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Overwegende clat ten aanzien van derde 
aanlegger het arrest beslist dat het door 
hem ingestelde hoger beroep ontvankelijk 
is en hem, samen met tweede aanlegger, 
tot de kosten van de aanleg veroordeelt; 

Dat die beslissing steunt hierop dat 
derde aanlegger enkel als instrumente
rende deurwaarder van de belustingen is 
opgetreden, dat het lot van het dwang
bevel uitgaande van de ontvanger der be
lastingen alsmede van de vervolgingen, 
waarmede hij door cleze laatste ge.last 
werd, hem persoonlijk niet aanbelangt, 
dat geen verwijten tegen hem geopperd 
weri:Ien, dat ook geen veroordeling te zij
nen laste gevraagd werd, dat derhalve hij 
in feite alleen tot gemeenverklaring van 
het vonnis betrokken werd en aldus aller
minst door de aangevochten beslissing 
kan gegriefd zijn, waaruit volgt dat, bij 
gemis aan enig belang, zijn beroep onont
vankelijk dient verklaard; 

Overwegencle dat, daar zij gemeld dis
positief niet bestrijuen, geen van beide 
middelen ontvankelijk is ; 

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

31 mei 1957. - 16 kamer. - TTooTzitte,-, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - TTe,-
slaggeve1·, H. Belpaire. ~ Gelijlcluidencle 
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. PleiteT, 
H. Van Leynseele. 

1" KAMER. - 31 mei 1957 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
BESLUITEN DIE BEWEREN DAT EEN LASTGEVING 
NIE'l'IG IS DAAR ZE STRIJDIG IS ME'1' EEN WET
TELIJKE BEPALING VAN OPENBARE ORDE. ~ 
ARRES'l' DAT DE BESLUITEN VERWERPT DOOR 
DE ENKELE RED EN DAT ZE ONGEGROND ZIJN. 
- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND
WET., 

Beantwoo1·dt dtbbbelz·i·nnig de beslttiten 
die aanvoet·en dat een lastge·ving nietig 
·is daar zij stdjdi,q is nwt een wettelijke 
bepaling van openbare OTde, en schendt 
bijgevol.q aTtilcel 97 vnn de GTondwet, 
het arTest dat deze besl·uiten veTwerpt 
in het midden latende of de ,·echteT 
heeft willen zeggen dat de wettelijlce 
aangevoerde bepaling vr·eernd was aan 
de lastgeving ofwel of hij besclwuwd 
heeft dat de schend-i-ng van deze bepa
ling de openba·re o1·de n·iet aanbelang
de (1). 

(1) Raad·pl. verbr., 14 juli 1955 (An·. Ve1·b1·., 
1955, biz. 951; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1259, en 
de nota). 

(SAMENWERKENDE VENNOOTSOHAP « CENTRALE 
VOOR IMPORT EN EXPOR'l' VAN BOEKEN ll, T. 
SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP <<DE PIJL l),) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, . doordat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt tot het betalen van de som 
van 297 .. 490 frank, zijnde de prijs van de 
verzonden boeken, zonder de ·red en a an 
te duiden waarom het het door eiseres, in 
haar regelmatig v66r het hof van beroep 
genomen conclusies, opgeworpen middel 
van de hand wijst, waarbij zij deed gel
den « dat ten tijde van haar aangaan in 
1947, de betwiste lastgeving een ongeoor
loofde oorzaak zou hebben gehad, om wille 
van de toenmalige verbodsbepalingen der 
Belgische-N ederlandse deviezenregeling, 
zodat krachtens de artikelen 6 en 1131 van 
het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst 
onbestaanbaar zou zijn geweest ll, doordat 
het arrest dienvolgens niet wettelijk ge-
motiveerd is : · 

Overwegende dat, op het bij ·conclusies 
door aanlegster voorgesteld verweermid
del, het bestreden arrest er zich toe be
perkt te antwoorden dat « tevergeefs, ze
kere verbodsbepalingen van de Belgische
Nederlandse deviezenregeling ingeroepen 
worden om te beweren dat de betwiste 
lastgeving .een ongeoorloofde oorzaak zou 
hebben gehad en een onbestaanbare over
eenkomst zou hebben uitgemaakt strijdig 
met de openbare orde >l ; 

Overwegende dat dergelijk antwoord 
dubbelzinnig is; dat het inderdaad in het 
midden laat of de rechter willen zeggen 
heeft dat de aangevoerde reglementaire 
bepalingen vreemd waren a[\n de betwiste 
lastgeving ofwel of hij beschouwd heeft 
dat hun schencling de openbare orde niet 
aanbelangde; 

Dat, daar de conclusies aldus niet op 
gepaste wijze beantwoord werden, het ar
rest het in het middel aangeduid arti
kel 97 van de Grondwet schendt; 

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

31 mei 1957. - l 6 kamer. - Voo1·zitteT, 
H. Wouters, eerste. voorzitter. - TTer
slaggeve,·, H.· Bayot. - GeUjlcl·ttidende 
concl·ns·ie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procm:eur-generaal. .Pleiter, 
H. VanRyn. 
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le KAMER. - 31 mei 1957 

MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT STEUNT 
OP EEN VONNIS DA'r, VOLGENS AANLEGGER, IN 
KRACH'f VAN GEWIJSDE IS GEGAAN. - STUK
KEN ONDERWORPEN AAN HE'l' HOF DIE NIET 
VASTSTELLEN OF DIT VONNIS NIET DOOR ENIG 
VERHAAL WERD BESTREDEN. - MIDDEL NIET 
ONTVANKELI,JK. 

Is niet ontvanlcelijlv het rniddel gegrond 
op een vonnis dat, volgens aan,leg_qer, 
in lcracht van gewijsde is gegaan, wan
neer ttit geen en/eel aan het hot onder
worpen stuk blijlct dat dit vonnis niet 
door enig ver·haal wer·d bestreden. 

(LEYMAN, T. BERNABE.) 

ARRES'r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 augustus 1956 in laatste 
aanleg gewezen door de vrederechter van 

· het kanton Vilvoorde; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 4 van de wet van 17 april 
1878, bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken, doordat het bestreden vonnis, na 
de hoofdeis gegrond te hebben verklaard, 
de door verweerder tegen eisers gerichte 
eis in vrijwaring eveneens gegrond heeft 
verklaard om reden dat de heer Leyman, 
eerste verweerder in vrijwaring, thans 
eerste eiser, « voor de clrie auto's die me
kaar volgden een onvoorzienbare hinder
nis vormde », en hij bijgevolg « als enige 
hoofdzakelijke verantwoordelijke voor de 
botsing dient beschouwd ll, dan wanneer, 
door het vonnis met kracht van gewijsde 
del. 11 mei 1956 van de politierechter te 
Vilvoorcle, waatbij verweerder werd ver
oordeeld op groncl van artikel 26, 1°, ali
nea 2, van de Wegcocle, om niet jn ulle 
omstancligheden te hebben kunnen stop
pen v66r een hindernis die kon voorzien 
worden, erga omnes was vastgesteld ge
worden clat ee1·ste eiser geen onvoorzien
bare hindernis uitmaakte; waaruit volgt 
dat het bestreden vonnis het gezag van 
gewijsde verbonclen aan genoemde straf
rechtelijke beslissing heeft miskend : 

Overwegende dat het middel op een door 
de politierechtbank te Vilvoorde gewezen 
vonnis steunt, hetwelk, volgens aanleg
gers, in kracht van gewijsde is gegaan; 

Doell overwegencle dat uit geen enkel 
uan het hof onderworpen stuk blijkt dat 
gezegcl vonnis, waarvan de aangevochten 
beslissing geen melding maakt, niet door 
enig beroep zou bestreden geweest zijn en 
aldus kracht van gewijsde zou bekomen . 
hebben; 

Dat het middel niet kan ingewilligd 
worden; 

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

31 mei 1957. - 1e kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ver
slaggever·, H. de Olippele. - Gelijklui
dencle conclttsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Ryn en della Faille cl'Huysse. 

2c KAMER. - 3 juni 1957 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. ~ GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE WIJZE VAN· 
BEWIJSLEVERING VOORSCHRI.TFT. - MACH'f 
VAN DE RECHTER OM .ZICH OP ANDERE ELK
MENTEN DAN GETUIGENISSEN TE S'rEUNEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLUI
TEN DIE ZEKERE BEWIJSELEMENTEN BETWIS
'l'EN. ~ BESLISSING OP ANDERE BEWIJZEN GE
S'l'EUND. - BESLUI'l'EN DIE NIET BEANTWOORD 
MOETEN WORDEN. 

3° VERKEER. - BES'l'UURDER DIE VER
KEERSVOORRANG GENIE'l'. - NIET ONTSLAGEN 
VAN VOORZICHTIGHEIDSMAATREGELEN. 

4° VERKFJER. - INBREUK OP DE WEGCODE 
BEGAAN DOOR EEN GEBRUIKER VAN DE OPEN
BARE WEG. - MAAKT NIET NOODZAKELIJK 
VOOR DE ANDERE WEGGEBRUIKERS EEN NIET 'l'E 
VOORZIENE GEBEUH'fENIS UIT. - BEOOHDE
J,ING VAN DE FEI'rENRECH'l'EH. 

[) 0 VERKEER. - Bo·rsiNG VAN VOERTUIGEN 
OP EEN KRUISPUNT. - NIET NALEVEN DOOR 
EEN WEGGEBRUIKER VAN AR'l'IKEL 16 VAN DE 
WEGCODE. 1 TWEEDE WEGGEBRUIKEH DIE 
ARTIKEL 26, 1, NIET NALEEFT. - INBREUK 
VAN DE 'l'WEEDE WEGGEBRUIKER NIET NOOD· 
ZAKELIJK GEHECHTVAAHDIGD DOOR DE IN
BREUK DOOR DE EERS'l'E WEGGEBRUIKER BE· 
GAAN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLUI
TEN DIE SLECHTS FEITELIJKE AANVOERINGEN 
BEVA'l'TEN. - VASTS'rELLING, DOOR DE RECH
TER, VAN FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE ZE 
'l'EGENSPREKEN. - GEMOTIVEERDE BESLIS· 
SING. 

1° In stratzalcen, bttiten het ueval waarin 
de wet een · bijzondere wijze van bewijs
leve·rinu voorschri.fft, mag de rechter· 
zijn over·tuiuin,q op ander·e elementen 
dan getu:igenissen stetmen (1). 

(1) Verbr., 22 maart 1954 (Bull. en PASIC., 
1954, I, 645); raadpl. verbr., 19 december 1955 
(Arr. F er·br·., 1956, blz. 302; Bull. en PAsrc., 
1956, I, 382). 
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2° De r·echter behoett geen antwoord te 
verstr·elcken op concltts·ies clie de waarde 
van zelcere bewijselementen bet1cisten, 
wanneer· hij z·ijn besUssing op andere 
bewijzen stewnt (1). 

3° De besttt·twder die ·ver·keersvoorrang 
geniet op de openvare weg, is daar01n 
niet ontslagen van de voorzichtigheids
maatregelen wellce de omstancligheden 
gebieden, en inzondm·heid deze voorzien 
bij artikel 26, 1, van de Wegcode (2). 

4° Het niet naleven door een gebr·u.ilcer 
van de openbare weg, van een bepaling 
van de Wegcode, maakt niet noodzalce
lijk een voor· de andere weggeb·ruilcers 
niet te voorziene gebe·twten·is ttit; de 
feitenrechter beom·deelt so·ttverein ot, 
in teite, het ja dan neen au lcaralcter 
vertoont (3). 

5" De omstand·igheid clat aan een lent-is
punt, een weggebrwilwr, de ver·plicht'ing 
heett ·mislcend he·m opgelegd door ar·ti
lcel 16 van de Wegcode, ne'emt niet 
weg dat de anrler·e weggebr·u.ilcer· ar-t·i
lcel 26, 1, van rlezelfde code niet heett 
nageleej'd, wanneer· het voert·wig van de 
eerste weggebnt:ilcer· geen niet te voor·
ziene gebeu.rten·is heett ttitgemaalct (4), 

6° W anneer rle conclttsies van een par·tij 
slechts feitelijlce aanvoer·ingen bevatten, 
is de beslissing rlie. ze venverpt regel
matig gemotiveerrl wanneer· zij feite
lijlce omstandigheden aanwijst rl·ie ze 
tegensprelcen (5). 

(VERHEYEN EN N. V. « El'ABLISSEMEN'l'S JEAN 
MICHEL Jl, 1'. KREISMAN EN «COMPAGNIE 

D'ASSURANCES DU SOLEIL Jl.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. Aangaande de voor.ziening van Frans 
Verheyen, beklaagde : 

A. Ten aanzien van de over de publieke 
vordering gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest de con
clusies niet beantwoordt waardoor aan
legger : 1° aanvoerde dat, afgezien van 
het niet nakomen van artikel 16, 1 en 2, 
van het koninklijk besluit van 8 april 

(1) Verbr., 7 november 1955 (Ar1·. V er·br., 
1956, blz. 175; Bull. en PASIC., 1956, I, 217) en 
27 mei 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 1168). 

(2) Verbr., 1'8 februari 1957 (Bull. en PASIC., 
1957; I, 729). 

(3) Verbr., 25 juni 1956 (A.•~·. Ve•·b•·., 1956, 

Hl54 dat het arrest ten laste van de me
debeklaagde Kreisman als bewezen aan
ziet, deze insgelijks artikel 25, 2, b, van 
hetzelfde koninklijk besluit overtreden 
heeft, 2° wees op het ontbreken van elke 
getuigenis hetreffende de beweerdelijk te 
hoge snelheid van zijn voertuig, 3° kritiek 
richtte tegeu de elementen waarop de 
door ue procureur des konings aangeduide 
deskundige steunt om tot die te hoge snel-
heid te besluiten : 1 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger niet vermag 
op te komen tegen de beslissing gewezen 
over de publieke vordering ten opzichte 
van de medebeklaagde Kreisman; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, buiten 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 op andere elemen
ten dan getuigenissen mag steunen; 

Dat hij niet gehouuen is de reden op te 
geven waarom hij de bewijselementen die 
hij in aanmerking neemt als meer over
tuigend beschouwt; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep zijn beslissing niet gesteund heeft 
op het verslag van cle door de procureur 
des konings aangestelde deskundige; dat 
hij derhalve geen antwoord behoefde te 
verstrekken op de conclusies waardoor de 
waarde van dit hewijselement betwist 
werd; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest het
welk, enerzijds, aanneemt dat aanlegger 
over geheel de breedte van de hoofdweg 
verkeersv<,JOrrang genoot en, anderzijds, 
aanlegger verwijt op het linker deel van 
die weg gereden te hebben, op tegenstrij
dige gronden berust, wat met het onthre
ken van gronden gelijkstaat : 

Overwegende dat, naar luid van het be
streden arrest, « er beklaagde Verheyen 
te recht verweten is zijn snelheid niet ge
regeld te hebhen zoals door de omstan
digheden vereist is en aldus, dan wannee:r 
geheel het rechterdeel van de rijbaan 

blz .. 913; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1185) ; 18 fe
bruari 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 729). 

(4) Verbr., 18 januari 1954 (A.1·r. Ye7'b7·.,, 
1954, biz. 346; Bull. en PAsiC., 1954, I, 430). 

(5) Verbr., 28 januari 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 620); raadpl. verbr., 15 maar~ 1957 
(ibid., 1957, I, 852). 
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vrij was, de duidelijk zichtbare en ver
mijdbare hindernis welke het voertnig 
van Kreisman voor hem opleverde niet te 
hebben knnnen vermijden )) ; 

Overwegende dat hiernit blijkt dat het 
arrest aanlegger niet verwijt op het lin
kerdeel van de rijbaan gereden te heb
ben, doch wel zich niet gevoegd te hebben 
naar artlkel 26, 1, van het koninklijk be
shlit van 8 april 1954; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het clerde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 16 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, doordat het 
bestreden arrest de veroordeling van· aan
legger hierop steunt dat, aangezien het 
rechterdeel van de rijbaan vrij was, aan
legger het ongeval had knnnen voorkomen 
indien hij dat. deel bereden had, dan wan
neer de verkeersvoorrang, welke naar het 
bevindt, aanlegger toebehoorde, over ge
heel de breedte van de hoofdweg geldt : 

Overwegende dat de bestnnrder die ver
keersvoorrang geniet de1:1wege niet ontsla
gen is van de voorzichtigheidsmaatregelen 
welke de omstandigheden gebieden, en in
zonderheid van de maa tregelen, omschre
ven in artikel 26, 1, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954; 

Overwegende dat uit de bovenaange
haalde beschouwing blijkt dat het arrest 
op het feit dat aanlegger het rechterdeel 
van de rijbaan niet genomen heeft enkel 
wijst om aan te tonen dat aanlegger de 
door het voertuig van Kreisman opgele
verde hindernis had knnnen vermijden 
indien hij zijn snelheid zo geregeld had 
als door de omstandigheden vereist was, 
en tot rechtvaardiging van de veroorde
ling van aanlegger nit hoofde van de ar
tikelen 418 en 420 vim het Strafwetboek, 
op grondslag van een gebrek aan voornit
zicht of aan voorzorg, bestaande in het 
niet nakomen van voormeld artikel 26, l; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

13. Ten aanzien van de beslissing, ge
wezen over de lmrgerlijke vorderingen 
welke door Gabor Kreisman en de << Com
pagnie cl'assnrances uu Soleil )) tegen aan
Iegger ingesteld zijn : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der mid del inroept; 

II. Aangaande de voorziening, ingesteld 
door de naamloze vennootschap « Etablis
sements .Jean Michel)) als burgerlijk ver
antwoordelijke voor Verheyen : 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan niet blijkt 

dat de 'voorziening betekend is geworden 
aan de partijen tegen welke zij gericht 
is; dat zi.i derhalve niet ontvatikelijk is; 

III. Aanga1mde de 'voorziening, inge
steld door de naalliloze vennootschap 
« Etablissements Jean Michel )) als bur
gerlijke partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 16, paragraaf 4, en 26 van :het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 van 
het Algemeen Reglement op de politie van 
het wegverkeer, doordat het bestreden ar
rest, hoewel erkennend dat de bestuurder 
Kreisman die de dwarsverbinding van de 
Zuidlaan kwam uitgereden de voorrang 
miskend had welke Verheyen, aangestelde 
van aatilegster; over geheel de breedte 
van voormelde hoofdweg genoot, en hoe
wei aannemend dat Kreisman het door 
Verheyen bestuurde en bij een hoge snel
heid rijdend voertuig had zien aankomen, 
desniettemin deze veroordeelt wijl . hij 
zijn snelheid niet geregeld heeft met in
achtneming van de zichtbare en vermijd
bare hinuernis die het voertuig van Kreis
man voor hem opleverde, dan wanneer 
deze redenering erop neerkomt het voor
rangsbegrip aile betekenis te ontnemen, 
wat niet enkel tegenstrijdig is doch de 
draagwijdte van v.oormeld artikel 26 mis
kent, want dit artikel; door aan de voor
rang genietende weggebruiker de verplich
ting op te Ieggen in elke omstandigheid 
v(\or een voorzienbare hindernis stil te 
kunnen houden, bedoelt daardoor enkel 
de hindernis die zich normaal kan voor
doen op de weg die de voorrang genie
tende bestuurder volgt en niet het mis
kennen, door de bestuurder die voorrang 
moet Iaten, van zijn verplichtingen, en 
impliceert niet de door de beslissing in 
aanmerking genomen verplichting voor 
hem die voorrang geniet een vermijdings
manamvre uit te voeren, zodat het arrest 
ten onrechte aanlegster een dee! van haar 
vordering ontzegd heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat beklaagde Verheyen zijn 
snelheid niet geregeld heeft zoals vereist 
is door de omstandigheden en aldus « de 
duidelijk zichtbare en vermijdbare hin
dernis welke het voertuig van Kreisman 
voor hem opleverde niet heeft kunnen ver
mijden )); 

Overwegende, enerzijds, dat Verheyen, 
hoewel verkeersvoorrang genietend, des
wege niet ontslagen was van de voorzicll
tiglleidsmaatregelen welke de omstandig
heden geboden, en inzonderheid van de 
maatregelen omschreven in artikel 26, 1, 
van llet koninklijk besluit van 8 april 
1954; 

Overwegende, anderzijds, dat de door 
een gebruiker van de openbare weg be-
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gane inbreuk op de vVegcode voor de an
dere weggebruikers niet noodzakelijk een 
nil:~t te voorziene gebeurtenis uitmaakt, en 
dat een zelfs onvoorzienbare llindernis de 
inbreuk op artikel 26, 1, slechts uitsluit 
indien die onvoorzienbaarheid een over
macht oplevert, van welke omstandighe
den . de feitelijke beoordeling onder de 
soevereine macht van de rechter over de 
grond valt; 

Overwegende, derhalve, dat, waar het 
beslist dat het niet naleven door Kreis
man van artikel 16 van het koninkJijk be
sluit van 8 april 1954 niet rechtvaar
digt dat Verheyen wegens zijn te hoge 
snelheid, geen gem'akkelijke vermijdings
nianoouvre heeft kunnen uitvoeren, en 
waar het Kreisman van een deel van de 
verantwoordelijkheid voor het ongeval 
vrijstelt, het bestreden arrest niet in te~ 
genstrijdigheid vervallen is en de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen niet 
geschonden heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek doordat het bestreden arrest de 
conclusie:'l van aanlegster niet beant
woordt waar zij deed gelden dat, daar 
een tram de bestuurder Verheyen belette 
de beklaagde Kreisman te zien die een 
links gelegen zijweg kwam uitgereden, 
hij die hindernis niet kon voorzien zodat 
bij )Jij dezelfde snelheid mocht doorrij
den: 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies deed gelden « dat, daar een tram de 
bestuurder Verheyen belette de beklaagde 
Kreisman te zien die een links gelegen 
zijweg kwam uitgereden, de bestuurder 
Verheyen die hindernis niet kon voor
zien)); 

Overwegencle dat, door in tegenstelling 
tot die beweringen te verklaren dat het 
voerhrig van Kreisman voor Verheyen 
een absoluut voorzienbare en vermijdbare 
hindernis opleverde, het bestreden arrest 
die conclusies beantwoord l~eeft en mits
dien r·egelmatig gemoti veerd is; 

Dat het mi<ldel feitelijke grondslag 
mist; 

IV. Aangaande de voorziening van Ga
bor Kreisman, beklaagde : 

In zover de voorziening de beslissing 
bedoelt, gewezen : 

to Over de publieke vordering : 

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

VERBR., 1957. - 53 

2° Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger geen middel 

inroept; 

V. Aangaande de voorziening van Gabor 
Kreisman en van de << Compagnie d'assu
rances du Soleil )), burgerlijke partijen : 

Overwegende dat nit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan niet blijkt
da t deze voorzieningen betekend -zijn ge
worden aan de partijen tegen welke zij 
gericht zijn; dat zij derhalve niet ont
vankelijk zijn ; 

Om die redenen, ve·rwerpt de voorllie
ningen; veroordeelt aanleggers. to~ de kos
ten van hun respectieve voorzrenmgen. 

3 juni 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor-. 
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijkluidende concl1tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Leynseele, Van Ryn en Bertot (deze la_at
ste van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) . 

2" KAMER. - 3 juni 1957 

to HOGER BEROEP. - STRAFZAE:EN. 
0NTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN HET OPEN
BAAR MINI STERlE. - VERZW ARING VAN DE 
STRAF. - GEEN CONCLUSIES DESAANGAANDE. 
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
ZIJN BESLISSING• 'l'E DIEN OPZICHTE SPECIAAL 
TOE TE LICH'l'EN. 

zo HOGER BEROEP. - STRAl'ZAKEN. 
VERZWARING DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VAN DE STRAF Ul'rGESPROKEN 
DOOR DE POLI'l'IERECHTBANlL - EENPARIG
HEID NIET VEREIST. 

to Op het ont•vanlcelijlc ho,qe1· beroep vail 
het openbaar m·in-ister-ie, ma,q de reohter 
in ho(Jer beroep de skat verzwaren zon
de1· z:ijn beslissing te dien opzichte bij
zonder te moeten toelichten, bij ont
stentenis van ooncl11.sies waa1·op h-ij ver
plicht zo·tt zijn te antwoo1·den (1). 

2o Om de door de polit-ierechtbanlc u.itge
sprolcen strat te ve1·zwaren behoett de 
oorreotionele 1·echtbanlc, zetelende in be
roep niet b·ij eenparigheid van haar 
lede1~ uitsvraak te doen (2). "(Wet van 
4 september 1891, art. 2.) 

_______________________________ L__ __ __ 

(1) Verbr., 5 juli 1954 (111'1'. Ve1·br., 1954, 
biz. 725; Bull. en PASIC., 1954, I, 959). 

(2) Verbr., 1() januari 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 468); raadpl. verbr., 14 februari 1955 
(ibid., 1955, I, 634). 
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(VAN DE PARRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 maart 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste midclel, hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing wegens het 
niet-aanduiden van de elementen waarop 
de recllter over de grond zijn overtuiging 
gesteund heeft, niet met redenen omkleed 
is : 

Overwegende tlat, bij ontstentenis van 
conclusies, de rechter in hoger beroep zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleed heeft door de feiten, in de dagvaar
ding volgens de termen van de wet gequa
lificeerd, bewezen te verklaren; 

Da t het mid del niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid clat het bestreden vonnis, na ver
klaarcl te hebben « dat de door de eerste 
rechter uitgesproken straffen wettelijk 
zijn en in verhoucling staan tot de zwaarte 
der feiten )), de straf wegens het vlucht
misdrijf verhoogt door aanlegger verval
len te verklaren van het recht een voer
tuig te besturen, en zich dienvolgens te
genspreekt : 

. Overwegende dat artikel 2b:is, in de wet 
van 1 augustus 18!J9 ingevoegd door de 
wet van 1 augustus 1924, in lid 2 bepaalt : 
« de rechtbanken kunnen bovendien de 
overtreders van dit artikel vervallen ver
klaren van het recht een rijtuig te voe
i'eli )) ; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te verklaren dat de geldboete, welke 
alleen door de eerste rec]l ter toegepast is, 
tot de zwaarte van de fout in verhouding 
staat en, gebruik makend van het door 
voormelde bepaling toegestane vermogen, 
bovendien de daarin omschreven verval
lenverklaring uit te spreken; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de verzwaring van de straf door de 
rechter in hoger beroep niet gemotiveerd 
is en niet bij eenparigheid is uitgespro
ken: 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de correctionele recht
bank op het ontvankelijk hoger beroep 
van het openbaar ministerie de straf 
mocht verzwaren zonder dat zij dit spe
ciaal behoefde toe te lichten, bij ontsten
tenis van conclusies waarop zij verplicht 
-zou zijn geweest te :mtwoorden; 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat, om de door de recht

bank van politie uitgesproken straf te 
verzwaren, de in hoger beroep- beslissende 
correctionele rechtbank niet bij eenparig
heid van haar leden uitspraak behoeft te 
doen; · 

Waaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

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

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

3 juni 1957. - 2" kamer. - TToorzitte1·, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemend voor-
zitter. - TTerslaggever, H. Daubresse. -
Gelijklttidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Ple·ite1·, H. E. Van 
Dieren (van de Balie bij het Hof van be-
roep te Brussel). · 

2e KAMER. - 3 juni 1957 

1° BESOHERMING VAN DE ARBEID. 
- ACHTURENDAG. - 0NDERNEMINGSHOOFD 
DAT DOET WERKEN OF LAAT WERKEN IN 
STRTJD MET DE VOORSCHRIFTEN VAN DE -WET. 
- 0NDERNEMINGSHOGFD DAT HET TOEZICHT' 
VERHINDERT. ~ 0NDERSCHEIDEN INBREUK~N. 

2° BESOHERMING VAN DE ARBEID. · 
- ACH'l'URENDAG. - BEWIJS VAN DE IN
BREUKEN. - GEMEEN RECH'l', 

1° Het feit, ·voor eei~ on(lernern·ingshoofd, 
rneeste1·, enz., te doen of te laten wer
ken in strijd rnet de voorschritten van 
de wet van 14 jmti .1921 tot invoer:ing 
van de achtu.rendag en van de acht-en
veertig-uren ·week, ot ·van de· besluiti;m. 
in uitvoedng van deze wet genornen, en 
het teit gepleegd door hetzelfde ondm·
nem·ingshootd, rneeste1·, enz., het · toe
zicht Tcrachtens deze wet in'gerioht te 
verhinrleren, tnalcen onderscheiden in
b1·eu.Tcen uit, W(ta1·van rZe tweede de e-er
ste niet -witsluit zelfs indien ze gepleegd 
wonlt in dezelfde ornstandigheclen van 
ti:i(l en plaats. (Wet van 14 jlmi 1921, 
art. 20 en 21.) ' 

2° Het bewi:is van de inb1·eulven op de wet 
·van 14 jnni .192.1 tot invoering van de 
achttwenda-g en van (le acht-en-veertig
·u.ren weel,; wordt geleverd do01· de ge
rneem·echtel-ijlt'e wijzen (1). 

(1) Verbr., 20 april 1936 (B-ull. en PAsl:c., 
1936, I, 216). 
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(MOISSON.) 

ARRES'£, 

BET HOF; - Gelet op het arrest, op 
:20 jiili 1956 gewezen door het Hof van 
verbreking; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
1. maart 1957 gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
·schending van de nrtikelen 97 van de' 
Grondwet en 20 van de wet van 14 juni 
1.921 tot invoering van de achturendag en 
van de acht-en-veertig-nren week, door,dat 
het bestreden arrest aanlegger veroor
deelt ·nit hoofde van inbrenk op de arti
kelen 17 en 20 van voormelde wet, op de 
grond onder meer « dat het verzet, ge
pleegd tegen het toezicht van de inspec
teurs de werkelijkheid van de inbreuk op 
de ar{ikelen 17 en 20 van de wet van 
:14 juni Ut21 niet uitslnit ll, «dan wan
neer uit de voorbereidende werkzaamhe
den en uit de geest van de wet, alsmede 
uit haar economie dnidelijk blijkt dat zij 
in · het bizonder diegenen heeft willeJ;t 
straffen die het krachtens voormelde wet 
geregeld toezicht zouden veorhinderen ll, 
dan wanneer ten deze de met dat toezicht 
belaste ambtenaren niet de minste mate
rieJe bevinding hellben kunnen doen, zoals 
de Correctionele Rechtbank te Brussel en 
het Hof van beroep te Brnssel, welks ar
rest definitief is, stellig vastgesteld heb-
ben bij het veroordelen van aanlegger nit 
hoofde van inbreuk op artikel 21 van de 
wet van 14 juni 1921, ter zake van, op 
het tijdstip van de feiten van cleze zaak, 
het door voormelde wet voorgeschreven 
toezicht verhinderd te hebben, en clan 
wanneer, clerhalve, daar aileen artikel 21 
Yan· deze wet ten deze toepasselijk was, 
het · beklaagd arrest aanlegger niet kon 
veroordelen op voet van artikel 20, uit 
hoofde van inbreuk op artikel 17 : 

Overwegende dat de inbreuk, omschre
Yen in de artikelen 17 en 20 van de wet 
van 14 j\mi 1921, enerzijds, en de in ~r
tikel 21 van dezelfde wet omschreven m
breuk, ander.zijds, onderscheiden zijn; 
dat het · bestaan van de tweede het be
·staari .. niet uitsluit van de eerste, deze 
zelfs gepleegd in dezelfde omstandigheden 
van tijd en plaats ; 

Overwegende clat het middel rust op de 
bewering dat in feite zou zijn vastgesteld 
flat de ambtenaren niet de minste bevin
cling hebben kunnen cloen ; 

Overwegende echter clat noch uit bet 
vonnis van de Correctionele Rechtbank te 
Brussel van 19 december 1955, waardoor 
aan:legger wegens inbreuk op voormeld ar
tikel 21 veroordeeld is, noch uit het lJe
Yestigeml arrest, door het Hof van beroep 

te Brussel op 18 februari 1956 gewezen, 
blijkt dat op het tijdstip van de feiten 
van deze zaak, de inspecteurs wier toe
zicht aanlegger verhinderd heeft, eniger
lei bevinding hebben kunnen doen; 

Overwegencle dat het beklaagd arrest 
erop wijst « clat uit de elementen van het 
debat blijkt dat de verbalisanten hebb~n 
kunnen vaststellen dat arbeiders op de 
eerste en de tweede verdieping werkten ll 
buiten de door het werkplaatsreglement 
bepaalde werktijd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1'7 en 20 van de wet van 14 juni 
1921, doordat, eerste onderdeel, het hof 
van beroep, na vastgestelcl te hebben dat 
het tegen het toezicht van de inspecteurs 
gepleegd verzet de werkelijkheid van de 
inbreuk op de artikelen 17 en 20 van de 
wet van 14 juni 1921 niet uitsloot, ver
klaart « dat uit' de elementen van het de
bat blijkt dat de verbalisanten hebben 
kunnen vaststellen dat op de eerste en de 
tweede verdieping arbeiders werkten en 
dat, in die omstandigheden, aangezien er 
geen vaststaand getal wederrechtelijk 
werkende arbeiders kan worden vastge
steld, de telastlegging beweze.n is, althans 
met betrekking tot een arbeider voor elke 
cler verdiepingen ll, dan wanneer uit de 
economie van de wet uitdrukkelijk blijkt 
dat deze gewild heeft dat de voorgeschre
ven geldboete zoveel maal zou worden 
toegepast als er personen te werk zijn 
gesteld met overtreding van de wet en de 
besluiten, wat noodzakelijkerwijze impli
ceert dat de in artikel18 van de wet aan
gestelde ambtenaren formeel bevonden 
hebben hoeveel personen met overtreding 
van de wet tewerkgesteld waren, en cloor
clat, tweede onderdeel, na vastgestelcl te 
hebben dat tenminste een arbeider op elke 
van de twee vercliepingen werkte en aan
legger uit hoofde van inbreuk op arti
kel 20 van voormelde wet veroordeelcl te 
hebben, het bestreden arrest nal~at een 
uitspraak te geven over het ovel'lge der 
telastlegging welke, volgens de aanvanke
lijke dagvaarding, luiclde : << veertig ar
beiders te hebben cloen of laten arbeiden 
buiten de werktijd, bepaalcl door het 
werkplaatsreglement hetwelk de aanvang 
en het eincle van de arbeidsdag en de 
schafttijden vaststelt ll : 

Over het eerste onclercleel : 

Overwegende dat, al mogen, naar luicl 
van artikel 19 van de wet van 14 juni 
1921, de inbreuken op de bepalingen van 
deze wet bewezen worden door middel 
van de processen-verbaal opgemaakt .door 
de ambtenaren die speciaal aangesteld 
zijn om op de naleving van die wet te 
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waken zij insgelijks mogen worden be
wezen 'door de gemeenrechtelijke. wijzen 
van bewijsleverin_g; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op gro:iJ.d van de in feite soevereine en 
uit de elementen der zaak afgeleide vast
stelling, dat « arbeiders >> op de eerste en 
de tweede verdieping van aanleggers be
drijf werkten buiten de door het werk
plaatsreglement bepaalde werktijd, logisch 
en zonder schending van enige der in het 
middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
kunnen beslissen dat de tegen aanlegger 
ingebrachte telastlegging llewezen was, 
althans ten aanzien van een arlleider voor 
elke der venliepingen; 

Dat cUt omlerdeel van het micld(~l niet 
kan aangenomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het lleroepen vonnis 

aanlegger tot veertig geldboeten van zes 
en t_wintig frank ieder veroordeelcl had 
nit hoofde van de onder letter A tegen 
hem ingellrachte telastlegging, waardoor 
hem veertig inbreuken op artikel 17 van 
de wet van 14 juni 1921 waren aangewre
ven; 

Overwegende dat het llestreden arrest, 
(lie beslissing wijzigend en onder vermel
ding van de eenparigheid van de raacls
heren die de zetel uitmaakten, aanlegger 
veroor'lleelt tot twee geldboeten van vijf
tig frank iecler « nit hoofde van de telast
legging A cler dagvaarding, gewijzigd zo
als hier te voren gezegd is ten aanzien 
van het aantal arbeiders die buiten de 
door het werkplaatsreglement llepaalde 
werktijd werkten »; 

Dat dit dispositief, jn verband gebracht 
met de bovenaangehaalde. redenen, nood
zakelijkerwijze de vrijspraak van aan
legger voor het overige van de telastleg
ging impliceert ; 

Dat dit onderdeel van het middel in 
feite niet opgaat; 

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

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

3 juni 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Moriame. ~ 
Gelijlcluidende concl1tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Oollon 
(van de Balie van beroep te Brussel). 

2• KAMER. - 3 juni 1957 

1° J\1IDDELEN TOT VERBREKING. 
S'I'RAFZAKEN. - MIDDEL DAT AANVOERT DAT 

DOOR TEGENSTIUJDIGHEID AANGETAS'l' IS DE BE
SLISSING 0!' DE l'UBLIEKE VORDERING, UITGE
SPROKEN OP VERZE.T, DIE ENERZIJDS HET 
VERZET ONGEGROND VERKLAART, EN ANDER
ZIJDS, UITSPRAAK DOE'!' BIJ NIEU:WE .BE
SCHIKKING. - BESLISSING OP RET VERZJ<;T" 
DIE DEZELFDE STRAF UI'I'SPREEKT ALS Dl!; BE
SLISSING BIJ VERSTEK. - MIDDEL ZONDim. 
DELANG. 

2° EXPLOOT. - STBAFZAKEN. ....C. AF
SCHRIFT. - VORDERING. - HANDTEKENING 
VAN DE l'ROCUREUR DES E:ONINGS. - J;lA:ND
TEKENING ONLEESBAAR VERKLAARD DOOR DE 
DEURWAARDER. - DEURWAARDER. DIE VER
KLAART OP 'l'E TREDEN TEN VERZOEE:E VAN· DE 
PROCUREUR DES KONINGS. - GEEN. NIETIG
HEID. 

so VERDREKING. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DA'l' AANVOER'l' DAT 
HE'l' ONDERZOEE: HE'l' BEWI.JS VAN DE ELEMEN
'!'EN VAN HE'!' MISDRIJF NIET OPGELEVERD· 
HEEFT IN FEITE. - 0NBEVOEGDHEID VAN HE'!' 
Hm'. 

4° REDEN;EJN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN.- BURGER
LIJKE VORDERING. - BESLISSING V<\N. VER
OORDELING. - DOOR VERDACHTE REGELMA
'!'IG VOORGES'l'ELD VERWEER. - VER'wEER 
NIET BEANTWOORD. - BESLISSING NIET ME'l' 
REDENEN O:!;IKLEED. 

1° Is niet ontvanlceUjlv, bij gemis aan· be
lang, het midllel dat aanvoer·t dat. aan
getast is cloor tegenstr·ijdigheid de be
slissing op de pu.bUelce vonlerhw gewe
zen op verzet, d·ie, ener·zijds, het verzet 
ongegronll ve-rlclaart, en, ander·zijds, bij 
niettwe beschilclcing u.itspraalc doet, 
wanneer de straf ttitgesprolcen lloor de 
besliss·ing ge·wezen OZJ het verzet dezelf
de is als deze welke de besUssing bij 
verstelc ~titgesprolcen had. 

zo Geen grand vnn niet-ontvanke!ijlcheid 
lean spntiten ~tit het feit dat de deur
waarder op lle copie van het verlot
schrift ten einde dagvaardvng, verlclqart 
dat de hancltelcenin,q venneld op dit ver
lofsclwift onleesbaar is. Het volstaat 
dat en het origineel en cle copie ervan 
de vaststelling inhonden dat de .f!eur
waanler· ten verzoeke van rle procureu.r 
des leanings opgetreden is (1). · 

so H et valt b~t'iten de bevoegdheid van het 
hot na te gaan of het onderzoelc in teite 
het bew·ijs van de elementen van het 
misdrijf opgeleverd heett. 

4o Is rvlet rnet redenen omlcleerl de beslis
sing die verdachte veroonleelt tegen
over cle b~wgerlijlce parti:i zonder een 
door hern regelmatig voor·gesteld ver
weer te beantwoorden. 

