16 juni 1941 betreffende de nationale cri
sisbelasting, en 15 van het besluit van 
2 maart 1942 tot wijziging van het besluit 
van 16 juni 1941, en voor zoveel als nodig, 
46 van de wet van 20 augustus 1947 en 4, 
paragraaf 2, van de wetten betreffencle de 
nationale crisisbelasting, samengescha
kelcl bij het besluit van de Regent van 
16 januari 1948, doordat het bestreden 
arrest, antwoord verstrekkend op de con
clusies van aanlegster en na vastgesteld 
te hebben dat de litigieuze aanslag over 
het dienstjaar 1943 op 2 mei 1952 op het 
kohier was gebracht en in 1954 aan aan
legster was genotificeerd, clesondanks be
slist dat de aanslag gelclig en te behoor
lijken tijde gevestigd is op grond van de 
bevoegdheden welke aan de directeur der 
belastingen verleend zijn door artikel 65 
van de samengeschakelcle wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen; clan wan
neer krachtens artikel 4, paragraaf 2, van 
bovengemelcle wetten betreffencle de na
tionale crisisbelasting, hetwelk afwijkt 
van artikel 2 van de wet van 15 mei 1846 
en van artikel 5 van cle wet van 9 april 
1935, het supplement van nationale crisis
belasting ·dat op de inkomsten nit immo
bililln geheven wordt, enkel mag gevor
derd of nagevordercl worden geclurencle 
drie jaar met ingang van 1 januari van 
het jaar waarnaar het clienstjaar wordt 
aangecluid, en clan wanneer geen afwij
king uitclrukkelijk of impliciet op deze 
regel toegebracht is door enige wetsbepa
ling, noch inzonderheicl door artikel 65 
van de samengeschakel<;le wetten betref
fende de inkomstenbelastingen; en dan 
wanneer het bestreclen arrest, in steele 
van de wet toe te passen, voor de vige
rencle bepalingen een theorie in de plaats 
gesteld heeft die beweerclelijk op de 
rechtsspraak en de rechtsleer gesteuncl is, 
zoncler aan te duiclen wat zou toelaten 
deze theorie de bovenhand te geven op de 
duidelijke en uitclrukkelijke teksten die 
ter zake toepasselijk zijn : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt. dat de 
clirecteur der directe belastingen, over de 
reclamatie van aanlegster van 13 juni 
1946 uitspraak doende, bij beslissing van 
25 april 1952 verworpen heeft het verzoek 
om vrijstelling van cle aanslag in de natio
nale cdsisbelasting die in 1944 op het ko
hier wercl gebracht bij navordering van 
rechten over het clienstjaar 1943, en na 
verbetering van vergissingen welke bij 
liet vestigen van die aanslag ten nadele 
van de Schatkist begaan waren, hem ver
hoogd !weft en het opkohierbrengen van 
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het verschuldigd belastingsupplement ge
last heeft; 

Overwegende dat, ter voldoening aan 
deze beslissing, een supplement van natio
nale crisisbelasting op een op 2 mei 1952 
uitvoerbaar verklaard kohier wertl ge
bracht, bij navordering van rechten over 
het dienstjaar 1943; dat er niet is aan
gevoerd dat de beslissing van 25 april 1952 
en de op )let kohier gebtachte belasting
verhoging op enig punt niet overeenstem
men; 

Overwegende dat aanlegster op 4 fe
bruari 1954 tegen bewuste belastingverho
ging een reclamatie ingediend heeft welke 
de directeur der belastingen bij beslissing 
van 30 december 1954 ontvankelijk doch 
niet gegrond verklaard heeft; dat het be
streden arrest het beroep van aanlegster 
niet gegrond verklaard heeft; 

Overwegende dat aanlegster aan het 
arrest verwijt haar stelling afgewezen te 
hebben volgens welke het opkohierbren
gen in 1952. van het supplement. van na
tionale crisisbelasting nietig was wijl te 
laat geschied; 

Overwegende dat uit de door het middel 
niet gecritiseerde vaststellingen van het 
arrest blijkt dat de beslissing van de di
recteur der clirecte belastingen van 
25 april 1952 een verbetering uitmaakte 
van de aanslag welke door de reclamatie 
van aanlegster van 13 juni 1946 bi.i hem 
aangebracht was en dat tegen die beslis
sing geen beroep ingesteld is geworden bij 
het hof van beroep; dat hieruit volgt dat 
die beslissing in kracht van gewijsde ge
gaan is; 