(1) Raadpl. verbr., 5 december 1904 (llull_ 
en PASIC., 1905, I, 50). 
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(GHEYSENS, T. CUS'l'ERS:) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
9 april 1956 gewezen door het Hof van 
verbreking ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 17 ja
nuari 1957 gewezen door het Hof van be
roep te Luik; 

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

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest aanleg
ger veroordeelt « na ook beschikt te heb
ben dat het verzet niet gegrond is, en 
verklaard te hebben door nieuwe beschik
kingen uitspraak te doen >>, dan wanneer 
uit het feit dat een verzet niet gegrond 
zou wezen moet worden afgeleid dat de 
door dat ver.zet bestreden beslissing blijft 
bestaan, dan wanneer er tegenstrijdigheid 
heerst met de list, gelegen in «de uit
spraak door nieuwe beschikkingen » het
geen niet wettelijk gemotiveerd ·is door 
het materiele ontbreken van iedere reden; 
dan wanneer de rechter in boger beroep, 
door die onwettelijke list, geheel een ar
rest wegcijfert dat hij aarzelt uitdrukke
lijk te niet te doen, terwijl hij het in 
feite te niet doet, vermits het in de plaats 
stellen van een andere beslissing niet mo
gelijk is zonder te wijzigen; dan wanneer 
dit alles in de hoogste mate duister is en 
men zich gaat afvragen of beicle arresten 
tezamen blijven bestaan; dan wanneer dit 
ontbreken van redenen, deze duisterheid, 
dit gemis aan samenhang tussen de be
schikkingen, deze tegenstrijdigheid zelf 
het arrest maken tot een arrest dat niet 
wettelijk met redenen omkleed is : 

Overwegende dat bij het bestreden ar
rest dezelfde straf uitgesproken is als bij 
het vei;stekarrest ; 

Dat hieruit volgt dat het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt « zonder een pas
send antwoord verstrekt te hebben op de 
volgende redenen van de officiele rechts
plegingsakten : Reden 3. De dagvaarding 
van deurwaarder A. De Ooen is nietig, 
daar zij niet aanduidt door wie de vorde
ring om te dagvaarden gedaan is en daar 
de deurwaarder verklaart de handteke
ning niet te kunnen lezen. - Reden 20. In 
zijn inleiclende dagvaarcling betekent deur
waarder De Ooen eerst cle volleclige tekst 

van een beweerde door de procureur des·. 
konings gedane vordering. De H. Charles 
is evenwel de steller van die tekst niet,. 
want het is zijn handtekening niet. De 
steller X geeft zijn naam niet op. En·De 
Ooen schijnt hem niet te kennen en ver
klaart de handtekening niet te lmnnen 
lezen. In deze dagvaarding waren aan de 
gedagvaarde niet de vereiste gegevens. 
verstrekt om te oordelen of de steller ve~;
mocht te vorderen en die akte tot stand 
te brengen, want X maakt zijn hoedanig
heid niet kenbaar. Zij is niet diegeiie· 
welke hij opgeeft : « Procureur ». « Bij
gevolg is deze akte van dagvaarding .nh~
tig en zo ook geheel de daarna gevolgde· 
rechtspleging. Alles client ten laste van de 
tegenpartijen te niet gedaan te worden >l,. 
dan wanneer het arrest een ontwijkerid 
en onjuist antwoord geeft; dan wannee1', 
in strijd met het in het arrest verklaard~ 
er geen akte met juridisch karakter, ·met 
juridische waarde bestaat wamwer dE~· 
steller ervan niet bekend is ; dan wanneer 
de steller van een akte een persoonlijke, 
lichamelijke persoonlijke verantwoorde
lijkheid op zich neemt; het om die red en 
is dat hij client bekend te zijn; dan wan
neer aanlegger in de onmogelijkheid blijft 
verkeren om hem in onderhavig geval zijn 
font ten laste te leggen, een vervolgi11g te 
bekomen; dan wanneer, .zoals aanlegger 
zegt in zijn brief van 18 december i956 
aan de procureur-generaal (dossier, iri
ventaris opgemaakt te Luik, nr 16), wij 
staan << v66r een naamloze, onechte en 
zelfs bedrieglijke dagvaarding, want zelfs 
indien een onderzoek leidde tot de ont
dekking dat de steller een lid van h~t 
parket is, dit lid niet de hoedanigheid 
van procureur des konings had, welke het 
zich onrechtmatig toeeigent » : · 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na de in het middel herhaalde « redenen 3· 
en 20 >> juist samengevat te hebben, vei;
klaart « clat de gelaakte akte aan alle vei'
eisten van de wet voldoet ingeval zij luidt 
clat de clagvaarding ten verzoeke van de 
procureur des konings is gedaan; dat deze 
magistraat in naam van zijn ambt op
treedt (Oass., Pas., 1905, I, 50) »; 

Overwegende dat geen grond van niet
ontvankelijkheid kan spruiten uit het feit 
dat de copie van het verlofschrift ver
meldt dat de handtekening van de ma
gistraat, die de deurwaarder gevorderd 
heeft onleesbaar is; dat het volstaat dat, 
zoals ten deze, en evenals uit het orig~
neel van het aan het hof voorgelegd e:X;
ploot en uit het middel zelf blijkt, dat en 
bewust origineel en de copie ervan de 
vaststelling inhouden dat de deurwaarder 
ten verzoeke van de procureur des konings 
opgetreden is ; 

Dat uit het voorgaande volgt dat het 
arrest, zonder cle bewijskracht van cle in 
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lhet middel aangeduide conclusies van aan
legger te schenden, op deze conclusies 
-een passend antwoord verstrekt en de ver
werping ervan wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het twaalfcle middel, afgeleid uit 
·de schending van de rechten der verdedi
_ging, van de artikelen 97 van de Grond
wet en 191 van het ·wetboek van straf
vorcleriilg, <<doordat het hof een veroor
-deling velt, dan wanneer het onderzoek 
niets bewijst >> : 

Overwegende dat het middel, in de mate 
.-.lat,het schending van de rechten der ver
-dediging cloet gelden, niet ontvankelijk is 
lJij gebrek aan duidelijkheid; · 

Overwegende dat het punt of het onder
-zoek in feite het bewijs van de elementen 
van het misdrijf opgeleverd heeft, buiten 
-de bevoegdheid van het hof valt; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
~angenomen worden; 

En overwegende dat de substantH~le of 
·op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
lleslissing overe·enkomstig de wet is; 

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

Over het zesde micldel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 1319 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet, en van de rechten der verdedi
:ging, doordat het bestreden arrest een 
veroordeling wijst jegens de burgerlijke 
partij, dan wanneer het generlei antwoord 
_geeft op de bovenstaande redenen van 
appellant : << Redenen 9 en 10. Deurwaar
·der Ousters was geen klager... hij he eft 
_geen schade ondergaan, vermits men het 
niet aangewezen geacht heeft hem te ver
volgen op de klacht van 22 maart 1954 
welke sedert meer dan een jaar bij de 
procureur des konings in het vergeetboek 
·zit. Otisters zou aldus kwaadwillig publi
citeit willen teweegbrengen waar er geen 
was >>. Reden 25 : << ... het arrest is in ge
breke bij Ousters enig specifiek nadeel 
vast te stellen en . . . het geeft niet de 
minste reden waaruit deze ongelooflijke, 
inieke, onwettelijke beschikkingen van pu
blicatie in <<La Lanterne >> zou vallen af 
te lei den; dan wanneer red en 14 insgelijks 
-critiek richt tegen << deze ongehoorde be
schikking van publicatie >> die niet in het 
:minst gegrond was (redenen 9 en 10) ; dan 
wanneer het bestreden arrest niet wijst 
-op enige conclusies van Ousters, · op enige 
door hem opgegeven schade, op enig ele
ment dat is kunnen worden tegengespro
ken; dan wanneer hieruit volgt dat het 

arrest ZlJn beslissing niet wettelijk met 
redenen omkleed heeft en de macht van 
de rechter overscl!reden heeft; dan wan
neer het arrest onwettelijk is >> : 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
redenen 10, 14 en 25 waarvan in het mid
del sprake, het arrest enkel verklaart 
<< dat de burgerlijke partij v66r het straf
gerecht de vergoeding kan vorderen van 

· de schade welke haar door de handelin
gen van de verzetdoende beklaagde berok
kend is ; dat het op de burgerlijke partij 
rust de gegrondheid van haar eis te be
wijzen welke de rechter over de grond zal 
beoordelen; dat, in strijd met hetgeen 
opposant verklaart, het verstekarrest, 
door het Hof van beroep te Brussel op 
22 december 1955 gewezen, vaststelt • dat 
de burger lijke partij een nadeel onder
gaan heeft ter oorzake van zijn hande
lingen; dat het bedrag van de vergoeding 
van dit nadeel door het dispositief van 
het gecritiseerd arrest bepaald is>>; 

Overwegende dat deze vermeldingen, op 
zich zelve, geen passend antwoord ople
veren op de conclusies waardoor aanleg
ger deed gelden, enerzijds, dat, aangezien 
tegen haar geen vervolging op klacht van 
aanlegger plaats heeft gehad, de burger
lijke partij geen nadeel ondergaan heeft, 
anderzijds, dat de publicatie van de be
slissing een onwettelijke en niet verant
woorde maatregel is omdat de burgerlijke 
partij dam·door bedoelt kwaadwillig pu
bliciteit te geven aan wat niet openbaar 
bekend was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op de << redenen >> 10, 14 en 25 niet lleeft 
kunnen antwoorden door verwijzing naar 
cle redenen van het arrest van 22 decem
ber 1955, vermits dit arrest geen antwoord 
op clie verweren inhoudt; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
noch door eigen redenen, noch door de 
redenen van het arrest waartegen verzet 
is aangetekend, een passend antwoord 
verstrekt op aanleggers conclusies; 

Om die redenen, en zonder dat de an
dere middelen behoeven te worden onder
zocht in zover zij opkomen tegen de be
slissing over de burgerlijke vordering van 
verweerder, verbreekt het bestreden ar
rest, doch enkel in zover daarbij uitspraak 
is gedaan over de burgerlijke vordering 
van verweerder Ousters en over de hier
toe betrekkelijke kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
van onderhavig arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt aan
legger en yerweerder Ousters elk tot de 
helft der kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

3 juni 1957. - 2" kamer. - Voorzittm·, 
H. Gil·oul raadsheer waarnemend voor-



-839-

zitter. - Verslaggever, H. Moriame. ~ 
Gelijlclttidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 3 juni 1957 

1° STRAF. - MEERDAADSE SAMENLOOP VAN 
WANBEDRIJVEN. - SAMENVOEGING VAN DE 
STRAFFEN. - MAG HET DUBBEL VAN HE'J' MA
XIMUM VAN DE ZWAARSTE STRAF NIET OVER
SCHRIJDEN. 

2° VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZAKEN. - VERBREKING DOORDA1' RET 
GETAL VAN DE S'J'RAFFEN UI'J'GESPROKEN HOOF
DENS WANBEDRIJVEN IN MEERDAADSE SAMEN
LOOP NIET HERLE!D WERD TOT HET DUBBEL 
VAN HE'!' MAXIMUM VAN DE ZWAARS1'E STRAF. 
- VERBREKING MET VERWIJZING. 

1° De stratfen ·uitgesprolcen wegens wan
bedrijven in meerdaadse samenloov mo
gen niet samen opgelegd worden boven 
het dubbel van het maximttm van de 
zwaarste straf (1). 

2° De vm·breking om 1'ellen dat het totaal 
van de stratfen ttitgesproken wegens 
wanbedrijven in meerdaadse samenloop 
niet tot het dttbbel van het maximum 
van de zwaarste straf he1·leid werd, ge
schiedt met verwijzing (1). 

(CONNART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 december 1956 in boger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Doornik ; 

Over l1et middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van de artikelen 60 
en 10(} van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger uit hoofde van zes inbreuken 
op de Wegcode van 8 april 1954 veroor
deelt tot zes geldboeten van 10(} frank, 
vermeerderd met decimes en zodoende elk 
op 2.000 frank gebracht, zonder die sa
mengevoegde correctionele straffen te ver
minderen tot het dubbel van het maxi
mum, gesteld bij artikel 2 van de wet van 

(1) Verbr., 21 februari 1955 (A,.,., T'erb1·., 
1955, biz. 517; Bull. en PASIC., 1955, I, 668). 

(2) Verbr., 22, september 1952 (A1~·. T'e1·br., 
1953, biz. 3; Bull. en PASIC., 1953, I, 3) ; 
raadpl. verbr., 18 januari 1954 (A1~·. T' e.·b1·., 
1954, biz. 340; Bull. en PASIC., 1951, I, 420). 
Doch, indien betichte veroordeeld werd wegens 

1 augustus 1899, houdende herziening van 
de wetgeving en de reglementen op· de
politie van het vervoer, dit is ten deze 
200 frank, dan wanneer het niet wijst op. 
enige der omstand~gheden die, naar luid 
van voormeld artlkel, het verdubbelen 
van de straffen mogelijk zouden hebben 
gemaakt, en dan wanneer geen bepaling· 
van de wet van 1 augustus 1899 de toe
passing van artikel 1(}0 van het Strafwet-
boek uitsluit; 

Dat het bestreden vonnis mitsdien de· 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-
den vonnis; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op· 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zete
lende in hoger beroep. 

3 juni 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor-
zitter. - Ferslaggever, H. Moriame. -
Gelijkluillende conclusie, H. Depelchin,. 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 juni 1957 

1° HOGER BEROEP. - STRA~'ZAKEN. 
PUBLIEKE VORDERING. - BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. - DRAAGWIJD'i'E. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZ~KEN. - MIDDEL DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE HIERUIT GENOMEN OAT DE RECHc
TER IN HOGER BEROEP BESLIS1' HEEFT 
OVER EEN BETICH'i'ING WAARVAN HIJ GEEN
REN!I'IS HAD GEKREGEN. -. BESLISSING IN 
HOGER BEROEP DIE GEEN GRIEF NOCH AAN HE'l' 
OPENBAAR MINISTERIE !\'OCR AAN BETICHTE. 
VEROORZAAR'f. ~ l\iiDDEL ZONDER BELANG. 

1 o H et ho,qe1· beroep van het openbaar· 
ministerie stelt de rechtet· in ho,qer be
roep in lcennis van de pnblielce vorde-
1'ing in haa1· gehele u:itgestrelctheid (2} _ 
De aandttid·ing, ·in de beroepsalcte, van 
cle 1·eden van het instellen van het be-
roep, beperlct niet zijn draagw·ijdte. 

2° Is niet ontvanlcelijlc, bij gebrelc aan 
belang, het middel him·nit geno·men dat 

meerdere betichtingen tot onderscheidene
straffen, stelt het hoger beroep van bet open-
baar ministerie, beperkt tot de beslissingen 
gewezen op zekere betichtingen, de rechter inc 
hoger beroep slechts _in kennis van. deze be-' 
tichtingen (verbr., 13 mei 1957, A1'1'. T'erbr., 
1957, biz. 762; Bnll. en PASIC., 1957, I, 1093)-
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-de 1·eohte1· ·in hoye1· bm·oep beslist heeft 
over een bet-ioht'iny waarvan hij yeen 
lcennis hacl gelcregen, ~vanneer de be
.slissing op het lwroep over cleze be
tiohting clezelfcle straf uitsp1·eelct als de 
beslissing waa1·ter1en beroep, en geen 
f}rief toebrengt noch aan het openbaar 
·ininisterie, nooh ann betiohte. 

•(PROCUREUR-GENERAAL TE ·LUill, T. DEMANET.) 

AHRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
.arrest, op 22 november 1956 gewez!'n door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over bet enig middel, afgeleid uit de 
·schending van artikel 202 van bet Wet
boek van strafvonlering, gewijzigd bij ar
tikel 7 van de wet van 1 mei 1849, en van 
het a.clvies van de Raad van State van 
12 november 1806, doordat het bestreden 
arrest : 1 o de verzwarende omstandigheicl, 
aangeduid in de telastlegging A (l}Oging 
tot diefstal met behulp van braak, van 
inklimming of van valse sleutels), buiten 
beschouwing laat en de door de eerste 
rechter uitgesproken hoofclgevangenisstraf 
vermindert, 2° over de telastlegging B be
slist, ~ dan wanneer het openbaar minis
terie, enig appellant, zijn boger beroep 
beperkt had tot de over de telastlegging A 
.gewezen beslissing en in zijn verklaring 
van hoger beroep gepreciseerd had dat de 
reden van dat beroep de onwettelijkheid 
van de nit hoofde van die telastlPgging 
nitgesproken geldboete was : 

Overwegende dat, nadat verweerder, 
yervolgd zijnde wegens in een telastleg
g~:rj.g A omschreven feiten en wegens an
·dere·, in een telastlegging B omschreven 
feiten, door de eerste rechter uit hoofde 
van elke van die telastleggingen tot on
·derscheiden straffen was veroordeeld ge
worden, het openbaar ministerie hoger 
beroep instelde tegen de enkele bPslissing 
betreffende de telastlegging A, om de re
den dat de rechter benevens een gevange
nisstraf een onwettelijke geldboete toe
gepast had; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op dit enkel hoger beroep beslist heeft 
·over de telastlegging 11 en over de telast
tegging B; 

I. Ten aanzien van de beslissing, ge
wezen over de telastlegging A : 

Overwegende dat het ontvankelijk ho
ger beroep van het openbaar ministerie, 
in bet algemeen belang ingesteld zijnde, 
de publieke vordering betreffende de be
klaagde beslissing in gans haar omvang, 
zelfs ten gunste van de beklaagde, ter 
lrennisneming bij het rechtscollege in be-

roep aanbrengt; dat de aanduiding, in de 
verklaring van hoger beroep, van de reden 
waarom dat beroep ingesteld is de draag
wijdte ervan niet beperkt; 

Overwegende, enerzijds, dat, ingeval de 
uitgesproken hoofdstraf uit twee elemen
ten samengesteld is, de onwettelijkheid 
van een dier elementen geheel de straf 
uietig maakt, daar deze enig is; 

Dat, anderzijds, vo6r de correctionele 
rechtbank de straf onafscheidelijk is van 
bet feit dat aanleiding ertoe geeft, naar
clien de rechter vooraf het feit client te 
beoordelen ten einde, zo daartoe termen 
aanwezig zijn, de hoogte van de straf die 
hij moet toepassen daarmede in verhou· 
ding te brengen; 

Dat hieruit volgt dat, aangezien ten 
deze het hof van beroep, waarbij de pu
blieke vordering betreffende de feiten der 
telastlegging A aanhangig was, van die 
feiten kennis diende te nemen, dit hof het 
recht had de werkelijkheid ervan te be
oordelen en op diegene van die feiten 
welke het als bewezen beschouwde de 
wettelijke straf toe te passen welke het 
aan de vereisten van de bestraffing aan
gepast achtte; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

II. 'fen aanzien van de beslissing, ge
wezen over de telastlegging B : 

Overwegende dat, vermits het bestreden 
arrest wegens deze telastlegging dezelfde 
straf uitgesproken heeft als de eerste 
rechter het middel van belang ontbloot 
en dienvolgens niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantHHe of op straf van niet1gheid 
voorgeschreven formaliteiten nageleefd 
zijn, ,dat de over de. telastlegging A ge
wezen beslissing overeenkomstig de wet is 
en dat de over de telastlegging B gewezen 
beslissing noch voor bet openbaar minis
terie, noch voor verweerder enig nadeel 
met zich brengt ; 

Om die red en en, verwerpt de. voorzie
ning; laat de kosten de Staat ten la.ste. 

3 juni 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen. -
Gelijlcl1ticlencle oonolusie, H. Depelchin, 
ad vocaa t-generaal. 

2" KAMER. - 3 juni 1957 

VERKEER. - WEGCODE. - 0MGEKEERDE 
DRIEHOEK. - ACH'l'EREENVOLGENDE KRUIS
PUNTEN. 

Uit de vaststelling in feite flat de oper •.. 
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bare we,q die een Jcntisp·unt uitmaalct 
met een wea op dewellce een om,qelceerde 
driehoelc is ,qeplaatst, onderscheiden is 
van een lcruispnnt verder ,qele,qen, maa 
de teite·nrechter wettelij 7c ajteiden, voor 
de toepassin,q van de regels van de W eg
code betrettende de verlceersvoorran,q, 
dat de om,qelceerde driehoelc lcrachteloos 
is op au tweede lcntispunt (1). 

(LONGEVAL, '1'. COJ\!IAN EN HOPSSEAU.), 

ARHES'l'. 

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 october 1956 in hoger beroep 
gewezen'door de Correctionele· Rechtbank 
te Doornik; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissingen, gewezen : 

A. Over de ten laste van aanlegger inge
stelde publieke vordering : 

Overwegende dat, aangezien aanlegger 
vrijgesproken is; zijn voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

B. Over de vordering, door het open
baar Ministerie ingesteld ten laste van 
Comian, beklaagde, en van Housseau, ge
dagvaard als burgerlijk verantwoorde
lijke : 

Overwegende dat aanlegger zich niet 
vermag te voorzien tegen de beslissing, 
gewezen over de tegen een medebeklaagde 
ingestelde publieke vordering; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de door 
aanlegger tegen verweerders ingestelde 
burgerlijke vordering : 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 16, 2, b, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, hou
dende Algemeen Reglement op de politie 
van het wegverkeer, doordat de bestre
den beslissing buiten beschouwing gelaten 
heeft de tegen de beklaagde Comian inge
brachte telastlegging, de bestuurder die 
rijdt op- de weg welke hij nadert niet te 
hebben laten voorgaan, dan wanneer hij 
zichzelf bevond op een van het teken 
nr 1, a, voorziene weg, alsmede de daar
uit voortvloeiende telastlegging van on
vrijwillige slagen en verwondingen. om 
de reden dat bewust teken enkel bindende 
kracht zon hebben voor de eerstvolgende 
weg en dat, voorbij deze weg, voormelde 
Coniian verkeersvoorrang genoot ten op
zichte van de weggebruikers die links van 

(1) Ve~:br., 30 januari 1956 (1!1~·. Yerb1·., 
1956, blz. 430; Bull. en PAsrc., 1956, I, 551). 

(2) Raadpl. verbr., 6 juli 1954 (A1·r. Ye,·/!1'., 

hem kwamen uitge~·eden, dan wanneer : 
- deze zijstrook van enkele meters niet 
als een dwarsweg valt te beschouwen ver
mits hij enkel getrokken is door middel 
van een in het midden gelegen vlnchtheu
vel om de weggebruikers te leiden tlie het 
kwestienze kruispunt moeten doorrijden; 
- het teken 1 a niet enkel gold voor een 
door een grasperk gevormd snijpunt, doch 
voor geheel het kruispunt; de enkele a:;tn
wezigheid van een in het midden gelegen 
grasperk die weg niet maakte tot een weg 
met verscheidene rijbanen : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond soeverein in feite beslist heeft dat 
de zijstrook waarvan in het midclel sprac 
ke een openbare weg uitmaakt die onder~ 
scheiden is van een kruispunt dat verder 
ligt in de door eerste verweerder gevolgde 
richting; dat het daaruit voor de toepas" 
sing van de regelen betreffende de ver, 
keersvoorrang wettelijk heeft kunnen af
leiden dat de omgekeerde driehoek na deze 
eerste weg krachteloos is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

3 juni 1!157. - 2" kamer. - Voo,·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Versla,qaever, H. Vroonen. -
Gelijklnidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Ple-ite1·, H. Goblet 
(van de Balie te Doornik). 

2° KAMER. - 4 juni 1957 

l\HDDELEN TOT VERBHEKING. 
RECH'i'S'l'REEKSE BELAS'l'INGEN. - MIDDEJ" 

DAT ENll:EL DE WET, EEN HOOFDS'l'UK OF AF
DELING VAN DEZE VERMELD'l', ZONDER HET AR
TIKEL OP DE AR'i'IKELEN VAN DIE WE'l' AAN 'l'E 
DUIDEN DIE ZOUDEN ZIJN GESCHONDEN. 
l\1:IDDEL NIE1' ONTI'ANKELIJK. 

Is niet ontvanlcelijlc het middel, ,qerioht 
te,qen een arrest van een hot van beroep· 
ter zalce reohtstreelcse belastin,qen ae-
wezen, dat enlcel de wet een hootdsMtlc 
at atdelin,q van deze venneldt, zonder 
het art·ilcel ot cle artilcelen aan te dui
den wellce zonclen zijn geschonden (2) :. 
(Wet van 6 september 1895, art. 14.) 

1954., biz. 742; Bull. en PAsrc., 1954, I, 982) ;: 
26 october 1954 en 1 februari 1955 (A1·r. 
Ve1·b1·., 1955, biz. 114 en 431; Bull. en PASIC., 
1955, I! 164 en 573). 
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(DE KNOP, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'f. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 1 jnni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
:.J:lchencling van artikel 97 van de· Grand
wet, doordat de redenen van het bestre
den arrest tegenstrij dig .zijn omda t, ener
-zijds, het hof van beroep vaststelt clat 
acht moet worden geslagen op de stuk
ken van het belastingdossier van aan
leggers moeder nit welke stukken blijkt 
·dat de administratie een schenking van 
.5{)0.000 frank, door zijn vader aan aan
legger gedaan, als echt aangezien lieeft 
·en het anderzijds beslist dat het bewijs 
van de kwestienze schenking nit geen en
kel element van het dossier blijkt : 

Overwegencle {[at het niet tegenstrijdig 
1s, enerzijds, aan te nemen dat op zekere 
:l:ltnkken acht moet worden. geslagen, en, 
.anderzijds, te beslissen dat nit die stnk
iken het bewijs niet blijkt dat de vader 
van aanlegger hem een schenking van 

. 500.000 frank zon gedaan hebben; 
Dat het middel feitelijke grondslag 

mist; 
Over het tweede middel, afg·eleid nit de 

:schending van « de artikelen van de eerste 
·afdeling van boek III, titel III, van het 
Burgerlijk Wetboek (de bewijskracht der 

::akten) ll en 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, doordat het hof van 
'beroep de door aanlegger aangevoerde 
-.schencling weigert als echt aan te zien, 
·dan- wanneer dit feit blijkt nit de dos
:siers der partijen en inzonderheid nit de 
·brief van aanlegger tot de controlenr der 
ibelastingen van 20 maart 1947 : 

Ove,r het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel als ge

--schonden aanduidt de bepalingen van af
..([eling I van titel III van boek III van 
het Bnrgerlijk Wetboek, welke de artike
len 1317 tot en met 1340 begrijpt; 

Dat het niet aan het hof staat in de 
·plaats van aanlegger te treden om te be
palen welke de artikelen van de wet zijn 
·die hem als geschonden voorkomen; 

Overwegende dat niet ontvankelijk is 
het middel gericht tegen een ter zake van 
·directe belastingen gewezen arrest het
-welk enkel de wet, een hoofdstnk of een 
.afdeling ervan vermeldt, zonder het arti
·kel of de artikelen van cUe wet aan te 
,flniden welke zonden zijn geschonden; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger niet aan

.. dnidt waarin het bestreden arrest arti-

kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945 zon geschonden hebben; 

Dat dit onderdeel van het middel der-
halve niet ontvankelijk is; · 

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

4 juni 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. -~ Verslaggever, H. Valentin. -
Gelijl,,lnidende concl~!sie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-gerieraal. - Plei
tm·s, HH. J. Verhelst (van de Balie van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 4 juni 1957 

1° INKOMS',I'ENBELASTINGEN. 
BIDROEP. - BELASTINGPLICH'l'IGE DIE AAN 
HET HOF VAN BEROEP ONDERWERPT HETfiEEN 
DE IN DE RECLAMATIE OPGEWORPEN GESOHIL
LEN EN DE VRAAGS'l'UKKEN WELKE DE DIREC
TEUR VAN AMBTSWEGE HEEF1' BESLECHT TE 
BOVEN GAA'l'. - BELASTINGPLICH1'IGE DIE AL
DUS EEN NIEUWE REOLAMATIE INDIENT WEL: 
KE NAAR DE DIREC'l'EUR DER BELASTINGEN 
DIENT TOEGESTUURD • 

2° MACHTSOVERSCHRIJDING. 
DIRECTE BELASTINGEN. - HOF VAN BEROEP 
DAT ZlOH RET BEREOHTEN TOEKENT VAN 
VRAAGSTUKKEN VOOR HETZELVE OPGEWORPEN 
A-IAAR DIE NIE'r VOORAF AAN DE DIRECTEUR 
ONDERWORPEN ZIJN GEWEEST OF HE'l' VOOR
WERP HERREN UI'fGEMAAKT VAN EEN BESLIS
SING VAN AMBTSWEGE DOOR HEM GENOMEN. 

3° OPENBARE ORDEJ. - REGELS WELKE 
DE RESPEC'fiEVE BEVOEGDHEDEN DER ADMI
NISTRATIEVE EN GERECH'riDLIJKE OVERHEDEN 
BEPALEN. - REGELS VAN OPENBARE ORDE. 

· 4° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
EXTRABELAS'l'ING. - AF'rREKBAAR MINIMUU 
VAS'l'GES'l'ELD VOOR RET REFEREN1'IE'l'IJDPERK 
EN GEKOZEN DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE IN 
ZIJN AANGIF'l'E. - VOORWAARDEN OPDAT DE 
BELAS'l'INGSCHULDIGE ONTVANKELIJK ZOU ZIJN 
V66R HET HOF VAN BEROEP EEN ANDERE WIJZE 
VAN AF'l'REK IN DE PLAATS TE STELLEN VAN 
DEZE DOOR HEM GEKOZEN IN ZIJN AANG!F1'E. 

5° INKOMSTEJNBELASTINGEN. 
EJX'l'RABELASTING. - AFTREKBAAR UINIUUU 
VASTGESTELD VOOR RET REFERENTIETIJDPERK 
EN DOOR DE BELAS'l'INGPLICHTIGE GEKOZEN IN 
ZIJN AANGIF'riD. - EJIS OM EEN ANDERE WIJZE 
VAN AFTREK IN DE PLAA'fS TE S1'ELLEN VAN 
DE GEKOZENE, VOOR DE EERSTE UAAL GE
DAAN V66R RET HOF VAN BEROEP. - NIEUWE 
EIS. - EJIS NIET ON'fVANKELIJK. 

1° Door ·rechtstreelcs aan het hot van be
roep te onderwenmn hetgeen, b1titen het 
verval, de in lle reclamatie opgeworpen 
geschillen, en fle vmagst1tklcen wellce lle 
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directeu1· van ambtswege heeft beslecht 
betrejJende de betwiste aanslag, te bo
ven gaat, stelt de belastingplichti.qe geen 
beroep in teuen de beslissing van de rli
recteur, doch een nieuwe reclamatie 
wellce, krachtens artikel 61, paragraaf 3, 
van de samenueschalcelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, toege
stuut·d dient te worden, niet naar hot 
hot van beroep, doch aan de directe1w 
der belastingen (1). 

2° Buiten hot geval van verval en deze 
uitdrukkelijlr; door de wet voo1·zien, 
lcunnen de hoven ·van beroep niet, zon
der hun machten te overschrijden, zich 
het berechten toekennen van de vraag
stulclcen v661· hen opgeworjJen en die 
niet vooraf aan de directe·ur onderwo1·
pen worden of het voorwerp hebben ge
maalct · van eon ambtshalve door hem 
uenomen beslissing (2). 

3° De regels wellce de 1·espectieve bevoegd
heden der administ1·atieve en gerechte
lijlce overheden ,bepalen z·ijn van open
bare orde (3). 

4° De belastingschuldige in de extrabelas
ting, die, in zijn aangifte, de attrelc 
heett gelcozen voorzien bij paragraaf 6 
van artUcel 5 van de wet van 16 october 
1945, is enlcel ontvanlcelijlc, v66r het hof 
van beroep, te verzoeken dat in de 
plaats van voormelde attrek uesteld 
worde de in paragraaf 3 van voormeld . 
artilcel 5 omschreven attrelc, op de twee
vmtdige voorwaarde dat de te zijnen 
laste gevestigde aanslag niet dejinitief 
geworden is en dat deze eis aan de di
recteur der belastin,qen voorgelegd werd. 

5° De eis betreffende de veTvanging door 
een anflere wijze van aftrek dan deze in 
zijn aangifte doo1· de belastingschuldige 
gelcozen. voo1· de eerste maal v-66r het 
hot van beroep ingesteld, maakt een 
nieu.we eis uj,t, niet ontvankelijlc v66r 
dit hot (4). 

(N. V. ·--ONDER NEDERLANDS REOH'l' «UTRECHT)}, 

T. BELGISOHE STAA'l', 'MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) RaadpL verbr., 29 november 1955, 18 mei, 
19 juni en 3 juli 1956 (AT1'. Ve1·b•·., 1956, 
biz. 247 en 935; Bull. en PASIC., 1956, I, 302, 
996; 1i53 en 1236); 16 october 1956 (A17·. 
Ve1·br., 1957, biz. 95; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
151). 

(2) ·RaadpL verbr., 19 juni en 3 juli 1956 
(Arr. Ve1·b1·., 1956, biz. 935; Bull. en PASIC., 

1956, I, 1153 en 1236) ; 16 october 1956 en 

arrest, op 3 februari 1956 gewezen doot~ 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4, 5, en inzon
derheid 5, paragraaf 3, 10, 17 en 19 van 
de wet van 16 october 1945 tot invoering· 
van een extrabelasting op de in oOI·logs
tijd behaalde exceptionele inkomsten~ 
winsten en baten, 55, paragraaf 1, 61, pa
ragraaf 3, 65, 66 en 67 van de wetten be~ 
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, alsmede van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden · 
arrest na afwijzing van het beroep van 
aanlegster, haar subsidiaire eis niet ont
vankelijk verklaard heeft welke ertoe· 
strekte dat in de plaats van de forfai~ 
taire referentie van 300.000 frank zou 
worden gesteld een aftrekbare referentie~ 
winst, berekend overeenkomstig het voor~ 
schrift van paragraaf 3 van artikel 5 van 
voormelde wet van 16 october 19±5, om de
twee.voudige reden dat, enerzijds, aanleg
ster gebonden zou wezen door de keuze
van de forfaitaire referentie van300.000 fr. 
welke zij in haar aangifte in de litigieuze
belasting gedaan heeft, en dat, ander~ 
zijds, bewuste subsidiaire eis nieuw zou 
wezen, dan wanneer, enerzijds, aangezien: 
aanlegster voor het belastbaar tijdperk 
een verlies aangegeven had dat acht mil-· 
lioen te boven ging, zij in haar aangifte
geen aftrekbare referentiewinst behoefde
te kiezen of had kunnen kiezen vermits er· 
geen aftrekking te voorzien was; dat zij 
bovendien de forfaitaire referentie van: 
300.000 frank van rechtswege genoot zon
der dat zij ze behoefde te kiezen, vermits. 
het hier het minimum betreft waarvan 
de wet in elk geval het aftrekken toe
staat bij gebreke van andere, voor de be-
lastingplichtige voordeligere elementen;
dat tenslotte de belastingplichtige zijn 
aangifte steeds mag wijzigen tot. met de· 
verstrijking van de termijn welke de wet 
hem voor het indienen van een reclamatie
verleent, en dan wanneer, anderzijds, aan
legster door haar regelmatige reclamatie· 
van 8 november 19!8 het principe zelf be
twist heeft van het onderhevig zijn, aarr. 
de extrabelasting, van de in haren hoofde 
aangeslagen winsten, dit wil zeggen dat: 
zij de wettelijkheid van de litigieuze aan-
slag betwist heeft en dat zij derhalve het. 
recht behield v66r het hof van beroep sub--

30 april 1957 (An·. Ye•·b1·., 1957, biz. 95 ell(' 
715; B"ll. en PASIC., 1957, I, 151 en 1031). 

(3) Verbr., 11 october 1955 (A1·r. J!e•·br.,. 
1956, biz. 92; Bull. en PASIC., 1956, I, 115). 

(4) Het zou anders kunnen voorva!len indien· 
de aanslag vastgelegd werd voor het in voege
treden van de wet van 30 mei 1949. Zie nota 1~ 
biz. 1205, in Bull. en PASIC., 1957. 
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sidiair op te komen tegen het bedrag ·van 
bedoelde aanslag, naarclien de eis, welke 
dit voorwerp heeft, begrepen was in de 
bij het hof van beroep aanhangige fiscale 
hl(twisting : 

Overwegende dat cle twee, in het mid
del aangehaalde, redenen waardoor het 
bestJ;.eden arrest de eis van de aanleg
gende vennootschap verwerpt, onderschei
den. en van elkaar onafhankelijk zijn; 

a) Wat de tweede reden betreft : 

.Overwegende dat de aan de extrabelas
ting onderworpen persoon die in zijn aq.n
.gifte de aftrek, bepaald in paragraaf 6 
va'n artikel 5 van de wet van 16 october 
19!5, gekozen lweft, v66r het hof van be
roep enkel ontvankelijk is om te verzoe
ken dat in de plaats van voormelde aftrek 
gesteld worde de in paragTaaf 3 van voor
meld artikel 5 omschreven aftrek, op de 
tweevouclige voorwaarde dat de te zijnen 
laste gevestigde aanslag niet definitief ge
wmden is en dat deze betwisting aan de 
·directeur der belastingen is voorgelegd; 

Overwegende dat uit de regelmatig' bij 
het hof overgelegde stukken blijkt dat 
aanlegster in haar aangifte in de extra
belasting de in paragmaf 6 van artikel 5 
van voormelde wet omschreven aftrek ge
kozen had, dat zij noch in haar reclama
tie tegen de te haren laste gevestigcle aan
slag, noch in de loop van de daarop ge
vblgde aclministratieve procedure ver
zocht heeft om toepassing van het aftrek
kingsstelsel, bepaald in paragraaf 3 van 
hetzelfcle artikel; 

Overwegencle clat, in strijd met de in 
het micldel vervatte stelling, de regelma
dge· reclamatie van aanlegster, welke en
kel gericht was tegen het opnemen, door 
-de· controleur-taxateur, in de inkomsten 
uit het belastbaar tijclperk, van de meer
waarclen die in de loop van dat tijdperk 
_geboekt werclen op de effecten welke de 
portefeuille van de belastingplichtige ven
nootschap uitmaken, niet impliciet een 
betwisting behelsde betreffende de keuze 
van het aftrekkingsstelsel voor het refe
rentietijdperk; 

· Overwegemle clat aanlegster pas in haar 
·conclusies v66r het hof van beroep ver
·zocht heeft dat in de plaats van het af
,trekbaar minimum, bepaald bij para

:graaf 6 van artikel 5 zou worden gesteld 
·Ch~ aftrek waarin paragraaf 3 van het
·zelfde artikel voorziet; 

Overwegencle dat, door rechtstreeks aan 
het hbf van beroep te onderwerpen het
geen de in de reclamatie opgeworpen- ge
·schillen en de eisen, welke de directeur 
van ambtswege beslecht had ter gelegen
lleicl van die reclamatie, te boven gaat, de 
schatplichtige geen beroep tegen de beslis
·si:p_g van de directeur instelt, cloch een 
nieuwe reclamatie tegen de aanslag in-

client, welke, krachtens urtikel 61, pai'a
graaf 3, van de samengeschakelde wetten, 
toegestuurd client, niet naar het hof van 
beroeri, cloch naar de clirecteur der belas-
tingen; ' 

Overwegencle clat de regelll welke de 
respectieve bevoegdheden cler administra
tieve en gerechtelijke overheden bepalen 
van openbare orde zijn; 

Dat, behalve de door de wet uitdi·ukke
lijk voorziene gevallen, de hoven van· be
roep het berechten van de v66r hen opge
worpen vraagstukken zich niet kunnen 
toekennen zonder hun machten te buiten 
te gaan, indien die vraagstukken ni!~t 
vooraf aan de directeur onderworpen zijn 
geweest of het voorwerp uitgemaakt heb
ben van een ambtshalve door hem geno
men beslissing; 

vVaaruit volgt dat, door erop te wijzen 
dat het voor de eerste maal bij conClusies 
gedane verzoek betreffende de indeplaats
stelling van een andere wijze van aftrek
king voor het referentietijdperk, een 
nieuwe, v66r het hof van beroep niet ont
vankelijke eis uitmaakt, dit hof, zonder 
welke ook van de in het middel aange
duide bepalingen te schenden, de verwer
ping van de aanspraak der aanleggende 
vennootschap gerechtvaardigd heeft; 

b) Wat de eerste reden betreft : 
Overwegende derhalve dat de redenvan 

het bestreden arrest volgens welke aan
legstei· gebonden was door de in haar aan
gifte gedane keuze van het aftrekbaar mi
nimum van 300.000 frank, bepaald in ar
tikel 5, paragraaf 6, van de wet van 16 oc
tober 1945, overtollig komt te blijken; 
dat, al ware die reden verkeerd, zij mits
dien niet tot verbreking van het bestreden 
arrest zou kunnen leiden; 

Dat het mitldel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanleggende vennoot
schap tot de kosten. 

4 juni 1957. - 2• kamer. - T'oon11itter, 
H. Gironl, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ver·slaggeve1·, H. Moriame. -
Gelijlcluidenrle conclus·ie, H: Ganshof van 
tler Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter·s, HH. De Bruyn en Van Leynseele. 

2° KAMER. - 4 juni 1957 

1° DELGISCH CONGO. - DECRE'l'EN. 
VERPLIC:UTING, BEHALVE IN SPOEDEISENDE 
GEVALLEN, DE COLONIALE RAAD 'l'E RAADPLE
GEN OVER AL DE ON'rWERPEN VAN DECREET, 

2° BELGISCH CONGO. - DEcREE'!\ -
lN'l'ERPHE'l'A'l'IE, - !N'l'ERPRE'l'ATIE DIE MOET 
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,GE~QHIEDEN' AAN DE HAND VAN HE'!' VERSLAG 
,VAN ,DE COLONIAL!!: RAAD. 

a". BELGISCH CONGO. - WETGEVENDE 
' Ax'l'EN. - IN'l'ERPRE'l'A'l'IE. - lDENTIEKE 

'J'ERMEN IN OPEENVOLGENDE WE1'GEVENDE 'l'EK
STEN. - ZELFDE DRAAGWIJDTE VAN DE TEll
MEN, . BEHALVE ANDERSLUIDENDE WILSUl'riNG 
vltv.DE WE'l'GEVER. 

4? :)3JDLGISCH CONGO. - BELASTINGEN. 
- ; AANVULLENDE BELAS'l'ING OP DE WINSTEN 
·DER VENNOO'l'SCHAPPEN. - BEDRIJFSUI'l'GA
VEN, .- VOORWAARDEN VAN DE AF'l'REKBAAR.

·HEID VAN DEZE UITGAVEN VAN DE BRU'l'O WIN
Sl'EN. 

5° BELGISCH CONGO. - BELAS'l'INGEN. 
. ~ AANVULLENDE BELASTING OP 1 DE WINS'l'EN 
. DER VENNOO'l'SCHAPPEN. - AF'l'REKBARE BE
DRIJFSUI'l'GAVEN BEPAALD OVEREENl\:OMS'l'IG DE 
(JROJ'iD,SLAGEN Gl!lVESTIGD BIJ ART!KEL 6, ALI
NE.;\, '2, VAN HE'r DECREET VAN 12 AUEIUSTUS 
19.37 .. 

fi? ~ELGISCH CONGO. - BELAS'l'INGEN. 
- AANVULLENDE BELAS'l'ING OP DE '\VINS'I'EN 

· DER' · VENNOO'l'SCHAPPEN. - AF'l'REKBARE BE
DRlJlfSUI'l'GAVEN. - GEEN AANHALING VAN DE 
BELGISCHE WE'l'GEVING. 

7° BELGISCH CONGO. - BELAS'l'INGEN. 
'-'-:_· ·AANVULLENDE BELAS'l'ING OP DE WINS'l'EN 

'DER VENNOOTSCHAPPEN. - AFTREKBARE BE
. i:>:iUJFSUI'fGAVEN. - HUURWAARDE VAN DE 
' ONiiOERENDE GOEDliREN DIENE!\'DE VOOR DE 
U11i'BATING EN WAARVAN DE BELASTINGPLICH-
'I'IGE EIGENAAR. IS. 

.8° ,BELGISCH CONGO. - BELASTINGEN. 
- AANVULLENDE BELASTING OP DE WINS'l'EN 
DER . VENNOO'I'SCHAPPEN. - A~"l'REKBARE BE

. miiJFS.UI'l'GA VEN. - BEDRIJFSUITGAVEN DIE 
llE AFSCHRIJVINGEN BEGRIJPEN. 

:9° BELGISCH CONGO. - BELASTINGEN. 
~ AFTR.EKBARE BEilR.IJFSUITGAVEN. - AF

. 'l'REKKEN VAN DE HUURPR.IJS DIENENilE VOOR. 
'(JE·

1
,HUISVESTING VAN DE BELAS'l'INGPLICH'I'IGE. 

'-- 'AF'l'REKKEN ENKEL 'l'OEPASSELIJK OP NA
'J'UURLIJKE PERSONEN. 

1 • De coloniale raad moet, behalve in 
spoedeisende gevallen, geraadpleegd 
worden over al de ontwerpen van de
creet. (Wet van 18 october 1908 op het 
peheer van Belgisch Congo, art. 2.5.) 

·2o W amwe1· de term en van een decreet 
voor Oongo door de Koning genomen 
niet dwideUjk en p1·ecies zijn, dienen ze 
· te ivorden 7tit,qelegd aan de hand van 
het vet·sla,g van de coloniale raad. (Wet 
van 18 october 1908 op het beheer van 
Belgisch Congo, art. 7 en 25.) 

.3• . B.ij ,qebrelc aan enige anderslnidende 
wil8uiting ·van de wetgever van Oongo, 
moet er aan[Jenomen worden dat de 
draagwijdte van de termen floor hem 
gebr7t-ikt in een wetgevende telcst behot~
<len bz.ijft in de nakomenfle telcsten van 

wetgevenfl Tcwrakte1· betrefjenfle dezelffle 
stat. 

4• De vennootschappen bedoeld bij m·ti
lcel .1 va-n het flecreet van 6 jnli 1948 
liet1·efjenfle fle actnvullende belasting op 
de winston fler vennootschappen, zijn 
lielastbaa1· op hun b1"Uto-~vinsten alleen 
vennindenl met de bedr'ijfsnitgaven 
welke gefltwende (le belastba1·e pe1·iofle 
geschieflden met het oog op de verwe
zenlijlcing en de bewaTing van gezegfle 
wins ten. (Decreet van 6 juli 1948, art. 2, 
par. 1.) 

G• De wetyever vnn Belgisch Oongo heeft 
gewild dat fle beflTijfsuit,qaven ajtrek
lJactr v11;n fle 1Jelnstuare bn~to-inlcomsten 
bepaalfl zou.flen worden. vooT de aanv7~l
lende lielasting 01J de winsten de1· ven
nootschappen, overee·nlcamstig de gronfl
slagen ,qevestigfl b·ij artilcel 6, alinea 2, 
van het decTeet van .12 au._qnsttt.s 1937. 
(Decreet van 6 juli 1948, art. 2, par. 1.) 

6° EUce aanhal'ing van fle Belgische wet
geving is uitgesloten te1· zalr:e ajt1·elclcing 
van fle beflrijts7~itgaven voor het bere
kenen van de aan·vnllende belasting op 
de winsten fleT vennootschappen befloeld 
bij het decreet van 6 ju.U 1948. 

7° Een ven-nootschap bedoelrl bij artilcel 1 
van het aecTeet V(tn 6 jttli 1948. is ,qe
rechUgd ten titel van beflrijtsnitgaven, 
van de tv·insten liefloelfl bij artikel 2, 
pa1·agTaa,f 1_. van geze[Jfl decreet, fle 
hwurwaarfle at te t1·eklcen van fle on-
1'0eTenfle goede1·en, d·ienenfle tot de nij
verheirl, waa·rvan 1</ij eigenaa1· is. 

So De wetgeve1· in Oongo heett de af
schrijvingen tussen fle att·relcbm·e be
(lrijfsu.itgaven be[Jrepen. (Decreet van 
12 augustus 1937, art. 7, 4•; decreet van 
6 juli 1948, art. 2, par. 3.) 

9° Artncel 7 van het flecreet van 12 au
gu.stt~s 1937, gewijzi[Jd floor de wetge
vende verot·dening van 21 febnt-ari 1947, 
aat enlcel het aft1"elclcen toesta.at van de 
h7~urp'l"ijs van het gebou.w- dat voor fle 
ht~isvesting van de belastin[Jplichtige 
dient, met uitsluiting van de hu.7~rwaar
de van het clam· £le eigenaar ervan be
woond gebo·uw, is slechts toepasselijlc 
op natutwlijlce peTsonen. · 

(KOLONIE VAN BELGISCII CONGO, '1'. CONGOLESE 
VENNOOTSOHAP ME'l' BEPERK'l'E AANSPRAKE
LIJKHE!Il «UNION MINIERE llU HAUT-KA
'l'ANGA )).) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1956 gewezen door het 
H~f van beroep te Leopoldstad; · 

, Over het enig middel. afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3, inzon-
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derheid 6 en 7, 12, 17 van het decreet van 
12 augustus 1937 betreffende de inkomsten
belasting in Belgisch Congo en in Ruanda
Urundi, 1, 2, 4 van het decreet van 6 juli 
1948 betreffende de aanvullende belasting 
op de winsten der vennootschappen, door
dat de bestreden beslissing ten onrechte 
aanneemt dat verweerster het recht heeft 
van haar winsten de som van 
155.042.224 frank af te trekken, waarop 
zij de huurwaarde schat van de onroe
rende goederen waarvan zij eigenares is 
en die zij voor haar nijverheid heeft Iaten 
dienen, dan wanneer deze huurwaarde 
niet overeenstemt met enige bedrijfsuit
gave welke tijdens de belastbare periode 
gedaan is· ten einde de belastbare winsten 
te verwezenlijken of te behouden : 

Overwegende dat het decreet van 6 juli 
1948, betreffende de aanvullende belasting 
op de winsten der vennootschappen in ar
tikel 2, paragraaf 1, bepaalt : « de in ar
tikel 1 bedoelde vennootschappen zijn be
lastbaar voor hun bruto-winsten, vermin
derd enkel met de bedrijfsuitgaven die 
gedurende de belastbare periode gedaan 
werden om gezegde winsten te verwezen
lijken en te behouden ll; 

Dat het geen begripsomschrijving geeft 
van de uitdrukking « bedrijfsuitgaven ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat deze uitdrukking client te wor
den uitgelegd aan de hand van de arti
kelen 6, lid 2, en 7 van het decreet van 
12 augustus 1937, gewijzigd door de wet
gevende verordeningen van 3 october 1941 
en 21 feqruari 1947, en van het verslag 
van de· Coloniale Raad betreffende voor
meld decreet; 

Overwegende dat artikel 6. lid 2, luidde 
als volgt : cc de winsten van deze bedrij
ven zijn takseerbaar OD hun netto-bedrag, 
zijnde naar rato van hun bruto-bedrag, 
verminderd aileen met de beroepsuitgaven 
welke gedurende de belastbare periode ge
schieden met het oog op de verwezenlij
king en de bewaring van gezegde win
sten ll; dat deze bepaling door de wetge
vende verordening van 3 october 1941 in 
stand gehouden is; 

Dat artikel 7 luidde : cc worden name
lijk als beroepsuitga ven aangezien : 1 o de 
algemene kosten welke ontstaan nit het 
onderlwud der onroerende goederen of de
len van onroerende goederen welke voor 
de uitoefening :van de handel, de nijver
heid, de landbouw aangewend zijn; 2° alle 
lasten, renten of cijnzen welke op liet 
bedrijf betrekking hebben ... ll ; 

Dat de Coloniale Raad die, krachtens 
artikel 25 van de wet van 18 october 1908 
op het beheer :van Belgisch Congo, be
halve in spoedeisende gevallen over al de 
ontwerpen van decreet moet worden ge
raadpleegd, het volgende advies heeft ver
strekt : cc de term lasten client in de ruim-

ste betekenis uitgelegd te worden. Hij Om· 
vat de uitgaven van alle aard welke de 
uitoefening van het bedrijf noodzakelij.k 
maakt, onder meer de huurwaarde van de· 
onroerende goederen of delen: van onroe
rende goederen welke voor het beclrijf _ge
bruikt worden l> ; 

Overwegende weliswaar dat artikel 7 
van het clecreet van 12 augustus 1937 in
getrokken was toen het clecreet van 6 juli 
1948 genomen werd; dat het krachtens: 
artikel 2 van de wetgevende verorclening 
van 21 februari 1947 vervangen_was door 
cle volgende tekst :· cc Worden namelijk 
als bedrijfsuitgaven beschouwd : 1° de al-· 
gemene onkosten wegens het onderhoud 
van onroerende goederen of gedeeltea van 
onroerende goederen, van het ::m:li!krieel 
en van de meubilaire voorwerpen, dienen
de voor het bedrijf, alsmede de huurprijs 
van hej; gebouw of van het gedeelte van 
bet gebouw dat client voor de huisvesting 
van de belastingplichtige; 2° de interesten 
van ontleende kapitalen ... , en alle lasten. 
betreffende dit bedrijf ... ll ; 

Dat echter in de nieuwe tekst opnieuw 
het woord << lasten ll voorkomt dat in de 
oorspronk-elijke redactie van artikel 7 
was gebezigd; 

Dat, bij gebreke aan enige anderslui-· 
dende wilsuiting van de wetgever in 
Congo, er moet aangenomen worden dat 
de draagwijdte van die term, zoals deze 
door de Coloniale Raad uitgelegd was, 
behouden gebleven is; 

.Overwegende dat nit de gelijkheid van 
de bovenaangehaalde inhoud, enerzijds, 
van artikel 2, paragraaf 1, van het de
creet van 6 juli 1948, anderzijds, van ar
tikel 6, lid 2, van het in dit opzicht niet 
gewijzigd decreet van 12 augustus 1937, 
dient te worden afgeleid dat de wetgever 
bedoeld heeft dat de aftrekbare bedrijfs
uitgaven voor de aanvullende ])elasting 
zouden bepaald worden volgens de grond
slagen, vastgesteld door voormeld arti-
kel 6, lid 2; . 

Dat derhalve elke aanlialing 'van de 
Belgische wetgeving ter zake uitgesloten 
is; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat, zo
als het bestreden.arrest beslist heeft, ver
weerster liet recht had van de in artikel 2, 
paragraaf 1, van het decreet van 6 juli 
1948 bedoelde winsten de lmurwaarde af 
te trekken van de voor haar bedrijf die
nende onroerende goederen waarvan zij 
eigenares was; 

Overwegende dat aanlegster vergeefs 
opwerpt dat de uitdrukking c( bedrijfsuit
ga ven... gedaan l> noodzakelijk een wer
kelijk uitgeven van geld impliceert; dat, 
zoals het bestreden arrest erop wijst, de 
wetgever onder de aftrekbare uitgaven 
opgenomen heeft, zowel in het decreet van 
12 augustus 1937 (artikel 7, 4°) als in het 
decreet van 6 juli 1948 (artikel _2, para-
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_graaf 3) onder meer de afschrijvingen die 
geen uitgeven van geld met zich brengen; 

Overwegende dat aanlegster even ver
geefs doet gelden dat de onderhoudskos
ten van de voor het bedrijf dienende on
roerende goederen uitdrukkelijk in de af
trekbare nitg·aven begrepen zijn, zodat 
deze last althans gedeeltelijk tweemaal 
van de belastbare winsten zou afgetrok
ken worden indien de aftrekking van de 
1murwaarde van dergelijke onroerende 
goederen aangenomen werd; 

· Dat deze beschouwing de bovenhand 
niet mag· krijgen. op de wil van -de wet
gever; 

Dat trouwens dezelfde opwerping kan 
worden gemaakt, ingeval de belasting
plichtige tegelijkertijd de huurprijs van 
de voor het bedrijf dienende onroerende 
goederen en de onderhoudskosten van die 
onroeren<le goederen aftrekt, wat aanleg
ster aanneemt wanneer zij staande houdt 
dat de door de Coloniale Raad gebruikte 
term· « huurwaarde » gelijkbetekenend is 
met « huurprijs »; 

Overwegende dat aanlegster eindelijk 
hierop steunt dat artikel 7 van het de
creet van 12 augustus 1937, gewijzigd door 
de wetgevende verordening van 21 fe
bruari 1947, enkel het aftrekken toestaat 
van de « huurprijs » van het gebouw dat 
voor de huisvesting van de belastingplich
tige dient, met uitsluiting van de huur
waarde van het door <le eigenaar ervan 
bewoond gebouw; 

Dat, daar zij enkel op natuurlijke per
sonen toepasselijk is en een exceptioneel 
1mrakter heeft, deze bepaling niet mag 
uitgebreid worden tot de vennootschap
pen, bedoeld door het decreet van 6 juli 
1948; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de door aanlegster neergelegde memo
rie van antwoord welke geen antwoord op 
-een grond van niet-ontvankelijkheid uit
maakt, verwerpt de voorziening; veroor
deqlt.aanlegster tot de kosten. 

4 juni ,:).95ij:; - 2" kamer. - TT oorz'itter, 
H; Giroul, raadsheer waarnemend voor
lilitter. - TTerslaggever, H. Daubresse. -
Gelijlcluidende concl~tsie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. de la Kethulle de Ryhove en 
R. Jeanty (beide van de Balie van beroep 
te Leopoldstad) en Ansiitux. 

l" KAMER. - 6 juni 1957 

1° EETWAREN. - BES!Xl'l' VAN 17 AUGUS
'J'US 1940 BE'I'REFFENDE DE PRODUCl'IE VAN 
KOEMELK. - AANNEMING VAN EEN MELKE

' RIJ. - :H'EI'I'EN DIE AAN DE MINISTER VAN 

LANDBOUW TOELATEN DE AANNEMING IN TE 
'l'REKKEN. 

2° UITVOERENDE MACHT. - AANNE
MING VAN EEN MELKERIJ BIJ l'OEPASSING VAN 
HET BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 1940. - IN
TREKKING VAN DE AANNEMING KRAOH'l'ENS 
HETZELFDE BESLUl'l'. - MAOHTEN VAN DE 
MINISTER VAN LANDBOUW. 

1 o At·tilcel 18 1>an het besl1Mt van 17 a~t
gust·tts 1940 betreffende de p1·oductie van 
lcoemellc, liet slechts toe aan de Minister 
van landbouw de aanneming van een 
mellcet"ij toegestaan bij toepassing van 
artilvel 6, in te tt·elclcen, wegens teiten 
die een stmtrechtelijk misdrijf uit
maalcten, hetzij kt·achtens het besl~tit 
zdve, hetzij krachtens de bepalingen 
waat·bij dit besluit gewijzigd of aange
vuld is. (Besluit van 17 augustus 1940, 
art. 19; besluit van 14 augustus 1942, 
art. 1; besluit van 1 juli 1943, art. 1.) 

2° Een feit bedoeld bij artilcel 18 van het 
besl·uit van 7 augustus 1940,· betreffende 
de prod1tctie van lcoemellc, vastuesteld 
zijnde, behoorde het aan de Minister 
van landbou.w soeve1·ein te oordelen of 
de aannemin,q, lct·achtens artilcel 6 toe
uestaan, al dan niet diende te worden 
ingetrolclwn; daarentegen, in geval van 
betwisting, had de minister de macht 
niet mn soeverein 1titspraalc te doen 
over het bestaan van zullc feit (1). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN LANDBOUW, 
'l'. VAN DER STEGEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 29, 30, 67, 
92 en 107 van de Grondwet, 1, 5, 6, 13 en 
18 van het besluit van 17 augustus 1940 
betreffende de productie van koemelk, ge
wijzigd en aangevuld door de besluiten 
van 10 april en 14 augustus 1942 en van 
24 juni en 1 juli 1943, 3, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest, vooraleer de vordering toe 
te wijzen door verweerder ingesteld tot 
vergoeding van het nadeel dat voor hem 
beweerdelijk voortgevloeid is uit de in
trekking, in november 19!4 door de Mi
nister van landbouw, van de aanneming 
van de melkerij Chader waarvan hij de 
exploitant was, met bevestiging van het 
beroepen vonnis de wederopening van de 
debatten gelast heeft opdat partijen hun 

(1) Raadpl. CYR CAMBIER, La •·esponsabilite 
ile la puiss(l;nce publique et de ses agents, 1947, 
blz. 410 en 425. 
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standpunt zouden uiteenzetten onder meer 
over de vraag of de minister zich niet 
vergist heeft omtrent de werkelijkheid 
van de redenen die tot zijn beslissing ge
leid hebben, dan wanneer, al hebben de 
hoven en rechtbanken de macht de wette
lijkheid van de gelaakte ministeriele be
slissing en de overeenkomstigheid van de 
redenen van die beslissing met de wet na 
te gaan, zij evenwel niet de macht heb
ben de gegrondheid in feite van die rede
nen te onderzoeken en op dat g·ebied hun 
beoordeling te stellen in de plaats van de 
soevereine beoordeling van het bestuur, 
en dat derhalve, door een wederopening 
van de debatten te gelasten ten aanzien 
van het bepaalde bovenaangeduid punt, 
onder het voorwendsel de wettelijkheid 
van de hun ter beoordeling overgelegde 
bestuurlijke handeling na te gaan, de 
rechters over de grond de grenzen van 
hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan : 

Overwegende dat de beslissing van de 
eerste rechter, waarvan het bestreden ar
rest de redenen overneemt, erop wijst,: 
1 o dat de op 21·november 1944 aangezegde 
intrekking van aanneming gesteund is op 
« de talrijke klachten welke tegen de mel
kerij te Rosee ingekomen zijn en het al
gemeen verzet der producenten haar nog 
melk te leveren )) ; 2° dat aanlegger in 
zijn conclusies inroept dat in deze mel
kerij een zodanige zorgeloosheid heerste 
dat de landbouwers weigerden er melk te 
leveren, dat geen maatregel genomen is 
om de belangrijke wegmakirigen van 
room, door de vrachtautobestuurclers der 
melkerij gepleegd, te doen ophouden, dat 
de afgeroomde melk welke de landbou
wers terugbezorgd werd zo in hoedanig
heid als in hoeveelheid absoluut onvol
doende was, dat het inzamelen van de 
melk bij de landbouwers zeer ongeregeld 
geschiedde, dat het tekort in de boterle
veringen aanzienlijk was en tenslotte dat, 
ingevolge cle verdwijning· en de aanhou
ding door het militair gerecht van perso
neelsleden der melke1ij, deze zich in de 
onmogelijkheid bevonden heeft te wer
ken; 

Overwegende dat artikel 18 van het be
sluit van 17 augustus 1940 betreffende de 
productie van koemelk ten laste van de 
melkerij die de bepalingen van dat be
sluit niet in acht nam, of de voorgeschre
ven maatregelen overtrad of tegenwerkte, 
het eventueel intrekken voorschreef van 
de krachtens artikel 6 toegestane aanne
ming, doch ook de toepassing van de bij 
artikel 19 voorziene strafrechtelijke bepa
lingen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
wanneer het besta:an van een in voormeld 
artikel 18 aangeduicl feit niet ontkend 
was of door het bevoegde rechtscollege 
vastgesteld was, het aan de :Minister van 

landbouw behoorde soeverein te oordelen 
of de aanneming, krachtens artikel 6, toe~ 
gestaan, al clan niet diende te worden in
getrokken; 

Overwegende echter dat aileen feiten 
clie een strafrechtelijk misdrijf uitmaak
ten, hetzij krachtens het besluit zelve, 
hetzij krachtens de bepalingen waarbij 
tlit besluit gewijzigd of aangevuld is, een 
intrekking van de aanneming konden 
rechtvaardigen; 

Dat derhalve de macht over het be~ 
staan van die feiten soeverein uitspraak 
te doen niet aan de minister toebehoorde, 
a angezien geen enkele bepaling van het 
besluit hem zodanige macht toegekend 
heeft; 

Dat het middel naar recht fault; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
Rchending van de artikelen 97 van cle 
Grondwet en 142 (gewijzigd bij artikel l 
van het koninklijk besluit nr 224 van · 
2J december 1935) en 470 (gewijzigd bij 
artikel 22 van het koninklijk besluit 
n•· 300 van 30 maart 1936) van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
clobrdat het bestreden arrest het beroepen 
vormis bevestigd heeft door eigen redenen -
en door overname van cle redenen van de 
eerste rechters, zonder evenwel door die 
redenen de namens aanlegger regellnatig 
genomen conclusies te beantwoorden 
waarbij deze besloot tot wijzig·ing va")l 
het vonnis, door aan te voeren en het hof 
van beroep te verzoeken vast te st~llen 
dat verweerder, die een ovefeenkomstig 
de bepalingen van het besluit van 17 au
gustus 1940 aangenomen melkerij exploi
teerde, onder meer de verplichting had de 
totale hoeveelheid melk, welke in het 
aan zijn melkerij toegekende gebied ge
produceerd werd, in te zamelen, dat nit 
zijn bekentenis bleek dat hij die v:erplich
ting in de loop van de maanden septem
ber, october en november 1944 niet nage
komen was, dat dit niet inachtnemen van 
een gebiedende bepaling van het besluit 
van 17 augustus 1940 de minister toeliet, 
bij toepassing van artikel 18 van voor
meld besluit, de voorheen toegekende aan
neming in te trekken en dat derhalve :be
wezen was dat de minister, door verweer
der de aan zijn melkerij toegekende aan
neming te ontnemen, gehandeld had bin~ 
nen de grenzen van de hem verleende be
voeg-dheden en dat de gecritiseerde maat
regel dus niet onrechtmatig was; en door
dat het bestreden arrest mitsdien, zonder 
reden, regelmatig v66r het hof van be
roep genomen conclusies afgewezen heeft 
en niet wettelijk met redenen omkleed 
is : 

Overweg-ende dat het arrest door -ver
wijzing n:aar de redenen van het beroepen 
vonnis, onder de grieven waarvan de wer
kelijkheid client te worden nagegaan,. het 
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feit begrijpt dat )let inzamelen van de , 
melk bij de landbouwers uiterst ongere
geld geschiedde; 

Dat het arrest mitsdien de in het mid
del ingeroepen conclusies beantwoordt en 
het verwerpen ervan rechtvaardigt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 juni 1957. - 1° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
yever, H. Bareel. - Gelijlclttidende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - PlC'iter, H. De 
Bruyn. 

l" KAMER. - 7 juni 1957 

1° PENSIOENEJN. VERGOEDINGSPEN-
SIOENEN EN MILITAIRE PENSIOENEN. - SA
MENGEORDENDE WETTEN BIJ BESLUI1.' VAN DE ' 
REGENT DD. 5 OCTOBER 1948 EN BIJ DE WET 
VAN 9 MAART 1953. - VERLENING VAN EEN 
PENSIOEN OF TOELAGE IN UrTVOERING VAN 
DEZE WETTEN. - VERGOEDING DIE RET TOE
KENNEN UITSLUrL', WEGENS HETZELFDE SCHA
DELIJK FElT VAN OM 'T EVEN WELKE ANDERE 
VERGOEDING TEN LAS'l'E VAN DE S'l'AA'l' OF TEN 
LASTE VAN ZIJN ORGAAN. 

2° PEJNSIOENEJN. - MILI'l'AIRE PENSIOE
NEN. - WE'J' VAN 9 MAART 1953. - SCHADE
LIJK FElT VOORGEVALLEN NA 25 AUGUSTUS 
1947. - TOEPASSING VAN ARTIKEL 1, LAAT
STE ALINEA, VAN DE WETTEN OP DE VERGOE
DINGSPENSIOENEN SAMENGEORDEND BIJ HE'!' BE
SLUIT VAN DE REGEN1' VAN 5 OCTOBER 1948. 

3° PEJNSIOENEJN. VERGOEDINGSPEN-
SIOENEN EN MILITAIHE PENSIOENEN. - AR
'l'IKEL 1, LAATSTE ALINEA, VAN DE WE'l'TEN SA
MENGEORDEND BIJ BESLUI'l' VAN DE REGEN1' 
VAN 5 OCTOBER 19!8. - VEllLENING VAN EEN 
PENSIOEN OF TOELAGE IN UITVOERING VAN 
DEZE WETTEN OF VAN AR'l'IKEL 4 VAN DE WET 
VAN 9 MAAR'l' 1953 DA'l' HE'l' TOEKENNEN VAN 
OM 'T EVEN WELKE ANDERE VERGOEDING TEN 
LASTE VAN DE STAAT OF DEZES ORGAAN UIT
SLUI'l'. - VERLENING «IN UITVOERING VAN 
DEZE WEl"l'EN ll. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
TERMEN. 

4° PENSIOEJNEN. - MILil'AIRE PENSIOE
NEN. - SCHADELIJK FElT VOORGEVALLEN NA 
25 AUGUSTUS 1947. - SLACHTOFFER OF 
RECHl'HEBBENDE DIE, VOOR DE INWERIGNG
TREDING VAN DE WET VAN 9 MAAR'!' 1953, RET 
VERLENEN HEE,FT AANGEVRAAGD VAN EEN PEN
SIOEN VOORZIEN BIJ DE TOEN IN VOEGE ZIJNDE 
WETGEVING. - TOEKENNING, NADERHAND, VAN 
EEN PENSIOEN VOOR.ZIEN BIJ DE WET VAN 
9 MAAR'!' 1953. - ARTIKEL 1, LAATSTE ALI
NEA, VAN DE WETTEN SAMENGEOllDEND BIJ BE-

VERBR., 1957. - 54 

SLUI'l' VAN DE REGEN'l' VAN 5 OCTOBER 1948 
ENKEL TOEPASSELIJK INDIEN RET SLACHTOF
FER OF DE RECHTHEBBENDE DE WIL HEEFT 
UITGEDRUKT VAN DE BEPALINGEN VAN DE WET 
VAN 9 MAART 1953 TE GENIETEN. 

1° Het verlenen van een tJensloen, in uit
voering van de wetten op de vergoe
din_qspensioenen, samengem·dend bij be
slttit van de Regent van 5 october 1948, 
of vwn artilcel 4 van de wet van 9 maart 
1953 houdende sommige aanpassingen in 
zalce militaire pensioenen, slwlt het toe
lcennen uit, weuens hetzelfcle schaclelijlc 
feit, van om 't even wellce anclere ver
goecling ten laste van cle Staat of dezes 
orgaan (1). (Besluit van de Regent van 
5 october 1948, art. 1, laatste alinea.) 

2° De laatste Minea van artilcel 1 van de 
wetten op cle vergoeclingspensioenen sa
mengeordend b·ij besl·uit van cle Regent 
van 5 october 1~8, is toepasselijlc op 
ellce verleni'l~g van pensioen of toelage 
toegelcend bij toepassing van artilcel 4 
van cle wet van 9 maa1·t 1953 hoti-dende 
sommige aanpassinyen in zalce militaire 
pensioenen en wegens schadel-ijlce feiten 
aan m·il-itairen voorgevallen, gecltwende 
en door cle dienst, in vreclestijd, na 
25 augustus 1947 (2) . 

3° In cle .zin van art·ilcel 1, laatste alinea, 
van cle samengeorclenqe wetten op cle 
ve1·goeclingspens·ioenen, wordt een pen
s-ioen of toelage in << uUvoering van deze 
wetten Jl, of in « u.jtvoering JJ van arti
lcel 4 vwn de tvet van 9 maa1·t 1953 enlcel 
verleend ten _qevolue van een rechtsple
g·ing welke va.n·wege cle belanghebbenclen 
impliceert dat ze hnn titels doen gelclen 
hebben tot het toelcennen van het pen
sioen clo01· d·ie wetten voo·rzien (3). 

4° W anneer een militnil-, slachtoffer na 
25 au.g!tstu,s 1947 van een ongeval voor
gevallen gecltwencle en cloor de d-lenst, 
of zijn rechthebbende, vo6r cle inwer
lcin_qt1-ecli-n {! van cle wet van 9 maart 
1953, ee1t militail' pens·ioen heeft aange
V1'(tagcl voorzien b·ij cle ivetten op de 
m·il-itaire pens·ioenen op 11 a!tgustus 1923 
samengeorclend, maalct de latere vm-le
ning van een pcnsioen of toelaue voor
zien bij artikel 4 van cle wet van 
9- maai·t 1953, artikel 1, laatste alinea, 
van cle wetten op cle vergoel/.ingspen
sioenen, samengeo·rclencl op 5 october 
1948 enlcel toevasselijk inclien cleze mi
litai•r of z·ijn ~-echthebbencle zijn wil 
heett ttitgedrttlct cle bevalin,qen van de 
wet van 9 maa1·t 1953 te uen·ieten (4). 

(1) en (2) Verbr., 6 februari en 18 juni 1956 
(A1'1'. · Ve•·b1·., 1956, blz. 876; Bull. en PAsrc·., 
1956, I, 583 en 1137). 

(3) en (4) Zie breeclvoerige nota's 3 en 4, 
onclertekend F. D., in Bull. en PASIC., 1957, 
I, 1212 en volgende. 
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(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN 
LANDSVERDEDIGING, T. VERLEYE EN BULTHE.) 

ARRES'l'. 

HET HO~'; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 october 1955 g-ewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97. van de Grond
wet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
laatste lid, van de wet van 26 augustus 
1947, 1, laatste lid, van de wetten op de 
v~rgoeclingspensioenen, samengeordend bij 
het besluit van de Regent dd. 5 october 
1948, 1, 2, 3, 4, paragraaf 1, van de wet 
van 9 maart 1953 houdende sommige aan
passingen in zake militaire pensioenen, 
doordat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis bevestigt waarbij aan verweerders, 
zijnde de rechthebbende van een op 8 sep
tember 1949 gerlurende en ingevolg·e de 
dienst gedode militair, op het gemeen 
recht gegronde vergoeclingen· worden toe
gestaan, om reden : dat verweerders, al
hoewel zij, op 18 october 1949, een aan
vraag tot militair vergoedingspensioen in
gecliend hebben, op hun geval de toepas
sing van de wet van 9 maart 19·53 niet 
gevraagd hebben, - dat gezegde verweer
ders in conclusies verklaren clat zij geen 
aanspraak maken op de vergoeclingspen
sioenen hun toegewezen op voet van de 
wet van 9 maart 1953, - dat zij dienvol
gens het recht hebben te kiezen tussen de 
toepassing van deze uitzonderingswet en 
die van het gemeen recht, en dat,. daarenc 
boven, de wet van 9 maart 1953 niet voor 
gevolg l1eeft aan de slachtoffers van on
gevallen, gebeurd v66r haar inwerkingtre
ding, hun rechten op vergoeding volgens 
het gemeen recht te doen verlie.zen, dan 
wanneer de conclusies van eiser en van 
verweerders v66r het hof van beroep bij 
desaangaande overeenstemmende verkla
i'ingen vaststelden dat aan 'verweerciers, 
nit hoofde van het litigieus ongeval, een 
vergoedingspensioen, bij toepassing van 
de wet van 9 maart 1953, was toegewezen 
geweest, luidens artikel 1, laatste lid, van 
de wetten op de militaire pensioenen, sa
mengeordend bij het besluit van de Re
gent del. 5 october 1948, en ter zake toe
passelijk gemaakt door de wet van 
9 maart 1953, de krachtens deze wetten 
verleende pensioenen een forfaitaire ver
goeding zijn, waardoor de toekenning van 
om 't even welke andere vergoeding voor 
hetzelfde schaclelijk feit uitgesloten wordt, 
ten onrechte, de rechter over de grond 
ter zake de principes wil toepassen welke, 
door het arrest van het hof van cassatie 
del. 18 maart 1954, nit de staat der wet
geving v66r 9 maart 1953 werden afgeleid; 
indien, zoals ter zake, de wet van 9 maart 
1953 . toepasselijk is, en het vergoedings-

pensioen aan het slachtoffer werd toege
wezen, het aan dit laatste niet behoort te 
kiezen tussen het vergoedingspensioen en 
de vergoeding van gemeen recht, welke 
door de wet uitgesloten is, eindelijk het 
in de feitelijke omstandigheden va:r{ on
derhavige zaak niet past te beslissen dat 
<< de wet van 9 maart 1953 niet voor ge
volg heeft aan de slachtoffers van onge
vallen gebeurd v66r hare invoegebrenging, 
h1111 recht op schadevergoeding volgens 
het gemeen recht, te cloen verliezen )) ; dat, 
in de feiten der zaak, twee elementen, 
welke ongetwijfeld voldoende zijn om het 
gemeen recht uit te sluiten,. verenigd zijn, 
te weten : dat het schadelijk feit zich na 
25 augustus 1947 voorgedaan heeft, en dat 
het vergoedingspensioen werd toegewe
zen : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
overgelegde stukken van de rechtspleging 
blijkt dat de vordering door de verweer
ders ingesteld, op de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek ge
steund, op 6 augustus 1952 werd ingediend 
en tot de vergoeding strekt van de schade 
die het overlijden van hun zoon aan de 
ouders berokkent - de verweerster de 
rechten uitoefenend welke zij wegens haar 
hoedanigheid van moeder heeft en boven
dien, met de verweerder, in de rechten 
tredend van haar man, later gestorven, -
dat het overlijden van die zoon het gevolg 
van een doclelijk ongeval is waarv>m, 
soldaat zijnde, hij · op 27 augustus 1949 
gedurende en door de dienst het slacht
offer werd en dat dit ongeval te wijten is 
aan de ongeoorloofde daad van een andere 
militair waarvoor deze laatste strafrech
terlijk veroordeeld werd, militair die op 
het ogenblik van de feiten als orgaan van 
de Staat optrad; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om deze vordering te ontvangen, (J,e .gron\1 
van niet-ontvankelijkheid van de ·lnind 
heeft gewezen hieruit afgeleid dat ver
weerders van de Staat een vergoedings
pensioen bekomen hadden, bij toepassing 
van de wetten op de vergoedingspensioe
nen bij besluit van de Regent del. 5 octo
ber 1948 samengeschakeld, op dergelijk 
ongeval door de wet van 9 maart 1953 toe
passelijk gemaakt; 

Overwegende dat, reeds v66r de inwer
kingtreding van die laatste wet, de be
weerde rechthebbenden op vergoeding het 
voordeel aangevraagd haclden van het mi
litair pensioen door de thans vigerende 
wetgeving voorzien en, bovenclien, de vor
dering ingesteld hadden op de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek gesteund ; 

Overwegende dat het recht hetwelk de 
ouders in de artikelen 1382 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek ontleenden, 
om ten laste van de Staat het herstel te 
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vorderen van de schade die hen werd be
rokkend door l1et dodelijk ongeval waar
van hun zoon door de schuld van een or
gaan van de Staat het slachtoffer is ge
weest, essentieel onderscheiden en onaf
hankelijk was van het recht op het beko
men van een pensioen bij toepassing van 
de samengeschakelde wetten op de mili
taire pensioenen; 

Overwegende, weliswaar, dat de wet 
van 9 maart 1953 in artikel 4-, paragraaf 1, 
alinea 1, luidt dat « op de schadelijke 
feiten die zich in vredestijd na 25 au
gustus 1947 hebben voorgedaan de wetsbe
palingen in zake vergoedingspensioeuen, 
welke voor de invaliden van de o01·log 
1940-1!}45 gelden, van toepassing zijn » en 
dat artikel 1, alinea 3, der samengescha
kelde wetten op de vergoedingspensioe
nen, aldus op die feiten toepasselijk ge
maakt te rekenen van de inwerkingtre
ding van de wet van g maart 1953, nauw
keurig bepaalt dat << al de krachtens deze 
wet verleende peusioenen en toelagen een 
forfaitaire vergoeding zijn, waardoor de 
toekenning van om 't even welke andere 
vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit 
uitgesloten wordt. Deze bepaling dekt de 
verantwoordelijkheid van het Staatsor
gaan, materiele verwekker van het onge
val dat aanleiding gegeven heeft tot de 
toekenning van het invaliditeitspen
sioen >>; 

Maar overwegende dat uit de bepalingen 
van die samengeschakelde wetten over de 
vergoedingspeRsioenen blijkt dat de pen
sioenen en toelagen slechts in uitvoering 
van die wetten worden toegekend na een 
rechtspleging welke vanwege de beweerde 
rechthebbenden impliceert dat ze hun 
titels doen gelden hebben tot het toeken
uen van het pensioen door die wetten 
voorzien; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
wet van g rnaart 1953 niet tot uitwerking 
kan hebben, door de bepalingen van de 
sarnengeschakelde wetten over de vergoe
dingspensioenen toepasselijk te rnaken op 
schadelijke feiten, well'e .zich in vredes
tijd na · 25 augustus 1947 hebben voorge
daan, de personen die dergelijke schacle 
geleclen hebben van het recht te beroven 
dat zij ontleenden nit de artikelen 1382 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek 
en waarop zij zich bij rechtsvordering be
riepen v66r de inwerkingtreding van de 
nieuwe IJepaling, wanneer die personen, 
sedert die inwerkingtreding, de wil niet 
zouden uitgedrukt hebben, de bepalingen 
van die sarnengeschakelde wetten te ge
nieten; 

Overwegencle dat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat, na de inwer
kingtreding van de wet van !} maart 1953, 
verweerders het voordeel niet aange
vraagd hebben van een vergoedingspen
sioen, en, integendeel, bij conclusies be-

vestigd hebben « dat zij geen enkel recht 
doen gelden op de pensioenen aan hen 
toegekend op grond van de wet van 
9 maart 1953 >>; 

Dat het arrest aldus wettelijk beslist 
heeft dat de vordering gesteund op de 
artikelen 1382 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek gegrond was; 

Dat het middel bijgevolg, niet kan aan
genomen worden; 

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

7 juni 1957. - 1" karner. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ferslaggever, H. van Beirs. 
- GeUjlcl!tidencle conclu.sie, H. F. Du
man, advocaat-generaal. - Pleiter, H. de 
Harven. 

2" KAMER. - 11 juni 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJii - AANGIFTE VAN 
DE BELASTINGPLICH'l'IGE DIE WEDDEN AANDUIDT 
ONl'I'ANGEN VAN EEN PERSONENVENNOO'l'SCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN TE
VENS INKOMS'l'EN VAN WERKENDE VENNOOT. -
AANG!Fl'E DIE NIET AANDUID'l' DA'l' DEZE WED
DEN EN INKOMSTEN DOOR DEZELFDE VENNOOT
SCHAP UITBETAALD WERDEN. - VASTSTEL
LING DOOR DE FEITENRECH'l'ER DA1' DE AAN
GIF'l'E VRIJWILLIG ONVOLLEDIG OF ONNAUW
KEURIG WAS. - WETTELI.TKHEID VAN DE BIJ
KOMENDE AANSLAG BINNEN DE BUITENGEWONE 
TERMIJN OP HET KOHlER GEBRACHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. 
WERKENDE VENN001' VAN EEN PERSONENVEN
NOOTSCHAP .MET BEPERlCTE AANSPRAKELIJK
HEID. - BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMS'l'EN. 
VERGELDING 'l'OEGEREND AAN EEN VENNOOT 
VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET m;
PERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE FUNC
TIES DIE HIJ ERIN UITOE~"ENT. - WINS'!' 
DIE UI'l' HE'!' PEHSOONLIJK WEHK VAN DE VEN
NOO'l' VOORTVLOEI'l' OF BEZOLDIGING DOOR 
EEN DERDE BETAALD. - VRAAGSTUK WAAR
VAN DE OPLOSSING AFHANG'l' VAN FEITELIJKE 
ELEMENTEN WELKE DE FEITENREOHTER SOE
VEREIN BEOORDEELT. 

1° ·wanneer de aangifte van de belasting
pl-ichtige, enerzijds wedden ontvangen 
van een pe-rsonenvennootsohatJ rnet be
perlcte aansp-ralcelijkheid, ande-rzijds in
lcornsten van we'l"l,:enrle vennoot aan
du,idt, zonde-r te verklaren dat deze 
wedden en inkornsten rloo-r rlezelfde ven
nootsohap 'Uitbetaald werden, en de Jei
tenrechter soevere,in vaststelt dat de 1Je
lasUngpl-ichtige v1·i.jwillia de dd1ninis-



-852-

t·ratie onwetend heeft gelaten dat hij 
b·ij dezelfde im"ichting zijn d~tb bele acti
viteit ~titoefende, wordt de bijlcomende 
ontdolcen belasting wettelijle op het leo
h-im- gebracht b·innen de b1bitengewone 
termijn van vijf jaar bepaalcl bij arti
leel 74 van de samengeschaleelde wet
ten betreffende cle inkomstenbelastin
gen (1) (2). 

2o Is een ·werkende vennoot ·in een pet·
sonenvennootschap met beperkte aan
spt·aJcelijleheid en gel-ijkgesteld met cle 
ewploitant •vom· cle toepass·ing van de 
bedr-ijfsbelasting, degene cUe, na tondsen 
·in deze vennootschap te hebben belegcl, 
een werleend cleel neemt aan het cla.ge
lijles behee·r van clie vennootsc1wp cloor 
er een bestencl·ige en ·we'/"leelijlce bearij
vighe·icl ·nit te oefenen ten e·inde een lea
pitaal dat geaeeltelijlc zi_jn bezit is, 
w·insten te cloen opbTengen (3). (Samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 25, par. 1, 1°, 
27, par. 2, 1°, en 35, par. 4.) 

3° De vt·aag te weten ·at, in een pet·sonen
vennootschap met bepe'/"lcte aanspTalee
Ujlcheid, een vennoot, 1utctr de betelcenis 
van cle wet cle hoeclwnigheicl van weT
kencle vennoot heett en of de vergelcling 
hem toegelcend vooT 'de bij deze vennoot
schnp nitgeoefende f1tncties als winst 
client bescho~twcl die nit zijn pm·soonU,ilc 
1veTlc voortvloeit, of ctls bezoldig·ing clom· 
een clm·de betaalcl, hangt af van feite
lijlee elementen flie cle feitenrechte·r 
soeveTein beooTcleeU (4). Samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 25, par. 1, 1 o en 2°, en 
35, ·par. 4.) 

{DISCRY, 'L'. BELGISCHE S'fAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. · 

HET I-IOF; - 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) Zo is het onder de toepassing van gemeld 
artikel 74, zowel v66r als na zijn wijziging door 
artikel 30 van de wet van 8 maart 1951. Over 
de draagwijdte van deze, raadpl. verbr., 18 mei 
1956 (A1·r. F e1·b1·., 1956, blz. 789; Bull. en ' 
PASIC.' 1956, I, 1002) 0 

(2) Over de belastbaarheid, ten titel van ex
ploitatiewinsten, van de sommen toegekend 
door een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid aan een wel'lrende vennoot, 
daarin begrepen de bezoldiging van zijn werk 
in uitvoering van een dienstovereenkomst, 
ra.a.dpl. verbr., 16 januari 1957, twee an·esten 

schending van de artikelen 97 en 112 van 
de Grondwet, 74 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, bij besluit 
van 31 juli 1943 en bij besluit van de Re
gent van 15 janunri 1948 samengescha
keld, 2 van de wet van 15 mei 1846 gewij
zigd door nrtikel 5 van de wet van 9 april 
1935, doordat het bestreden arrest ver
meldt dnt de ndministratie over de bni
tengewone termijn van nrtikel 74 der sa
mengeschakelde wetten beschikte om 
kwestieuze nanvullende belastilig op het 
kohier te brengen, omdat in het formulier 
van aangifte, aanlegger, hoewel hij het 
door hem uitgeoefend beroep en de ven
nootschap die hem bezoldigde vermeldt, 
zou verzuimd hebben aan te duiden dat de 
vennbotschap waarvan hij verklaarde de 
loontrekkende te zijn en de vennootschap 
die hem de bezoldigingen van werkende 
vennoot toekende dezelfde is, derwijze dat 
de controleur het op de geinde bezoldigin
g·en toepasselijk fisknal regime niet juist 
kon vaststellen zonder zijn toevlucht te 
nemen tot ljlet de aangifte extrinsieke be
standdelen, dan wanneer het formulier 
van aangifte, zoals het aan aanleg-ger was 
toegestuurd, de naam van de vennoot
schap vermeldde waar hij werkzaam was, 
de administratie aldus door de eenvou
dige lezing van de aangifte vernam wat 
ze moest weten dit is dat aanlegger ven
noot was van de P.V.B.A. tevens dat hij 
de door hem getrokken bezoldigingen als 
inkomsten van weddetrekkende beschouw
de, derwijze clat het nog slechts ging om 
een verschil van interpretatie over de 
qualificatie van gezegde inkomsten, waar
door de administratie niet vrijgesteld was 
de belasting v66r het afsluiten van het fis
caal dienstjaar op het kohier te bren
gen; 

Overwegende dat, bij gebreke van in 
zijn aangifte aangeduid te hebben, zoals 
dit nit de omschrijving van het middel 
blijkt, dat de gedurende het fiscaal dienst
jaar 1950 verdiende wedden hem uitbe
taald waren geworden door de vennoot
schap die hem ook zekere inkomsten als 
werkende vennoot had toegekend, ·aanleg
ger de administratie onwetend heeft ge
laten dat hij bij dezelfde inrichting zijn 
dubbele activiteit nitoefende; 

(A1'1'. F e1·b1·., 1957, blz. 351; Bull. en PAsiC., 

1957, I, 557). 
(3) Raadpl. verbr·., 9 november 1948 (Arr. 

Ve1·b1'., 1948, blz. 541; Bull. en PASIC., 1948, I, 
621). 

(4} Verbr., 9 maart en 24 november 1936 
(Bull. en PASIC., 1936, I, 180 en 428}; 18 de
cember 1939 ('ib·icl., 1939, I, 521) ; 28 october 
1946 (.41'1', Ve1·br:, 1946, blz. 357; Bull. en 
PASIC., 1946, I, 385) en 9 november 1948 (1i·rr. 
J1m·b1·., 1948, blz. 541; Bull. en PASIC., 1948, I, 
621}. 
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Overwegende dat het arrest soeverein 
vaststelt dat de weglatingen vrijwillig 
·.zijn geschiea; 

Dat de rechter over de grond aldns 
l1eeft knnnen beslissen dat aanl<:>gger we
tens de controlenr op een dwaalspoor 
l1racht, hetgeen de administratie toeliet 
·de ontdoken belasting terng te vorderen 
llinnen ·de bnitengewone termijn van aan
·slag bepaald bij artikel 7 4 der smnenge
schakelde wetten, gewijzigd door arti
l•el 30 van de wet van 8 maart 1951; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
·schending van de artikelen 97 en ll2 van 
de Grondwet, 1317 tot 1322 van het Bnr
gerlijk Wetboek en 25, paragraaf 1, 1° en 
2o van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingeri samengeschakeld bij be
sluit van 31 jnli 1943 en bij beslnit van 
<de Regent van 15 jannari 1948, doordat 
om de hoedanigheid van loontrekkende te 
weren door aanlegger opgevorderd, het 
bestreden arrest er zich toe beperkt erop 
te wijzen dat deze het dagelijks beheer 
van de vennootschap waar hij werkt op 
v.ich neemt, en dat zijn bedrijvigheitl er 
bestendig en werkeiijk is, dan wanneer 
de verscheidene omstandigheden door het 
arrest aangehaald geenszins het bestaan 
uitsloten van een band van ondergeschikt
heid welke de betrekkingen van aanlegger 
met de vennootschap waar hij werkt re
gelde, e)l in elk geval niet konden aange
:zien worden als het zeker kenmerk van 
<de; functies van werkende vennoot in zij
nen hoofde : 

Overwegende dat de werkende ven
noot, voor de toepassing van de bedrijfs
belasting met de exploitant gelijkgesteld, 
degene is die, na fondsen in een onderne
miiig belegd te hebben, een werkend deel 
neemt aan het dagelijks beheer van die 
onderneming, door · er een bestendige en 
werkelijke bedrijvigheid nit te oefenen 
ten eirrde een kapitaal dat gedeeltelijk 
-zijrr bezit is winsten te doerr opbrerrgerr; . 