Dat eruit blijkt clat noch de directeur 
cler belastingen bij wie de zaak door de 
reclamatie van 4 februari 1954 aange
bracht was, noch het hof van beroep inge
volge het beroep van aanlegster tegen de 
beslissing van 30 december 1954, de macht 
hadclen te beslissen dat het ter voldoening 
aan de beslissing van 25 april 1952 ge
vordercl belastingsupplemerit niet ver
schulcligcl was; 

Dat het clispositief van het arrest der
halve wettelijk gerechtvaardigd is en clat 
het middel, hetwelk tegen de andere recle
nen ervan opkomt, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegstertot cle.kosten. 

28 februari 1957. - 1'" kamer. - Voo1·
zUte·r, H. Sohier, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
- Gelijklnidencle concl~tsie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Bastelaer (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

'l'weede arrest. 

(KREUSCH, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 12 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over bet midclel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Gronclwet, 
61, paragraaf 3, van de wetten betref
fencle de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doordat het bestreden 
arrest niet gegrond verklaard heeft bet 
beroep ingestelcl tegen de beslissing van 
de clirecteur cler clirecte belastingen van 
19 december 1952, waarbij aanleggers re
clamatie van 3 december 1952 verworpen 
wercl om de reclen dat deze reclamatie 
geen voorwerp had, clan wanneer zij be
trekking had op een op 31 mei 1952 op 
bet kohier gebrachte aanslag welke op 
31 maart 1953 definitief zou geworden 
zijn, naardien aanlegger op die clag de
finitief vervallen was· van bet recht tegen 
voormelde aanslag een reclamatie in te 
clienen, zelfs wegens een vormgebrek : 

Overwegende clat uit de aan bet hof 
voorgelegcle stukken blijkt dat aanlegger 
een reclamatie ingediend heeft tegen zijn 
aanslag in de inkomstenbelastingen over 
het dienstjaar 1949, navorclering van rech
ten aan het dienstjaar 1947; clat de direc
teur cler clirecte belastingen te Luik bij 
beslissing van 26 mei 1952 die reclamatie 
niet gegrond verklaarcl heeft en een ver
hoging van de belasting heeft gelast welke 
verhoging op 31 mei 1952 op het kohier 
werd gebracht; dat aanlegger op 4 juli 
1952 tegen deze beslissing beroep instelde 
bij het Hof van beroep te Luilr ; dat aan
legger evenwel op 3 december 1952 bij de 
directeur der directe belastingen te Luik 
een reclamatie incliende tegen het ter uit
voering van de beslissing van 26 mei 1952 
op het kohier gebrachte aanslagsupple
meut; dat de directeur cleze reclamatie 
bij beslissing van 19 december 1952 niet 
ontvankelijk verklaarde om de reden dat 
de beslissing van 26 mei 1952 door aanleg
gers beroep onderworpen was aan het 
Hof van beroep te Luik bij hetwelk het 
geschil in zijn geheel aanhangig was; clat, 
op beroep door aanlegger tegen de beslis
sing van 19 december 1952, het bestreclen 
arrest overwegende dat de op 3 december 
1952 ingecliende reclamatie enkel gericht 
was tegen de bijkomende aanslag en dat 
cUt geschil bij het hof van beroep aan
hangig was, beslist dat de reclamatie 
geen v:oorwerp heeft; 
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Overwegende, ei:Lerzijds, dat vermits hij 
door de reclamatie regelmatig kennis had 
van de aanslag in zijn geheel zoals deze 
op het kohier werd gebracht en van al 
zijn elementen, de directeur der belastin
gen het recht en de plicht heeft alle Yer
gissingen, door de administratie in het 
vestigen van de aanslag zowel ten naclele 
van de Schatkist als van de belasting
schuldige begaan, te verbeteren; dat hij 
zocloende geen nieuwe aanslag vestigt 
welke onclerscheiclen is van de aanvanke
lijk op het kohier gebrachte aanslag, 
doch cleze verbetert door naargelang van 
het geval een vrijstelling of een verhoging 
voor te schrijven; dat zijn beslissing een 
daad van rechtsspraak is waardoor hij 
definitief van de zaak ontlast is en welke 
kracht van gewijsde kan verkrijgen; 