Dat de vruag te weten of, in de perso
nenvennootschappen die, zoals in onder
havig geval; de rechtspersoonlijkheid ge
nieten, een vennoot, naar de betekenis 
van de wet, de hoedanigheid van werken
-de vennoot heeft en of de vergelding die 
hem toegekenll wordt voor de bij de ven
nootschap nitgeoefende fnncties als winst 
dient beschouwd die nit zijn persoonlijk 
werk voortvloeit of als bezoldiging door 
·een derde betaald, een vraag is waarvan 
-de oplossing van feitelijke bestanddelen 
afhangt welke de recl1ter over de grond 
soeverein beoordeelt; 

Overwegende dat, ter zake het hof van 
beroep nit de feitelijke omstandigheden, 
welke het in' zijn arrest vermeldt, l1eeft 
klmnen afleiden, en namelijk hiernit dat 

aanlegger over een recht van initia:tief en 
een gezag beschikt die van hem de mees
ter maken in het beheer van de onderne
ming, dat hij een werkend vennoot 'is en 
dat de kwestienze inkomsten de opbrengst 
zijn van zijn persoonlijke arbeid; 

Dat het aldns wettelijk zijn beslissing 
gerechtvaardigd heeft; · 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kos
ten. 

11 jnni 1957. - 2e kamer. - Voonzitter, 
H. Gil·onl, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Louveaux. -
Geli.jlclttidende aonahtsie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - ll juni 1957 

1° INKOMSTENBELAS'.riNGEN. 
MOBILIENBELASTING. - VERMINDERDE RENTE· 
VOE'l' VAN DE MOBILIENBELASTING·, OP DE Il!Km.f
STEN \'AN GELDSOMMEN IN BELGIE GEDEPONEERD 
DOOR NATUURLIJKE O[e RECHTSPERSONEN DIE 
IN HET LAND NOCH WOON.PLAATS, NOCH VER
BLIJl'PLAA'l'S, NOCH INRICH'l'ING BEZI'fTEN. -
ARRES1' DA'l' BESLIS'l' DA'l' EEN DEPONENT IN 
HET BUI'lENLAND GEDOMICILIEERD EN ER VER· 
BLIJYENDE, EEN INRICHTING IN BELGIE BEZIT 
OMDAT DE ONDERNEJ\IING VAN EEN VENNOOT
SCHAP .1\IE'l' BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID, 
WAARVAN HIJ VENN001' IS, HEM FEI'l'ELIJK 
TOEBEHOORT. -.ARREST DAT SLECH'l'S YAST
S1'EL'l' DAT DE DEPONEN'l' EIGENAAR IS VAN DE 
GEBOUWEN WAARIN DEZE VENNOOTSCHAP HAAR 
BEDRI.JVIGHEID IN BELGIE UI'l'OEFENT, EN 
199 AANDELEN BEZI'l' OP DE 200 WELKE RET 
MAA'l'SCHAPPELIJK KAPI'l'AAL UI'fMAREN. -
ARREST DAT GEEN VEINZING RELEVEER'l1 WEL-
1-::E DE VENNOO'l'SCHAP FIC'l'IEF ZOU MAKEN. -
ONWE'l'TET,I.JKHEID. 

2" INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELAS'l'ING. - VERMINDERDE RENTE
VOET VAN DE MOBILIENBELASTING OP DE INKOM
STEN VAN GELDSOMMEN IN BELGIE GEDEPONEERD 
DOOH NATUURLJ,JKE OF RECHTSPERSONEN DIE 
IN HET L~ND NOCH WOONPLAATS NOCH .. VER
BLIJFPLAATS, NOCH INRICH'l'ING ilEZITTEN. -
VERMINDERING 'l'OEPASSELIJK WANNEER DE 
DEPONENT VAN BELGISCHE NATIONALITEI'l' IS, 
MAAR IN HET BUITENLA!\'D ZIJN WOONPLAA'fS 
HEEF'l' EN ER BESTENDIG YERBLIJF'r, EN GEEN 
IXRICH'l'ING IN BELGIE HEEFT. 

1 o ReahtvaardirJt niet wettelij lc zijn be
sl-i8sing die de toetw.ssing weigert van 
de vel'laagde rentevoet van de mobilWn
belasting OJJ de inlcomsten van geldsom
men in Belgii:! gedeponeerd door pe1·so
nen die in het land noah woonplaats, 
noah verblijfplaats, noah inriahting heb-' 
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:ben, het an·est dat, otn te 1Jeslissen dat 
de deponent, in he.t 1Juitenland gedom·i
c·iUeenl en e1· ver1Jlijvende, een inrich
Ung in Belgie 1Jezit, omdat de onderne
ming van een tJersonenvennootschap met 
1Jeperlcte aansprakeUjklwid, waarvan 
hij vennoot is, hem, in feite toe1Jehoort, 

· zich ertoe 1Jeperlct vast te stellen dat 
hij eigenacLr is va.n de ge1Jonwen waarin 
deze vennootschap haar 1Jedrijvigheid 
in Belgii! uitoefent en 199 aandelen be
zit 011 cle i!JOO welke het maatschappelijk 
kapitaal uitmalcen, zoncler een veinzing 
te 1·eleveren welke de vennootschap, aan 
dewellce de wet een 1·echtspersoonlijlc
heicl erJ,;ent onderscheiden van deze van 
haar vennoten, fictief zou malcen. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 34, par. 1, 
5°, b.) 

2o Het voonzeel van de verlaagde 1·ente
voet van de mobiWin1Jelasting, verschul
digd Op de inte1·esten van geldsornmen 
in Belgie gedeponee1·d door natmwlijlce 
of rechtspersonen die in het land noch 
woo1iplaats, noah ve1·1JZijjplaats, noch 
im·ichting hebben, is toepasselijlc wan
nee1· de deponent van Belgische natioc 
naliteit is, maa1· in het b1titenland ue
dotnicil-leerd is en er bestendig. verblijft, 
en yeen int"ichting in Belgii3 heeft. (Sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 34, par. 1, 
5°, b.) 

(P. V. B. A. <<ATELIERS DISCRY ll, 

T. BELGISCHE STAA'l', MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

.. HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1(} juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet 1317 tot 1322 van het Burger
lijk Wetbbek, 2 van de wetten op de han
delsvennootschappen, bij koninklijk be
sli.lit van 30 november 1935 samengescha
keld, 34, paragraaf 11 5° b, van _de wette!: 
betreffende de inkomstenbelastmgen, blJ 
besluit van de Regent van 15 januari 1918 
samengeschakeld, doordat het bestreden 
arrest, om de toepassing van voormeld 
artikel 34, naragraaf 1, 5°, af te wijzen, 
v.aststelt dat de weduwe Discry 199 aan
delen bezit op de 200 welke het .kapitaal 
van de eisende vennootschap uitmaken, 
dat zij eigenares is van de gebouwen 
waarin de vennootschap haar bedrijvig
heid. uito.efent en nit cUe beschouwingen 
afleidt dat, hoewel zij in Frankrijk ge
domicili.eerd is en er bestendig verblijft, 
iij in Belg:H\ een inrichting heeft naar de 
lJetekenis .van die bepaling, clan wanneer 

het woord « inrichting ''' hetzij een wer
kelijke verblijfplaats, hetzij althans het 
persoonlijk uitoefenen van een beroepsac
tiviteit in Belgie impliceei't, derwijze clat 
er geen sprake van kan zijn de betekenis 
van dit woord nit te breiden tot het een-· 
voudig bezit van een zelfs overwegend 
cleel in het kapitaal van een regelmatig 
samengestelde Belgische handelsvennoot-. 
schap waarin de aangeduide natuurlijke 
persoon noch in recht noch in feite enige· 
functie van bewindvoerderschap uitoefent 
en dan w anneer zij bestendig in den. 
vreemcle verblijft : 

Overwegende dat het bestreden. ·arrest 
vaststelt dat de betwiste mobilienbelas-. 
ting gevestigcl is geworden op het bedrag-, 
van de interesten door de aanleg.genpe•. 
vennootschap verschuldigd aan .. eeni· van: 
haar vennoten die in BelgH\ noch:'wimh-. 
plaats noch verblijfplaats heeft .en: di~ 
haar fondsen bij aanlegster laat; 

Overwegende dat aanlegster staande 
houdt dat gezegde taxe dient berekend te-
gen de verminderde rentev-oet van 5 t. h. 
vermeerderd met 2 deciemes, welke de 
natuurlijke of rechtspersonen genieten 
die in Belg1e geldsommen deponeren en 
die in het land noch woonplaats, noch 
verblijfplaats, noch inrichting hebben; 

Overwegende dat de bestreden beslis-' 
sing hierop wijst dat de deponent eige~ 
naar van de werkhuizen en burelen is: 
waarin .de vennootschap haar bedrijvig
heid uitoefent en dat hij 199 aandelen be
zit op de 200 welke het maatschappelijk 
kapitaal uitmaken; dat ze claaruit afleidt 
dat de inrichting feitelijk aan de depo-
nent toebehoort derwijze dat deze moet 
aangezien worden als een inrichting in 
Belgie hebbende en dat hij aldus de voor
waarden niet verenigt welke vereist zijn 
om de verlaagde rentevoet van de mobi
IH!nbelasting t~ genie ten:; 

Overwegencle dat de rechter over de 
grond aanneemt dat de aanleggende ven
riootschap een rechtspersoon is die ver
schlllend is van die van. haar vennoten en· 
dat ze op gerechtelijk oogpunt zich met 
hen niet vermengt, docll zijn beslissingc 
rechtvaardigt door de dubbele beschou
wing dat de fiskale wet tot doel heeft 
door de ficties de werkelijkheden te tref
fen en clat de wet voor onderhavig geval 
er toe strekt de vreemde kapitalen in het 
land a an te lokken; 

. Overwegende clat, bij gebreke van OJ> 
een veinzing te wijzen welke de vennoot
schap zou fictief maken, de eerste van die 
beschouwingen het beschikkend gedeelte 
van het arrest niet kan rechtvaardigen; 
dat artikel 35, paragraaf 4, der samenge
schakelde wetten, inderdaad, de onder
scheiden rechtspersoon erkent welke de• 
,iennootschap met beperkte aansprake
lijkheid uitmaakt; clat het in acht .nemeru 
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evan die wettelijke fictie zich aldus op
<dringt behoudens uitdrukkelijke afwij
·king van de wet; dat dergelijke afwij
king in onderhavig geval niet bestaat; 

Overwegende dat de tweede beschou
wing van het arrest evenmin het disposi
'.tief rechtvaardigt; dat uit de voorberei
llende werkzaamheden inderdaad blijkt 
{!at de wetgever in de tekst van het ont
werp, dat de wet van 13 juli 1930 is ge
worden, het woord << vreemdelingen >> 

heeft weggelaten, hetwelk aan dezen het 
voordeel van de wetsbepaling voorbe
hield, aldus aamluidend dat deze laatste 
ook van toepassing is op de Belgen die in 
het .buitenland verblijven ten einde ze 
.aan te · zetten hun kapitalen in het land 
te Iaten; 

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

.(!en arrest; beveelt dat mel.(!ing 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. 

ll juni 1957. - 2e kamer. - Voorzitte1·, 
H. Oiroul, raadsheer waarnemend voor
-zitter. - Verslaggever, H. Louveaux. -
Gelijlcluidende conclztsie, H. R. Delange, 
<lldvocaat generaal. - Pleiter, H. Van 
Leynseele. 

!" KAMER. - 13 juni 1957 

1.0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS1'ING. - RAMING VAN DE BE
LASTBARE GRONDSLAG. - AFTREKKING VAN 
DE BEDRIJFSUITGAVEN. 

:2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - EEDRIJFSUI'l'GA VEN, 
- BETALING AAN EEN VERZETSORGANISME 
WEGENS DE BEDREIGING MET VERWOESTING 
VAN DE EIGENDOMMEN VAN DE BELAS1'ING
PLICHTIGE EN IN BRAND S'l'EKEN VAN ZIJN 
HOEVE. - UITGAVE NIE'l' AFTREKBAAR IN ZO
VER ZIJ GEDAAN WERD TER VOORKOMING VAN 
DE VERWOESTING VAN ANDERE EIGENDOi\IMEN 
DAN DIE WELKE VAN HE'l' LANDBOUWBEDRIJF 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE DEEL UITMAKEN. 

:3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - BEDRIJFSUITGAVEN. 
- BETALING AAN EEN VERZETSORGANISME 
WEGENS DE BEDREIGING ME'l' VERWOES'l'ING 
VAN DE EIGENDOMMEN VAN DE BELAS'fiNG
PLICHTIGE EN IN BRAND STEKEN VAN ZIJN 
HOEVE. - UITGAVE AFTREKBAAR IN ZOVER 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BEDRIJFSUITGAVEN. 
- BETALING AAN EEN VERZETSORGANISME 
WEGENS DE BEDREIGING MET VERWOESTING 
VAN DE EIGENDOMMEN VAN DE BELASTING
PLICHTIGE EN IN BRAND STEKEN VAN zijN 
HOEVE. - ARREST DAT BESLIST DA'l' HET BE
DRAG VAN DE BETALING NIET AFGE1'ROKKEN 
DIEN'l' TE WORDEN VAN HE'l' BRUTO-BEDRAG 
VAN DE INKOMSTEN VAN DE BELAS'l'INGPLICH
'riGE, ZONDER HET ONDERSCHEID TE MAKEN 
'l'UiilSEN HETGEEN IN DIT TOTAAL BEDRAG DE 
UITGAVE UITMAAKT GESCHIED TOT VRIJWA
RING VAN BESTANDDELEN VAN HE'l' PATRIMO
NIUM VAN DE BELASTINGPLICHTIGE DIE NIET 
TOT BEDRIJFSDOELEINDEN DIENEN, EN D)\:ZE DIE 
GESCH!EDDE TOT VRIJWARING VAN DE BE
DRIJFSBESTANDDELEN VAN DIT PATRIMONIUM. 
- BESLISSING NIEl' WE1'TELIJK GERECHT
VAARDIGD. 

1° Tot het ramen van de belastbare grand
slag voo1· de bedrijfsbelasting, dienen 
van het bntto-bedrag van de inlcomsten 
de bedrijfsttit,qaven te wo1·den afget1·olc
lcen welke gedurende de be(astbare tijd 
,qedaan werden o·m die ·inkomsten te ver
lcrijgen of te behozulen (1). (Samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

2° W anneer het arrest van een hot van 
bm·oep vaststelt dat een betaling aan 
een verzetsor·.qanisme gedaan werd door 
een belast-ingplichtige in de bedrijfsbe-. 
lasting, wegens de bed,·eiging met ver
woesting van z·ijn eigendommen en in 
b1'and 8telcen van z·ijn hoeve, geett deze 
·nitgave, in zover zij gedaan werd om 
de verwoesting te voorlcomen van zijn 
e'i,qendommen andere dan d·ie wellce deel 
1f.itmalcen van zijn landbouwbedrijf, 
geen aanleiding tot attrelclcing. (Samen
geschakelde wetten lletreffende de in
komstenbelastingen, art. 26.) 

3° lVannee1· een arrest van een hot van 
be1'0ep vaststelt dat een betalin,q gedaan 
we·rd aan een verzetsorganisrne ·door een 
belastinflplichtige in de bedrijfsbelas
ting, wegens de bedreiging van verwoes
ting van zijn eigendommen en in brand 
stelcen 1!an z·ijn hoeve, dient deze nit
gave, ·in zover zij tot doel had het in 
brand stelcen van zijn hoeve en het ver
lies V(~n de ander in zijn bed1·ijj gesto
lcen acti·va te voorlcomen en, naardien, 
het prodttct'ie-instrttment en deze inlcom
sten zelf te vrijwa·ren, van zijn belast- , 
bare inlcomsten afgetrolclcen te worden. 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de lnkomstenbelastingen, art. 26.) 

ZIJ TOT DOEL HEEFT HET IN BRAND STEKEN (1) Verbr., 17 mei 1955 (A1·r. Jlerb?-., 1955, 
. VAN DE HOEVE EN HE1' VERLIES VAN DE ANDERE biz. 780; Bull. en PASIC., 1955, I, 1026); 21 mei 

IN HET BEDRIJF GESTOKEN AC1'IVA VAN DE BE- 1957 (A1'1'. Ve1·br., 1957, biz. 798; Bull. en 
lLASTINGPLICH'l'IGE 'l'E VOORKOMEN. PASIC., 1957, I, 1141). 
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4° Rechtvanrd'igt n'iet wettelijlv zijn be
sliss·ing, het arYest van een hof '!!an be
roep dat, vastgesteld hebbende dat een 
betaling wertl gedaan aan een ver·zets
organ-isme doo·r een belast'ingplichti,qe 
in de bedrijfsbelasting, wegens de be
dreirting rnet verwoesting van zijn eigen
(lornrnen en in bnmd stelven van zijn 
hoeve, beslist da.t het bear·ag van aeze 
betaling niet afgetr·oklven d·ient te wor
den van het bruto-bedrag van de inkom
sten van deze belastingpUchtige, zonder 
het onaerscheid te rnaken t·ussen het
geen, in ae totaal betanlde son~, het be
drag uitmnakt uitgegeven tot vr·ijwn
ring van de bestnnddelen vnn het pn
trimoni~rmt vnn de belnst'in,q1Jlichtige 
vr·eernd nwn z·ijn bedrijf, e·1t hetgeen nit
,qegeven wera tot vr"ijwaring van zijn 
bedrijfsbestanddelen. (Samengeschakel
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 26.) 

(MEUNIER, '1'. BELGISCHE S'l'AA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 26 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van 31 juli 1943 
en op de litigieuze aanslag toepasselijk, 
en van artikel 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden arrest weigert als een 
bedrijfsuitgave aan te zien, welke af
trekbaar is van de inkomsten, belastbaar 
zowel in de gewone belastingen over het 
dienstjaar 19±5 als in de extrabelasting, 
een som van 200.000 frank welke het be
vindt door aanlegger in 1944 uitgegeven 
te zijn onder dwang en « onder de beclrei
ging met verwoesting van zijn eigenclom
men en in brand steken van zijn hoeve ''• 
clan wanneer het erkent dat die storting 
enkel geschied is om becloelde verwoesting 
en becloelcle brand te voorkomen, met an
dere woorden dat zij plaats gehad heeft 
(( ten einde de bedrijfsinkomsten te behou
den " welke voortkwamen en nog zouden 
voortkomen van de eigendommen en van 
de hoeve waarop de bedreiging sloeg : 

Overwegende dat artikel 26 van de sa
mengeschakelcle wetten bepaalt dat, voor 
het ramen van de belastbare grondslng, 
van het bruto-bedrag der inkomsten de 
bedrijfsuitgaven dienen te worden afge
trokken welke gedurencle de !Jelastbare 
tijd gedaan zijn om die inkomsten te ver
krijgen of te behouden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst dat de betaling aan een ver
zetsorgnnisme door aanlegger gedaan is 
wegens de tegen hem gerichte bedreiging 
met verwoesting van zijn eigenclommen en 
in brand steken van zijn hoeve; 

Dat het beslist dat de door aanlegger 
in die omstandigheden gedane betaling
niet tot aftrekking aanleiding geeft; 

Overwegende dat de door aanlegger 
aangevoerde uitgave, in zover zij zou ge
daan zijn ter voorkoming van de ver
·woesting van zijn andere eigendommen 
dan die welke van zijn landbouwbedrijf 
deel uitmaken, niet van zijn belastbarC" 
inkomsten mag worden afgetrokken; docll 
dat integendeel, in zover zij tot doel zou 
gehad heb!Jen het in brand steken. :v:an 
zijn hoeve en van de andere in het b~drijf 
gestoken activa te voorkomen, zij, van·'de 
belastbare inkomsten dient te worden af
getrokken, naardien zij alsdan geschied' 
is om het productie-instrument te vrijwa
ren dat client tot het verwerven van de iru 
artikel 25 van de samengeschakelde wet
ten bedoelde inkomsten, en om die in
komsten zelf te vrijwaren; 

Dat llet hestreden arrest niet afscheidt,. 
in de total6 door aanlegger betaalde som, 
wat uitgegeven is ·met het oog op de vrij
waring van de bestanddelen van zijn pa
trimonium die .niet tot bedrijfsdoeleinden 
dienen van wat zou zijn uitgegeven ·ter 
vrijwaring van de bestanddelen die daar
toe wel eli en en; 

Dat, in zover zij elke aftrekking uit
sluit, de oplossing niet gerechtvaarcligdi 
is; 

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

den arrest; beveelt clat melding van on
clerha vig arrest zal gemaakt worden op. 
de kant van de vernietig·cle beslissing; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep· 
te Brussel; veroordeelt verweerder tot de· 
kosten. 

13 juni 1957. - 1" kumer. - TToor·zitterr 
H. Sohier, rauclslleer waarnemend voor-· 
zitter. - TTerslaggever, H. Piret. - Ge
Ujlclnidende concl~tsie, H. Ganshof van 
cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
ters, HH. V. Gothot (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

l c KAMER. - 13 juni 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRI,JFSBELAS'l'ING. - RAMING VAN DE BE
LAS'l'BARE GRONDSLAG. - AANBOD VAN BEWIJS. 
BE'l'RE~'FENDE EEN LENING AANGEGAAN DOOR· DE 
BELAS'l'INGPLICH'l'IGE, EN AANVRAAG '1'0'1' 'TOE
PASSING VAN DE METHODE VAN VERGELIJ1UNG 
ME'l' DE NORMAT"E INKOMS'l'EN VAN SOOR'l'GE-
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W,IJKE BELASTINGPL!OHTIGEN. VERWER-
PING VAN DEZE AANVRAAG DOOR HET HOF VAN 
DEROEP. - BESLISSING DIE GEEN ANDERE AAN
BLAGBASIS IN DE PLAA'l'S STELT VAN DEZE AAN
GENOMEN IN HET BERICHT VAN WI,JZIGING. 

2• INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEROEP. ~ 0NDERZOEKSMAATREGEL DOOR 
EEN PAR'l'IJ VOOR HET HOF VAN BEROEP AAN
GEVRAAGD. - SDEVEREINE BEOORDELING VAN 
IJE FEI'l'ENRECHTER OA£TRENT DE GEPAS'l'HEID 
ZUIJIE MAA'J'REGEL 'I'E BEVELEN. 

;to Stelt r1een andere aanslagbnsis ·in de 
plaats ·t·nn deze vermeld in het bericht 
van wijzipinq toe,qezonden door (le ad
ministratie 'awn een belastingplichtige, 
maa1· beperlct zich het 1·esultaat aan te 
.tOJien .van de vm·gelijkende methode 
voorgesteld tot vaststelU·ng van de in
lconis}en;· als ve·nnoe(len wellce zijn over
tv.iging ten aanzien va.n de onwa.ar
'~chijnlijkheid va.n een door de bela.s
tingpUchtige a.a.n,qevom·de leniny sta.att, 
ode rechter die beslist da.t een a.a.nbod 
van bewijs aa.ngcta.nde de 1Verkelijkheid 
~van deze lening niet dienend is, da.a1· 
ode fi,sca.le toesta.nd van bela.n,qhebbende 
?Jij vergelijldny met deze vnn een soOJ·t
gelijlce bela.st-ingplichtiye die in yeUjlc
'(J,ard·i,qe voorwaarden uitoefent tot het 
bewijs moet leiden van een belastbawr 
i"f.komen dat hoye1· is dan de a.anslag 
op de basis aangeduid in het be1·icht 
van wijziying (1). 

:2• Het hof van beroep, beslissende ·inzalce 
inkomstenbelasUngen, beoordeelt soeve
rein fle qepnsthe·id van een onderzoeks
maatregel door een partij annge
m·aayd (2). 

{DOSSIN, 'I'. BELGISCHE STAA'l', 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

I-IET I-IOF; - Gelet op het bestreden 
arrest,, op 19 juni 1956 gewezen door het 
I-Iof v~1n .beroep te Luik; 

Gelet op het middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 28, 55, 56 en 
74bis van de samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, door
dat, - na vastgesteld te hebben dat de 
litigieuze aanslag gevestigd was ingevolge 
·een verlJetering van de door aanlegger 
·over het dienstjaar 1946 ingediende aan
:gifte, om de enkele reden dat de adminis-

(1) Raadpl. verbr., 30 october 1956 (A1~·. 
Ve1·br., 1957, biz. 138; Bull. en PAsrc., 1957, I, 

217). 
(2) Verbr., 24 april 1956 (Bull. en PAsrc., 

1956, I, 895). 

tratie geacht heeft dat er tekenen en in
dicHln aanwezig waren waaruit een ho
gere graad van gegoedheid lJleek dan de 
aangegeven inkomsten, - het arrest niet 
afdoende verklaart het door aanlegger 
bij conclusies gedane aanbod de werke
lijkheid te bewijzen van een lening van 
300.000 frank welke een genaumde F ... P ... 
hem op 1 september 1945 toegestaan had 
en waarvan de taxerende controleur en 
de directeur der belastingen geweigerd 
hadden het bestaan aan te nemen, en dit 
om de enkele reden, dat in de loop van 
het onderzoek van de reclamatie, de on
derzoekende amlJtenaar aanleggers fiscale 
toestand lJepaald had bij vergelijking met 
die van een soortgelijke belastingplichtige 
en dat deze vergelijking geleid had tot 
het bewijs van een hoger inkomen dan de 
aanslag op basis van de indiciiln, eerste 
onderdeel, dan wanneer, indien het ver
moeden clat de controleur had Iaten gel
den te niet was gedaan geworden door 
het tegenbewijs dat aanlegger verzocht te 
mogen bijbrengen, er zou zijn gelJlekeu 
dat op het tijdstip van het op kohier bren
gen van de aanslag er geen element aan
wezig was dat de lJelaste grondslag ver
antwoordde; dan wanneer de administra
tie v66r die inkohiering en niet daarna -
en op de reclamatie van de lJelasting
schuldige - het bestaan van dergelijke 
elementen dient te bewijzen, tweede on
derdeel, dan wanneer een aanslag waar
van de directeur der lJelastingen of het 
hof van lJeroep vaststelt dat hij onwette
lijk gevestigd is, dient vernietigd te wor
den, zelfs ingeval de administratie tot 
staving van het lJelast inkomen een recht
vaardiging kan voorbrengen waarvan de 
aanslag aanvankelijk ontlJloot was, dat 
immers uit artikel 74bis lJlijkt dat de ad
ministratie, om een wetsregel na te ko
men welke zij bij de vestiging van een 
aanslag overtreden had, een nieuwe aan
slag dient te vestigen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond, na de onderscheiden toelichtingen 
van aanlegger behandeld te helJlJen betref
fende het door aanlcgger niet ontkende 
bestaan van de aanslagelementen waarop 
in het lJericht van wijziging gewezen is, 
verklaart dat de lening, aangevoerd tot 
verantwoording van de aanzienlijkheid 
van de stock, uoor de overgelegde docu
menten niet lJewezen is; 

Dat de rechter, antwoordend op een 
verzoek om een aanvullend onderzoek ten 
einde door andere lJewijsmiddelen de wer
kelijkheid van die lening aan te tonen, 
lJeslist dat bewust verzoek niet dienend is 
«Claar de fiscale toestancl van verzoeker 
lJij vergelijking met die van een soortge
lijke lJelastingplichtige die zijn lJedrijf in 
gelijkaarclige omstancligheden uitoefent » 
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leidt « tot het bewijs van een belastbaar 
ink omen... dat hoger is dan de aanslag 
op basis van de indicH~n ll ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
mitsdien geen andere aanslaghasis in de 
plaats gesteld heeft van de in het be
richt van wijziging vermelde tekenen en 
indicH\n, doch zich ertoe beperkt heeft 
het resultaat aan te duiden van de verge
lijkende methode tot vaststelling van de 
inkomsten, als vermoeden welke zijn over
tuiging ten aanzien van de onwaarschijn
lijkheid van de aangevoerde lening 
staaft; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond de gepastheid van een door een 
partij verzochte onderzoeksmaatregel soe
verein beoordeelt; 

Waaruit volgt dat het eerste onderdeel 
van het middel op een verkeerde uitleg
ging van het arrest rust; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, in strijd met wat in 

het middel aangevoerd is, het hof van be
roep de onwettelijkheid van de aanslag 
niet vaststelt; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

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

13 juni 1957. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Louveaux. -
Gelijkluidende oonolusie, H. Ganshof van 
der lVIeersch, advocaat-generaal. ...,.. Plei
ters, HH. G. Gothot (van de Balie bij 
het Hof van beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

le KAMER. - 13 juni 1957 

1° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - BESLISSING VAN DE DlUEC· 
TEUR DER BELAS'f!NGEN DIE DE AANSLAG VER· 
NIETIGT WAARTEGEN DE RECLAMATIE GERICH'!' 
IS EN DIE HE'l' OP KOHlER BRENGEN GELAST 
VAN EEN ANDERE AANSLAG OP GROND VAN DE· 
ZELFDE BELAS'l'INGELEMEN'l'EN. - NIEUWE 
AANSLAG GEVESTIGD KRACH'l'ENS AR'l'illEL 74bi8 
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l''l'EN EN ONDER· 
SCHEIDEN VAN DE VERNIE'l'IGDE AANSLAG. 

(1) Raadpl. de conclusies van de H. advocaat
generaal Sartini van den Kerckhove v66r verbr., 
8 juni 1938 (Bull. en PAsrc., 1938, I, 197) en 
de nota onder verbr., 28 februari 1956 (ibid., 
1956, I, 678). Vergel. verbr., 2 maart 1956 
(An·. Ve1•b1·., 1956, biz. 536; Bull. en PASIC., 
1956, I, 686); 17 januari 1957 (A1T. Ve1·b?·., 
1957, blz. 864; B·ull. en PASIC., 1957, l, 571). 

(2) De nieuwe aanslag, die de directeur be-

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
. RECLHIA'J'IE. - BESLISSING VAN DE DIREC

'l'EUR DER BELAS'l'INGEN DIE DE AANSLAG VER· 
NIE'l'IG'l' W AAR'l'EGEN DE RECLAMA'l'IE GERICHT 
IS EN DIE HE'l' OP KOHlER BRENGEN GELAS'l' 
VAN EEN NIEUWE AANSLAG OVEREENKOMS'l'IG 
AR'l'illEL 74bis VAN DE SAMENGESCHAKELDE:. 
WETl'EN. - NIEUWE AANSLAG DIE ALLEEN KAN 
BE'l'WIST WORDEN BIJ MIDDEL VAN RECLAMA· 

· TIE EN NIET RECH'l'STREEKS BIJ MIDDEL VAN 
VERHAAL V66R RET HOF VAN BEROEP. 

1° Wanneer cle d·ireoteu1· elm· belastingen, 
in kennis gesteld van een reola.matie, 
de aanslag heeft Ve1·nietigd Waartegen 
ae 1·eolarnatie gel'ioht i.s, en, verVOli/ons, 
het op lcohier brengen heett gelast over
eenlcomstig ar·tikel 'l'4his, aUnea 1, van 
cle samengesohalcelcle wetten betreffende 
de inkon~stenbelasUngen, van een an-· 
aere aansla,q op g1·ond van aezelfcle ·be
lastingelementen, geza1nenlijlc of ten 
aele, is ae aanslag wellce ten gevolge· 
vfln deze beslissina te vestioen is, een 
nim1we aanslag ondersoheiden van de· 
vernietigcle aanslag · (1). 

zo Wanneer ae direotem· llm· belastingen, 
die lcennis neemt van een 1·eolamatie, 
de aanslag heeft vernietigd waartegen 
de reolamatie is gerioht, en, venJOlgens, 
het op kohie1· brengen heett ,qelast over
eenlcomstig artilcel 'l'4bis, alinea 1, van 
de samengeschalcelae wetten betreffende 
cle inkomstenbelastingen, van een an
dere aanslag op gmna van aezelfde be
lastingelernenten uezamenlijlc of te111 
dele, lcunnen de gegronaheid en de re
gelmatigheid van deze nieu.-we aanslag 
alleen betwist worclen bij nl'iddel varv 
reolamatie en niet reohtst·reeks floor een 
verhaal vo61· het hof van lieroep (2) (3). 

(DEFLINES EN CONSOR'l'EN, 
T. BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 6 van de wet van 6 september 1895,. 
gewijzigc1 bij artikel 1 van de ·wet van 

val te vestigen, na de aanslagen vernietigd 
te hebben tegen het bedrag van dewelke ,de 
rechtsvoorgangster van de aanleggers een re
clamatie had ingediend, stelde niet aileen een 
belasting in plaats van een andere, maar be
trof zelfs een ander tijdperk. 

(3) Raadpl. nota's 2 en 3 onder verbr., 16 fe
bruari 1954 (A1'1'. Ye•·b1·., 1954, blz. 428; Bull.. 
en PASIC., 1954, I, 540). 
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23 juli 1953," 61, 65, 66 en 67, 74bis van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 
-en, voor zoveel als nodig, bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 1 en 2 
van de wetten betreffende de nationale 
-crisisbelasting, samengeschakeld bij be
·sluit van 31 juli 1943 en, voor .zoveel als 
nodig, bij besluit van de Regent van 
16 januari 1948, doordat het bestreden ar
rest niet ontvankelijk, ten aanzien van 
het voorwerp ervan, verklaard heeft het 
oeroep, op 10 november 1.952 door eerste 
'nanlegster ingesteld tegen een beslissing 
van de directeur van 3 october 1952, in 
:Zover: dat beroep betrekking had· op de 
aanslagen welke op 11 october 1.952 op het 
kohler· gebracht zijn ten laste van d~ na
laten~P,ap van .de rechtsvoorgangster van 
-eerS:fu':<a:anlegster, voormelcle aanslagen 
ingekohierd zijnde bij toepassing van ar
tikel 74bis van de samengeschakelde wet
ten, tei·· vervanging van aanslagen welke 
door dezelfde beslissing vernietigd wer
den, dan wanneer de kennisneming ·van 
l!et hof van beroep slaat op geheel de be
twiste directoriale beslissing welke het 
voorwerp zelf van het beroep is, zodat, 
lngeval de directeur der belastingen zich 
niet ertoe beperkt heeft, zoals ter zake, 
de door de reclamatie gecritiseerde aan
slagen te vernietigen, maar bove~dien be
.slist heeft, krachtens artikel 74bts van de 
samengeschakelde wetten, nieuwe aansla
gen op het kohier te lat~n brengen waar
van hijzelf de belastbare basissen be
:paalt en waarvan hij het bedrag vaststelt, 
.het hof van beroep bevoegd is om van de 
beslissing kennis te nemen en ze in dit 
opzicht te niet te doen en, gevolglijk, om 
de nieuwe aanslagen die ter voldoening 
aan die beslissing op het kohier zijn ge-
1Jracht, te vernietigen : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat wijlen juf
frouw Van Elstraete, rechtsvoorgangster 
van aanlegster, een reclamatie ingediend 
heeft tegen de aanslagen in de bedrijfs
oelasting, in de nationale crisisbelasting 
en iii de aanvullende personele belasting 
welke- te haren laste op het kohier zijn 
_gebrachLvoor het dienstjaar 1.947, navor
deriiig van rechten over 1.945; 

Dat de directeur der directe belastin
gen, over deze reclamatie uitspraak doe~
de, op 3 october 1952 verklaard heeft die 
.aanslagen te vernietigen en volledige vrij
.stelling ervan verleend heeft; dat hij ver
volgens de belastbare grondslag bepaald 
heeft alsmede het bedrag der belastingen 
welke naderh:.md ten laste van de nala
tenschap Van Elstraete op het kohier 
dienden te worden gebracht, bij toepas
.sing van artikel 74lJ·is van de samenge
.schakelde wetten· betreffende de inkom
stenbelastingen; 

Dat aanlegster, die in de recllten van 
wijlen juffrouw Van Elstraete was getre
den, op 10 november 1952 van· deze beslis
sing in hoger beroep gekomen is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit beroep zonder voorwerp verklaard 
heeft ten aanzien van de vernietigde aan
slagen, en niet ontvankelijk ten aanzien 
van de nieuwe aanslagen; 

Overwegende clat de voorziening tegen 
dit laatste gedeelte van het dispositief 
gericht is; 
· Overwegende dat bij het hof van beroep 

enkel het beroep van de belastingplichtige 
aanhangig is en dit hof slechts vermag 
de wettelijkheid en rle gegrondheid te be
oordelen van de aanslag waartegen de 
reclamatie is ingediend alsmede, even
tueel, van de wijzigingen welke de direc
teur daarin aangebracht heeft; 

Overwegende derhalve dat wanneer; zo
als ten deze, de directeur der belastingen 
de aanslag waartegen de reclamatie ge
richt was vernietigd heeft en vervolgens 
het op kohier brengen heeft gelast, over
eenkomstig artikel 74bis, lid 1, van de 
samengeschakelde wetten, van een andere 
aanslag op grond van dezelfde belasting
elementen, gezamenlijk of ten dele, de 
aanslag welke ingevolge deze beslissing te 
vestigen is een nieuwe, van de vernie
tigde aanslag onderscheiden aanslag zal 
wezen; 

Dat de gegrondheid en de regelmatig
heid van deze nieuwe aanslag niet kun
nen worden betwist clan door reclamatie 
en clat het bestreden arrest het bel'<iep 
van aanleggers terecht niet ontvankelijk 
verklaarcl heeft; 

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

ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

13 juni 1957. - 1.• kamer. - Voorz-itter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve·r, II. Anciaux Henry 
de ]'aveaux. - GeUjlcluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. de Mey (van 
de Balie van beroep te Brussel) en Yan 
Leynseele. 

l• KAMER. - 14 juni 1957 

J.o WERKREOHTERSRAAD. - WEHK
REOH'l'ERSHAAD VAN BEHOEP. - GE'l'UIGEN
VEHHOOR. - AR'l'llCELEN 270, 282, 283, 287 
EN 2111 VAN HE'l' vVE'l'BOEK VAN BUHGERLIJKE 
REOH'l'SPLEGING NIE'l' TOEPASSELIJK. 

2° WERKREOHTERSRAAD. - WERK
REOH'l'ERSRAAD VAN BEHOEP. -- VERICLA
RINGEN VERMELD IN DE PHOOESSEN-VERBAAL 
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ONDERWORPEN AAN DE IlEOORDICLING VAN DE 
ItAAD. - BEWIJSKRACHT. - SoEVEREINE 
BEOORDELING. 

3° BEDIENDENCONTRACT. - DRAAG
WIJDTE VAN DE BEWOOitDINGEN << DEZELFDE 
WERKGEVER ll IN ARTIKEL 15, 1°, ALINEA 2, 
VAN DE WE'l"l'EN BE1'ltEFFENDE HET BEDIENDEN
CONTRAC'l' SAMENGEORDEND BIJ RONINKLIJK 
BESLUI'l' VAN 20 JULI·1955. 

4° BEDIENDENCONTRACT. - BEPALING 
VAN DE 1'ERMIJN VAN VOORA~'GAANDE OPZEG
GlNG OM EEN EINDE 'l'E S'l'ELLEN AAN DE 
DTENSTVERIJIN'l'ENIS VAN EEN BEDIENDE. - BE
SLISSING VAN IlE 1VER.KRECH'l'ERSRAAD VAN 
IJEROEP DIE REKENING HOUil1' VAN IlE IlUUR 
VAN DE DIENS'l'VERBIN'l'ENIS VAN DE BEDIENilE 
OPEENVOLGEND 'l'EN DIENS1'E VAN EEN PERSOON 
EN VAN EEN VENNOO'l'SCHAP AAN WELKE IlEZE 
PERSOON ZIJN NIJVERHEID HEEF'l' OVERGE
MAART. - WE'l"rELIJRHEID. 

1° De art'ikelen 2'10, 282, 283, 2&'1 en 291 
van het Wetboelc van bm·gedijlce r·echts
pleging zi.fn niet toepasseUjk op fle be
twistingen beti'effenfle het beflienflen
contract gere,qelfl door· fle bij beslttit van 
20 htli 1955 srtmengeor·£lende wetten, 
clrtrtr de wet van 9 htli 1926 bijzonam·e 
beprtlingen heett voorzien aangaande 
het uetuigenverhoor voor de we'I'IC1·ech
tersra(len. 

2° De werkr·echtersTaacl van ber·oep be
ooraeelt soeve·re·in rle bewijslcr·aaht van 
rle verklaringen aangehaalll in de pro
cessen-veTbaal (Ue hem onrlerworpcn 
worden. 

3° De bewoordingen << dezelf<le wer·lcge
ve·r ll in artUcel 15, 1°, alinea 2, van ae 
1.oetten betrejJ'enae het befl·iendencon
M·act, samengeor·rlena bij kO'IYinlcUjlc be
slttU van 20 j·uU 1955 beogen ae econo
mische exploUat-ie-eenheia rlie ae onder
neminu ttitmaalct, wellce oak ae gebetw
Ujke wijziuing ·!!an haar j7wiflische 
aara weze (1). 

4° Is wettelijlc ae besl'iss·ing van de wer·h'
rechtersra(ul van beroep die, om de te·r
mijn van vooropzeu te betHtlen doo·r ae 
wet voor·zien om een einde te stellen 
aan de aienstver1J'inten:is van een be
aienae, besUst aat deze, aie opeenvol
gena in rlienst is geweest vwn een per
soon en van een naamloze vennootschap 
aan wellce aeze pe·rsoon zi.jn n·ijve1'hei(l 
heeft ove·rgernrtalct, aanzien moet wm·
aen als zijnde in dienst geweest van cle
zelf<le 'I.Ve'l'lcgeve1' (2). (Wetten betref-

(1) Droit social, bel. I, in LES N OVELLES, 
vo Oont1·at <l'emploi, nr 165; HoRION, « Nou
velle loi sur le contrat d'emploi », in Rev·ue 
ilu travail, 1954<, biz. 673; R. GEYSEN, De con
tracten ile>' a1·beiilers, 194.7, urs 1068, 1069 en , 

fende het bediendencontract samengeor
dend bij besluit van 20 juli 1955, arL 15 
en 18.) 

(N. V. «ANCIENS E'l'ABLISSEMEN'l'S 
AUGUS'l'E ROULEZ ll, T. HAESilROEGK.) 

AR.UEST. 

HET HOF; - Gelet op de llestreden l:)e
slissing, op 30 maart 1956 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep, kamer
voor bedienden te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317 tot ·1322,. 
1341, 1347 en 1348 van het Burgerlijk Wet
boek, 270, 282, 283, 287 en 291 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
18 van de wctten betreffende het bedien
dencontract, samengeordend llij konink
lijk besluit van 20 juli 1955 en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de zwaarwichtige redenen bij de doorzen
ding van verweerster vermeld als niet af
doencle bewezen beschouwt om de enig<~ 
redenen « dat aile getuigenissen voortko
men, buiten deze van de rechtstreeks be
trokkenen, van personeelsleden (van else
res in verbreking), die zich blijken zeer 
voorzichtig te hebben uitgedrukt, terwijl 
alleen met zekerheid vaststaat dat ver
weerster en Fernand Boulez Iichte kneu
zingen vertoonden ll en dat het niet af
doend bewijzen der zwaarwichtige rede
nen ondermeer voortvloeit nit de ldasse
ring zonder strafrechtelijke gevolgen, van 
de klacht gedaan door- de afgevaardlgde
beheerder (van eiseres) : clan wanneer : 
eerste onderdeel, de strafbundel door eise
res ingeroepen (zoals door de bestrederu 
beslissing vermeld) niet alleen getuigenis
sen van de personeelsleden van eiseres bP
vat maar ook rechtstreeks door de politie
agent Norbert Van Doorn gedane, vast
stellingen, vermeld in het proces-verbaal 
politie Kortrijk nr 980, 12 februari 1955-
(schending in l1et bijzonder van de hierbo
venvermelde wetslJepalingen betreffehde· 
de bewijskracht van ue akten, en van ar .. 
tikel 97 van de Grondwet); tweede onder
dee!, het enig feit dat getuigen, leden van 
het personeel van eiseres, zich << voor
zichtig l> hebben uitgedrukt, niet van 
aard is om hun getuigenis van gener 
waarde tc Iaten beschouwen en te doen 
verwerpen, en de dubbelzinnigheid welke· 
de motivering van de bestreden beslissing 
behelst oYer de draagwijdte van die ge .. 

1097; J·U>·isprnilenee rln trnvail, 1949, urs 2136: 
en vlg.; 1956, nr 780, biz. 277. Raadpl. Parl. 
Besch., Kamer, zittijd 1950-19'51, ur 260, biz. 2 ;· 
1952-1953, nr 543, biz. 17 en 18. 

(2) Zie vorige nota. 
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tuigenissen niet overeenstemt met een 
motivering naar de wet (in het bijzonder, 
schending van de wetsbepalingen betref
fende het bewijs door. getuigen en van ar
tikel 97 van de Grondwet); derde onder
dee!, de zwaarwichtige rcdenen, welke 
ten aanzien van de wetten op het bedien
dencontract een onmiddellijke doorzen
ding rechtvaardigen, geen strafbare fei
ten moe ten zijn en de k lassering ener 
klacht door het parket gedaan aldus zon
der invloed blijft op de gevolgen van die 
doorzending (schending van artikel 18 der 
samengeordende wetten betreffende het 
llediendencontract) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat de onderhoorde 
getuigen geen verklaring hebben afg'elegd 
nopens de zwaarwichtigheid van de door 
Fernand Boulez opgelopen lmeuzingen; 

Dat het licht karaktE~r ervan enkel door 
politieagent Van Doorn werd vastgesteld; 

Overwegende dat wanneer de bestreden 
beslissing releveert dat «aileen met ze
kerheid vaststaat uat betoepene en Fer
nanll Boulez lichte kneuzingen vertoon
den ll, zij dus noodzakelijk op de vast
stellingen van gezegde politieagent heeft 
gesteund; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegenlle dat het middel de schen
ding van de artikelen 270, 282, 283, 287 en 
2H1 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtspleging inroept; dat deze niet toe
passelijk zijn, vermits de wet van 9 juli 
1926 bijzondere bepalingen heeft voorzien 
wat het getuigenverhoor ,;oor de werk
rechtersraad betreft; 

Overwegende dat de rechter over de 
gronll soeverein de geloofwaardigheid der 
getuigenissen beoordeelt; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat de rechter over de 
grond niet heeft beslist dat de feiten, die 
de afdanking rechtvaardigen, noodzake
lijk strafbaar moe ten .zijn, doch wel da t 
zowel uit de afwezigheid van 'elke straf
vervolging als nit andere omstancligheden 
bleek dat ue ingeroepen feiten de vereiste 
zwaarwichtigheid niet vertoonden om de 
afdanking zonder voorafgaande opzegging 
te rechtvaardigen; 

Dat geen enkel der onderdelen van het 
mid del dus kan ingewilligd worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1317 tot 1322, 
1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 
14 en 15 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, samengeordend bij ko
ninklijk besluit van 20 juli 1955, 2 van de 
wetten op de handelsvennootschappen, sa
mengeordend bij koninklijk besluit van 

30 november 1935, en 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben opgemer~t da t, volgens eiseres, 
verweerster wel m haa ~ dienst was vanaf 
2 januari 1941, deze di~ust had onderbro
ken om bediende te WQrden in de perso
l~~nve~nootschap met b~perkte aansprake
llJkherd Sobentry, om vanaf october 1946 
terug te keren in haa_r oude dienst en 
bijgevolg geen dienstpe:t-iode van tien jaar 
kan doen gelden, verw-tjst naar een ver
ll:l~ring van Fern:;md_ l:3oulez aan de po
lltie op 12 februa_r.r 19il5 in volgende woor
d~n gedf!-an : .« ZlJ (~e ~erweerster) is in 
drenst smds Januan 1941 en werd gedu
rende de oorlog persool:llijk door mij be
taalcl. Na de om·log traq zij in dienst van 
de firma en werd zodo~nde door deze be
taald ll, die verklaring als een << bekente
n~s ll beschouwt en . bijgevolg de vergoe
dmg voor doorzend.mg zonder opzegging 
op gr?nd .van een drenstperiode vg.n meer 
dan tlen Jaar, door het vonnis a q1to aan 
verweerste~ toegekend, bevestigt; dan 
wanneer dre laatste vel'klaring o-eenszins 
~e be~ente~1is van een periode bvan tien 
Jaar m chenst van ~iseres uitmaakt, 
geenszins overeenstemt met het stelsel 
van eiseres en de ?~streden beslissing, 
met er zulke draa;;wrJdte aan toe te ken
nen, ervan een u~tleg heeft gegeven die 
met haar bewoordmgen onverenigbaar is, 
e~ dus het geloof a~n die akte gehecht 
nns.kend. hee~t; dat, m elk geval, met de 
penode m drenst van een beheerder van 
eiseres gelijk te stelle11. met een latere 
periode in dienst van eiseres de bestre
den beslissing een verwarring heeft be
gaan tussen twee onderscheiden rechts
personen en alzo de Wetsbepaling welke 
de naamloze vennootschap als juridische 
individualiteit opricht llliskend heeft : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet vaststelt dat verweerster na 
bediende van aanlegster te zijn ge~'eest 
vanaf 1 januari 1941, nacterhan<l in dienst 
van de personenvennootschap met be
perk~e aansprakelijkheid Sobentry trad 
om, m october 1946, Weer becliende van 
aanlegster te worden, doch - zoals de 
eerste rec]1ter he~ releveerde - dat ver
weerster sedert Januari 1941. achtereen
volgens in dienst was vall Fernand Boulez 
e~ van de .naamloze vellllootsclmp << An
crens Etabllssements Anguste Boulez ll -

aanlegster - die de ondet·neming van Fer· 
nand Boulez voortzette; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de verklaring van Fernand Boulez 
niet aangezieil heeft all:! een bekentenis 
van zijnentwege dat verweerster sedert 
meer dan tien jaar in dienst van aanleg
ster geweest was; 

Dat, de mening van de eerste rechter 
ov.ernemende, zij heeft geacht dat, ver
mrts Fernand Boule.z erkend hacl dat ver-
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weerster sedert januari 1941 in zijn dienst 
was geweest en naderhand in clienst van 
aanlegster, de naamloze vennootschap 
<<Anciens Etablissements Auguste Bou
lez )), en dat het vaststond dat Fernand 
Boulez zijn nijverheidsonderneming aan 
deze laatste had overgedragen, deze als 
dezelfde werkgever als Fernand Boulez 
diende te worden beschouwd ; 

Dat de beslissing dienaangaande wette
lijk gerechtvaardigd is daar de termen 
« dezelfde werkgever '' in artikel 15, 1°, 
tweede lid, der bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 samengeordende wetten be
treffencle het becliendencontract, de econo
mische exploitatie-eenheid beogen die de 
onderneming uitmaakt, welke ook de ge
beurlijke wijzigingen van haar juridische 
aard weze; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

14 juni 1957. - 1• kamer. - Vom·zitte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Vm·
slagge·vm·, H. De Bersaques. - Gelijklui
dende concl~~s'ie, H. Ganshof van der 
Meersch, advocaat-gener::ial. - Pleiters, 
HH. Demeur en VanRyn. 

l" KAMER. - 14 juni 1957 

1" VENNOOTSOHAP. - 0NDERGESCHIKT
HEID VAN DE AANGESTELDEN AAN DE ORGANEN 
VAN DE VENNOO'l'SCHAP. - RECHTSFEi'r DOOR 
HETWELK DE ONDERGESCiliKTHEID VAN DE ON
DERGESCHIKTE AAN HET KRACHTENS HET CON
TRAC'l' UI'l'GEOEFEND GEZAG TO'!' UI'riNG KOM'l'. 
- RECHTSFEI'l' DAT ZICH SLECHTS :KAN VER
WEZENLIJKEN IN DE MA'l'E W AARIN HET OR
GAAN VAN DE VENNOO'l'SCHAP DIT GEZAG WER
KELIJK KAN UI'l'OEFENEN. 

2° HUUR VAN vVERK. ~ I-IUUR VAN DIEN
STEN. - VENNOOTSCHAP. - PER SOON DIE IN 
ZIJN HANDEN HET BEHEER EN DE LEIDING .VAN 
DE VENNOOTSCHAP VERZAMEL'l' EN DIE DE HO
GERE LEIDING- VERZEKERT VAN DEGENE DIE TEN 
DIENSTE VAN DEZE LAA'l'STE ARBEIDEN. -
PERSOON DIE ZELF, ALS ORGAAN VAN DE VEN
NOO'l'SCHAP, HET GEZAG UITOEFEN'l' WELK 
HE'!' DIENS'l'CONTRACT AAN DE VENNOOTSCHAP 
'l'OEKEN'l'. - FIC'l'IEF KARAK'l'ER VAN RET 
VERBAND VAN ONDERGESCHIK'l'HEID. 

3° KINDERTOESLAGEN. - Huun VAN 
WERK. - HUUR VAN DIENSTEN. - PERSOON 
DIE IN ZI,JN HANDEN llET BEHEER EN DE LEI
DING VAN DE VENNOOTSCHAP VERZAMELT EN DIE 
DE HOGERE LEIDING VERZJCKERT VAN DlEGENEN 
!HE 'l'EN DlENS'l'E VAN DEZE LAATS'l'E ARBEIDEN. 
~ AFWEZIGHEID VAN HET VERBAND VAN ON-

DERGESCHIKTHEID DAT DE HUUR VAN DIEN
STEN KENMER\KT .. - GEEN TOEPASSING VAN 
HET STELSEL VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN 
BE'L'REFFENDE DE KINDERBIJSLAG VOOR LOON
ARBEIDERS. 

4° TUSSENKOMST. - GEDWONGEN TUS
SENKOMST. - ]]Is T01' BINDENDVERKLARING 
VAN HE1' ARREST v66R HET HOF VAN VER
BREKING. - RECH'l'ER DIE EEN SOORTGELIJKE 
EIS VERWORPEN HEEFT. - BESLISSING WAAR
TEGEN GEEN VOORZIENING REGELMATIG WERD 
INGES'l'ELD. - EIS NIET ONTVANKELIJK v66R 
HET I-IOF VAN VERBREKING, 

1° Daar de vennootschap allecn door haar 
organen hanclelt, geen gezag nitoetent 
ot 'WU ·uitbrengt dan door bemiddeling 
van diezelfde organen. lean het rechts
feit van onder,qeschilctlwid, 'Waardoor 
de gerl'WonrJen onder'We·l·ping van de on
aergeschilcte aan het lcrachtens het con
tract witgeoefend gezag tot uitinn lcmn,t, 
Slechts Ve?''Wezenlijlct 'WOrden in de mate 
'Waa-l'in het orgaan van de vennootschap 
dit .Qezag 'Werlcelijk kan uitoetenen. 

2° TVwnneer een persoon in z·ijn handen, 
voo1· zo·veel de wet op de handelsven
nootschappen het toelaat, het beheer en 
de leidino van £le vennootschap heett 
bijeenoebracht, en namelijk de hortere 
leidin(J verzekert van degenen die in 
dienstve-rband voor de vennootschap m·
beiden, mag cle 1.Vf?'I'IM·echters1·aad van 
beroep er -wettelijlc van afieiden dat, als 
01'{faan van de vennootschap, deze per
soon zelf het nezao ttitoefent wellc het 
dienstcontract aan de vennootschap toe
lcent en dat, derhalve, rle band van on
deroeschiktheid waarvan het ~~it'Werksel 
zou moeten zijn hen~ aan het door hem
zelf uitoeoetend uezag te onderwerpen, 
een jict-ief lcarakter heeft. 

3° Bij ontstentenis vwn het verband van 
onde1·geschilotheid rlat het dienstcon
tnwt lcennwrlct, maakt de activiteit uit
geoefend in de schoot van een vennoot
schap doo·r een pe·rsoon clie in zijn han
rlen het beheer en _de le·idinrt van deze 
vennootschap verzamelt en die namelijk 
de hooere I-eiding verzelcert van deoenen 
die in dienst z·ijn van deze, ,qeen uit
voering nit van een zullcdanifl contract, 
en kan deze persoon, derhalve, rteen 
aanspraalc malcen op de toepassin(J van 
de same·nrteonlenrle 1.0etten betreffende 
de lcinderbijslag voor loonarbeiders. 

4o Wannee1· de 1·echter ove1· de rtrond een 
e·is tot binrlendve·rklarin_q van het von
nis heeft verworpen, en er teoen deze 
beslissing oeen 1·e_qel1natirte voo1·ziening 
werd, inoestelcl, is rle eis tot bindenrl
ve1'1cl(Jjrin(J van het arrest. uitgedrukt 
voo1· het Hot van vm·b1·ekin(J, die er 
noodzakelijk toe strekt deze beslissin_q 
te bestrijrlen, niet ontvanlcelijk. · 
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(DEJANS, T. RIJKSDIENS1' VOOR MAATSCHAPPE
LIJKE ZEKERHEID EN HULPCOMPENSA1'IEKAS 
VAN DE STAAT VOOR GEZINSVERGOEDING.) 

ARRES'l'. 

RET HQF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 november 1955 gewezen 
door de Werkrecbtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden; 

I. In zover de voorziening gericbt is 
tegen de beslissing gewezen op de door 
aanlegger tegen verweerster ingestelde 
boofdeis en op de door verweerster tegen 
itanlegger uitgeoefende tegeneis : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1, 2, 3, (ali
nea 1), 5 van de wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders, samen
geordend bij koninklijk besluit del. 19 de
cember 1939, 6 van clezelfde wetten, ge
wijzigd door de besluitwet dd. 21 augustus 
1946, 1832, 1843 en 1845 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 2, 13, 53, 54, 61 en 63 van de 
samengeordende wetten op de bandels
vennootscbappen en 97 van de Grondwet, 
doordat, om de vordering van eiser niet 
gegrond te verklaren. ertoe strekkende te 
horen zeggen dat hij « een werkelijk en 
geldig clienstcontract heeft gesloten met 
de naamloze vennootschap Dejans-Her
mans, dat dienv:olgens de wetgeving be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
als deze betreffende de gezinsvergoedingen 
voor loontrekkenden op hem van toepas
sing zijn >> en ertoe strekkende verweer
ster te horen veroordelen hem de som van 
69.956 frank hoofdens gezinsvergoedingen 
te betalen, en om de tegeneis in te willi
gen door verweerster ingediend ten einde 
terugbetaling te bekomen van gezinsver
goedingen en andere voordelen als zijnde 
aan eiser onrechtmatig betaald geweest, 
de bestreden beslissing geoordeeld heeft 
dat de ontstentenis van een « werkelijke 
band van ondergeschiktheid >> tussen eiser 
en de vennootschap - welke band tot de 
essentie van elk dienstcontract behoort 
en waarvan het bestaan door eiser in zijn 
conclusies bevestigd was - voortvloeide 
uit het feit dat eiser afgevaardigde-be
heerder van de vennootscbap was ~ en 
als dusdanig belast met de « hogere lei
cling van diegenen die in dienstverband 
voor de vennootschap arbeiden >> - en 
tevens hij « directeur >> was, in dienst der 
vennootschap genomen « ingevolge een 
contract van dienstverhuring », en, daar
enboven, uit het feit dat hij ook de voor
zitter van de beheerraad was en eigenaar 
wa-s van 345 aandelen, O!J de 370 vertegen
woordigend het maatscbappelijk kapitaal 
dezer vennootscbap, waarin hij, bij de op
richting, inbreng had gedaan van de rub
berfabriek waarvan hij vroeger de enige 

eigenaar was, dan w~ 
vennootschap, in 't bij~ :nneer: de handels
vennootschap, die, zoal~~der de naa~oze 
val niet fictief verklaa._ m onderhavrg ge
dische individualiteit, ~d ~.0!'dt, e~n juri
naam gesloten .contract~rtrJ m. de r~ haar 
uit deze contracten o:t:::t n en trtul::ns der 
passieve recbten, uitmq_ tstan: ~;~-c~reve .en 
dividualiteit volstrekt akt, JUI'rdrsche m
de natuurlijke person~ ~:mderscbeiden va.n 
haar stichters of inbr~l::::t sa.mengesteld mt 
ten en al degenen die ::t::lgers, haar venno
ook !mar organen uit~ ~:mder welken titel 
voo{·zitter en leden vaQ_ qken (inzonderheid 
afgevaardigde-beheerde <le beheerraad en 
band~n voor maatsch l:-)' z~~at de recbts
gesloten met verbuur:i.)J~elrJke r~kening 
(inzonderheid een direct; oers van drensten 
zins tegenover de hierb oeur) gelden geens
tuurlijke personen d ~wen vermelde na
vennootschap allee~ 4Gcb tegenover de 
zijnde dat 'het voor: u ~t gevolg hiervan 
door de verhu~·ing vart~t ~estaan van. de 
on<lergeschiktheid, vol:;;;t; drensten vererste 
staat tegenover de ve..q_ aat dat deze be
ook de individualiteit ct no~tschap, welke 
ganen ziJ en zelfs als oer 1 ennoten of or
de verhuurcler van clie~en dezer laatsten 
zen; dan wanneer voo:t·~fe~e zel~ zou ~e
dezer regelen de bestroe~ m~sk.en~nng 
toe gebracht heeft het ~~ ~eslrssmg er
als fictief te beschouw htlgreus contract 
klaring van fictiviteit Jn; dat deze ver
cling der in het middel oerhalve de sch~n
gen uitmaakt : bedoelde bepalm-

Overwegende dat, doo:t· it t 1 f . 
ten die de toestand va u een s e er
schoot van de vennoot:s l:t aanlegger in de 
terie Remi Dejans-Hei'I:tehap « Caoutchou
het fictief karakter va11

1ans >> kenmerken, 
dergeschiktheid af te 1 ~e band van on
beweert zich tegenovel.' erden waarin hij 
te bevinden de rechter de vennootschap 
beslist dat' het contra over de grond niet 

' et van dienstcon tract zou gesloten gewe t . . -
aanlegger en de natuUl.'li -~~ zr~n tuss~n 
de vennootschap samen!:lt J personen dre 
niet overtreedt welke h ellen en de regels 
recht beheersen; et vennootschaps-

Overwegende dat de l'ecbt . . 
alleen -door zijn organel! spersoon, dre 
zag uitoefent of wil Uit b~ndelt, geen ge
bemiddeling vall die ze} br engt dan door 
aldus het rechtsfeit v fde organen; dat 
heid waardoor de ged;ll ondergeschikt
ping van de ondergeschih: ongen onderwer
tens bet contract uitg te aan het krach-
1'riting komt maar kan ~Oefend gezag tot 
den in de u{ate waarin ,,el'wezenlijkt wor-

. 4 et orgaan van de 
vennootschap drt gezag 'Verkeli 'k k ·t-
oefenen ; J an m 

Overwegende dat, Uit le t t 11. 
dat aanlegger voor zov l vas s e mg 

• - eer de wet op de 
handelsvennootscbappe11 bet to 1, t h t 
bebeer en de Ieiding va11 de ve e aa • e , 
in zijn handen heeft b'. nnootscbap 

lJeengebracht en 
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namelijk de hogere leiding verzekert van 
degenen die in dienstverband voor de ven
nootsehap arbeiden, de bestreden beslis
sing heeft kunnen afieiden dat, als orgaan 
van de vennootschap, aanlegger het gezag 
uitoefent welk het dienstcontract aan de 
vennootschap toekent en dat, derhalve, de 
band van ondergesclliktheid, waarvan llet 
uitwerksel zou moeten zijn aanleg·ger aan 
llet door llemzelf uitgeoefend gezag te on
derwerpen, een fictief karakter heeft daar 
een persoon in werkelijklleid niet, inge
volge een reclltsverband, kan onderwor
pen zijn aan llet gezag dat hijzelf uit
oefent; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
het verband van ondergesclliktheid dat 
het clienstcontract kenmerkt, de door aan
legger in de. schoot van de vennootschap 
verrichte werkzp.amheden de uitvoering 
van zulkdariig contract niet uitmaken en 
dat, derhalve, het door aanlegger inge
roepen contract hem niet toelaat aan
spraak te maken op de toepassing van de 
samengeorclende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders; 

Dat llet middel niet kan ingewilligd 
worden; 

Over llet tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 vim de Grond
wet, doordat, dan wanneer zij llaar be
slissing, .zowel ten aanzien van de door 
eiser ingestelde hoofdeis als ten aanzien 
van de door verweerster ingediende tegen
eis, rechtvaarcligt door de bescllouwing 
dat tussen de vennootschap en eiser ge!'m 
<< werkelijke band van ondergesclliktlleid '' 
bestaat en de ontstentenis van gezegde 
band inzonderlleid afleidt nit het feit dat 
eiser, als vergelding van zijn inbreng, 
345 aamlelen op de 370 aandelen, vertegen
woordigend het maatschappelijk kapitaal 
der vennootschap, heeft ontvangen, de be
streden beslissing verzuimd heeft het door 
eiser in zijn conclusies ingeroepen middel 
te beantwoorden erin bestaande te zeggen 
<< dat ... het a an tal aandelen niet bepalend 
is, daar immers de persoon der naamloze 
vennootschap essentieel verschillend en 
onderscheiden is van de persoon van de 
aandeelhouder ; dit is juist een fundamen
teel beginsel van de naamloze vennoot
schap; zulks ontkennen' ware het wezen 
der naamloze vennootschap zelf aantas
ten ''• waaruit volgt dat de bestreden be
slissing door geen antwoord te verstrek
ken op een cloor eiser in zijn conclusies 
reg·ehnatig iugeroepen middel, de wette
lijke verplichting heeft miskend welke op 
de recllter weegt zijn beslissing gepast te 
motiveren met inachtnemiug van de hem 
voorgelegcle conclusies : 

Overwegencle dat om tot cle ontstentenis 
van een werkelijke band van onderge
schiktheid te besluiten, de bestreden be
slissing niet bijzonder steunt op het feit 

dat aanleg·ger, als vergelcling van zijn in
breng, meer dan de negen tienden van de 
aandelen, die het maatschappelijk kapi
taal van de vennootschap vertegenwoor
digen, heeft ontvangen, maar acht geeft 
op het geheel del' verscheidene beschou~ 
wingen die de werkelijke toestand van 
aanlegger in de schoot van de· vennoot
·SChap belichten en die de rechter toelaten 
te verklaren dat, in de mate waarin de 
wetgeving betreffende de handelsvennoot
schappen het niet belet, aanlegg·er zo vol
ledig mog·elijk de leiding van het hem 
vroeger toebehorende bedrijf in zijn han
den heeft willen concentreren; 

Dat wijl hij aan Jiet aantal aandelen 
welke aanlegger bezit geen bepalende 
draagwijdte heeft verleend, in strijd met 
de bewering van het middel, hetzelve fei
telijke grondslag mist; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen op de door· 
aanlegger tegen verweerders ingestelde 
eis tot bindendverklaring van het vonnis 
voor al de partijen ingediend : 

Overwegende dat, zoals door verweer
der wordt opgeworpen, aanlegger tegen 
die beslissing geen verwijt oppert; 

Dat de voorziening, wat die beslissing 
betreft, niet ontvankelijk is; · 

III. Wat de tegen verweerder ingestelde 
eis tot bindendverklaring van het arrest 
betreft : 

Overwegende dat die eis, die aileen er
toe kan strekken cle beslissing waartegen 
aanlegger zich niet regelmatig voorzien 
heeft te bestrijden, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
uing en de bijkomende eis tot bindendver
klaring van het arrest; veroordeelt aan
legger tot cle kosten. 

14 juni 1957. - 1" kamer. - Voonzitter, 
H. ·wouters, eerste voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. van Beirs. ~ Gelijlclnidencle 
oonolnsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De
meur, De Bruyn en Simont. 

l" KAMER. - 14 juni 1957 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
VoRM VAN DE VOORZIENING. - BIJ 'l'E VOE
GEN BESCHEIDEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESCHEIDEN BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD 
EN IN DE INVENTARIS OPGEGEVEN ALS ZIJNDE 
CONOLUSIES VOOR DE REOHTER OVER DE 
GROND ~ENOMEN. - BESCHEIDEN BETITELD 
<< UI'l'TRIDKSEL DER MINUTEN BERUS'fEND TER 

GRIFFIE VAN IIE'r HOF VAN BEROEP ''· ~ BE
flOHEIDEN DIE NIE'l' VOORZIEN ZIJN \'AN DE 
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DOOR DE GRIFFIER VAN HET HOF ONDER'l'E
.KENDE VERMELDING DE EENSLUIDENDHEID 
VAS'fS'l'ELLENDE VAN DE OVERGELEGDE BESCHEI
DEN MET DE S'l'UKKEN WELKE 'l'ER GRIFFIE 
ZOUDEN BERUSTEN. - BESCHEIDEN ONTBLOOT 
VAN BEWIJSKRACH'l'. 

Zijn van bewijsMacht on(bloot de be
scheiden bij de voo1·zienin.q gevoe_qd en 
in de inventaris opge,qe11en als zijnde 
conclusies v661· het hot van bemep ge
nomen, wannee1·, alhoewel betiteld « Uit
trelesel der tninu.ten be1·u.stend ter grijfie 
van het Hot van be1·oep te Bru.sse1 >>, 
zij n.iet de vermelrling dragen, onderte
leend doo·r de grijjier van het hot van 
1Je1·oep, de eensl!tidendheid vaststellende 
van de overgelegde bescheiden met de 
stitlcleen weUce ter grijjie van gezegd hof 
zouden bentsten. 

{N. V. « GONDRAND E'l' FR-ERES », 
"!'. SOCJ!h'E BELGE DE BANQUE EN CONSOR'fEN.) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 november 1955 gewezen door 
.het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
« schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest geen ant
woord behelst op het middel waardoor 
~iseres in verbreking, om zich tegen de 
vordering te verzetten welke tegen haar 
door eerste verweerster in verbreking 
·(Societe Beige de Banque) werd ingesteld, 
in haar v66r het hof van beroep regeima
tig genomen conciusies had betoogd dat, 
- in de veronderstelliilg dat door in haar 
schrijven van 17 october 1953 te precise
ren dat zij « behoudens goed einde » al de 
1Jetalingen deed welke eiseres in verbre
king haar gevraagd had te doen bij haar 
schrijven dd. 16 october 1953, de Societe 
Beige de Banque had willen zeggen, zoais 

· .zij staande hield, dat 'de betalingen door 
haar slechts zouden gedaan worden onder 
voorbehond van het betaien der wissels 
door de National City Bank-, deze ener
zijds vervalsing, aangebracht door de So
ciete Beige de Banque aan de overeen
komst der partijen na de nitvoering er
van, appellante dan nog niet bindt; dat, 
door feitelijk de onderrichtingen bevat in 
de brieven van 16 october 1953 nit te voe
ren, de Societe Beige de Banqne « inder
-daad gelijktijdig het eenzijdig aanbod 
van appellante heeft aanvaard en aan
stonds\ de aldus gesioten overeenkomst 
uitgevoerd heeft »; « dat appellante zich 
natnnrlijk siechts ontdaan heeft van het 
~ognossement dat de goederen vervangt 
-dan tegen een definitieve « tegenwaarde » 
-en geenszins met het oog op het bekomen 
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van de Societe Beige ~-e Banqne van een 
voo~·schot op het kredi~t geopend door de 
NatiOnal C1ty Bank, V~orschot dat even
tueei vatbaar was voo.r terugbetaling dan 
wa~ne~: _appellante J~ist tezelfder tijd 
de l:loc1ete Beige de Bal::l_que met de verde
ling der fondsen onder verschillende der
den. ~e}astte »; ... « dat ~r nit volgt dat de 
Societe Beige de Banq~e door appellante 
nooit gemachtigd is geV\>eest de door haar 
o:p 16 october ~mtvang~:tl onderrichtingen 
mt te voeren 1~ and~_r~ omstandigheden 
dan deze voorz1en blJ die onderrichtin
gen ;_ dat het haar vrij ~tond te weigeren 
ze mt te voeren, hetg~~l:l. zij niet heeft ge
daan, dan wanneer ZlJ :in een vorige ver
richting . ge'":eigerd had. wegens de niet 
eenvorm1gherd van een Qer bescheiden te 
verdisconteren; dat. de vordering st;ek
kende tot terugbetaimg (ler checks aan de 
Societe Beige de Banqn~ dus niet gegrond 
is»; over het tweede llliddei afgeleid nit 
de « schending van al'tikel' 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
geen antwoord be heist o:p het middei waar
bij eis~res in verhreking-. om zich tegen de 
vordermg te verzetten '\>velke tegen haar 
door aanstaaude verw~ei·ster in verbre
king S?ciete Beige. de Ranque werd inge
steld, m haar v6or de rechter over de 
grond regelmatig genomen conclnsies had 
betoogd dat, -. « ze!~s _ill. de onderstelling 
dat de door de ~oc1ete l3elge de Banque; 
voor haar rekemng, ged.ane betaling llet 
karakter van een voor:schot of van de 
verkrijging van een check « sauf bonne 
fin» (behoudens. goed ~inde) zou gehad 
hebben -, de elS van g-eintimeerde tlan 
toch siecht. zou gegronq zijn, dat haar 
aans11raak mderd~ad Z?u opwegen tegen 
de schadevergo~dmg die zij aan appei
lante _ver~~huld1gd zon zijn wegens de 
font d1e ZlJ heeft begaa11... door in haar 
eerste mededeling van 2~ augustus 1953 te 
verklaren dat de beschelden haar dienden 
aangeboden, dat weliswaar zoals de Na
tional. ~ity Bank he~ staa~de houdt, zij 
dergellJk mandaat met bad· dat inder
?aad, -~ndien de So?iete. Belie de 'Banque 
m sch1Jn de hoedamghe1d van mandataris 
voor het aanvaarden del' bescheiden niet 
op zich had genomen (gesteld dat zij het 
niet hadde_ ge~aan) aRpeliante harerzijds 
de ondernchtmgen met gegeven hadde 
aan gezegde bank de fo:ndsen onder de 
verschillen?e derden te Verdelen; dat zij 
zeker. de mtsiag hadde afgewacht van het 
nazicht der bescheiden door de National 
Clty Bank zeif gedaan »; over het derde 
midclei, afgeleid nit de SC'hending van de 
artikeien .97 van de Grondwet 1372 enl375 
van het Burgerlijk Wetboek,' doordat het 
bestrede~. arrest, door. het beroepeu vonnis 
g~deelte~lJk te be':estlgen en te wijzigeu, 
erseres m verbrekmg veroordeeit om aan 
aanstaande verweerster in verbreking 
Societe Beige de Banque, een som v;u~ 
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10.146 Belgische frank en de tegenwaarde 
in Belgische franken van 859 U.S.A. $ tt' 
betalen, om reden dat « eerste geintimeer
de Societe Belge de Banque daarenboven 
ertoe gebracht werd uitgaven te doen door 
het nemen van bewaringsmaatregelen in 
Venezuela ll en dat « het niet ernstig kan 
betwist worden dat appellante gehouden 
is aan eerste geintimeerde de onkosten 
ter bewaring dezer goederen door haar 
voorgeschoten als zaakwaarnemer voor 
wie het mag aanbelangen, te vergoeden ll; 
eerste onderdeel; zonder te antwoorden 
op het midclel waarbij eiseres in verbre
king in haar conclusies betoogd had dat 
« de verzekerings- en bewaringskosten 
appellante op generlei wijze aangaan; dat 
deze noch aan de Societe Belge de Ban
que, noch a an de National City Bank het 
bevel gegeven heeft de goederen, die haar 
niet toebehoorden, te doen verzekeren ll 
en dat « het contract van verkoop gesloten 
tussen de firma Hermanos en de opdracht
gevers van appellante voor uitwerking 
heeft gehad aan de koper de eigendom 
der goederen over te dragen vanaf zijn 
speciticatie, 't is te zeggen in ieder geval 
van af hun inscheping· en dat dus van 
dan af men vruch teloos de rech tskundige 
gegrondheid zoekt van de aanspraak van 
de Societe Beige de Banque )) (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); tweede 
onderdeel, dan wanneer de vaststelling, 
door het bestreden arrest, da t de onkos- -
ten ter bewaring der goederen voorgescho
ten .werden door de Societe Belge de Ban
que << als zaakwaarnemer voor .wie het 
mag aanbelangen ll in strijd is met de 
veroorcleling van eiseres in verbreking tot 
betaling clezer kosten, vermits de persoon 
van de meester, volgens het bestreden ar
rest, onbepaalcl is; (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) ; derde onderdeel, 
dan wanneer, op het gebied van .waarne
ming van zaken, op de meester de ver
plichting rust de verbintenissen na te ko
men cUe in zijn naam door de zaakwaar
nemer werden aangegaan, waaruit blijkt 
dat, daar het bestreden arrest niet vast
gesteld heeft dat eiseres in verbreking ter 
zake de hoedanigheid van meester had en 
dat de Societe Beige de Banque in haar 
naam verbintenissen had aangegaan, de 
rechter over de grond de in het middel 
bedoelde wetsbepalingen heeft geschonden 
door eiseres in verbreking te veroordelen 
tot betaling der sommen uitgekeerd door 
de Societe Belge de Banque in hoedanig
heid van zaakwaarnemer; (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
artikelen 1372 en 1375 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Over het eerste, het tweede en het derde 
middel, cUt laatste in zijn eerste onder
dee!: 

Overwegende Llat het arrest verweten 

wordt geen antwoord verstrekt te hebben 
op bepaalde midclelen welke aanlegster in 
v66r het llof van beroep regelmatig ge
nomen conclusies uiteengezet heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat de beschei
den welke bij de voorziening gevoegd zijn 
en onder nr 2 in de inventaris opgegeven 
als zijnde beweerdelijk de v66r het hof' 
van beroep geJ;tomen hoofd- en aanvullen
de conclusies uitmakend, hoewel het op
schrift << Uittreksel der minuten berustend 
ter griffie van het Hof van beroep te 
Brussel ll dragend, niet voorzien zijn van 
de door de gTiffier van het hof onderte
kende vermelding waardoor de eenslui
dendheid vastgesteld wordt van de over
gelegde bescheiden met de stukken welke 
ter griffie van voormeld hof zouden be
rusten; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden arrest de middelen, door aanleg
ster v66r het hof van beroep bij conclu
sies genomen en waarop geen antwoord 
zou zijn verstrekt niet overneemt; 

Overwegende dat aanleg·ster mit'3dien 
niet bewijst dat de conclusies welke, naar 
zij aanvoert, niet zouden zijn beantwoord, 
v66r het hof van beroep werden genomen; 

Dat de middelen .welke rusten op een 
bewering die steun vindt noch in een akte 
van de procedure waarop ~net hof acht 
vermag te slaan, noch in ue vaststellin
gen van het bestreden arrest, feitelijke
grondslag missen; 

Over het tweede en het derde onderdeel 
van het derde middel : 

Overwegende dat noch nit het bestreden 
arrest, noch nit de stukken van de pro-: 
cedure waarop het hof vermag acht te 
slaan b}ijkt dat aanlegster de meester van 
de zaak zou wezen; dat de termen ge-
bruikt door het arrest hetwelk erop Wi.ist 
dat de « Societe Belge de Banque ll, eerste 
verweerster, onkosten ter bewaring van 
de goederen voorgeschoten heeft « als 
zaakwaarnemer voor wie het mag aanbe
langen ll, niet noodzakelijkerwijze impli
ceren dat de persoon van de meester on
bepaald was, no.ch dat op het tijdstip 
.waarop die onkosten zijn gemaakt de be
langhebbende persoon niet aanlegster was,. 
in haar hoedanigheid van eigenares van 
de goederen; dat het arrest der partijen 
integendeel impliciet aanneemt da t de ge
maakte onlwsten inderdaad gedaan wer
den voor rekening en ten behoeve van 
aanlegster ingevolge haar hoedanigheid 
van « meester van de zaak ll ; 

Dat deze twee onderdelen van het mid
del derhalve feitelijke grondslag missen; 

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

14 juni 1957. - 1° kamer. - Voorzitte?·,. 
H. ·wouters, eerste voorzitter. - Ve,r-
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.<slaggever, H. Bayot. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
. advocaat-generaal. - Pleiters, HH. An
~iaux, Simont en Pirson. 

2c KAMER. - 17 juni 1957 

1.o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELING HOOFDENS 
BEDRIEGLIJKE VERDUISTERING. - lVJIDDEL 
DOOR DETICHTE HlERUIT GENOMEN DA'l' RET 
FElT ALS DIEFSTAL DIENDE GEKWALH'ICEERD 
'l'E WORDEN. - MIDDEL NIET ON'f.VANKELIJK. 

2° BEWIJS. - AAN .DE AKTEN VERSCHULDIGD 
GELOOF. - BURGERLlJKE ZAKEN. - TESTA
MENT. _:__. lNTERPRE'iA'J'IE VERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN DE AK'l'E. - GEEN 
SUIIENfllNG .VAN RET GELOOF AAN DE ARTE VER
SCHULDIGO; 

:3° MANDAAT. - EINDE VAN HET MANDAA'l' 
DOOR HET OVERLIJDEN VAN DE LASTGEVER. -
REGEL VAN DEWELRE PARTIJEN E:UNNEN AF
WIJE:EN. 

4° MANDAAT. - VERRICHTINGEN TE VER
VULLEN DE EERS'l'E v66R, DE TWEEDE NA RET 
OVERLIJDEN VAN DE LASTGEVER. - VERRICH
'l'INGEN DIE ONA.FSCREIDBAAR ZLJN. - MAN
DAAT DA'l' GEEN EINDE NEEMT IliJ HE'l' OVER
LIJDlriN VAN DE LASTGEVER. 

.[io SCHENKINGEN EN TESTAMEN
'l'EN. - TESTAMEN'l'EN. - INTERPRETATIE. 
- RECHTER DIE ZICH S'l'EUNT OP GETUIGE
NISSEN EN VERJ\IOEDENS. - vVE'l"l'ELIJKHEID. 
- BEPERE:INGEN. 

l o 1 s niet ontvankelij 7c de eis tot ve1·bre-
1Ging hierop gestaafd dat het stratbaar 
teit weerhottden als bedrieglijke ver
duisterin,q betettgeld bi.i artilcel 1,91 van 
het Stt·atwetboelc, gelcwalijicee1·d diende 
te worden als diefstal ,qestraft 71-i.i de ar
tikelen l,B1 en 1,63 ·van het St-ratwet
boek (1). (Wetboel;;: van strafvordering, 
art. 411 en 414.) 

2° Schendt niet het geloof versclmldigd 
aan een beschUcldng bij testament, het 
arrest dat hienutn een ·inte1·pretatie 

(1) Raadpl. verbr., 8 october 1956 (A1·r. 
Verbr., 19'57, biz. 62; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
97). 

De straffen voorzien voor het wanbedrijf van 
bedrieglijke verduistering (Strafwetboek, arti
kel 491) en voor diefstal zijn dezelfde en de 
wijzen van bewijs van de diefstal zijn niet 
minder uitgestrekt dan deze van bedrieglijke 
verd uistering. 

Integendeel, kan betichte oi1tvankelijk zijn 
te beweren dat een feit niet een diefstal uit
maakt, doch wei een bedrieglijke verduistering, 

geett verenigbaar· met haat· bewoiJrdin
gen (2) . 

3° Partijen mogen at1.oijlcen van de regel 
gevestigd bij artikel 2003 van het Bur
gerlijlc Wetboelc lnidens wellce hetman
daat einde neemt door het overlijden 
van de lastgeve·r; zttllce afwijking mag 
afgeleid worden hetzij van het voorwerp 
van het mandaat, hetzij van het doel 
door de lastgeve·r beoogd (3). 

4° W anneet· een manclaat tot voorwerp 
heett een ven-ichUng die door de man
datat·is v66r het overUjden van de last
gever dient verv'ltld te worden, en een 
verrichting te vervu.llen na het overlij
den, en deze verrichtingen in de bedoe
ling van de lastgeve·r, onatscheidbaar 
zijn, neemt het mandaat geen einde bij 
het overlijclen van de lastgever (4). 

5° Orn de zin te bepalen van zeke1·e be
woordingen door de m·ttatet· gebntikt, 
mag de rechter zich steu.nen op getni
genissen ot vermoedens, voor zoveel zijn 
interpretatie verenigbaar blijft met de 
bewoordin,qen vnn het testament (5). 

(CLAUS, T. STURTEWAGEN.J 

ARRES'l'. 

HET HOF; ~ Gelet op het · bestreden 
arrest, op 10 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. Over de 1'oorziening van Edgard 
Claus : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

·over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 461, 463, 491 
en 50± van het Strafwetboek, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1350, 1351, 1352, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest eiser 
schuldig verklaart aan verduistering, ten 
nadeele van Sturtewagen, van « een geld
som van 25.000 frank in bankbiljetten van 
1.000 :frank en een geldbeugel inhoudende 
gouclen muntstukken genomen uit een ge
lleime bergplaa ts )) zoncler vast te stellen 

indien het blijkte uit de elementen regelmatig 
v66r bet hof overgelegd, dat het bewijs van 
de bedrieglijke verduistering ter zake onder
worpen is aan beperkende l'egels wegens het 
artikel 16 van de wet van 17 april 1878. 

(2) en (5) Verbr., 19 october 1956 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 162). 

(3) Verbr., 15 juni 1911 (Bull. en PAsrc., 
1911, I, 353, en de nota). 

(4) DE PAGE, bd. V, nr 462; PLANIOL en 
RrPERT, bd: XI, ur 1494. 