Overwegencle, anderzijcls, dat het be
roep hetwelk door de belastingplichtige 
zoncler voorbehoud tegen de beslissing van 
de directeur der · belastingen ingesteld 
wordt, de aanslag in zijn geheel, zoals 
hij door voormelde beslissing verbeterd 
is, en derhalve de ter uitvoering van die 
beslissing op het kohier gebrachte aan
slagverhoging bij het hof van beroep aan
hangig maakt ; 

·overwegende, derhalve, dat, na erop 
gewezen te hebben c( dat het beroep dat 
ingesteld is na 4 juli 1952, dit is dus na 
het op kohier brengen, tot gevolg gehad 
heeft . geheel de aanslag over het dienst
jaar 1947, supplementen inbegrepen, bij 
het hof aanhangig te maken ll en « dat 
de op 3 december 1952 ingecliende recla
matie enkel tegen de bijkomende aanslag 
gericht is ll, het bestreden arrest daaruit 
te recht afgeleid heeft clat voormelcle 
reclamatie geen voorwerp had en wette
lijk beslist dat het beroep niet gegrond 
was; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

28 februari 1957. - 1e kamer. - Voo1·
zUter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux 
Henry cle Faveaux. - aeUjlclu·idende con
cl~tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 28 februari 1957 

VENNOO'J'SCHAP. - VENNOOTSCHAP BIJ 
WIJZE VAN ENKELE GELDSCHJETING. - 0VER
LIJDE'l VAN DE GECOMJ\fANDI'l'EERDE VENNOO'l'. 
- VENNOO'l'SCHAP DIE HAAR EXPLOI'l'ATIE ON
DER DE OUDE FIRMANAAM VOORTZET. - 0M
STANDIGHEID DIE NIET IMPLICEERT DAT DE 

ERFGENAAM VAN DE OVERLEDEN VENNOO'l' ZELF 
VENNOTEN ZIJN. 

De vaststelling dat een vennootschap bij 
wijze van enkele geldschieting, na het 
overlijden van de gecommandUeer·de 
vennoot, haar exploitatie onder de oude 
firmanaam heeft voortgezet, impliceert 
niet dat de ertgenamen van de overle
den vennoot de hoedanigheid van ven
noten hebben, indien zij die hoedanig
heid vroeger niet reeds hadden of indien 
deze h!tn door de stahtten niet verleend 
1vas. 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op· het bestreden 
arrest, op 31 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1165, 1315, 1832, 1833, 1865 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 15, 16, 18, 19, 22 
en 23 van de wetten op de handelsven
nootschappen, samengeschakeld bij ko
ninklijk besluit van 30 november 1955, 25 
(inzonderheid paragraaf 1, eerste lid en 1 °) 
en 35 (paragraaf 4, lid 1) van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doordat, om aanleg
ger te beschouwen als een werkend ven
noot in de vennootschap bij wijze van 
enkele geldschieting, in de zin van arti
kel 35, paragraaf 4, van bovengemelde be
lastingen het hof van beroep, hoewel 
het aanneemt dat de administratie der be
lastingen geen derde is, eerste onderdeel, 
beslist (zonder trouwens na te vorsen of, 
noch erop te wijzen dat aanlegger v66r 
het overlijden van de gecommanditeerde 
vennoot Jules Gaye vader, of ingevolge 
dit overlijden, de hoedanigheid van ven
noot zou gehad hebben) dat deze hoeda
nigheid van werkend vennoot hem toebe
hoord heeft, en zulks door te overwegen, 
enerzijcls, in feite, dat na het verstrijken 
van de termijn der vennootschap ·deze 
haar exploitatie voortgezet heeft onder de 
vroegere firma, en anderzijds, naar recht, 
dat in dergelijk geval de administratie 
gerechtigd is om die « groepering van per
sonen ll voor een vennootschap te houden; 
dan wanneer deze twee overwegingen en
kel afdoend zouden kunnen wezen indien 
daarenboven vastgesteld was dat de kwes
tieuze groepering een groepering van voor 
die voortzetting verenigde personen was, 
waarvan aanlegger in die hoedanigheid 
van vennoot deel uitmaakte; tweede on
derdeel, steunt op omstandigheden welke, · 
naar het hof oordeelt, bewijzen dat aan-
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legger « het recht had actief aan het be
heren van de zaak deel te nemen >> en dat 
hij hogere vergeldingen verkreeg dan die 
welke het « loontrekkend personeel >> · 
<< doorgaans >> ontvangt, dan wanneer, 
zelfs ingeval die omstancligheden konden 
bewijzen dat aanlegger geen loontrek
kende was zoals ze << doorgaans >> zijn en 
eventueel konden doen aannemen dat hij 
aan het beheer deelnam, clergelijke over
weging ter zake niet afdoend is, naardien 
de vraag niet is of aanlegger aan het be
heer deelnam, doch wel of hij vennoot 
was, daar de ·functie of de hoeclanigheid 
van beheercler in een vennootschap bij 
wijze van enkele geldschieting (of een an
dere vennootschap) niet aan de vennoten 
voorbehouden is; derde onderdeel, ver
klaart dat de administratie het recht 
heeft, op grond van artikel 19 van de sa
mengeschakelcle wetten op de handelsven
nootschappen, de omstandigheid dat de 
vennootschap na het overlijden van aan
leggei·s vader onder dezelfde firmanaam 
« Jules Gaye et Qie » voortgezet is, aan te 
zien als groncl opleverencle om, gelet op 
het feit clat de overleden vader en de zoon 
dezelfde voornamen hadden, laatstge
noemcle voor gecommanditeerde vennoot 
te houclen, clan wanneer het feit dat een 
niet-gecommanditeercle, a tm·tio1·i een niet
vennoot, zijn naam, of dezelfde naam van 
een andere persoon, in de firmanaam laat 
voorkomen, al kan het jegens derclen 
verantwoordelijkhekl in het leven roepen, 
de administratie, die trouwens geen derde 
is in de zin van de bepalingen ter zake en 
onder meer van de samengeschakelde wet
ten op de handelsvennootschappen, niet 
in staat stelt die persoon aau te zien als 
belastbaar in zover hij vennoot is : 