----_I 
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- integendeel- dat deze «hem overhan
dig~l werden op voorwaarde van ze terug 
te geven of er een bepaald gebruik van te 
maken ll, .dan wanneer het bestreden ar
rest inderdaad uitdrukkelijk vaststelt 
<< dat dertien dagen na het overlijden van 
Leontine De Smet, hetzij op 6 juni 1955, 
eerste beklaagde zich naar het huis van 
de de owhts begeven heeft alwaar hij in 
aanwezigheid van de burgerlijke partij en 
haar twee dochters ll de kwestieuze waar
den uit de bergplaats nam en wegvoerde 
en << dat de aanwezige personen zoclanig 
verbaasd waren dat zij niet g·eprotesteerd 
hebben ll, wat geenszins de << overhandi
ging ll met voorwaarde van ze << terug te 
geven of er een bepaald gebruik van te 
maken ll uitmaakt, en dan wanneer de 
feiten,. zoals zi.i in het arrest beschreven 
woruen, een uiefstal zouden uitmaken 
(art. 461 van het Strafwetboek), betich
ting wegens uewelke eiser door het on
verbroken gedeelte van het op 14 juli 1956 
door het Hof van beroep te Gent geveld 
arrest, definitief vrijgesproken · werd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verdpistering . van een geldsom van 
25.000 frank in bankbriefjes van 1.000 fr. 
en van een gelclbeugel inhoudende gouden 
muntstukken - feiten welke het arrest 
onder paragraaf II, littera a, ingedeeld 
heeft - voor bewezen heeft gehouclen; 

Overwegende, enerzijds, dat in strijd 
met wat in het tweede onderdeel van het 
middel staande wordt gehouden, clie fei
ten niet begrepen zijn in de telastlegging 
A, 1, waarvan aanlegg·er cloor arrest van 
het Hof van beroep te Gent van 14 juli 
1956 vrijgesproken werd; dat zij enkel in 
de telastlegging A, 2, Yermelfl waren; 

Dat clit onderdeel van het micldel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende, anclerzijds, dat de door 
het bestreclen arrest uitgesproken straf 
binnen de perken valt van de door arti
kel 463 van het Strafwetboek gestelde 
straf; 

Waaruit volgt dat, ware het eerste on
derdeel van het middel gegrond, de uitge~ 
sproken straf wettelijk zou gerechtvaar
digd blijven en dat, bij toepassing van de 
artikelen 411 en 414 van het Wetboek van 
strafvordering, dit onderdeel van het 
middel niet ontvankelijk is; 

En overwegenue dat, wat de in het mid
del aangeduide feiten van de telastlegging 
betreft, de substantiille of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werclen nageleefd en de beslissing wette
lijk is; 

Overwegende dat de eerste, tweede en 
derde middelen slechts de verduistering 
van andere geldsommen of waarden be
treffen, doch dat, de enkele uitgesproken 
straf .wettelijk gerechtvaardlgd zijnde 

door cle vaststellingen van het arrest aa'n
gaande de door het viet·de midclel bedoel
de feiten, de eerste, tweede en derde ·mid
del~n niet ontvankelijk zijn; 

B. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over cle door de 
burgerlijke partij ingestelde vorderiug : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de art.ikclen 97 van de 
Grondwet, 491 en 505 van het Strafwet
boek, 15· en 16 van de wet del. 17 april 
1878 de voorafgaande titel uitmakende· 
van het W etboek van rechtspleging in 
strafzaken, 967, 1001, 1003, 1014, 1101, 1315, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en voor zoveel als nodig· 969. 
970, 971, 976, 1134, 1341, 1347,'1348, 1350, 
1351, 1382, 1383, 1984, 1985 van het Burger
lijk Wetboek, doordat het bestreden ar
rest eerste eiser schuldig verklm'trt :ian 
verduistering van nieuwe kasbons van het 
Gemeentecrediet ten bedrage van 75.000· 
en van 13.000 frank voortkomenue van de 
omruiling van oude waarden van een
zelfde beclrag - en tweede eiser schuldig 
verklaart aan heling - om reden dat, na 
de omruiling·, << in ue plaats van deze in 
de brandkast terug te leggen hij ze, even
als de sleutel van de brandkast, behield ll, 
doordat het bestreden arrest 'eisers ver
oordeelt weg·ens verduistering en lieling 
van andere waarden en goederen die zich, 
bij het overlijden van Leontine De Sinet, 
niet in de aan Sturtewagen gelegateerde 
hofstede bevonden dan wanneer : 1 o Ma
ria Sturtewagen, overeenkomstig het au
thentiek testament del. 7 juli 1954, slechts 
legataris was vnn de hofstede en van al 
hetgeen er in te bevinden is ll (art. 1014, 
1317, 1319 van het Burgerlijk Wetboek); 
2° eerste eiser door hetzelfde testmnent 
alg·emene legataris van het overschot be
noemd werd (art. 1003, 1317, 1319 van het 
Burgerlijk Wetboek); 3° eerste eiser, van 
cle cle o·uj·us, uitdrukkelijk last had ge
kregen om, v66r haar overlijden, al. wat 
zich in de bramlkast bevond weg te nemen 
en naar zijn eigen woning over te bren
gen, zodat << de brandkast, bij lmar over
lij den leclig zou zijn ll (art. 1351, en, 1.984 
van het Burgerlijk Wetboek eil arrest 
del. 14 juli 1956), waaruit volgt dat d~ 
kwestieuze kasbons nooit, bij het overlij
den, in de brandkast zouden zijn geble
ven, cloch wel, overeenkomstig cl() wil v:m 
Leontine De Smet, in het lmis van eerste 
eiser, waaruit volgt dat de kwestieuz~ 
kasbons aan eerste eiser, in zijn hoeda
nigheid van algemene legataris en ntin
mer aan de burgerlijke partij Sturtewa
gen toekwamen, en uan wanneer clit alles 
blijkt uit authentieke alden, namelijk nit 
het testament del. 7 juli 1954 en uit het 
niet verbroken gedeelte van het op 14 juli 
1956 door het Hof van beroep te Gent ge
veld arrest, en claarenboven, uitdrukkelijk 
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opgeworpen werd in de beslniten van 
eisers die niet beantwoord worden : 

Ovel'wegende dat het arrest, vooreerst 
antwoord verstrekt op de bewering van 
de eerste aanlegger volgens welke de kas
bons van het Gemeentecrediet en de som 
van 13.000 frank hem door de rZe c·ttjns 
zonden gegeven geweest zijn; 

Dat, het vervolgens, stennend op de 
wil van de erflaatster, de bewoordingen 
« al hetgeen er in (in de hofstede) te be
vinden is», zoals cc alle mogelijke titels 
en geld Jl van het aan verweerster gedaan 
legaat interpreteert als niet alleen de ef
fecten en het geld bedoelend welke zich 
ten dage van het QVerlijden nog feitelijk 
in de hofstede zonden bevinden, doch te
vens ook nog die welke de erflaatster de 
eerste aanlegger gelast had tijdelijk en 
voorlopig onder zich te honden, enkel om, 
na haar overlijden, de verzegeling· van de 
brandkast waarin zij opgesloten waren te 
vermijden; 

Dat die interpretatie met de bewoordin
gen van het legaat niet onverenigbaar is 
en dat het middel, bijgevolg, feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 491 en 505 van het Strafwet
boek, 15 en 16 van de wet dd. 17 april1878 
de voorafgaande titels uitmakende van 
het Wetboek van rechtspleging in straf
zaken 967, 971, 1001, 1101, 1134, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1984, 2003 van 
het Bnrgerlijk Wetboek : eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest eerste 
eiser schuldig verklaart aan verduiste
ring - en tweede eiser aan heling -, ten 
nadele van Maria Sturtewagen, van effec
ten, enz. voor meer dan 675.000 frank, 
van een bedrag van 140.000 frank, en van 
andere goederen die eerste eiser, v66r het 
overlijden van Leontine De Smet, en op 
uitdrnkkelijke lastgeving van deze laat
ste, nit de brandkast nam om ze naar 
zijn eigen woning weg te voeren, om re
den dat « de de cnjns dnidelijk de wil 
heeft betoogd dat na haar overlijden, de 
bnrgerlijke partij in het bezit zon worden 
gesteld van alle mogelijke titels en gelden 
die zich in haar huis zonden bevinden, 
doch dat ten einde de verzegeling van de 
brandkoffer waar de waarden opgesloten 
waren te vermijden, zij de eerste beklaag
de gelast heeft de bedoelde waarden nit 
de brandkoffer te halen om ze ter hand 
van de burgerlijke partij te stellen ll, zon
der op de besluiten van eisers te antwoor
den, dan wanneer deze in hun besluiten 
deden gelden dat door het niet-verbroken 
gedeelte van het arrest van het Hof te 
Gent dd. 14 juli 1956 cc geoordeeld is ge
worden dat betichte de titels en effecten 
weggenomen heeft nit de brandkoffer van 
Leontine De Smet in nitvoering van de 

instrncties en ingevolge het mandaat ge
geven door Leontine De Smet en zulks. 
v66r haar overlijden ll, dat hij cc deze ti
tels en effecten bij zich heeft medegeno
men ingevolge dezelfde instructies ll en 
dat deze titels en waarden zich bijgevolg 
niet meer in het hnis bevonden welk bij 
l1et testament aan de burgerlijke partij 
gelegateerd werd ll om daaruit te beslui
ten dat cc daaruit voortvloeit dat, waar 
het testament aan de burgerlijke partij 
benevens het huis slechts hetgeen erin 
was bij het overlijden legatee1'de, daarin 
mogelijk begrepen de titels en het geld, 
bijgevolg de in de betichting voorziene 
goederen geen deel uitmaken van bet le
gaat en zulks, ingevolge de definitief ge
worden beslissing van het Hof van beroep· 
te Gent, vermits hierin aanvaard gewor
den is dat zij Yolgens de instructies van 
de de c~tj1ts en dit v66r haar overlijden 
weggenomen werden JJ en dat zij aan eer
ste eiser, als algemeen legataris, toekwa
men; tweede onderdeel, doordat het be
streden arrest, om eerste eiser wegens. 
verduistering te veroordelen, verklaart 
dat hij door de de c-uj~t.s ermede gelast 
werd de bedoelde waarden, na het overlij
den van de de cnj1ts, « ter hand van de 
burgerlijke partij te stellen ''• dan wan
neer de lastgeving of het mandaat door 
het overlijden van de lastgever eindigt en 
de aan een algemeen legataris gegeven 
lastgeving om aan een derde partij iets. 
over te maken slechts door een regelmatig 
testament kan gegeven worden : 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat eerste aanlegger ingevolge de hem 
door Leontine De Smet gegeven onder
richtingen verscheidene titels en effecten 
nit de brandkast weggenomen heeft; 
doch, dat het om redenen welke het be
paalt, de gevolgtrekking afwijst welke 
aanleggers daarnit afleiden dat die titels. 
en effecten opgehouden hadden deel nit te 
maken van het ten voordele van de ver
weerster gedaan legaat; 

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

Overwegende dat de aan de eerste aan
legger gegeven lastgeving twee verrich
tingen omvatte, welke onafscheidbaar wa
ren, te weten de wegneming van de waar
den v66r het overlijden van de erflaatster 
en hun teruggave aan de verweerster na 
het overlijden; 

Dat artikel 2003 van het Burgerlijk 
Wetboek slechts toepasselijk is onder 
voorbehoud van de veropenbaring van een 
strijdige wil, welke uit het voorwerp zelf 
van de lastgeving of uit het door de last
gever nagestreefd doel blijken kan; 

Overwegende, ten slotte, dat uit het 
hiervoren op het eerste middel gegeven 
·antwoord blijkt dat voormelde waarden 
het voorwerp niet hebben uitgemaakt van 
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.-een gift die van het legaat onderscheiden 
is, doch dat zij in· het legaat begrepen 
zijn; 

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

Over het derde middel, afgeleid uit de 
,gchending van de artikelen 97 van de 
·Grondwet, 491 en 505 van het Strafwet
boek, 15 en 16 van de wet del. 17 april 
1878 · uitmakende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van rechtspleging in 
:Strafzaken, 967, 969, 970, 971, 976, 1001, 
1315, 1317, 1319, 1320, 1341, 1347, 1348, 
1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1382, 1383, 
2002 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreclen arrest eerste eiser schuldig 
verklaart aan verduistering en tweecle 
·eiser aan heling - van de kwestieuze 
waarclen die de eerste eiser, v66r het 
overlijden en krachtens opdracht van 
Leontine De Smet uit de branclkast weg
nam, om reclen clat de de mtjus hem << ge
last heeft de bedoelcle waarden uit de 
branclkoffer te halen om ze ter hand van 
de burg·erlijke partij te stellen ll, wat het 
bestreclen arrest door vermoedens en ver
klaringen bewezen verklaart, waaruit zou 
blijken « clat de wil van de erflaatster om 
·de inhoud van de brandkoffer aan de bur
gerlijke partij te schenken ll bewezen 
wordt, clan wanneer de last, aan een alge
meen legataris en testamentuitvoercler 
:gegeven om, na het overlijclen van de erf
later, iets ter hand van een bepaalcle per
soon te stellen, geen gewoon mandaat uit
maakt, maar wel een uiterste wilsbeschik
king, die aan de vormen van de titel It, 
hoofdstuk V, van het Burgerlijk Wetboek 
-onclerworpen is, dan wanneer de schen
king van goederen, door een erflaatster, 
bij haar overlijclen, slechts bij micldel van 
.-een regelmatig testament kan verwezen
lijkt worden,• het bewijs vm1 een legaat 
door vermoedens of getuigen nooit toege
laten zijncle, claar een mondeling testa
ment volstrekt nietig is, en clan wanneer 
het authentiek testament van Leontine 
De Smet, del. 7 juni 1954, aan de burger
lijke partij Sturtewagen I~iets anders ver
maakt dan de hofstede en << al hetgeen 
·erin te bevii:J.den is ll : 

Overwegencle, wat het eerste en het 
derde onderdeel aangaat, clat volgens de 
vaststellingen van het arrest, verweer
.sters I'echtstitel niet in de lastgeving be
·staat welke door de de mtjns aan eerste 
.aanlegger gegeven wercl, doch in het tes
tament zelf; 

(1) Verbr., 7 november 1949 (A·n·. Ye,·b1"., 
1950, blz. 116; Bull. en PAsiC., 1950, I, 125). 

De wet van 3 juli 1957, die artikel 44 van 
l1et Strafwetboek wijzigt, laat voortaan in 
cstrafzaken de deskundigen toe, onder voorbe-

Dat die onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen; 

Overwegende wat het tweecle onderdeel 
betreft, dat het arrest enkel op getuige
nissen en vermoedens steunt om de juiste 
betekenis van zekere woorden van het tes
tament te bepalen, dit wil zeggen .om dit 
testament te verklaren; 

Dat het. arrest zodoende geen enkele 
der in het middel aangeduide wetsbepalin
gen geschonden heeft; 

II. Over de voorziening van Honore 
Claus : 

Overwegende dat die voorziening slechts 
gegrond is op voormelde eerste, :tweede 
en derde micldelen : 

Dat nit de voorafgaande beschouwingen 
blijkt dat die middelen n:iet kunnen aan
genomen worden; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de publieke vorclering betreft, dat de sub
stantiele of op straf van nietigheid voor
geschrevei:J. rechtsvormen i:J.ageleefd wer
den en dat de beslissing wettelijk is; 

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

17 juni 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Gilmet. -'
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 

2° KAMER. - 17 juni 1957 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) ~ 
DESKUNDIGE. -'- GEEN BEWIJS VAN RE'l' AF
LEGGEN VAN DE WETTEL!JKE EED. - NIETIG
HEID VAN RET DESKUNDIG ONDERZOEK. -
VERMELDING VAN RE1' AFLEGGEN VAN DE WET
TELIJKE EED IN RET VERSLAG INGELAST. -
MAA:KT RET BEWIJS NIET UIT VAN llET VER
VULLEN VAN DEZE FOI\MALITEIT. 

Is nietig en zonder waarde, zelfs ten titel 
van lottte1·e inlichting, het verslag van 
een 1leskwncUge door het ne1·echt nelast 
met een desktmdig onde1·zoek, indien het 
niet bewezen ·is dat deze deslctmdine de 
wettelijke eed heeft afgelegcl. De ver
mellling van de eed, in het verslag inge
last, mrtalct het bewijs niet 11.it van het 
venm.llen ·van deze fonnal-iteit (1);. 
(Wetboek van stra:fv., art. 44.) 

houcl van zekere modaliteiten, de eed af te 
leggen bij een geschrift toegezonden aan de 
vorderende overheid; zij machtigt ze noch
tans niet deze eed in hun verslag <tf te leggen. 
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(VAN DEN HOUWE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 october 1956 in boger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 44 van 
het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat uit de stukken van de 
procedure blijkt dat, bij vonnis op 17 juli 
1956 gewezen door de politierechtbank 
van het. kanton Halle, dokter Ketten
meyer als deskundige aangesteld werd, 
met opdracht « de verdachte (hier aanleg
ger) te onderzoeken en na te gaan of hij 
in staat i!l om te kunnen sturen en of 
hij de vereiste lichaamsgeschiktheid en 
de nodige kennis en bedrevenheid er toe 
bezit >>; 

Overwegende dat desknnclige 'Ketten
meyer, ingevolge dit vonnis, een medisch 
verslag heeft opgemaakt welk onder 
nr VII bij het dossier gevoegd werd en in 
de inventaris van de stukken van het on
derzoek vermeld wordt; 

Overwegende dat nit geen stuk van de 
rechtspleging blijkt dat de deskundige 
Kettenmeyer, die ter terechtzitting niet 
gehoord werd de bij artikel 44 van het 
Wetboek van 'strafvordering voorgeschre
ven eed zou afgelegd hebben; dat de in 
het verslag voorkomende formule : « Ik 
zweer mijn opdracht vervuld te hebben in 
eer en geweten, nauwgezet en eerlijk, zo 
helpe mij God >> niet volstaat om, in straf
zaken, het naleven van die substantiele 
rechtsvorm te rechtvaardigen; 

Overwegende dat het onderzoek gedaan 
door een deskundige die de wettelijke eed 
niet heeft afgelegd nietig is, .zelfs ten 
titel van loutere inlichting; 

Overwegende dienvolgens dat het beroe
pen vonnis en het bestreden vonnis, die 
beide op dit nietig verslag gegrond zijn, 
insgelijks nietig zijri ; 

Waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
de in het middel bedoelde wetsbepaling 
heeft 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 ; 
Iegt de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Leuven, reclltdoende in llo
ger beroep. 

17 juni 1957. - 2• kamer. ~ Voorzittm·, 
H. Vandermerscll, raadslleer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. PleUe1·, 
H. Struye. 

2e KAMER. - 17 juni 1957 

1° GENEESKUNDE. - TANDHEELKUNDE:' .. 
- VERVOLGING WEGENS INBREUK OP HE'F 
VERBOD PUBLIOI'l'EI'l' 'l'E MAREN, ONDER OM 
RET EVEN WELKE VORM OOK. - BETICHTE
DIE ZEKERE VORMEN· VAN PUBLIOITEIT BE
'l'WIST. - VEROORDELING GEGROND OP HE'l'. 
BESTAAN VAN ANDERE BEPAALDE VORMEN VAN 
PUBLICI'l'EIT, - WE'l"l'ELIJKHEID. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) . 
- HUISZOEKING. - PAPIEREN, 'l'I'l'ELS OF' 
BESCHEIDEN. - 0PDRACH'l' VAN DE ONDER
ZOEKSRECH'l'l'R, - IN BEGINSEL AAN DE:. 
AMBTSBEDIENING GEGEVEN. 

go ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKING. - PAPIEREN, TI'l'ELS OF' 
BESCHEIDEN. - 0PDRACH'l' DOOR DE ONDER
ZOEKSRECHTER GEGEVEN AAN DE HOOFDCO»f
MISSARIS MET RECHTERLIJKE OPDRACHTEN 
BIJ EEN PAR1:'ET. - BELE'l'SEL VAN DE GEDE
LEGEERDE OFFIOIER. - UI'l'VOERING VAN DE. 
OPDRACHT DOOR EEN GERECH'l'ELIJKE OFFl
OIER DIE HEM VERVANG'l'. - WETTELI.TK
HEID. 

1° Wannee1· een persoon, IJevoegd zijnde· 
.om de tandheellctmde ·uit te oetenen, 
vervol,qd, wordt om pttbliciteit te heiJIJen
gemaaT,;t onder om het even wellce vorm 
oolc (wet van 12 maart 1818, art. 19 ;· 
kon. besl. van 1 juni 19g4 en 9 novem
ber 1951, art. 8sexies en 10) staaft de
rechtel' wettelijlc de ve1·oordeling op het 
bestaan van zelwre IJevaalde vo1·men 
van p·ttbliciteit, zonder uehouden te zijn 
verder de conclusies van de betichte te' 
beantwoorden aangaande ande1·e vor-· 
men van pu bl-iciteit (1). 

2° De opdracht door de onderzoeksrechter· 
gegeven om tot een huiszoelcinu over te 
gaan ten einde papieren, titels en be-
scheiden op te zoeken en in IJ_eslag te 
nemen, wordt in IJe,qinsel aan de ambts-
bediening gegeven (2). (Wet van 20 april 
1874; besluitwet van 1 februari 1947, 
art. 2.) 

go In geval van verhi·ndering van de· 
hoofdcommissal'is met uerechtelijlce op
drachten gedelegeerd door de onder-· 
zoelcsrechtm· orn tot een httiszoelcing· 
over te gaan ten einde vapieren, titels 
of .bescheiden op te zoelcen en in IJeslag 
te nemen, wordt cle opdracht wettelijk 
uitgevoerd door de gereehtelijlce ojficier 
die hern 1·egelrnatig vervangt (3). (Wet 

(1) Ra.adpl. verbr., 29 october 1956 en 24 ja.-
nuari 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 206 en 605). 

(2) en (3) Verbr., 22 september 1936 (Bull. 
en PAsrc.,. 1936, I, 363) en 25 november 1940> 
(ibid., 1940, I, 303). 
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van 20 april 1874, art. 24; besluitwet 
van 1 februari 1947, art. 2; kon. besluit 
van 3 april 1929, art.- 3.) 

(MAEYENS, '1'. VERENIGING VAN 
MOND- EN 'l'ANDARTSEN VAN BELGIE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 17 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
:schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 8sexies van het ko
ninklijk besluit dd. 9 november 1951 het 
1wninklijk besluit van 1 juni 1934 aanvul
lende, daar waar het bestreden arrest 
heeft nagelaten te antwoorden op de con
clusies waarbij aanlegger staande hield 
dat het element van publiciteit essentieel 

· vereist was ten aanzien van de << belofte 
van kosteloos vervoer ll van patienten als
-ook voor het « kosteloos uittrekken van 
tanden ll wanneer er een prothesis appa
raat geplaatst werd door de tandarts : 

Overwegende dat aanlegger vervolgd 
werd om, bevoegd persoon zijnde om cle 
tandheelkunde uit te oefenen, onder om 
het even welke vorm ook publiciteit te 
hebben gemaakt; 

Dat het bestreden arrest, om hem uit 
clien hoofde te veroor<lelen erop wijst dat 
een medebeklaagde een georganiseerde 
publiciteit bij onbekenden ging doen ten 
bate van aanlegger en namelijk daarvoor 
over visitekaartjes of firmapapieren van 
deze laatste beschikte, alsook over mo
dellen van prothesisapparaten; 

Dat de rechter niet gehouden was, na 
aldus de door aanlegger gedane publici
teit te hebben bepaald, dezes conclusies 
betreffende andere vormen van publiciteit 
te beantwoorden; , 

Dat )let middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over )let tweede middel, afgeleid uit de 
'SCllending van artikel 24, laatste lid, van 
de wet van 20 april 1874 vollecligd door 
artikel 2 van de besluitwet van 1 februari 
1947, doordat de opdracht van de onder
zoeksrechter tot inbeslagname van brieven 
en documenten bij a.anlegger de hoofd
commissaris met gerechtelijke opdrachten 
te dien einde aanstelde, doch uitgevoerd 
werd door een eerst aanwezend inspecteur 
van de gerechtelijke politie, dan wan
neer voormeld artikel 24 alle subdelegatie 
verbiedt, doordat die inspecteur, dank zij 
die onwettelijke inbeslagname, verschil
lende getuigen heeft onderhoord en het 
arrest ondermeer op clie nietige verkla
ringen stelmt om aanlegger te veroorde
len: 

Overwegende dat de opdracht tot een 
huiszoeking, zoals voorzien is bij arti
kel 24 van de wet van 20 april 1874, in 
beginsel, aan de umbtsbediening gegeven 
wordt· · 

Ove1:wegende dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
bedoelde opdracht door de onderzoeks
recl1ter aan de hoofdcommissaris met 
rechterlijke opdrachten te Gent gegeven 
werd en dat zij uitgevoerd werd door de 
eerst aanwezend gerechtelijk inspecteur 
Van Assel, officier van de gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procm·eur des 
konings, daartoe aangesteld door de pro
cureur-generaal bij het Hof van beroep 
te Gent krachtens artikel 1 van de be
sluitwet van 1 februari 1947; dat eerst 
aanwezend inspecteur Van Assel in het 
proces-verbaal van kwestieuze huiszoe
king uitdrukkelijk vermeldt dat hij daar
toe overging in uitvoering van voormelde 
opdracht; 

Dut aldus dient te worden vermoed dat 
hij overeenkomstig artikel 3 van het ko
ninklijk besluit van 3 april 1929, in ver
vanging van de wettelijke belette hoofd
commissaris is opgetreden; 

Dat het middel, dat overigens niet in
geroepen werd voor de rechter over de 
grond, zulks niet betwist; 

Overwegende der)lalve dat de bedoelde 
opdracht wettelijk uitgevoerd werd en 
dat, door ondermeer de veroordeling van 
aanlegger op l1et vooronderzoek te gron
den, het bestreden arrest de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen niet geschon
den heeft; 

Voor zoveel de voorziening de beslissing 
bedoelt gewezen : 

1° Over de publieke vordering : 
Overwegende dat de substantH\le of 

op straf van nietigheid voorgeschrev{m 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

2° Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat aanlegger geen enkel 

middel inroept; 
Om <lie redenen, verwerpt de voorzie" 

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

17 juni 1957. -:- 2" kamer. ~ Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, H. Huy-
brechts. Gelijlcl7t.iclencle conchtsie, 
H. Paul JVIahaux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 17 juni 1957 

to HOGER BEROEP. - STRAFZA:Jl:EN. 
VONNIS DA'l' DE RETIOHTE VEROORDEEL'!;\ 
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BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. 
~ VRIJSPRAAK VAN BE'J'ICH'J'E DOOR DE llEOH
~'ERS IN HOGER BEROEP. - 0NWETTELIJK
HEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BEROEP VAN BETICHTE ALLEEN. - VERZWA
RING VAN DE VEROORDELING TOT DE KOS'I'EN 
VAN EERSTE AANLEG. - 0NWE'ri'ELIJKHEID. 

3o HOGER BEROEP. - STBAFZA'KEN. -
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN. 
- REOH'l'ER IN HOGER BEROEP ZONDER MACHT 
OM DE BETIOH'l'E EN DE BURGERLIJI( VERANT
WOORDELI.TKE PARTIJ 'I'E ON'l'LASTEN VAN me 
VEHOORDELING TOT SCHADEVERGOEDING. 

1° Op het enkel beroep van de burgerlijlce 
partij tegen een 1Jonni.s dat beUahte vm·
oordeelt, mag de 1·eahte1· in beroep 
deze n·iet ontlasten van de veroordelin
gen ten zijnen laste 1titgesprolcen op de 
p1tblielce vorde1·ing (1). (Wetboek van 
strafv., art. 202; wet van 1 mei 1849, 
art. 7.) 

2° Op zijn enkel beroep, mag de beUahte 
niet veroordeeld wm·den tot al de kos
ten van de p1tblielce 1J01"dering in eerste 
aanle,q, wanneer het vonnis a quo hem 
slechts veroordeelde tot een deel van 
die lcosten (2). (Wetbdek van strafvor
dering, art. 202; wet van 1 mei 1849, 
art. 7.) 

3° Op het enlcel beroep van de bu1·gerlijlce 
partij, mag de 1·eahter in beroep, noah 
geheel noah ten dele, de betiahte en de 
burgerUjk verantwoordeUjlce pa1·tij ont
lasten van de veroordelina tot sahade
veraoed·ing door de eerste reahter ten 
bate van de burgerlijlce partij uUge
sprolcen (3). (Wetboek van strafvorde
ring, art. 202; wet van 1 mei 1849, ar
tikel 7.) 

(PRO.Gti'REUR DES KONINGS 'l'E BRUGGE EN BARON 
DE WYKERSLOO'l'H DE ROOYES'J'EYN, T. !'A
REIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 januari 1957 in hoger bero~p 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge;. 

I. Nopens de voorziening van de pro
cureur des konings te Brugge : 

Overwegende dat ue voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing over de pu-

(1) Vergel. verbr., 26 september en 7 novem
ber 1955 (Arr. Ver·br·., 1956, blz. 34 en 176; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 44 en 221): 

(2) Verbr., 20 juli 1951 (Ar·r. Ver·br·., 1951, 
blz. 691; Bull. en PAsrc., 1951, I, 794). Vergel. 

blieke vordering ingesteld tegen Willy 
Parein en Mauritz Parein; 

Over het miudel van ambtswege, afge
leid nit ue schending van artikel 202 van 
het Wetboek van strafvordering gewijzigd 
door artikel 7 van de wet van 1 mei 1849 
doordat het bestreden vonnis ee1;ste ver
weerder vrijspreekt en tweede verweer
der. buiten zaak stelt alhoewel de tegen 
deze partijen ingestelde publieke vorde
ring niet bij de correctionele rechtbanlt 
aanhangig was gemaakt : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat eerste verweerder 
voor de politierechtbank te Brugge straf
rechtelijk vervolgd wer(! wegens twee 
inbreuken op de Wegcoue en tweede ver
weerder als burgerlijk verantwoordelijk 
voor de eerste, samen met de Wykerslooth 
de Rooyesteyn, dewelke, vervolgd wegens 
een inbreuk op gezegde Wegcode, zich 
tegen beide verweerders burgerlijke partij' 
stelde; 

Overwegende dat de politierechter bij 
v:onnis van G november 195G beticllte Pa
rein tot twee geldboeten van 10 frank en 
betichte de Wykerslooth de Rooyesteyn 
tot een geldboete van 10 frank veroordeel
de, de kosten van het strafgeding te hun
nen laste legde en tweede verweerder bur
gerlijk verantwoordelijk verklaarde voor 
de eerste; 

Overwegende dut de Wykerslooth de 
Rooyesteyn, in zijn dubbele hoedanigheid 
van betichte en burgerlijke partij, op· 
12 november 195G boger beroep tegen ge-. 
zegd vonnis aantekende ; 

Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brugge, uitspraak doende 
over bet hoger beroep uitsluitend door 
genoemde persoon in zijn hoedanigheid 
van betichte en burgerlijke partij inge
steld, eerste verweerder wegens de hem 
telastgelegde inbreuken vrijgesproken 
heeft en tweede verweerder buiten zaak 
heeft gesteld; · · 

Overwegende dat, bij gemis aan hog11r 
beroep van het openbaar ministerie en v:an 
verweerders, de correctionele rechtbank 
niet gelast was te oordelen over de pu
blieke vordering door het openbaar minis
terie ingesteld tegen eerste verweerde1· 
als betichte en tegen tweede verweeruer 
als burgerlijk verantwoordelijk voor de 
eerste; dat het deel van het beroepen von-· 
nis uitspraak doende over gezegde vorde
ring kracht van gewijsde had verkregen 
en het bestreden vonnis clerhalve de in 

verbr., 7 november 1955 (A,·r. Fe,·br-., 1956, 
blz. 176; Hull. en PAsrc., 1956, I, 221). 

(3) Verbr., 19 november 1956 en 7 januari 
1957 (Ar-r. F er·br·., 1957, blz. 308; Bull. en 
PASIC., 1957, I, 293 eu 501). 
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~het middel aangeduide wetsbepalingen 
_geschonden l1eeft; 

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

II. Nopens de voorziening van de Wy
.kerslooth cle Rooyesteyn : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
·dering tegen hem ingesteld : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de. schending van artikel 202 van 
het Wetboek van strafvordering, gewij
zigd door artikel 7 van de wet van 1 mei 
1849-, doordat het bestreden vonnis aan
legger tot de kostE)n van beide gedingen 
veroordeelt : 

Overwegende clat aanlegger en eerste 
·verweerder door de eerste rechter, bij 
vonnis van 6 november 1956, beiclen tot de 
.kosten van het gelling, veroordeeld wer
-den; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brugge, uitspraak doende 
-~wer het uitsluitend door aanlegger inge-
1lteld hoger beroep, laa tstgenoemde tot 
•de kosten van beide gedingen veroordeeld 
heeft; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
·het niet vermocht; op het enig beroep, van 
.aanlegger, al de jn eerste aanleg, gevallen 
kosten te zijne laste te leggen, dusdoende 

.. zijn toestand · verergerencl; dat, door er 
.anders over te beslissen, het de in het 
.middel aangehaalde wetsbepalingen ge
A:lchonden heeft ; 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen cle beslissing over de burgerlijke 
·vordering van aanlegger gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
:schending van artikel 202 van het Wet
hoek van strafvordering, gewijzigd door 
. .ai·tikel 7 van de wet van 1 mei 1849, door
.(lat het bestreden vonnis, op het enkel 
beroep van aanlegger namelijk in zijn 

. hoedanigheid van burgerlijke partij, de 
betichte en de burgerlijk verantwoorde
lijke partij niet mocht ontlasten van de 
.burgerlijke veroordelingen die tegen hen 
·door de eerste rechter waren uitgesproken 
_geweest : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep uitspraak doende over het uit
·sluitend door de burgerlijke partij inge
·.steld hoger bei·oep, niet vermocht zich 
•Onbevoegtl te verklaren om kennis te ne-

men van haar vordering en verweerders 
te ontslagen van de tegen hen door de 
eerste rechter uitgesproken burgerlijke 
veroordelingen tot het betalen van sella
devergoeding; dat hij derhalve de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen ge
schonden heeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het de 
Wykerslooth de Rooyesteyn veroordeeld 
heeft op strafgebied wegens inbreuk op 
artikelllO van het koninklijk besluit van 
8 april 1954; zegt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; zegt dat er geen aanleiding be
staat tot verzending in zover de verbroken 
beslissing uitspraak gedaan heeft over de 
publieke vordering ingesteld tegen ver
weerders Willy en Mauritz Parein; ver
zendt de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk, ze
telende in boger beroep ; veroordeelt ver
weerders tot de kosten van de voorziening 
ingesteld door de procureur cles konings 
te Brugge en tot de drie vim·de der an
dere kosten en aanlegger de Wykerslooth 
de H.ooyesteyn tot het overige vierde der 
kosten. 

17 juni 1957. - 26 kamer. ~ Voorzittm·, 
H. Vandermersch raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm:slaggever, H. Delahaye. 
- Gelijkl·nidende concl~tsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 juni 1957 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN) . 
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAMEN
LOOP VAN TWEE ONDERSCHEIDENE FOU'l'EN. 
- SLACHTOFFER DAT EEN VAN DE '!'WEE FOU
'l'EN BEGAAN HEEFT. - DADER VAN DE ANDERE 
FOUT SLECHTS VERPLICHT '1'0'1' GEDEELTELIJKE 
VERGOEDING DER SCHADE. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- 0NVRIJWILLIGE DODING. ~ TE WIJTEN 
AAN EEN FOU'l' VAN BE'l'ICHTE EN AAN EEN FOUT 
VAN HET SLACHTOFFER. - JVlOEDER EN BROE
DER VAN HET SLACH'l'OFFER DIE ZICH BUR
GERLIJKE PAR'l'IJ AANS'l'ELLEN HOOFDENS EEN 
PERSOONLIJKE SCHADE. - VEROORDELING 
VAN DE BE'l'ICHTE TO'l' DE IN'l'EGRALE VERGOE
DING VAN DEZE SCHADE. - GEEN VASTSTEL
LING NOPENS DE NALATENSCHAP VAN HET 
SLACH'l'O~'FER. - 0NWET'lELIJKHEID. 

3° VERBREKING. - RECHTSPLEGING. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PART'lJ VER
W~:I!:RS'l'ER. - GEHUWDE VROUW DOOR HAAR 
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ECHTGENOO'l' NIET GEMACHTIGD OM IN REOHTE 
OP TE 'l'REDEN. - MACHTIGING DOOR RET 

HOF. 

1° Wanneer de schade. veroorzaalct we1·d 
door de samenloop van twee fouten is 
de dader van een dezer fou.ten niet ge
houden deze schade inte,qraal te herstel
len indien de andere tout door het 
slachtofjer begaan werd (1). (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1382.) 

2° Is onwettelijlc het an·est dat, na vast
gesteld te hebben ddt een onv'l'ijwillige 
doding veroorzaalct werd tegelijlcertijd 
door een to·ut van betiohte en een on
voorziohtigheid van het slachtofjer, de 
betichte veroo1·deelt, on~ aan de moeder 
en de brooder· van de overledene, bur
gm·lijlce partijen, de integrale veruoe
ding van een personele SChade door hen 
ondm·gaan, te betalen, zonder te onder
zoelcen of deze reohthebbenden ondm· 
algemene titel van het slachtofjer zijn 
ertenis hebben verworpen of de sohei
ding der erfboedels hebben aange
vraa,qd (2). 

3° Wanneer de burgerlijlce partij tegen 
wie de voorziening is gerioht een ge
huwde vrou·w is wellce niet do01· haaT 
echtgenoot gemaohtigd werd om in 
rechte op te treden, ve1·leent het hof 
haar de machtiging om. in reohte op te 
treden {3). 

(MAES, 'l'. PORIAU EN LECLEHCQ) (4). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

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

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

II. In zover de voorziening gericht is 

(1) Verbr., 2 april 1936 (Bull. en PAsrc., 1936, 
I, 209). Verge!. verbr., 10 october 1949 en 
15 mei 1950 (An·. T'e,-b,·., 1950, biz. 59 en 577; 
Bull. en PAsrc., 1950, I, 64 en 645) ; 11 april 
1956 (Arr. T'e•·b1·., 1956, biz. 656; Bttll. en 
PAsrc., 1956, I, 839) en 28 jannari 1957 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 620). 

(2) Verbr., 21 augustus 1941 (A,., .. T'erb1·., 
1941, biz. 186; Bull. en PAsrc., 1941, I, 322) en 
27 december 1949 (A1·r. T' e1'b1·., 1950, biz. 253; 
Bull. en PASIC., 1950, I, 274); verbr. Fr., 9 de-

tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorderingen gewezen : 

1° Ten opzichte van verweerder : 

Overwegende dat aanlegger geen enkef 
mid del inroept; 

2° Ten opzichte van verweerster : 
Over het eerste mi<ldel, afgeleid uit de

schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest ten· 
laste van aanlegger de gehele vergoeding: 
van het door Raphael De Smet geledeU> 
nadeel legt en hem wegens dit pu_,.ut _ver
oordeelt tot het betalen aan de burger-
lijke partij Poriau, handelend in hoeda-; ' 
nigheid van voogdes van gezegde Raphael 
De Smet, van een som van 40.000 frank, 
dan wanneer het arrest beslist dat ·de· 
verantwoordelijkheid voor het overgeko-
men ongeval voor drie vierde ten laste. 
van de slachtoffers van dit ongeval, te 
weten Juliaan en Raphael Pe Smet, dient: 
gelegd : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
aan de ene zijde, na de fouten respectief· 
door aanlegger en de slachtoffers begaan 
te hebben omschreven, de drie vierde van 
de aansprakelijkheid vodr het ongeval ten 
laste van de slachtoffers, waaronder Ra
phael De Smet, legt, en, aan de andere· 
zijde de schade door dit kind geleden 
hoofdens pijn, smart en defigura tie OP" 
40.000 frank raamt en aanlegger veroor
deelt om aan verweerster Poriau, hande
lende als moeder-voogdes van genoemd 
kind, de aldus geraamde schade volledig: 
te betalen; 

Overwegende dat degene die de schade 
heeft veroorzaakt niet gehouden is ze in
tegraal te herstellen wanneer het nadeel 
eveneens veroorzaakt werd door de fout: 
van het slach toffer; 

Dat het bestreden arrest derlmlve niet 
zonder strijdigheid aanlegger kan veroor
delen om aan het slachtoffer het volledig 
herstel van de gevorderde schade te be-
talen: 

Dat het middel gegrond is; 
Over het tweede middel, afgeleid uit: 

cember 1954 (Dall., 1955, blz. 221) en 27 novem-
ber 1956 (ibid., 195(, I, 373). 

(3) Verbr., 29 september 1932 (Bull. en 
PAsrc., 1!J32, I, 255); 12 september 1940 (ibid., 
1940, I, 215); 8 april 1948, twee arresten (An·_ 
T' e1'b1·., 191-8, biz. 208; Bull. en PASIC., 1948, 
I, 233) en 12 december 1950 (An·. T' e•·br., 1951," 
blz. 176; Bull. en PAsrc., 1951, I, 222). Raadpl. 
oak verbr., 16 maart 1D29 (Bull. en PAsrc., 
1929, I, 132) en 5 jnni 1956 (A1~·. T' e1·ln·., 1956F 
blz. 836; Bull. en PASIC., 1956, I, 1071). 

(4) Verweerder Leclercq is de tweede echtge
noot van verweerster Porian. 
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de, schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 718, 724, 731, 748, 751, 774, 778, 
784, 1300, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden arrest 
aanlegger veroordeelt tot het lJetalen aan 
tweede verweerster, handelende in per
soonlijke naam, ener som van 100.000 fr. 
tot vergoeding van het zedelijk nadeel 
,dat zij door het overlijden van haar zo!:m 
.Julien De Smet geleden heeft, en aan ge
zegde tweede verweerster, handelende in 
hoedanigheid van voogdes van haar min
derjarige zoon, Raphael De Smet, een som 
van 25.000 frank toekent ter vergoeding 
van het zedelijk nadeel door deze geleden 
ten gevolge van het overlijden van zijn 
broeder, en er zich toe beperkt te onder
lijnen dat, niettegenstaande hun hoeda
nigheid van erfgenamen van Julien De 
Smet, de burgerlijke partijen het recht 
hebben de gehele vergoeding van hun na
deel te vorderen, om reden dat hun eis 
op een persoonlijke titel gesteund is, dan 
wanneer het ongeval, naar luid van het 
llestreden arrest, gedeeltelijk toe te schrij
ven zijnde aan de slachtoffers, wa:u·o_mler 
~Julien De Smet, de schuldvorderingen 
welke de benadeelde personen, zelfs ten 
persoonlijke titel, het recht hadden tegen 
aanlegger te doen gelden tot een zodanig 
bedrag vervalle,n waren, door vermenging 
met de verbintenissen welke zij in de na
latenschap van Julien De Smet vonden, 
het bestreden arrest in elk geval het punt 
-onzeker latend of er rekening gehouden 
werd met de weerslag van het overgaan 
van cle nalatenschap van Julien De Smet 
op de schuldvorderingen van zijn erfge
namen ten opzichte van aanlegger : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
alhoewel het aanneemt clat de slachtoffers 
van het ongeval de drie vierde van de 
.aansprakelijkheid hoeven te dragen, en 
aanlegger derhalve slechts een vierde, be
slist dat verweerster Poriau, handelende 
,enerzijds in eigen naam als moeder van 
het overleden slachtoffer Julien De Smet 
en anderzijds in hoedanigheid van moe
·der-voogdes van haar minderjarig kind, 
Raphael De Smet, broeder van het gezegd 
'Slachtoffer, recht heeft op het geheel der 
morele schade en niet op een vierde, om
·dat de moeder en cle broeder van de over
leclene ter zake niet handelen in hun hoe
-danigheicl van erfgenamen maar hun eis 
steunen op een persoonlijke titel; 

·overwegende clat de moeder en de broe
,der van het slachtoffer, welke ook de hoe
danigheid weze W>J.arin ,zij in rechten op
treden, rechthebbenden onder algemene 
titel zijn; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
niet onderzoekt of gezegde rechthebben
-flen cle erfenis van de overledene hebben 
verworpen of de afscheicling van hun boe
<del van deze van de overleclene hebben 

aangevraagd; dat, bij ontstentenis van 
zodanige aanduiding, het hof in de onmo
gelijkheid verkeert de wettelijkheid van 
de beslissing na te gaan; 

Dat het mid del gegrond is ; 
Om clie redenen, machtigt verweerster 

Germaine Poriau, echtgenote Gerard Le
clercq om in rechte op te treden, ver
breekt het bestreden arrest in zover het 

· aanlegger veroordeelt om te betalen aan 
verweerster, hanclelencle 1° in hoedanig
heicl van voogdes van Raphael De Smet,_ 
de volledige som van 40.000 frank; 2° in 
eigen naam, de volledige som van 
100.000 frank; 3° in hoedanigheill van 
voogdes van Raphael De Smet, de voile-: 
clige som van 25.000 frank, alsmede tot 
de kosten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; zegt dat melding van_ onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verzendt de aldus beperkt~ .zaak 
naar het Hof van beroep te Brnssel; ver
oordeelt aanlegger tot de helft der kosten 
en verweerster tot de weclerhelft. 

17 juni 1957. - 26 kamer. - TToorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever·, H. Delahaye. 
- Gelijkl1~idenfle conclus·ie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal._ Pleiter, 
H. Simont. 

2° KAMER. - 17 juni 1957 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
TERMIJN. - S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE 
VORDERING. - GEEN BETWISTING NOPENS DE 
BEVOEGDHEID. - SCHADE DIE ONDERSCHEI
DENE BES'l'ANDDELEN OMVAT. - ARREST IJA'l' 
ALLEEN OVER ZEKERE DEZER BESTANDDELEN 
DE~'INI'l'IEF BESLIST. - VOORZIENING v66R 
HET DEFINITIE~' ARREST. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

Is n·iet ontvankelijlc voor het flefinitief 
arrest, fle voorziening ingestelfl tegen 
een arrest flat, zoncler uitsv·raak te heb
ben gedaan over een geschil nopens fle 
bevoegflhe·ifl, slechts besl-ist over· zekere 
bestanflflelen ·van fle schafle ingeroepen 
floor fle b1wgerlijke vartij, en, voor· het 
overige, een onflerzoe ksm-aatr·egel lle
veelt (1). (Wet b. van strafv., art. 416.) 

(DE MAEYER, '1'. VAN ROYEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het besireden 

(1) Verbr., 2 september 1955 (Bull. en PASIC., 
1955, I, 1281). 
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.arrest, op 21 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

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

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest, na in feite 
vastgesteld te hebben dat het kwestieus 
verkeersongeval te wijten was aan het 
feit dat de genaamde Van Belle « hevig 
geremd had )), eiser veroordeeld heeft tot 
een geldboete onder de betichting van aan 
·de Jmrgerlijke parti.i Van Royen onvrij
willig slagen en verwondingen te hebben 
veroorzaakt, om reclen dat eiser een on
voorzichtigheicl had begaan door aan 
voormeltle Van Belle, cUe een remproef 
verrichtte, het bevel te geven een snel
heid van 40 km per uur te ontwikkelen en 
vervolgens te remmen, zonder acht · te 
slaan op de motorrijcler die op een dertig
tal meter achterkwam en die hij niet 
eens had opgemerkt, zonder echter de be
sluiten van eiser te beantwoorclen, in zo
ver zij staancle hielden clat eiser enkel be
vel . had gegeven normaal te remmen, en 
dat,. dus, zelfs had Van Belle plots ge
remcl, dit alleszins niet het bevel van 
eis.er, was, clan wanneer om wettelijk ge
motiveercl te zijn de rechterlijke beslis
singen op al de door de partijen in tegel
matig neergelegde besluiten ingeroepen 
micldelen moeten antwoorclen, dan wan
neer minstens nit de bewoordingen van 
het bestreden arrest onmogelijk kan uit
gemaakt worden of de rechters over de 
grond in feite hebben willen beslissen dat 
eiser aan Van Belle bevel· had gegeven 
« normaal 11 dan wel « plots 11 te remmen, 
clan wel ook of zij in rechte hebben willen 
beslissen dat eiser op strafgebied aan
sprakelijk was voor een ongepaste uitvoe
ring van het door hem gegeven bevel, dan 
wanneer deze onduidelijkheid in de moti
vering. met het gebrek aan de door arti
kel 97 geeiste motivering gelijk staat : 

Overwegentle clat aanlegger in conclusies 
v66r de r'echter over de grond had voor
gehouden dat hij aan de autobestuurder 
Van Belle enkel bevel gegeven had nor
maul te remmen, derwijze clat, indien 
laatstgenoemde te brusk zou hebben ge
remd, zulks niet in uitvoering van het ge
geven bevel geschiedde; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
enerzijds, verklaart dat de autobestuur
der Van Belle hevig geremd heeft en an
derzijcls overweegt, met verwijzing naar 
het advies van de aangestelde deskundige, 
« dat het moeilijk aan te nemen is dat 
Van Belle, rijdende aan 40 km 11er uur, 
matig zou geremd hebben, waar het rem
men toch werd uitgcvoerd in het bijzijn 
van cle politic om ann deze aan te tonen 
dat de. rennnen van zijn wagen goed werk-

ten ... 11, vnststelt clnt de autobestuurder 
« iil werkelijkheicl niets anders deed dan 
gehoor te geven nan de bevelen van de 
politieagent die hem oplegde een snelheid 
van 40 km per uur te ontwikkelen en ver
volgens te remmen 11, en beslist dat de 
nutobestuurder Van Belle << zich heeft ge
clragen naar de bevelen van de bevoegde 
agent 11; dat het uldus duidelijk zowel de 
wijze waarop geremd werd als die waar
op bevolen werd te remmen bedoelt en 
passend nnnleggers conclusies beant-
woordt; · 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende tlat de substantiele of 
op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en clat lie 
l1eslissing overeenkomstig de wet is; 

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

Overwegende dnt nanlegger veroordeeld 
werd tot betaling van 1 o een som van 
5.388 frank met de vergoedende en gerech
telijke interesten wegens materiele sella
de; 2° van een provisionele som van 
20.000 frank wegens werkonbekwanmheid 
en morele schade, de beslissing over het 
uiteindelijk bedrag verdaagd zijnde tot 
na uitvoering der bevolen onderzoeks
muatregelen; dat de voorziening beperkt 
is tot het deel van de beslissing waarbij 
de som van 5.388 frank aan verweerder 
wordt toegekencl; 

Overwegende dat het door een misdrijf 
aan een slachtoffer berokkend nadeel een
zelfde schade uitmaakt; 

Overwegende dat het arrest, waar het 
ileslist over een deel der materiele schade 
en onderzoeksmantregelen beveelt no
pens de werkonbekwnnmheid en de mo
rele schade, geen einde aan de betwisting 
gesteld he eft; 

Overwegende dat geen betwisting over 
de bevoegclheicl nan de rechter over de 
grond overgelegd werd; 

Dat de voorziening, derhalve bij toepas
sing van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering niet ontvankelijk is; 

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

17 juni 1957. - 26 kamer. ~ Voo1·zitter, 
H. V~ndermersch, raadsheer waurnemend 
Yoorz1tter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijlclttidende conclnsie, H. Paul Ma
hnux, nclvocaat-generaal. Pleiter, 
H. Struye. 

2" KAMER. - 17 juni 1957 

l" VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUI'fENVER-
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VOLGINGS'l'ELLING. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PAR'l'IJ ALLEEN. - UITGE
STBEKTHEID. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - AHBES'l' VAN BUITENVEB.VOL
GINGSTELLING. - VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ ALLEEN. - MIDDEL ALLEEN 
TEGEN DE BESLISSING VAN BUI'l'ENVERVOLGING
STELLING GEBIOHT. - ]\{IDDEL NIE'l' ONTVAN
KELI.JlL 

1 o De b-u,·gerUjke pn·rtij ·is sleohts ont
vnnlcelij lc om zich te voOTZien tegen een 
ctTrest vnn buitenvervol.qingstelling ten 
opziohte vnn de besohilciC'ingen van het 
nrrest rlie hww1' tot sclwdevergoeding, 
tot dO lcosten vMt de pu.blielce ·vorde1·iny 
en die vnn de bltryerli:ilce vo1·dering ver
oordelen (l). 

2° De bltT(Jerl'ijlce 1Jwrtij, die een voorzie
ning instelt teuen een a-rrest vwn buiten
vervolgingstelliny dM hww1· tot schade
vergoeding als-mede ·tot de lcosten ver
oordeelt, is niet ontvanlcelijlc o·m t.en 
bwte van haar voorziening een middel 
in te roepen dat alleen yedoht is tegen 
de besliss·ing 1JWn bu-itenvervolyin,f}stel
liny op de p-ublielce vo·rde1·in,q (2). 

, (RAMON, T. VANDECASTEELE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de burgerlijke partij 
zich slechts kan voorzien tegen een ar
rest van buitenvervolgingstelling ten op
zichte van de beschikkingen van het ar
rest die haar tot schadevergoeding ver
oordelen ten bate van de betichte alsmede 
tot de kosten van de openbare vordering 
en tot deze van de burgerlijke vordering; 

Overwegende dat aanlegster ten op
zichte van evengenoemde beschikkingen 
geen middel doet gelden; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15 en 16, meer be
paald b, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 houdende het Algemeen Re
glement op het wegverkeer, 4 en 5 van de 
wet van 17 april 1878, lwudende de voor
afgaande titel van het Wetboek van strP,f
vordering, 418 en 419 van het Strafwet-

(1) Verbr., 17 november 1954 (A>'I', Fe>·b?'., 
1955, biz. 176; Bull. en PAsrc., 1955, I, 240) en 
16 april 1956 (A1-r. Verb'!'., 1956, biz. 673; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 860). 

· (2) Verbr., 17 november 1954 (A>'?', Ve>·b,·., 
1955, biz. 176; Bull. en PAsrc., 1955, I, 2•.t0). 

boek, en 97 van de Grondwet, doordat de 
bestreden beslissing aanneemt dat de weg
gebruiker die over de voorrang van rechts 
beschikte die voorrang verliest omdat de 
weg die hij volgde was voorzien van het 
teken nr 1, n, zomler vast te stellen dat 
de weggebruiker, die volgens artikel 15 
een secundaire weg volgde, een weg volg
de die voorzien was van het teken nr 2, 
en, derha]ve ten onrechte beslist dat er 
tot vervolging van deze laatste geen aan
leiding be'stond, alhoewel het feit, voor· 
verweerder, van zonder enige -aanwijzing 
de principUlle voorrang die hij verschul
digd was te miskennen een fout uit
maakte welke in het kader van een on
vrijwillige doding moest in aanmerking 
komen: · 

Overwegende dat het middel enkel de 
openbare vordering betreft, en, derhalve, 
niet ontvankelijk is; 

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

17 .iuni 1957. - 2• kamer. ~ Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaurteve·r, H. Delahaye. 
- Gelijlclnidende conclnsie, H. Paul Ma
haux, aclvocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 17 juni 1957 

VERKEER.- WEGCODE, ARTIKEL 26, 1o.
SNELHEID. - SNELHEID DIE 'l'OELAAT TE 
STOPPEN VOOB. EEN VOORZIENBARE HINDERNIS. 
- HINDERNIS UITGEMAAKT DOOR EEN WIEL
RIJDER DIE 's NACH'l'S OP DE RIJWEG RIJD'l'. 
- VooRZIENBAARHEID. · 

Opdat een wiel·rijde1· d·ie 's naohts op een 
rijweg -rijdt; een voo-rzienbw1·e MniJ.,i~r'/JA.s 
zo~~ ttitrnalcen in de zin van a#ikeli·~iJ,• 
1, vnn de 1-Vegcode, is het n·iet vereist 
dat zi.in voe-rt·uiy 'Van achte1· voorzien 
zou zi.in van een 1·ood licht,· het volstaat 
dwt het zichtbaw1· ot voo1·zienbaa-r weze 
wertens een wnde1·e omstandi,rJheid, na
melijlc u-it oo·rzaalc van de p·ublielce ver-
lichtiny. (Impliciete oplossing.) · 

(SCHEIRLINCK, '1'. HAEGEMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 14 februari 1£57 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

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

Over het eerste' en het tweede middel, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
:rJ.e artikelen 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de bewijskracht van het 
iittingsblad van de tweede kamer der 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde dd. 19 juni 1956 houdende de ver
klaring van eiser en de getuigenis van 
getuige Goysman, van de artikelen 418, 
420, van het Strafwetboek, 26, 1, alinea 2, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1951 op het wegenverkeer, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
eiser in een geldboete verwezen heeft uit 
hoofde vah de samengevoegde betichtin
-gen van overtreding van de artikelen 418, 
'420 van het Strafwetboek en 26, 1, ali
nea 2, van de Wegcode, en deze veroor
cleling gestaafcl heeft op het feit clat het 
niet « bewezen was dat het licht van het 
rijwiel van het slachtoffer, dat door het 
autovoertuig van eiser aangereclen werd, 
bp het ogenblik van de aanrijcling niet 
·zou gebrancl hebben >>, en zi'jn beslissing 
dienaangaande gegrond heeft op de ver
klaringen van cc lJeklaagde, Goysman en 
van de twee andere werklieden die van 
achter in de camionnette zaten >>, die vol
_gens het arrest cc niet konden zeggen of 
het licht van het rijwiel brandde )), dan 
wanneer nit het zittingsblad van 19 juni 
1956 (stnk 17 van het dossier) blijkt d!J.t 
de getuigen Hotte en Schockaer.t werkelijk 
verklaard hebben dat zij niet konden zeg
gen of het licht van het rijwiel brandcle, 
doch dat en beklaagde en de getuige Goys
man, integendeel, uihlrnkkelijk verklaarcl 
haclden dat zij cc geen licht (of lichten) 
gezien hadden )), dan wanneer het bestre
den arrest van gezegde verklaring en ge
tuigenis een interpretatie gegeven heeft 
die met de gebrnikelijke en normale bete
kenis cler gebrnikte bewoordingen onver
enigbaar is, dan wanneer -minstens het 
bestreden arrest onzeker gelaten h.eeft of 
de rechters over de grond geen acht ge
gevell!::hebben op de door beklaagde en 
getnige·· G'oysman op de openbare terecht
zitting van 19 juni 1956 afgelegde verkla
ringen en zich gesteund hebben ·op door 
de belanghebbencle vroeger tijclens het 
voorafgaandelijk onderzoek afgelegde ver
klaringen, dan wel of zij de op de voor
melde terechtzitting afgelegde verklarin
gen becloelcl hebben, clan wanneer cleze 
onclniclelijkheid in de motivering het 
hof van cassatie niet toelaat zijn contro-
1erecht over de bestreclen beslissing nit 
te oefenen en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Gronclwet vereiste moti
vering gelijkstaat; het tweede, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 418, 
420 van het Strafwetboek, 26, 1, alinea 2, 
van het koi1inklijk besluit van 8 april 
1954 op het wegenyerkeer, 97 van de 

Grondwet, van de rechtsregels over de 
bewijslevering en van de rechten der ver
decliging, cloorclat het bestreden arrest 
eiser op strafgebied veroorcleeld heeft we
gens de onvoorzichtigheid die hij zou be
gaan hebben door, als bestnurder van een 
motorvoertuig, niet in alle omstandighe
den voor een hinclernis die kon voorzien 
worden te kunnen stoppen, om reden clat 
het niet bewezen was dat op het ogenblik 
der aanrijding het achte1•licht van het rij
wiel clat eiser aangereden had niet brand
de en dat bijgevolg dit rijwiel een hinder
nis was die door eiser kon voorzien wor
den, dan wanneer, om eiser plichtig te 
Yerklaren, het bestreden arrest had moe
ten vaststellen dat het bewezen was clat 
het achterlicht van het rijwiel brandde, 
en clat dientengevolge, het rijwiel een 
voorzienbare hindernis uitmaakte, dan 
wanneer minstens het arrest onzeker ge
laten heeft of de rechters over de grond 
in feite hebben willen beslissen ofwel dat 
het achterlicht brandcle ofwel 'dat zelfs 
onverlicht het rijwiel een hindernis was 
die door eiser kon voorzien worden, dan 
wel of zij in rechte hebben willen beslis
sen dat het feit dat eiser niet kon bewij
zen dat het rijwiel onverlicht was en dat 
bijgevolg het een onvoorzienbare hinder
nis was volstond om hem aan de weer
houdene betichtingen plichtig te verkla
ren, dan wanneer deze ondnidelijkheid in 
de motivering aan het hof van cassatie 
niet toelaat zijn controlerecht over dg 
bestreden beslissing nit te oefenen en met 
het gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk 
staat : 

Overwegende dat de nitgesproken straf 
wegens de betichtingen A (onvrijwillige 
slagen en verwondingen aan verweerder) 
en B (niet te hebben knnnen stoppen voor 
een hindernis die kon voorzie:b. worden) 
hoofdzakelijk stennt op de bewezen ver
klaarde ;f'eiten van betichting B; 

Overwegende dat de rechter over cle 
grond de nitgesproken veroordeling niet 
alleen rechtvaardigt door er op te wijzen 
dat niets bewijst dat het achterlicht van 
de fiets van het slachtoffer niet zon ge
brand hebben maar voornameliJk door 
vast te stellen cc dat, jnist v66r de viadnc >> 
de aanrijding volgens de termen van het 
arrest gebeurd zijnde, op enkele meters 
van die v}adnc, - cc een zware lamp aan
gebracht.is welke de plaats zeer dnidelijk 
verlicht, - dat beklaagde (hier aanleg
ger) aanvoert met krnislicllten gereden te 
llebben en dat hij niet aantoont door een 
tegenligger verblind te zijn geweest, met 
het gevolg, moest hij aandachtig geweest 
zijn, hij noodzakelijk vanaf een grote af
stand de wielrijder die v66r hem reed 
had moeten zien >>; dat het bovendien er
op wijst dat aanlegger cc de tijd en de 
gelegenheid heeft gehad om de baan op 
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een grote afstand te bezichtigen en de 
mogelijkheid heeft gehad .zich rekenschap 
te geven van het verkeer op de baan, of 
er voor hem geen hindernissen of wegge
bruikers waren en derhalve zijn snelheid 
moest regelen om in staat te zijn ofwel 
om te stoppen ofwel om naar links uit te 
wijken; dat dientengevolge de verdenking 
te zijne laste gelegd bewezen is geble
ven »; 

Overwegende dat deze vaststellingen de 
uitgesproken straf wettelijk rechtvaardi
gen en dat beide middelen, welke slechts 
opkomen tegen overbodige motieven van 
het bestrede:n arrest, bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk zijn; 

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

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

Overwegende dat aanlegger zijn voor
ziening beperkt heeft tot de « principiele 
veroordeling op burgerlijk gebied » en op 
4 mei 1957 verklaard heeft afstand te doen 
van die voorziening; 

Om die redenen, verwerpt cle voorzie
ning in zover zij ingestelcl is tegen de 
beslissing over de publieke vordering; de
creteert de afstand van de voorziening in 
zover zij ingesteld is tegen de beslissing 
over de burgerlijke vordering; veroor
deelt aanleggei· tot de kosten. 

17 juni 1957, - 2" kamer. - foorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Delahaye. 
- GeUjkluidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleite1", 
H. Struye. 

2" KAMER, - 18 juni 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSilELAS'l'ING. - 0VERDRACHT VAN 

EEN IN EEN NI,JVEHHEIDS-, HANDELS, OF LAND
BOUW!lEDRIJ~' GES'l'OKEN AC'l'IVA. - VER
KOOPPRIJS ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFS
IlELAS'l'ING IN DE MA'l'E HIJ DE IlE'l'ALING Ul'l'
MAAK'l' VAN EEN MEERWAARDE OF EEN ACCRES, 
ON'l'S'l'AAN Ul'l' EN GEDURENDE DE EXPLOI'l'A'l'IE. 

(1) Raadpl. verbr., 1 raaart 1955 (A,.,·. 
Ve,-b,·., 1955, biz. 555; Bull. en PA~IC., 1955, I, 
718) en 2() september 1955 (A1·r. T' e1·br., 1956, 
biz. 14; Bull. en PAsrc., 1956, I, 19). 

(2) Raadp.J. v:erbr., 1 maart 11955 (A•·•·. 
Ve1·ln·., 1955, biz. 555; B1!ll. en PAsrc., 1955, I, 
718). 

2° INKOMSTENBELA:.STINGEN. 
BEDlUJFSBELAS'l'ING. - 0YERDRACH1' VAN 

EEN AC'l'IVA IN EEN NIJVERHEIDS-, HANDELS; 0~' 
LANDilOUWilEDRI,JF GESTOKEN ACl'lVA. ~ VER
KOOPPRIJS DIE, JA DAN NICEN, IN FEITE, DE 
BETALING UlT~fAAKT YAN EEN MEER\VAARDE 
ONTS'l'AAN UIT EN GEDURENDE DE EXPLOITATIE. 
- SOEVEREINE YASTSTELLING VAN DE FEITEN
RECH'l'ER. 

So MIDDELEN TOT VERBREKING. -
DIRECTE ilELAS'l'INGEN. - J\IIIDDEL DA'l' EEN 
MOTIEF VAN HE'l' AHREST CHITISEEH'l'. --;-- BE
SLISSING WETTEJ.IJK YERAN'l'WOORD DOOR EEN 
ANDER NIET GECRI'l'ISEERD M01'IEF. - J\II!DDEL 
NIE1' ONTVANICELIJK. 

1 o De 11rijs van tle ov€wdracht van cen 
in eon nijve·rheids-, hantlcls of lnnd
liou .. wbefk·ijf gestolcen acti·va. is, in de 
voo-nvnn·rden voorzien bij a1·tikel 21, pa
ragrnnf 1, vfm tle samengeschalcelde 
wetten op de ·inkomstenbelnstingen, on
derworpen aan de befkijfsbelasting in 
tle mnte hij de lietaling nitmaalct van 
een meerwaa-rde of een aoores 11.-it en 
gedtt-rende de emploitat-ie ontstaan (1) _ 
(Impliciete oplossing.) 

2° Is soeverein de vaststell-ing in feite. 
door fle ,·eohter ten !71'0/Ule, flat de over
d·rachtsprijs van een in een nijverheids-. 
handels of landbouwbedrijf ,qestolcen ac
tivn, de betnling niet ttitmaalct van een 
mee·rwaartle uU en getltwende de em
ploitatie ontstaan (2). 

so Is niet ontvankel-ijk, bij gem·is aan be
lang, het m·iddel tlat een mot-ief van het 
/Jestreden n1··rest o!"itisee-rt, wnnneer de 
besliss·ing wette/.ijlo ve-rantwoo-rtl is door 
een muler niet gecritisee1·d m.otief (S). 

(BELGISCHE S'J'AAT, MINIS1'ER VAN FINANCIEN, 
'f. VERMEERSCH.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1S19 tot 1S22 van het Burger
lijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°, 27; pa
ragrafen 1 en 2bis, en 42, paragraaf 1, van 
de wetten op de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948 en 6 van het be
sluit van de Regent van 16 januari 1948, 

(3) Verbr., 21 juni 1955 (A,·. Ve1·ln·., 1955, 
blz. 860; B"ll. en PASIC., 1955, I, 1140). Raadpl. 
verbr., 24 januari, 5 en 12 april en 3 mei 1957 
(ATr. T' e1·ln·., 1957, blz. 661, 734; B·ull. en 
PAsrc., 1957, I, 603, 959, 990 en 1050). 
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betreffende de nationale crisisbelasting, 
doordat het hof van beroep de betwiste 
aanslag vernietigt, om reden dat 'de in 
1949 door verweerder bij de verkoop van 
zijn houtbewerkingsmachines verwezen
lijkte meerwaarde, uiteraard geen meer
waarde is van een in het bedrijf gesto
ken activa, omdat, de bewuste verkoop 
na de staking van het bedrijf geschiedde, 
daar de handel in doodskisten niet kan 
aangezien worden als de voortzetting van 
het bedrijf van aanneming van timmer
werken, daarenboven de administratie in 
gebreke blijft te bewijzen dat deze op
brengst uit en binst de uitbating van het 
bedrijf verwezenlijkt werd, dan wanneer : 
1° voor de toepassing van artikel 27, pa
ragraaf 1, der samengeschakelde belas
tingwetten, er van geen staking van be
drijf kan 'sprake zijn zo een tak van het 
bedrijf wordt stilgelegd, doch een andere 
tak van hetzelfde bedrijf zonder onder
breking wordt voortgezet, met andere 
woorden zolang de belastingplichtige een 
bij artikel 25, paragraaf 1, 1 o, derzelfde 
wetten belastbare activiteit ontwikkelt; 
2° de administratie niet heeft beweerd 
dat de niet stilgelegde tak van het bedrijf 
de voortzetting was van de andere wel 
stilgelegde tak; dat zulks ter zake zonder 
belang is om de belastbaarheid der verwe
zenlijkte meerwaarden te bepalen; 3° hit 
ue stukken van het dossier blijkt dat er 
in feite slechts een gedeeltelijke veref
fening van het bedrijf plaats had; dan 
wanneer de bewuste meerwaarde tijdens 
de uitbating van het bedrijf verwezenlijkt 
werd en rechtstreeks of onrechtstreeks er 
mede verband houdt : 

Overwegende dat daar verweerder in 
1949 zijn houtbewerkingsmachines had 
verkocht, de administratie de opbrengst 
van de verkoop in de belastbare winst 
van het d~enstjaar heeft begrepen, om de 
reden dat zij overeenkomstig artikel 27, 
paragraaf 1, der samengeschakelde wet
ten, een belastbare meerwaarde uitmaak
te; dat de administratie er op wees dat 
verweerder ten tijde v·an de verkoop zijn 
bedrijf niet gestaakt had, vermits hij, na 
het stilleggen van zijn activiteit van aan
nemer van timmerwerk, zijn handel in 
doodskisten had voortgezet; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist (( uat het beheer in gebreke blijft 
te bewijzen dat deze opbrengst, die zich 
na de staking van het bedrijf veropen
baard heeft, uit en binst de uitbating van 
het bedrijf verwezenlijkt werd; dat dit 
profijt even goed kon voortvloeien uit 
de overdrachtsverrichting zelf, 't is te 
zeggen uit een latere activiteit die vol
komen vreemd is aan de uitbating van het 
bedrijf JJ; 

Overwegende dat deze soevereine beoor
deliug in feite volstaat om het dispositief 

VERBR., 1957. - 56 

van het bestreden arrest te rechtvaardi
gen waar het de aanslag vernietigt; dat 
derhalve, waar het opkomt tegen deze an
dere reden van het arrest << dat de be
wuste verkoop wei degelijk na de staking 
van het bedrijf geschiedde, daar de han
del in doodskisten niet als de voortzet
ting van het bedrijf van onderneming 
van timmerwerk kan aangezien worden JJ, 

het middel zonder belang blijkt en dien-
volgens niet ontvankelijk is; · 

Overwegende dat in zover het middel 
voorhoudt dat de meerwaarde met het 
bedrijf verband hield, het tegen de vast
stelling stuit van het arrest, dat geen be
wijs daarvan door de administratie wordt 
voorgebracht; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

18 juni 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Neveu. -
GeUjlclnidende conolusie, H. F. Dumon, 
auvocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 18 juni 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEJN. 
BEROEP v66R RET HO~' VAN BEROEP. 
RECHT, VOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, OM, 

DOOR ZIJN BESLUITEN, HE'J' VOORWERP VAN 
ZIJN BEROEP TE BEPERKEN. 

2° INKOMSTElNBElLASTINGEN. 
BEROEP V66R RET HOF VAN BEROEP. 
GEMOTIVEERDE INTERPRETATIE VAN DE BE
SLUITEN DIE NIET ONVERENIGBAAR IS MET B ITN 
TERMEN. ~ SOEVEREINE INTERPRETATIE. 

3° REJDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTElN. - RECHTSTREEKSE RELAS
'l'INGEN. - BELAS1'INGPLICHTIGE, DIE, DOOR 
ZIJN CONCLUSIES, EEN BETWISTING UITGESLO
TEN REEFT VAN RET VOORWERP VAN ZIJN BE
RO,E)P l'EGEN EEN BESLISSING VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN. - BETWISTING DIE 
NIET MEER DOOR HET HO~' VAN BEROEP DIEN'J' 
ONDERZOOHT TE WORDEN. 

1o De belastingplichUge, die het hof van 
beroep .in lcennis stezt van een beroep 
tegen de beslissing van de directeur der 
directe belastingen, mag het voorwerp 
van dit beToep in zijn conclusies be
peTlcen (1). 

2° De gemotiveerde inteTpTetatie die dB' 

(1) Verbr., 20 april 1956 (Arr. Verbr., 1956, 
biz. 687; Bull. en PASIC., 1956, 1, 875). 
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feitenrechter geett van de besluiten vo6r 
hem doo1· een belastingplichtige gena
men tot staving van zijn beroep tegen 
de beslissing van de direate1tr der di
reate belastingen, is soeverein wanneer 
ze niet onverenigbaar is met h1tn ter
men (1). (Impliciete oplossing.) 

3° Het hof van beroep dat, beslissende op 
het beroep ingesteld tegen een, beslis
sing van de direate1w de1· dkeate belas
tingen, wetteUjlc vaststelt dat de belas
tingpliahtige, door zijn besluiten voor 
het hof genomen, het ·voo1·we1·p van zijn 
beroep heett beperlct, is niet meer ge
holtden te beslissen over een betwisting 
die ald1ts 1t'itgesloten werd (2). 

(ROMBOU'l'S, •r. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 october 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 25, 35, 61, 66, 74bis· van de samenge
schakelde wetten op de inkomstenbel:;ts
tingen, besluit van de Regent van 15 Ja
nuari 1948, en van de rechten der verde
diging, doordat het bestreden arrest de 
conclusies van eiser niet beantwoord 
heeft in zoverre zij staande hielden : 
a) cc dat ingaande op het herinnering
schrijven van 8 december 1954 de vol
machtdrager van beroeper de zaak met 
de vertegenwoordiger van de inspecteur 
uiteindelijk heeft besproken, maar dat 
deze zelf verzocht de zaak te verschuiven 
omdat hij met dezelfde volmachtdrager 
een andere betwisting beslechtte en on
derzocht en tijdelijk de zaak van beroe
per voor verder onderzoek uitstelde; dat 
hij bevestigde een nieuwe uitnodiging te 
zullen richten met vermelding van be
paalde punten waarover hij inlichtingen 
wenste te bekomen; dat dergelijke nieuwe 
oproeping niet geschiedde )) ; b) dat ten 
andere de administratie reeds op 22 sep
tember 1954 de argumentatie tegemoetko
mende, het belastbaar te betalen gedeelte 
bracht als volgt : cc voor het dienstjaar 
1953 navordering : nihil, en voor het 
dienstjaar 1953 navordering 1952 : 
35.578 frank)); dan wannecr, om wette
lijk gemotiveerd te zijn, de rechterlijke 
beslissingen al de door de partijen, in re-

(1) Verbr., 20 april 1956 (A1·r. Yerbr., 1956, 
blz.• 6'87; Bull. en PAsrc., 1956, I, 875). 

(2) Raadpl. verbr., 6 januari 1956 (Ar1'. 
Ve1•br., 1956, blz. 345; Bull. en PASIC., 1956, 
I, 435). 

gelmatig neergelegde conclusies ingeroe
pen middelen moeten beantwoorden : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest' 
hierop wijst dat het voorwerp van het be
roep door de conclusies werd beperkt tot 
de bezwaren welke het vermeldt en waar
op het antwoord verstrekt; 

Overwegende dat het deel van de door 
het middel bedoelde conclusies, waarop 
het arrest niet zou geantwoord hebben de 
administratieve procedure betrof, welke 
op het indienen van het bezwaarschrift 
heeft gevolgd; 

Dat, daar de directeur de reclamatie af
gewezen had om red en dat aanlegger, op 
zijn verzoek, de nodige inlichtingen tot 
rechtvaardiging van zijn bezwaarschrift 
niet verstrekt had, de aanlegger in de 
conclusies welke bij de voorziening ge
voegd zijn en welke op 20 september 1956 
v66r het hof van beroep neergelegd wer
den, had doen gelden dat het onjuist was 
dat hij aan die uitnodiging geen gevolg 
gegeven had; 

Overwegende dat de bezwaren welke 
het bestreden arrest verklaart door de 
aanlegger te zijn gehandhaafd geweest en 
waarop het antwoordt, alle vreemd zijn 
aan die welke te voren opgeworpen waren 
ten opzichte van de procedure welke het 
bezwaarschrift heeft gevolgd ; 

Overwegende dat het middel niet staan
de houdt dat het arrest de bewijskracht 
van door aanlegger genomen conclusies 
zou geschonden hebben; 

Dat het middel · feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de argumentatie van 
aanlegger, volgens zijn conclusies, er toe 
strekte te bewijzen dat hij sedert 31 cle
cember 1936 nit de handelszaak is ge
gaan; dat de rechter over de grond de 
conclusies beantwoordt door vast te stel
len dat die bewering in strijd is met zijn 
aangiften en een nienwe betwisting uit
maakt welke buiten de bevoegdheid van 
het hof valt; · 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

18 juni 1957. - 2° kamer. - Vom-zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijlcl1tidende conal1tsie, H. F. Dumon, 
advocaat-generaal.- Ple·iters, HH. Struye 
en Van Leynseele. 
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2" KAMER. - 18 juni 1957 

INKOMSTENBEL.A:STINGEN.- AANSLAG 
VAN AMBTSWEGE. - BEWIJZEN DIE MOGEN 
VOORGEBRACHT WORDEN DOOR DE BELASTING
PLICHTIGE.- BEWIJS VAN HET JUIST BEDRAG 
VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN OF BEWIJS 
DAT DE AANSLAG GEGROND WERD OP EEN WIL
LEKEURIG VASTGESTELDE BELASTBARE GROND
SLAG. - UITWERKING VAN IEDER DEZER BE

WIJZEN. 

' TVanneer de belasUngpUohtige van arnbts-
wege aangeslagen woTdt, behoort het 
hem, indien hij een belastbare g1·ond
slag in de plaats ~venst te stellen van 
deze samengesteld door de door de acl-
1ninistratie verrnoede inkornsten, het be
wijs te leve1·en 'i'an het ju.ist bedmg van 
zijn inkomsten,· h-ij heett oolc het 1·eoht 
de vernietiging van de aanslag aan te 
vTagen dOOT het bewijs te leve1·en flat 
de belastbaTe g1·onclslag willelceuTig ge
vestigd 'WeTd (1). 

{NYS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 maart 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Lnik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest op te
genstrijdige motieven gegrond is, daar 
het enerzijds aanneemt dat de adminis
tratie een juiste zetting heeft gedaan, 
vertrekkende van een onnanwkenrige 
winst- en verliesrekening, en anderzijds 
zegt dat de desknndige die door de krijgs
auditenr aangesteld werd, een onjuist 
beeld heeft voorgesteld van de toestand 
van aanlegger, vertrekkende van dezelfde 
winst- en verliesrekening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat, zo de door aanlegger en 
zijn vennoot ondertekende winst- en ver
liesrekening waarop het verslag van de 
door de krijgsanditenr aangestelde des
knndige steunt, menig·vuldige leemten en 
onnanwkeurigheden bevat en niet bewijs
krachtig is, de administratie nochtans de 
door haar gevestigde aanslag wettelijk 
rechtvaardigt door feitelijke vermoedens 
afgeleid nit aan die rekening ontleende 
elementen welke door aanlegger zelf op
gegeven werden, alsook door andere later 
voorgelegde bewijsstnkken, en door en
kele terechtwijzingen van de directeur; 

(1) Verbr., 16 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 895); 2 october 1956 (ibid., 1957, I, 86). 

Dat die beschonwingen van alle tegen
strijaigheid vrij zijn; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 56, alinea 2, der sa
mengeschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, wat aangaat de aan
slagen in de gewone belastingen over het 
dienstjaar 1943, bij navordering van rech
ten over het dienstjaar 1941, doordat het 
bestreden arrest verklaart : « 1 o dat de 
belastingsplichtige, die van ambtswege 
aangeslagen wordt, tot plicht heeft, zo 
hij de aanslaggronden der administratie 
betwist, het bewijs te leveren van het 
jniste bedrag zijner belastbare inkom
sten; en, dat verzoeker dit bewijs niet 
levert >>; << 2° dat, moest men zelfs aan
nemen dat, daar waar de administratie 
de bewijslast der belastbare grondslagen 
op zich heeft genomen, het zou volstaan 
dat de betrokkene belastingplichtige, om 
deze te betwisten, het tegenbewijs levere, 
het hof dan nog vaststelt dat hij in ge
breke blijft znlks te doen; dat hij inder
daad geen rekenplichtige bescheiden voor
legt, wijl hij beweert dat deze hem in 
1942 ontstolen werden »; dat hij tever
geefs dit bewijs tracht te leveren bij mid
del van de vaststellingen van het verslag 
van de deskundige Bollen, aangesteld 
door de krijgsauditenr, die hem hoofdens 
economische collaboratie met de vijand 
vervolgde, of van dit van zijn fiscale 
raadgever; dat inderdaad beide verslagen 
stennen op de gebrekkige winst- en ver
liesafrekening voor het jaar 1940 ... ; dat 
bovendien, wegens het ontbreken van de 
ontstolene rekenplichtige bescheiden, hun 
bevindingen onvermijdelijk op onvolledige 
grondvesten stennen », dan wanneer : 
1° artikel 56, alinea 2, der samengescha
kelde wetten nitdrukkelijk voorschrijft 
dat die bewijslast op de administratie 
rust, wanneer de belastingsplichtige aan
toont dat wettige redenen hem belet heb
ben de bij artikel 55, paragraaf 1, bedoel
de stukken, inlichtingen en antwoorden 
vroeger over te leggen dan hij heeft ge
daan; dat het bestreden arrest het be
staan van zulke redenen in hoofde van 
aanlegger aanneemt, alhoewel deze van 
ambtswege aangeslagen werd; 2° a) het 
hof van beroep van de belastingsplichtige 
het tegenbewijs van de door de adminis
tratie weerhouden basis terecht eist, 
maar dat er ten onrechte beweerd wordt 
dat het voorgebrachte tegenbewijs niet 
voldoet, aangezien geen rekenplichtige be
scheid.en knnnen worden voorgebracht · 
dat juist het ontbreken van die reken~ 
plichtige bescheiden de wettige reden 
heeft uitgemaakt, waarom de bewijslast 
die normaal bij ambtshalve aanslag op d~ 
belastingplichtige rust, terug ten laste van 
de administratie werd gebracht; b) bet 
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tegenbewijs, gesteund op de verslagen der 
deskundigen ten onrechte van de hand 
wordt gewezen om reden dat zij steunen 
op de onvolmaakte winst- en verliesreke
ning, aangezien de betwiste taxatie zelf 
op dezelfde rekening steunt; dat, wan
neer het bewijs op een onvolmaakt gege
ven steunt, het tegenbewijs eveneens op 
dit gegeven mag steunen : 

Overwegende dat het bestreden a'rrest 
vaststelt dat aanlegger, die nagelaten had 
de door de administratie gevraagde in
lichtingen te verstrekken, terecht van 
ambtswege aangeslagen werd, maar· dat 
de administratie nochtans aangenomen 
heeft dat de bewijslast van het bedrag 
van aanleggers belastbare inkomsten op 
haar rustte, omdat aanlegger door wet
tige redenen belet was geweest die inlich
tingen te verstrekken, ten gevolge van een 
diefstal van zijn boekhouding, waarva11 
hij verklaarde slachtoffer te zijn geweest; 

Dat, na erop te hebben gewezen dat de 
administratie clit llewijs niet aileen door 
feitelijke vermoedens, afgeleid uit aan be
doelde winst- en verliesrekening ontleende 
elementen welke door aanlegger zelf opge
geven werden, maar ook door andere la
ter voorgelegde bewijsstukken geleverd 
heeft, het bestreden arrest beslist dat aan
legger in gebreke gebleven is het tegenbe
wijs te leveren; 

Dat het deze beslissing steunt niet ai
leen op de omstandigheid dat << geen re
kenplichtige bescheiden kunnen worden 
voorgebracht ll, maar ook op het feit dat 
de verslagen van de door het militair ge
recht aangestelde deskundige en van de 
fiscale raadgever van aanlegger niet be
wijskrachtig zijn alsook op de ondoel
treffendheid van de opwerpingen die aan
legger tegen het door de administratie ge
raamde winstpercentage heeft doen gel
den; 

Overwegende dat, vermits de rechter 
over de grond soeverein in feite beslist 
heeft dat de winst- en verliesrekening 
niet bewijskrachtig was, en vermits de 
administratie tot vestiging van de aan
slag geenszins - in strijd met de aanvoe
ring van het middel - enkel gesteund 
heeft op dit stuk dat zij als een bewijs
krachtig element zou hebben aangezien, 
het arrest beslissen mocht dat het tegen
bewijs niet door dit stuk geleverd werd; 

Dat het · middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 56, alinea 2, der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, wat aangaat de 
aanslagen in de extra- en speciale belas
ting, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de raming van de belastbare 
inkomsten vastgesteld door de adminis
tratie bij middel van vermoedens, slechts, 

ingeval van aanslag van ambtshalve, door 
het bewijs van het juist bedrag der in 
de speciale belasting belastbare inkom
sten kon weerlegd worden dan wanneer 
ingeval van ambtshalve aanslag de be
lastingsplichtige wel mag bewijzen dat 
de door de administratie ingeroepen ele
menten van aile bewijskracht ontbloot 
zijn en geen vermoedens uitmaken : 

Overwegende dat aanlegger van ambts
wege aangeslagen wercl zowel in de extra
belasting als in de speciale belasting, 
maar dat het middel aileen deze laatste 
belasting bedoelt; 

Overwegende weliswaar dat, wanneer 
'de aanslag van ambtswege gevestigd is, de 
belastingschuldige n'iet aileen de belast
bare grondslag vermag te doen wijzigen 
door het bewijs van het juist bedrag zij
ner inkomsten te leveren, maar ook die 
grondslag nietig vermag te doen verklaren 
door te bewijzen dat hij willekeurig be
paalcl werd; 

Overwegencle echter dat het bestreden 
arrest er zich niet toe beperkt te verkla
ren clat aanlegger het bewijs van het 
juist bedrag van zijn inkomsten niet gele
verd heeft; dat het talrijke grieven on
derzoekt die hij v66r het hof van beroep 
had doen gelden en ze ongegrond ver
klaart; 

Dat het middel niet aanvoert en uit 
het bestreden arrest niet blijkt dat aan
legger nog andere grieven zou hebben doen 
gelden waarbij hij zou beweerd hebben 
dat de belastbare grondslag willekeurig 
bepaald was geweest en waarop het be
streden arrest geen antwoord zou hebben 
verstrekt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 26, paragraaf 2, 4°, 
der samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest verklaart dat delgingen 
naar bepaalde normen dienen berekend en 
niet mogen geschat worden, dan wanneer 
artikel 26, paragraaf 2, 4°, voorschrijft 
dat de afschrijvingen moeten samengaan 
met een waardevermindering welke zich 
gedurende de belastbare tijd werkelijk 
voordeed; dat daaruit voortvloeit dat de 
gebOekte delgingen niet binden zo zij niet 
aan de juiste waardevermindering beant
woorden; dat het feit dat de g·eboekte del
gingen aanvaard werden daar geen af
breuk aan doet; dat tenslotte alle af
schrijvingen noodzakelijkerwij ze op een 
schatting berusten : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de administratie het bedrag· 
van de door aanlegger in de winst- en ver
liesrekeniri.g aangegevene afschrijvingen 
heeft aangenomen, maar dat aanlegger 
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aanvoerde dat dit bedrag diende verhoogd 
met een som door hem naar goeddunken 
op 100.000 frank geschat, het bestreden 
arrest die eis verwerpt door te verklaren 
dat de afschrijvingen naar bepaalde nor
men op welbekende roerende of onroe
rende waarden dienen te worden bere
kend en dat zij niet naar schatting kun
nen bepaald worden; 

Dat het vervolgens nader bepaalt dat, 
zo aanlegger aanspraak maakt op hogere 
afschrijvingen dan die welke hijzelf in 
rekening heeft gebracht, hij ze door posi
tieve en controleerbare elementen dient 
te rechtvaardigen, en dat de loutere be
schouwingen van algemene aard welke hij 
voorui tzet daartoe niet volstaan; 

Dat aldus, ver van het artikel 26, para
graaf 2, 4°, te schenden, dat voorschrijft 
dat de afschrijvingen moeten samengaan 
met een waardevermindering welke zich 
werkelijk heeft voorgedaan, het arrest 
een juiste toepassing ervan heeft gedaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

18 juni 1957. - 26 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Ferslng,qeve1·, H. Huy-
brechts. Gelijklnidende conclnsie, 
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
teTs, HH. J. Sneyers (van de Balie te 
Hasselt) en Van Leynseele. 

16 KAMER. - 20 juni 1957 

1° VERBINTENIS. - MIDDEL HIERUIT GE
NOMEN DAT DE VERBIN'IENIS NIET EEN AL'IER
NATIEVE VERBINTENIS IS MAAR EEN FACUL'l'A
TIEVE VERJ3INTENIS. - l\'IIDDEL DAT NIET VOOR 
DE EERS'l'E MAAL VOOR RET HOF MAG VOORGE
STELD WORDEN. 

2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
WET'l'ELIJKE REGELEN BETREFFENDE DE LAST 
VAN HE'l' BEWIJS VAN EEN VERBIN'l'ENIS. -
REGELEN NIET VAN OPENBARE ORDE. 

1 o M ng niet vooT de eerste maal v66·r het 
hot voorgesteld worden het middel dnt 
nanvoert dat er geen alternatieve ve,·
bintenis bestond, doch een hoofdverbvn
tenis en een verbintenis in facultate so
lutionis (1J. 

2° De wettelijlce regelen bet1·etJende de 
last van het bewijs van een verbintenis 

(1) Nopens het onderscheid tussen de alter
natieve en de zogezegde facultatieve verbin
tenis, raadpl. DE PAGE, bd. III, nrs 277 en 282 
tot 286. 

zijn niet vnn openbare orde (2). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1315.) 