Overwegende dat de betwisting loopt 
over de wettelijkheid van cle aanslagen in 
de inkomstenbelastingen, dienstjaren 1946 
tot 1949, verbonden met dienstjaar 1950, 
welke ten laste van aanlegger gevestigcl· 
zijn als werkencl vennoot in de vennoot
schap bij wijze van enkele geldschieting 
«Jules Gaye et Qie », welke hoedanigheid 
aanlegger betwist onder aanvoering clat 
hij enkel de bezoldigingsbestuurder van 
die onderneming was; 

Overwegencle dat volgens het arrest, 
Jules Gaye, gecommanditeercl vennoot in 
gezegde vennootschap, en vader van aan
legger, in 1941 overleclen is; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hierop steunend dat de kwestieuze ven
nootschap na het verstrijken van cle ter
mijn waarvoor zij opgericht was gewor
den, haar exploitatie onder de oude firma
naam voortgezet heeft, aanneemt dat de 
admir~istratie gerechtigd was om die groe
pering van personen voor een vennoot
schap te houden; 

Overwegende echter, enerzijds, dat het 

arrest niet vaststelt dat de statuten van 
de vennootschap bepaalden dat deze na 
het overlijden van de gecommanditeerde 
vennoot met cliens erfgenaam zou voort
duren, noch dat aanlegger v66r het over
lijden van zijn vader de hoedanigheid van 
vennoot had ; 

Dat anclerzijds, het arrest erop wijst 
clat een door aanlegger overgelegde over
eenkomst van 31 december 1941 geen ander 
voorwerp had clan de vereffening en de 
verdeling van de goederen die afhingen 
van de gemeenschap Gaye-Orespin en van 
de nalatenschap van Jules Gaye, en op 
aanlegger de hoedanigheid van vennoot 
die hij niet had, niet heeft kunnen over
clragen; 

Overwegende dat, gezien hun dubbelzin
nigheicl, deze redenen van het arrest niet 
volstaan om de beslissing ervan te recht
vaarcligen ; 

Overwegende, weliswaar, dat het arrest, 
om te bevinden clat aanlegger de hoeclanig
heicl van gecommanditeerd vennoot in de 
vennootschap Gaye heeft, tevens rele
veert : 1 o dat nit de omstancligheid clat 
aanlegger nit kracht van een louter mon
clelinge o1!ereenkomst bezoldigd werd, 
valt af te leiden dat hij in feite het recht 
had aan het beheren van de zaak actief 
cleel te nemen; 2° de aanzienlijkheid van 
cle vergelclingen welke boven de vaste be
zoldingen aan aanlegger toegekend zijn 
en voor de dienstjaren 1948 en 1949 het 
tienvoud van de wedde bereikt hebben; 
3° de ontplooiing van de industrH~le acti
viteit der vennootschap, welke aan een 
initiatief van aanlegger te danken is; 

Overwegende dat geen dezer elementen 
het toeschrijven aan aanlegger van de 
hoedanigheid van werkend vennoot kan 
rechtvaarcligen; 

Overwegende tenslotte, dat de door het 
arrest gereleveerde omstandigheid dat de 
vennootschap na het overlijden van Jules 
Gaye vader voort haar voorwerp nage
streefd heeft onder de oorspronkelijke 
firmanaam evenmin afdoend is; dat de ge
lijkluidendheid welke blijkt nit het ver
gelijken van de firmanaam met aanleggers 
identiteit niet volstaat om aan deze wet
telijk de betwiste hoedanigheid toe te 
schrijven; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

clen arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van het vernietigd arrest ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

28 februari 1957. - 16 kamer. - Vo01'
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
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Gelijlcl!ttidende conclttsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

le KAMER.- 1 maart 1957 

lo VERJARING. - STRAFZAKEN. - WAN
BEDRIJF VAN ONVRI.(WILLIGE VERWONDINGEN. 
- lNBREUK OP DE WEGCODE. - lNBREUK 
DIE HET GEBREK AAN VOORUITZICH'l' OF VOOR
ZORG UITMAAKT. - VERJARING. - ZONDER 
INVLOED OP DE PUBLIEKE VORDERING INGE
STELD WEGENS HET W ANBEDRIJF VAN ONVRIJ

WILLIGE VERWONDINGEN. 

2o VERJARING. - STRAFZAKEN. - ENIG 
FElT DAT EEN WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE 
VERWONDINGEN EN EEN INBREUK OP DE WEG
CODE UITMAAKT. - BURGERLIJKE VORDERING 
OP DIT ENIG FElT GEGROND. - VERJARlNG 

VAN DRIE JAAR. 

go BURGERLIJKE V:ORDERING. 
VORDERING TOT HERSTEL VAN DE SCHADE DOOR 
EEN MISDRIJF VEROORZAAKT. - BEGRIP. 

4o BURGERLIJKE VORDERING. 
. W ANBiiDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDIN

GEN. - WANBEDRIJF DAT TEGELIJK VERWON
DINGEN EN SCHADE AAN GOEDEREN VEROOR
ZAAKT HEEFT. - VORDERING TOT HERSTEL 
VAN DEZE LAATSTE SCHADE. - BURGERLIJKE 
VORDERING OP HET WANBEDRIJF GEGROND. 

1 o Wa'IYneer een wanberlrijf van onvrij
willige verwondingen en een inbre~tk op 
de TV egcode aan een pe1·soon toegesclwe
ven worrlen, is de verjaring van rle p~t
blieke vonlering wegens deze laatste 
inb1·e~tlc ingestelrl zonder invloed op rle 
ve·rjaring van de pttblielce vordering 
wegens het eerste misdrijf ingesteld, 
zelfs inrlien cle inbreuk op de W egcocle 
een •pan de bestanclclelen uitmaakt van 
het wanbecl1'ijf van ' onvrijwillige ver
wondingen, na.melijlc het gebrelc aan 
voontitzicht of voorzorg (1). (Stilzwij
gende oplossing.) 

2o Wanneer een zelfde feit, tegelijlc, een 
wanbedrijf van onvrijwillige ve1·won
dingen en een inbre~tlc orp de W egcode 

(1) Verbr., 12 december 1949 (Arr. Ye1·b1-., 
1950, biz. 226) en nota; 29 october 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 200); verge!. verbr., 6 octo
ber 1952 (Arr. Yerbr., 1953, biz. 37). 

(2) Verbr., 17 september 1936 (Bull. en 
PAsrc., 1936, I, 358); Repert. pmt. d1·. belge, 
yo Presc'ription en matiere rCp1·es:;ive, nr 246. 

(3) en (5) Verbr., 23 januari 192•2 (Bull. en 
PAsrc., 1922, I, 139). Zo is het, zelfs wanneer 
het slachtoffer van de verwondingen en dit 
weik de schade aan goederen onderging ver
schillende personen zijn (verbr., 5 januari 1925, 

uitmaalct, is de verja1·ingstermijn van 
de b~wgerlijlce vordering op dit feit ge
grond drie jaar, 't is te zeggen de lang
ste termijn (2). 

go Opdat' er, in de zin van de artilcelen 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878, v·or
dering zij tot herstel van schade door 
een misdrijf veroorzaalct, wordt niet 
vereist dat de sohade, wawrvan het her
stel gevraagd wo1·dt, door elkeen v·a.n de 
bestanddelen van het misdrijf veroo1·
zawkt weze of da.t het bestaan van d'ie 
sohade een van de bestanddelen van het 
misdrijf weze (g). 

4° Een wanbedrijf van o-nvrijw-illige ver
wondingen lean, tegelijlc, de oorzaalc 
zijn van verwondingen en van schade 
aan goederen (4) ; in dit geval, is de 
b~wgerlijlce vordering tot herstel vall· de 
sohade (l;an de gOederen een vo1·dering 
die op het wanbed1'ijf gegrond is (5). 
(Wet van 17 april 1878, art. g en 4.) 

(VAN DER BEKEN, T. VAN DE WEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juni 1955 gewezen door de 
Recht bank van eerste aanleg te Gent ; 

Over het micldel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 38, 418, 420 van 
het Strafwetboek, 21, 22, 23, 26 van de 
wet van 17 april 1878 bevattende de voor
afgaande titel van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, 50, 51, 54 van 
het koninklijk besluit van 1 februari 1934, 
7 van de wet van 1 augustus 1899 op de 
politie van het vervoer, 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis het 
door eiser ingeroepen verjaringsmiddel 
verwerpt om reclen dat de door eiser ge
pleegde daad als inbreuk op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek, en 
als inbreuk op het verkeersreglement ge
kwalificeerd kan worden en dat « de aan 
eiser toegebrachte schade weliswaar enkel 
de goederen betreft, maar toch het gevolg 
is van dat ene misdrijf waarvoor de ver
jaringstermijn drie jaar is, zodat de bur-

Bull. en PASIC., 1920, I, 95; 27 mei 1935, ibid., 
1935, I, 261; 15 januari 1940, ibid., 1940, I, 14; 
10 october 1949, Arr. Ve1·b1"., 1950, biz. 65; 
23 april 1956, Bull. en PASIC., 1956, I, 883). 

(4) Het bestaan van het oorzakelijk verband 
tussen het wanbedrijf van onvrijwillige ver
woridingen en een schade aa.n goederen hangt 
af van feiteiijke omstandigheden; deze behoren 
tot de beoordeling van de rechter over de 
grond (verbr., 23 januari 1922, redenen, in vo
rige nota aangehaaid; 22 juii 1946, Bull. en 
PASIC., 1946, I, 302). 
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gerlijke eis evenmin verjaard is ll, dan 
wanneer de vordering tot llerstelling van 
de door de botsing aan een voertuig ver
oorzaakte scllade gesteund worclt op de 
gepleegde font, de overtreding van !let 
verkeersreglement, en niet op een beweerd 
wanbeclrijf van aan een derde veroor
zaakte onvrijwillige kwetsuren, cUe, allwe
wel uit dezelfde oorzaak spruitende, noch
tans de beweerde scllade niet veroorzaakt 
llebben, waaruit volgt dat de burgerlijke 
vordering tot llerstelling van de aan de 
auto veroorzaakte scllade vreemd is aan 
de beticllting van onvrijwillige kwetsuren 
aan een derde en door de verjaring inzake 
inbreuken op !let Verkeersreglement be
heerst worclt : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
llebben dat verweerder een enkele daad 
ten laste van aanlegger legt, daad die te
gelijk !let wanbedrijf van onvrijwillige 
verwondingen en een inbreuk op de Weg
code uitmaakt, bedoelde inbreuk llet ge
brek aan vooruitzicllt of voorzorg zijnde, 
bestancldeel van !let wanbeclrijf van on
vrijwillige verwondingen, de recllter vast
stelt dat de aan de goederen toegebracllte 
scllade waarvan verweerder cle llerstelling 
eist, !let gevolg is van die enkele daad; 

Dat uit de ondeelbaarlleid van !let ten 
laste gelegd feit, llij wettelijk lleeft be
sloten dat dit feit .door de wet gestraft 
wordt met de door de artikelen 418 en 420 
van !let Strafwetboek voorziene straffen 
en dat de verjaringstermijn van de vorde
ring tot llerstelling van de door cUt feit 
veroorzaakte scllade drie jaar beliep; dat 
de wet inderdaad, in de lluidige stand van 
de wetgeving en onder voorbelloud van af
wijking, vreemd aan !let onderllavig ge
val, een zelfde termijn van verjaring be
paalt voor de publieke vordering en voor 
de burgerlijke vordering volgende uit llet
zelfde misdrijf ; 

Overwegende, weliswaar, dat het midclel 
aanvoert dat in geval van botsing tussen 
voertuigen, een wanbedrijf van onvrijwil
lige verwondingen de oorzaak niet kan 
zijn van schade aan een van die voertui
gen; 

Maar overwegende dat !let door de ar
tikelen 418 en 420 van !let Strafwetboek 
voorziene wanbedrijf namelijk in een on
voorziclltiglleid of een gebrek aan voor
zorg bestaat, onvoorziclltigheid of gebrek 
aan voorzorg, welke tegelijk verwondin
gen en schade aan zaken kunnen veroor
zaken; 

Dat opdat scllade door een misdrijf 
worde veroorzaakt, in de zin van die be
woordingen in de artikelen 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878, !let vereist wordt 
nocll dat de schade waarvan de llerstel
ling gevorclerd wordt,· door ieder van de 
bestanddelen van !let misdrijf waarop 
de vonlering gegrond is, zou worden ver-

oorzaakt, noch dat het bestaan van die 
schade een van de bestancldelen van !let 
misdrijf zou zijn ; 

Dat !let midclel naar recllt faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot cle kosten. 

1maart 1957. -1° kamer. - Voor:zitte1·, 
H. de Clippele, raadsheer waa1nemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. 
- GeUjlcluiclencle concvus·ie, H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Van Leynseele. 

le KAMER.- I maart 1957 

1° OPEJNBAREJ ORDE. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - UITZONDil:RINGSRiWH'l'BANK DIE 

GEEN 'KENNIS KAN NEJI;IEN VAN EEN ZAAK DIE 
UITSLUFl'END TOT DE BEVOEGDHEI'O VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BEHOORT. 
REGEL VAN OPENBARE ORDE. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAXEN. - :MIDDEL HIERUI'l' 
GENOMEN DAT EEN WERKRECH'l'ERSRAAD UIT
SPRAAK GEDAAN HEEFT OVER EEN ZAAX DIE 
TO'l' DE UI'l'SLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTBAN'K VAN EERSTE AANLEG BEHOORT. 
i\'IIDDEL DAT NIE'l' NIEUW IS. 

3° WRAKING. - BURGERLIJRE ZAKEN. 
WERKRECHTERSRAAD, - WRAKING VAN EEN 
WEBlCRECHTER DOOR EEN PARTIJ. - WERK
RECHTERSRAAD ZONDER MACH'!' OM DE WRA
KING GEGROND TE VERKLAREN. 

4° WRAKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
WERKRECHTERSRAAD. - BESLISSING VAN DE 
WERKRECHTERSRAAD DIE DE WRAKING VAN 
EEN WERKRECHTER DOOR EEN PARTIJ GE
GROND VERKLAART. - WERKRECHTER DIE 
AAN DE BESLISSING HEEFT DEELGENOMEN. -
DEELNEMING DIE GEEN BEitUSTING IN DE WRA
KING UITMAAKT. 

1° Is va.n openbftre 01·tle cle wettelijke 
1·egel cla.t een 1tit:zoncleq·ings1·echtbwnk 
geen kennis m.ft.g nemen van. een :Zftftk 

die 1titsl11itena tot cle bevoe,qclheicl va·n 
cle 1·echtbnnk vftn eet·ste cw.nleg behoo1·t. 

2° Kcm voo1· cle eerste mwctl v66r het' hot 
opgeworpen wo1·clen het miclclel hientit 
genomen flat cle werkreohters?-aftfl 1tit-
81JT((;ak geclftan heett ove1· een :zank die 
tot fle 1~itsl1titenfle bevoegflheicl van cle 
?'echtbanlc V(/J1v ee1·ste aan1.eg belwort. 

3° De werlcrechters?·aafl en cle wedcrech
tersrand van be1·oep :z·ijn :zoncler macht 
om cle wn~;lcing van een werkrechter 
cloor een parUj geg1·oncl te verkla1·en (1) . 
(Wet van 9 juli 1926, art. 37 en 38:) 

(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onder 
dit arrest in Bull. en PABIC., 1957, I, 787. 