(PAYEUR, T. BURGRAEVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat krachtens 
een huurcontract waarbij aanlegger en 
verweerder partijen waren, aanlegger 
zich ertoe verbond verweerder een ver
goeding te betalen ingeval verweerder 
door het feit van aanlegger gedwongen 
werd het door hem gebruikte gehuurde 
te verlaten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerder verplicht is ge
worden :in 1927 het g·ehuurde te verlaten 
door het feit van aanlegger en dat deze 
derhalve gehouden is tot het betalen van 
de bepaalde vergoeding; 

Overwegende dat het hof, ten aanzien 
van de raming van de verweerder toeko
mende vergoeding, erop wijst dat in arti
kel 6 van het huurcontract verwezen is 
naar een brief, op 10 augustus 1926 door 
verweerder aan aanlegger gezonden ; 

Overwegende dat het hof, een beschou
wing van de eerste rechter overnemend, 
beslist dat « appellant, door aan te nemen 
dat het bedrag der voorgenomen vergoe
ding bepaald zou worden aan de hand 
van een document in zijn bezit, impliciet 
de verbintenis aanging dat document 
over te leggen of de co!)ie aan te nemen 
welke geintimeerde zou vertonen indien 
hij het niet overlegde ll; 

Overwegende dat, daar aanlegger het 
origineel van de brief van 10 augustus 
1926 niet overlegde, het hof een document 
als bewijskrachtig aangezien heeft waar
van verweerder aanvoerde dat het de 
copie van die brief was en dat het op 
grondslag van de vermeldingen van dat 
stuk aanlegger veroordeeld heeft om ver
weerder een vergoeding van 150.000 frank 
te betalen; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
enkel gecritiseercl is in zover het, om de 
vergoeding vast te stellen, steunt op het 
door verweerder overgelegd document en 
de te betalen som bepaalt volgens cle ver
meldingen van dat zelfde document; 

Over het eerste middel, afgeleid uit cle 

(2) Verbr., 30 september 1MB (A•~·. Ve•·b•·., 
1MB, blz. 449; Bull. en PAsrc., 1948, I, 52(\); 
DE PAGE, bd. III, nr 736; PLANIOL en.RIPERT, 
bd. VII, nr 1428. 
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schending van de artikelen 1134 tot 1136, 
1146 tot 1148, 1302 en 1317 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, alsmede 97 van 
de Grondwet, doordat, waar het beslist 
dat appellant (thans aanlegger) impliciet 
de verbintenis aangegaan had het docu
ment dat in zijn bezit was over te leggen 
of de copie aan te nemen welke ge'inti
meerde (-i'erweerder) ervan zou vertonen, 
ingeval hijzelf het document niet over
legde, bet bestreden arrest nagelaten 
heeft acht te slaan op bet door appellant 
ingeroepen middel waardoor betoogd werd 
<< dat bet een toevallige omstandigbeid -
een brand - is die thans concludent in 
de onmogelijkbeid stelt het gevraagd 
origineel over te leggen, wat ieder, zelfs 
allergeringst gebrek aan · vooruitzicbt in 
zijnen hoofde uitsluit ll, dan wanneer 
deze exceptie tot gevolg moest bebben de 
uitsluiting van het recbt van geintimeerde 
als bewijsmiddel een beweerde copie in 
de plaats te stellen van bet origineel; 
dat immers cle verbinte11is van aanlegger 
sloeg op het overleggen van het origineel, 
terwijl de aanneming van een copi!i enkel 
bepaald was in fac~tltate solution·is en bij
gevolg verviel indien de hoofdverbintenis 
door. toeval tenietging; dat in elk geval 
bet toeval aanlegger bevrijdde van elke 
,verplichting die de sanctie opleverde van 
het niet uitvoeren van de verplicbting het 
origineel over te leggen; dat mitsc1ien het 
bestreden arrest de algemene regel mis
kend beeft dat de overmacht de aange
gane verbintenis tenietdoet en de font van 
niet-uitvoering uitsluit, alsmede de boven 
aangebaalde bijzondere regel betreffende 
de gevolgen van de verbintenis, aangegaan 
in famtltate sol~ttionis; dat altbans het 
arrest de regel miskend beeft waardoor 
aan de recbter opgelegd is zijn beslissing 
ten aanzien van iedere eis of exceptie 
met redenen te omkleden : 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat aanlegger v66r de rechter 
over de grond niet betoogd beeft dat de 
verbintenissen betreffende de bewijsleve
ring, welke volgens de eerste rechter nit 
de overeenkomst der partijen ontstaan 
zijn, respectievelijk het karakter hadden 
van een hoofdverbintenis, omtrent de ver
bintenis de brief van 10 augustus 1926 
over te leggen, en het karakter van een 
verbintenis in famtltate sol~ttionis om
trent de verbintenis, bij niet overlegging 
van het origineel van de brief, de door 
verweerder overgelegde copie aan te ne
men; 

Dat hij evenmin betoogd heeft dat, ge
zien de nit een toeval spruitende onmo
gelijkheid het origineel over te leggen, de 
verbintenis met de copie genoegen te ne
men geen gevolg kon hebben; 

Dat dit onderdeel van bet middel nieuw, 
en clerhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende, wat het, tweede onderdeel 
betreft, dat de rechter over de groncl 
geenszins verklaard dat de verbintenis 
voor aanlegger met de door verweercler 
overgelegde copie genoegen te nemen de 
sa:nctie is wegens het niet overleggen van 
bet origineel ; 

Dat hij zich ertoe beperkt in hoofclzaak 
te .zeggen dat partijen, bij niet-overleg
ging van het origineel, aagenomen bebben 
clat van de copie zou worden uitgegaan; 

Dat dit onderdeel van het miclclel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende wat het derde, op schen
ding van artikel 97 Yan de Grondwet ge
steunde onderdeel betreft, dat de rechter 
oyer de grond niet ertoe gehouden is de 
red en op te geve!1 waarom een middel da t 
v66r hem niet opgeworpen is, ongegrond 
zou wezen; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recbt faalt; 

Over bet tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van cle 
Grondwet, 1315 en 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, 
doordat bet bestreden arrest, om verweer
der te macbtigen tot het bewijzen van 
zijn schuldvordering door overlegging van 
een beweerde copie van· een brief waarvan 
de juistlreid door aanlegger ontkend was, 
hierop steunt dat « appellant, door aan te 
nemen dat het bedrag der voorgenomen 
vergoeding bepaald zou worden aan de 
hand van een document in zijn bezit, im
pliciet de verbintenis aanging dat docu
ment over te leggen of de copie aan te 
nemen welke ge'intimeerde zou vertonen 
indien hij het niet overlegde ll, zonder te 
verduidelijken of de aldus omscbreven 
aanneming sloeg op ieder gescbrift dat 
beweerdelijk een copie uitmaakt, of enkel 
op een copie waarvan de echtbeid en de 
juistheid bewezen zouden zijn; dat het 
hof mitsdien een punt in het onzekere 
gelaten heeft dat voor de motivering van 
zijn arrest van het hoogste belang was en 
de op de rechter rustende verplichting 
miskend heeft zijn beslissing passend met 
redenen te omkleden; tweede onderdeel, 
doordat het bestreden arrest; ten aanzien 
van de betwisting van de waarachtigheid 
van de copie door verweerder overgelegd 
als bewijs van de verbintenis waarop bij 
zicb beriep, zich ertoe. beperkt te zeggen 
dat niets toelaat de echtbeid van die copie 
te betwisten, dan wanneer het rust op de 
partij, die zich op een geschrift of op een 
ander bewijselement beroept, de waarach
tigheid of de echtbeid ervan aan te tonen, 
en dan wanneer het arrest, door enkel te 
zeggen dat niets toelaat ze te betwisten, 
dus de bewijslast omgelegd heeft : 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat de rechter over de grond, de 
wil der partijen uitleggend, beslist dat, 
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daar aanlegg~r het origineel van de brief 
van 10 augustus 1926, hetwelk normaal in 
zijn handen nioest berusten, niet overlegt, 
hij aangenomen heeft dat uitgegaan worde 
van de copie die door verweerder zou 
worden overgelegd; 

Dat uit het tekstverband van het arrest 
zonder dubbelzinnigheid blijkt . dat de 
rechter door die « copie >> bedoelt het als 
zodanig door verweerder overgelegd stuk, 
mits de juistheid ervan niet ernstig kan 
be twist worden; 

Overwegende, wat het tweede onderdeel 
betreft, dat, vermits de regelen betref
fende de bewijslast van een verbintenis 
niet van open bare orde zijn, de rechter, 
zonder welke ook van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
heeft kunnen beslissen dat aanlegger zich 
ertoe verbonden had, hetzij zelf het origi
neel van de brief van 10 augustus 1926 
over te leggen, hetzij de copie ervan aan 
te nemen welke door verweerder zou wor
den vertoond, indien de eensluidendheid 
met het origineel niet ernstig kon worden 
betwist; 

Dat hij in feite vaststelt dat niets het 
betwisten van de echtheid der copie mo
gelijk maakt, daardoor bedoelend de eens
luidendheid ervan met het origineel; 

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

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

20 juni 1957. - 1° kamer. ~ Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·,. H. Piret. - Ge
lijklttidende aonalusie, H. Raoul Hayoit 
de . Termicourt, procureur-generaal. 
Plette1·, H. Demeur. 

l" KAMER. - 20 juni 1957 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN DIEN
S'l'EN. ~ WERKGEVER DIE EEN UNIFORM BE
ZORGT AAN DE ARBEIDER. - HERSTELLINGS
OF ONDERHOUDSKOSTEN. - KOSTEN DIE NIET 
OP DE BEZOLDIGING MOGEN AANGEREKEND WOR
DEN. 

Indien het de werlcge'Uer toegelaten is 
op de bezoldiging van een a1·beide1·, aan-. 
gewo1·ven in de banden van een dienst
vel'httl'ing, de lcostpr·ijs aan te l'elcenen 
van een ttnifonn die hij hem bezorgt om 
in d·ienst gedragen te worden, mag hij, 
evenwel, de herstellings- of onder
houdslcosten van deze uniform op de 
bezoldigingen niet a.an1·ekenen (1). (Wet 
van 16 augustus 1887, art. 2 en 7; wet 
van 22 juni 1953, art. 6.) 

(RAHM, T. DE KEIZER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 8 juli 1955 gewezen door de 
werkrechtersraad van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat verweer
ster, bioskoopouvreuse, van 1947 tot 1954 
in dienst van aanlegger geweest is; 

Dat aanlegger tijdens die zeven jaren 
dienst op de sommen welke zij als fooien 
van de klanten ontving een som van 
7.800 frank afgehouden heeft voor het 
verstellen en het onderhouden van de uni
form die zij droeg als klederbewaarster; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aanlegger tot het betalen van die 
som veroordeeld heeft op grondslag van 
artikel 2 van de wet van 16 augustus 1887 
houdende regeling van de betaling van het 
loon der werklieden; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, inzonder
heid artikel 2, 5°, van de wet van 16 au
gustus 1887 houdende regeling van de be
taling van het loon der werklieden, 7, 3°, 
van dezelfde wet, 1 van de wet van 
22 maart 1940 tot wijziging en aanvulling 
van de wet van 16 augustus 1887, houden
de regeling van de betaling van het loon 
der werklieden en tot toevoeging, aan die 
wet, van een artikel 7bis, doordat de be
streden sententie het beroepen vonnis be
vestigt hetwelk aanlegger veroordeelt om 
aan verweerster te betalen de som van 
7.800 frank als terugbetaling van wegens 
het lmren van dienstkleding betaalde 
sommen, om de redenen dat << de wet de 
patroon niet toestaat hetzij de huur, het
zij de onderhouds- of verstellingskosten 
van de dienstkleding in rekening te bren
gen » ... « dat appellant (aanlegger inver
breking) ten deze niet rechtvaardigt dat 
de stortingen welke, naar hij verklaart, 
25 frank per week bedroegen voor het 
verstellen en het onderhoud van de dienst
kleding niet dit verstellen en onderhou
den tot doel hadden, doch het kopen van 
de uniform voor de kostende prijs; dat 
het integendeel bewezen is dat geinti
meerde in de loop van het arbeidscontract 
geen dienstkleding gekocht heeft, maar 
dat appellant de eigendom ervan behield; 
dat de opgelegde storting van 25 frank 
per week die, naar luid van de verklaring 
van 1 november 1947, op het verstellen en 
het onderhouden van de dienstkledingen 
betrekking heeft, mitsdien onrechtmatig 
is», dan wanneer, in zover artikel 2 van 
de wet van 16 augustus 1887 aan de pa
troon toestaat aan zijn werklieden mits 
afhouding op het loongeld de dienstkle
ding of de bijzonder!)_ kleding te bezorgen 
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welke de werklieden verplicht zouden we
zen te dragen, dat artikel het voorwerp 
van deze levering niet beperkt tot de over
dracht in eigendom, aan de werkman, van 
de dienstkleding of de bijzondere kleding, 
doch insgelijks de patroon, die de eigen
dom van de dienstkleding of de bijzondere 
kleding behoudt, tevens. veroorlooft aan 
de werkman mits afhouc1ing op het loon
geld prestaties te verstrekken welke be
staan in het verhuren, het onderhouden 
en het verstellen van die dienstkleding of 
bijzondere kleding : 

Overwegende dat, wanneer artikel 2, 
5°, van de wet van 16 augustus 1887 be
paalt dat de patroon << aan zijn werklie
'den, mits afhouding op het loongeld 
(mag) bezorgen... de diei;tstkleding of de 
bijzondere kleding die de werklieden ver
plicht zouden wezen te dragen ll, het doelt 
op het geval van een in eigendom ver
richte levering; 

Dat het aan de patroon niet toestaat op 
de bezoldigingen van de werknemers de 
verstellings- of onderhouclskosten aan te 
rekenen van de klecling die hij hun be
zorgt; 

Overwegende dat wanneer de wetgever 
de patroon gemachtigd heeft de onder
houdskosten van de. bezorgde zaken in re
kening te brengen, hij dit uitdrukkelijk 
vermeld heeft (art. 2, 3°); 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

2D juni 1957. - 16 kamer. ~ Voorz'itte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Piret. - Ge
lijlclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Ansiaux. 

1 e KAMER. - 20 juni 1957 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° HUUR VAN WERK. - Huun VAN DIEN
STEN.- AFHOUDINGEN OF AANREKENINGEN VAN 
SOMMEN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN DE ARBEI
DERS. - ARBEIDERS DOOR DE WERKGEVER 
REOHTSTREEKS BEZOLDIGD. - ARBEIDERS 
DOOR FOOIEN VAN DE KLANTEN BEZOLDIGD. -
!DENTIEKE: REGLEMENTATIE. 

2° HUUR VAN WERK.- HUUR VAN DIEN
STEN. - AANREKENING OP DE BEZOLDIGING VAN 
EEN ARBEIDER, VAN DE KOSTPRIJS VAN EEN 
UNIFORM DOOR DE WERKGEVER VOOR DE 
DIENST BEZORGD. - AANREKENING DIE EEN 
LEVERING IN EIGENDOM ONDERSTELT. 

3° VTI:RJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VORDERING VAN EEN ARBEIDER 'IEGEN ZIJN 

WERKGEVER TOT BETALING VAN HET GEHEEL 
OF EEN DEEL VAN DE BEZOLDIGING IN HET 
DIENSTCONTRACT BEDONGEN, - VORDER!l'I'G DIE' 
ALB OORZAAK HEEF'l' NIET EEN MISDRI,JF, 
MAAR DE OVEREENKOMST. - VER,JARING VAST
GESTELD BIJ ARTIKEL 10 VAN DE WET VAN 
16 AUGUSTUS 1887 NIET TOEPASSELIJK. 

4° VERZUIMSINTERESTEN.- CoNTRAC
TUEEL GEBIED, - lNTERESTEN OP DE SO:I.I DIE 
HET VOORWERP UITMAAKT VAN DE VERBIN· 
TENIS VAN DE SCHULDENAAR. - VERTREK
PUNT. 

5° GERECBTELIJKE IN'.rERESTEN.
CONTRACTUEEL GEBIED. - BEGRIP. 

6° VERZTJIMSINTERESTEN. - CONTRAC
TUEEL GEBIIDD. - VERZUIMSINTERESTEN DIE 
NlET VAN HECHTSWEGE LOPEN. - RECHTER 
DIE TOT DE WETTELIJKE INTERESTEN VEROOR
DEELT,- TJITDRUKKll'I'G GELIJKWAARDIG MET 
DEZE VAN GERECHTELIJKE INTERESTEN. 

7° BEvVJ.JS. - GELOOF AAN D~<: AKTEN VER
SCHULDIGD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0VEREENKOMS'l'. - ll'I''IERPRETATIE VERENIG· 
BAAR MET DE 1'ERMEN VAN DE AKTE. - GEEN 
SCHENDING VAN HET AAN DE AKTE VERSCHl.:L
DIGD GELOOF. 

go lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL DAT HET 
BESTAAN VAN EEN GEBRUIK INROEPT. - GE
BRUIK NIET INGEROEPEN V•OOR DE FEI'l'EN
REOHTER. - lVIIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° De afhottdingen of de ctan1·elcening, 
door de we1'1cgeve1·, van sommen op de 
bezold·igingen van de arbeiders aange
worven in de banden van een dienstcon
t·ract, zijn zowel ind·ien het arbeiders 
betreft, 1·echtstreelcs. bezoldigd door d~ 
wetgever, als a1·beiders bezoldigd doo1· 
fooien van de lclanten, aan dezel[cle 
wettelijlce regelen onderworpen. (Wet 
van 16 augustus 1887, art. 2 en 7; wet 
van 22 maart 1940, art. 1; wet van 
22 juni 1953, art. 6.) (Eerste en tweede 
arreste:q..) 

2° De werlcgever, li'ij toepassing van ar
tikel 2 van de wet van 16 angu.stu.s 1887, 
mag slechts op de bezoldi,qing van een 
arbeide1· de lcostp1·ijs afrelcenen van de 
ttnifortn d'ie de arbeider ve1·plicht is te 
dragen, indien hij hem deze uniform in 
eigendom heeft bertorgd (1). (Eerste en 
tweecle arresten.) 

3o De vo1·de1·ing van een arbeiller tegen 
zijn werlcgever die tot voorwer11 heeft 
cle betaling, geheel of ten dele, van rle 
bezoldiging in het clienstcontmct beclon
gen, heeft als enige oorzaalc dit con
t1·act, en is, dientengevolge, niet oncle1·
worpen aan de verjaring vastgestelcl bij 

(1). Raadpl. vorig arrest. 
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artikel 10, laatste alinea, van de wet 
van 16 augusttts 1887 (1), zelf indien de 
werkgever het gebrelc aan betaling be
weert te ve1·antwoorden door een afhott
ding door hem gedaan en deze een mis
drijf ttitmaalct. (Eerste en tweede ar
resten.) 

4° Op cont1·actueel gebied (2) lopen de ver
zttimsinte,·esten op de som die de schttl
denaar de verplichting had te betalen, 
sedert de eis in rechte, of, eventueel, 
sedert een voorafgaande aanmaning, be
houdens de gevallen waa1·in een wette
lijke bepalin,q ze van 1·echtswege doet 
lopen (3). (Burg. Wetb., art. 1153.) (Eer
ste en tweede arresten.) 

5° Op cont1-actueel gebied, zijn de gerech
telijlce verzttimsinteresten interesten 
door de rechter toegekend wegens ver
traging in de uitvoe1·ing van de verbin
tenis wellce als voet die van de wette
lijke interest hebben en lopen vanaf de 
dag van de eis in rechte of, eventueel, 
van een voorafgaande aanmaning ( 4). 
(Eerste en tweede arresten.) 

6° Op contracttteel gebied, wanneer de 
verzttimsinteresten niet van rechtswege 
lopen en de rechter de schuldenaar ver
oordeelt tot de betaling van verzttims
interesten d'ie hij « wettelijlce inte1·es
ten ll benoemt, hebben deze laatste woor
den de betelcenis van « gerechtelij lee 

(1) De termijn van verjaring toepasselijk op 
de eis tot betaling van de in het werkcontract 
bedongen bezoldiging, was ook, trouwens, van 
zes maand, volgens artikel 6 van de wet van 
10 maart 1900. Maar, deze verjaring, gesteund 
op een vermoeden van betaling, mocht ener
zijds door de werkgever niet ingeroepen wor
den die erkende de geeiste bezoldiging niet 
betaald te hebben (verbr., 20 februari 1941, 
(Arr. Ve•·M., 1941, biz. 38; 'Bull. en PAsrc., 
1941, I, 53) ; anderzijds, sinds het in voege 
treden van de wet van 4 maart 1954 (art. 3), 
is de termijn 'van verjal·ing van een jaar te 
rekenen van het beeindigen van het contract, 
of van drie jaar te rekenen van het feit dat 
aanleiding heeft gegeven tot de vordering, zon
der da t deze laa tste termijn een jaar na het 
verloop van het contract mag overschrijden. 

(2) Op gebied van oneigenlijke misdrijven, 
integendeel, mag de rechter de verzuimsinte
resten op een schuldvordering van schadever
goedilig niet doen !open v66r de beslissing die 
deze toekenl; (verbr., 25 april1957, A1'1". Ve•·b1·., 
1957, biz. 698; Bull. en PASIC., 1957, I, 1011, 
en de nota 2 onder dit arrest). 

(3) Zie namelijk Burgerlijk Wetboek, arti
kelen 1473, 1996, eerste bepaling, en 2028, ali
nea 2; wet van 1 mei 1913, artikelen 1 en 2. 

(4) Raadpl. DE PAGE, bd. III, nr 100; CAPI
TANT, Vocabulai1·e juridique, vo Intb·ets judi
ciair·es. 

(5) De uitdrukking « wettelijke interesten » 

verzuimsinteresten ll (5). (Eerste en 
tweede arresten.) 

7° Schendt niet het geloof aan een, ovm·
eenlcomst ve1·schuldigd, de 1·echter die 
een met haa1· tennen ve,renigbare inter
pretaUe ervan geeft. (Tweede arrest.) 

So Het bestaan van een gebntilc mag niet 
voo1· de eerste maal •z:.661· het hot aan
gevoerd worden (6). (Tweede arrest.) 

Eerste s'oortgelijlc geval. 

(NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP « LES EXPLOITATIONS 
CROSLY ll, T. BALAOE.) 

ARREST. 
I 

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden 
sententie, op 30 juni 1956 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Luik; 

Overwegende dat nit de aan het, hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de vorde
ring, ingesteld door verweerster, die het 
beroep van ouvreuse in een door aanleg
ster geexploiteerde bioscoop uitoefende en' 
volgens haar contract bezoldigd was door 
een deel in de fooien welke de ouvreuses 
van bedoelde bioscoop ontvingen, onder 
meer het betalen van een gedeelte van die 
bezoldiging beoogt dat door aanlegster af
gehouuen wenl als hum·prijs van de 

heeft geen wei bepaalde betekenis. Ze bete
kent somtijds de interesten die van rechts
wege !open, 't is te zeggen niet hoof dens een 
contractueel beding, een rechtsvordering of een 
aanmaning, maar een uitzonderlijke bepaling 
van de wet; in dit geval, worden de wettelijke 
interesten tegenover de gerechtelijke interesten 
gesteld. Maar de uitdrukking wordt nog ge
bruikt in de zin van inte1·esten waarvan de 
voet door de wet vastgesteld wordt; in deze 
zin, begrijpt ze, namelijk, de gerechtelijke 
interesten (raadpl. FuziER-HERMA>l, Ripertoi1·e, 
vo Inth·ets, nrs 345 en 503). 

(6) Ret bestaan van een gebruik is een feite
lijk vraagstuk; het hof is dus zonder macht 
0111 het vast te stelien (verbr., 2 december 1926, 
Bull. en PASIC., 1927, I, 95; verbr. Fr., 14 octo
ber 1957, Bull. des chwnbres civiles, tre sec
tion, 1957, nr 371). 

Integendeel, wanneer een gebrnik v66r de 
feitenrechter ingeroepen of door deze vastge
steld werd, heeft het hof de macht 0111 na te 
gaan of de rechter zich niet vergist heeft 
nopens het wettelijk beg~·ip van gebruik 
(verbr'., 29 111ei 1947, A1'1". T' e1·b•·., 1947, 
biz. 171; Bull. en PASIC., 1947, I, 217, en de 
nota) of nopens de gevolgen die wettelijk 
voortvloeien uit een gebruik 'Waarvan het be
staan vaststaat (verbr., 25 november 1947, 
A1·r. Ve1·b1·., 1947, biz. '290; Bull. en PASIC., 
194,7, I, 380; 19 februari 1953, An•. YeTbT., 
1953, biz. 427; Bull. en PASIC., 1953, I, 476). 
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dienstkleding die verweerster tijdens de 
dienst verplicht was te dragen; 

Dat deze vordering door de rechter over 
de grond toegewezen is; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de volgende bepalingen 
van de wet van 16 augtistus 1887, tot rege
ling van de uitbetaling der bezoldiging 
van de bij een arbeidsovereenkoinst ver
bonden werknemers (benaming, in dier 
voege gewijzigd door de wet van 22 juni 
1953) : de artikelen 2, 7 (gewijzigd bij ar
tikel 6 van de wet van 22 juni 1953) Tbis 
(bij artikel 1 van de wet van 22 I~:taart 
1940 ingevoerd) en 10 (gewijzigd door de 
artikelen 2 van de wet van 22 maart Hl40 
1, 2° en 3°, van het koninklijk besluit 
van 13 october 1953, en 8 van de wet van 
22 juni 1953) , en schencUng van de arti
kelen 3, 4, 21 tot 23 en 28 van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel inhou
dende van het Wetboek van rechtspleging 
in strafzaken, doordat cle bestreden sen
tentie aanlegster in verbreking veroor
deelt om aan verweerster te betalen de 
som van 7.600 frank, als terugbetaling 
van sommen die onwettelijk afgehouden 
zijn we gens huur van dienstkleding, naar 
rata van 20 frank per dag, van 12 juni 
1953 tot 3 september 1954; dat tot deze 
beslissing in de eerste plaats geleid heeft 
de reden dat het aan de wet van 16 au
gustus 1887 toegevoegde artikel 7bis aan 
de hoofden van bedrijven waar het ge
bruikelijk is da t de klan ten een fooi ge
ven aan het lager personeel, verbiedt op 
de aldus overhancUgde sommen andere af
houdingen te doim dan cUe bij de wet 
voorzien, en dat geen enkele wetsbepaling 
het afhouden op fooien wegens huur van 
dienstkleding toestaat, dat de beslissing 
insgelijks doet gelden clat, ook al wordt 
het aan verweerster toekomende gedeelte 
der fooien aangezien als een eigenlijk 
loon waarop de artikelen 2 en 7 van de 
wet van 16 augustus 1887 van toepassing 
zouden zijn, de litigieuze afhoudingen nog 
onwettelijk zouden wezen, en omdat geen 
wetsbepaling afhouclingen wegens huur 
van dienstkleding toestaat en ol)ldat cle 
geeiste huurprijs klaarblijkelijk de kos
tende prijs, onderhoud en interest inbe
grepen, te boven gaat, eerste onderdeel, 
clan wanneer de bij de wet voorziene af
houdingen, de enige welke naar luid van 
voormelc1 artikel 7bis toegestaan .zijn aan 
de werkgevers wier werklieden van de 
klanten fooien krijgen, niet noodzakelij
kerwijze afwijkingen behoeven uit te rna
ken welke aan cUe bijzondere onderne
mingen eigen zijn, en eveneens de o:p het 
stuk van lonen door de artikelen 2 en 7 
van de wet van 16 augustus 1887 toege
stane · afhoudingen begrijpen (schending 
van de bovenaangeduide bepalingen van 
de wet van 22 maart 1940) ; tweede onder
dee!, dan wanneer het ontvangen van 

fooien een loon uitmaakt en het bij toe
passing van de artikelen 2 en 7 van de 
wet van 16 augustus 1887 de patroons ge
oorloofd is op het loongeld afhoudingen 
te doen voor het bezorgen van de dienst~ 
kleding of de bijzondere kleding· welke de 
werkman verplicht zou wezen te dragen, 
zonder dat bewuste kleding evenwel in 
rekening mag worden gebracht voor een 
hogere prijs dan de kostende; dat die 
bepalingen zowel doelen op de levering in 
eigenclom als op het genot in huur of op 
de afschrijving van de door de patroon 
bezorgde kleding; en dat, ingeval de ter 
zake geeiste huurprijs dergelijke afscllrij
ving mocllt overscllrijden de rechter over 
de grond de verplicllting had die afschrij
vingswaarde na te gaan en aanlegster 
niet mocht veroordelen tot integrale te
rugbetaling van de nit dien hoofde ge
dane afllouding (scllending van de boven
aang·eduide bepalingen van de wet van 
16 augustus 1887 en 22 maart 1940); derde 
onclerdeel. dan wnnneer de litigieuze af
houdingen, gestelcl dat zij onwettelijk zijn 
zoals de bestreclen sententie beslist, een 
der inbreuken, omscllreven in artikel 10 
van de wet van 16 augustus 1887 (gewij
zigd als llierboven aangeduid) zouden uit
maken; dat de tot terugbetaling ervan 
strekkende vordering de vordering tot 
vergoecling van de door die inbreuk ver
oorzaakte schade zou uitmaken; en dat 
het bestreden arrest, bij toepassing van 
voormelcl artikel 10, die vordering ver
jaard had dienen te yerklaren voor al de 
feiten van afllouding welke meer dan zes 
maanden vo6r het instellen van de vorde
ring door verweerster plaats hebben ge
had (schending van artikel 10 van de wet 
van 16 augustus 1887, en van bovenaan
geduide bepalingen van de wet van 
17 april 1878) : 

Over de' eerste twee onderdelen : 

Overwegende dat kraclltens artikel 71!-is 
van de wet van 16 augustus 1887, gewij
zigd door verscheidene latere wetten en 
onder meer door de wetten van 22 maart 
1940 en 22 juni 1953, de werkgever op de 
fooien, door de klanten aan de bedienden 
en arbeiders overhandigd, geen andere af
houdingen mag doen dan die bij de wet 
voorzien; 

Overwegende dat de wettekst, zoals 
aanlegster betoogt, op de leden van het 
peL·soneel dat bezoldigd wordt door fooien 
van de klanten van de werkgever, het 
regime toepast hetwelk ingevoerd is voor 
het personeel dat door rechtstreekse stor
tingen van loongeld door de werkgever 
bezoldigd wordt; 

Overwegende dat artikel 3, 5°, van de 
wet van 16 augustus 1887 de werkgever 
toestaat, !nits afhouding op het loongeld, 
aan zijn werklieden de dienstkleding te 
bezorgen welke dezen verplicht zouden 
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wezen te dragen, zonder dat bewuste 
dienstkleding evenwel in rekening mag 
worden gebracht voor een hogere prijs 
dan de kostende; 

Overwegende dat aanlegster uit deze be
paling af!eidt dat de rechter over de 
grond althans een onderscheid had dienen 
te maken in de gevorderde sommen, en 
aanlegster enkel tot teruggave had dienen 
te veroordelen in de mate dat bedoelde 
sommen de kostende prijs van die kle
dijen overschreden ; 

Overwegende echter dat, wanneer ar
tikel 2, 5°, van de wet van 16 augustus 
1887 bepaalt dat de patroon « aan zijn 
werklieden, mits afhouding op het loon
geld, (mag) bezorgen... de dienstkleding 
of de bijzondere kleding die de werklie
den verplicht zouden wezen te dragen 11, 

het doelt op een geval van een in eigen
dom verrichte levering; 

Dat het aan de patroon niet toestaat 
op de bezoldigingen van de werlmemer 
de huurprijs van de kledij die hij zijn 
aangestelden bezorgt aan te rekenen; 

Overwegende dat, wanneer de wetgever 
de patroon gemachtigd heeft de prijs van 
het genot van de bezorgde zaak af te 
houden, hij dit uitdrukkelijk gezegd 
heeft; 

Dat ter zake soeverein door de rechter 
over de grond vastgesteld is dat de af
houdingen, gedaan op !let aan verweer
ster toekomend deel der fooien plaats 
gehad hebben als huur van de bijzond~:,:re 
kledij die haar overhandigd was gewor
den; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

Over het d erde onderdeel : 

Overwegende dat, al bepaalt artikel .!ll 
van de wet van 16 augustus 1887 dat de 
op de inbreuken op de artikelen 2, 7 en 
7bis gesteunde publieke vordering slechts 
gedurende zes maanden mag ingesteld 
worden, hieruit niet voortvloeit dat de 
vordering tot uitbetaling van lonen die 
onbetaald gebleven zijn wegens door de 
patroon' ten onrechte gedane afhoudingen 
enkel gedurende dezelfde tijdsruimte mag 
ingesteld worden; 

Overwegende dat de eis van verweer
ster, waarvan in het middel gewag, enkel 
strekte tot betaling van de bezoldiging 
zoals zij uit de stipulaties van het tussen 
partijen gesloten contract bleek; dat die 
eis dus dit contract als enige oorzaak 
had; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
rech t faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 443 en 
464 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 45, 46 en 85 van de wet 

van 9 juli 1926 betreffende de werkrech
tersraden, doordat de bestreden beslis
sing, na: verklaard te hebben dat het be
roepen vonnis een veroordeling tot de 
wettelijke interesten gewezen had, aan
legster veroordeeld heeft tot het betalen 
van de wettelijke interesten op de onder
scheiclen cloor dat vonnis aan verweerster 
toegekende sommen, dan wanneer het be
roepen vonnis haar enkel de gerech telijke 
interesten toegekencl had en de bestreden 
sententie derhalve de bewijskracht van 
die authentieke akte schendt, en dan wan
neer bovendien, bij ontstentenis van een 
te dien eincle door verweerster ingesteld 
tegenberoep, het toekennen, aan verweer
ster, van de wettelijke interesten de over
brengende werking miskent van het door 
aanlegster ingesteld boger beroep en het 
gerechtelijk contract schendt dat tussen 
partijen tot stand gekomen is v66r het 
rechtscollege in hoger beroep : 

Overwegende dat, ten aanzien van ver
zuimsinteresten op contractueel gebied en 
daar geen ter zake toepasselijke wetsbe
paling voorschrijft dat de interesten van 
rechtswege lopen, de uitdrukkingen << ge
rechtelijke interesten 11 en << wettelijke in
teresten 11, die de rechters over de grond 
bezigen, dezelfde betekenis hebben, te 
weten de betekenis van door de rechter 
toegekemle interesten welke als voet die 
van de wettelijke interest hebben en lopen 
vanaf de dag van de eis in rechten of, 
eyentueel, van een voorafgaande aanma
ning; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verweerster machti
gend om in rechte op te treden; ver
werpt de voorziening; veroordeelt aan
legster tot de kosten. 

20 juni 1957. - 1e kamer. ~ Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - llerslaggever, H. Piret. - Ge
lijlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Demem'. 

Tweede sooTtgelijrc geval. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << LES EXPLOITATIONS 
CROSLY ll, T. HOFMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 30 juli 1956 gewezen door de 
werkrechtersraad van beroep te Luik; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de vorde
ring, ingesteld door verweerster, die het 
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beroep van ouvreuse tn een door aanleg
ster geexploiteerde bioscoop uitoefende en 
volgens haar contract bezoldigd was door 
een deel in de fooien welke de ouvreuses 
van bedoelde bioscoop ontvingen, onder 
meer het betalen van een gedeelte van 
die bezoldiging beoogf dat door aanlegster 
afgehouden werd als huurprijs van de 
dienstkleding die verweerster tijdens de 
dienst verplicht was te dragen; 

Dat zij insgelijks het betalen beoogt 
van bezoldigingen voor bijkomende pres
taties als controleuse en overbrengster 
van films in een andere bioscoop; 

Dat deze vordering door de rechter 
over de grond toegewezen is; 

Gelet op het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de volgende bepalingen 
van de wet van 16 augustus 1887, tot rege
ling van de uitbetaling der bezoldiging 
van de bij een arbeidsovereenkomst ver
bonden werknemers (benaming, in dier 
voege gewijzigd door de wet van 22 juni 
1953) : de artikelen 2, 7 (gewijzigd bij ar
tikel 6 van de wet van 22 juni 1953), 7bis 
(door artikel 1 van de wet van 22 maart 
1940 ingevoerd) en 10 (gewijzigd door de 
artikelen 2 van de wet van 22 maart 1940, 
1, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 
13 octqber 1953, en 8 van de wet van 
22 juni 1953), en schending van de artike
len 3, 4, 21 tot 23 en 28 van de wet van 
17 april 1878, de voorafgaande titel in
houdende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, doordat de bestre
den sententie aanlegster veroordeelt om 
aan verweerster te betalen cle som van 
29.0!0 frank, als terugbetaling van som
men die onwettelijk afg·ehouden zijn we
gens huur van dienstkleding, naar rata 
van 20 frank per dag, van 4 januari 1950 
tot 14 september 1955; dat tot deze beslis
sing in de eerste plaats geleid heeft de 
n~den dat het aan de wet van 16 augustus 
1887 toegevoegde artikel 7bis aan de hoof
den van bedrijven, waar het gebruikelijk 
is dat de 'klanten een fooi p·even aan het 
lager personeel, verbiedt op de aldus over
handigde sommen andere afhoudingen te 
doen dan die bij de wet voorzien, en dat 
geen enkel wetsbepaling het afhouden op 
fooien wegens huur van dienstkleding toe
staat, dat de beslissing insgelijks doet 
gelden dat, ook al wordt het aan verweer
ster in verbreking toekomende gedeelte 
cler fooien aangezien als een eigenlijk 
loon waarop de artikelen 2 en 7 van de 
wet van 16 augustus 1887 van toepassing 
zouclen zijn, de litigieuze afhoudingen 
nog onwettelijk zouden wezen, en omdat 
geen wetsbepaling afhoudingen wegens 
huur van dienstklecling toestaat en omdat 
de geeiste huurprijs klaarblijkelijk de 
kostende prijs, onderhoud en interest in
begrepen, te boven gaat, eerste onclerdeel, 
clan wanneer de bij de wet voorziene af-

houdingen, de enige welke naar luid van 
voormeld artikel 7bis toegestaan zijn aan 
de werkgevers wier werklieclen van de 
klanten fooien krijgen, niet nooclzakelij
kerwijze afwijkingen behoeven nit te :rna
ken welke itan die bijzondere onclerne
mingen eigen zijn, en eveneens de op het 
stuk van lonen door de artikelen 2 en 7 
van de wet van 16 augustus 1887 toege
stane afhoudingen begrijpen (schending 
van de bovenaangeduide bepalingen van 
de wet van 22 maart 1940) ; tweede onder
cleel, clan wanneer het ontvangen van 
fooien een loon utimaakt en het bij toe
passing van de artikelen 2 en 7 van de 
wet van 16 augustus 1887 cle patroons 
geoorloofcl is op het loongelcl afhoudingen 
te cloen voor het bezorgen van de clienst
klecling of de bijzonclere klecling welke 
de werkman verplicht zou wezen te dra
gen, zonder dat bewuste kleding evenwel 
in rekening mag worden gebracht voor 
een hogere prijs dan de kostende; dat die 
bepalingen zowel doelen op de levering in 
eigendom als op het genot in huur of op 
de afschrijving van de door de patroon 
llezorgcle kleding; en clat, ingeval de ter 
zake geeiste huurprijs dergelijke af
schrijving mocht overschrijclen, de rech
ter over cle grond de verplichting had die 
afschrijvingswaarcle na te gaan en aan
legster niet mocht veroordelen tot inte
grale terugbetaling van de uit dien hoofde 
gedane afhouding (schending van de bo
veJ;laangeduide bepalingen van de wet van 
16 augustus 1887 en 22 maart 1940) : derde 
ondenleel, dan wanneer de litigieuze af
houdingen, gesteld dat zij onwettelijk 
zijn zoals de bestreden sententie beslist, 
een der inbreuken, omschreven in arti
kel 10 van cle wet van 16 augustus 1887 
(gewijzigd als hierboven aangeduid) zou
den uitmaken; dat cle tot terugbetaling 
ervan strekkende vordering de vordering 
tot vergoeding van de door die inbreuk 
veroorzaakte schade zou uitmaken; en 
dat het bestreden arrest, bij toepassing 
van voormeld artikel 10, die vordering 
verjaard had dienen te verklaren voor al 
de feiten van afhouding welke meer dan 
zes maanden v66r het instellen van de 
vorclering door verweerster plaats hebben 
gehad (schending van artikel 10 van de 
wet van 16 augustus 1887, en van boven
aangeduicle bepalingen van de wet van 
17 april 1878) : 

Over de eerste twee onderdelen : 

Overwegende dat krachtens artikel 7bis 
van de wet van 16 augustus 1887, gewij
zigcl door verscheidene latere wetten en 
onder meer door de wetten van 22 maa1;t 
1940 en 22 juni 1953, de werkgever op de 
fooien, door de klanten aan cle bedienden 
en arbeiders overhandigcl, geen andere 
afhoudingen mag doen dan die bij de wet 
voorzien; 
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Overwegende dat de wettekst, zoals 
aanlegster betoogt, op de leden van het 
personeel dat bezoldigd wordt door fooien 
van de klanten van de werkgever, het re
gime toepast hetwelk ingevoerd is voor 
het personeel dat door rechtstreekse stor
tingen van loongeld door de werkgever be
zoldigd wordt; 

Overwegende dat artikel 2, 5°, van de 
wet van 16 augustus 1887 de werkgever 
toestaat, mits afhouding op het loongeld, 
aan zijn werklieden de dienstkleding te 
bezorgen welke dezen verplicht zouden. 
wezen te dragen, zonder dat bewuste 
dientskleding evenwel in rekening mag 
worden gebracht voor een hogere prijs 
dan de kostende; 

Overwegende dat aanlegster uit deze be
paling afieidt dat de rechter over de 
grond althans een onderscheid had dienen 
te maken in de gevorderde sommen, en 
aanlegster enkel tot teruggave had die
nen te veroordelen in de mate dat be
doelde sommen de kostende prijs van die 
kledijen overschrijden; 

Overwegende echter dat, wanneer ar
tikel 2, 5°, van de wet van 16 augustus 
1887 bepaalt dat de patroon « aan zijn 
werklieden, rnits afhoudi:tig op het loon
geld (mag) bezorgen... de dienstkleding 
of de bijzondere kleding die de werklieden 
verplicht zouden wezen te dragen ll, het 
doelt op het geval van. een in eigendom 
verrichte levering; 

Dat het aan de patroon niet toestaat 
op de bezoldigingen van de werknemer de 
huurprijs van de kledij die hij zijn aan
gestelden bezorgt aan te rekene:il; 

Overwegende dat wanneer de wetgever 
de patroon gemachhgd heeft de prijs van 
het genot van de bezorgde zaak af te hou
den, hij dit uitdrukkelijk gezegd heeft; 

Dat ter zake soeverein door de rechter 
over de grond vastgesteld is dat de afhou
dingen, gedaan op het . aan verweerster 
toekomende deel der fo01en, plaats gehad 
hebben als huur van de bijzondere kledij 
die haar overhandigd was geworden; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
mid del feitelijke grondslag Iniss en; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat, al bepaalt artikel 10 
van de wet van 16 augustus 1887 dat de op 
de inbreuken op de artikelen 2, 7 en 7bis 
gesteunde publieke vordering slechts ge
durende zes maanden mag ingesteld wor
den hieruit niet voortvloeit dat de vorde
ring tot uitbetaling van lonen die onbe
taald gebleven zijn wegens door de pa
troon ten onrech"te gedane afhoudingen 
enkel gedurende dezelfde tijdsruimte mag 
ingesteld worden; 

Overwegende dat de eis van verweer
ster, waarvan in het middel gewag, enkel 
strekte tot betaling van de bezoldiging 
zoals zij nit de stipulaties van het tussen 

partijen gesloten contract bleek; dat die 
eis dus dit contract als enige oorzaak 
had; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1156 tot 1160, 1320 en 1322 van het Burger- ' 
lijk Wetboek, doordat, hoewel erkennend 
dat verweerster zich bij een in october 
195± gesloten contract ertoe verbonden 
heeft geen andere reclamatie op te werpen 
dan die welke in de weekfiches zouden 
worden vermeld, de bestreden sententie 
desniettemin aanlegster veroordeelt om 
haar de sommen van 8.700 frank en 
3.0±2 frank te betalen wegens prestaties 
als controleuse en voor het overbrengen 
van filmspoelen welke gedeeltelijk na die 
datum verricht- zijn, om de reden dat het 
kwestieuze contract uitsluitend betrekking 
heeft op de dienstverbintenis van geinti· 
meerde voor prestaties als ouvreuse die 
uitsluitend door middel van fooien bezol
digd wordt en geen betrekking heeft op 
andere prestaties welke verweerster kon 
aannemen bij gelegenheid of met geregelde 
tussenpozen te verstrekken, dan wanneer 
het belang, op het stuk van huur van 
diensten, van een clausule als die waar
naar de bestreden sententie verwijst, 
juist er in bestaat de werknemer ertoe 
aan te zetten de aanspraken, welke ook, 
die hij gegrond acht, terstond nit te 
brengen zodat reclamaties, vanwelke aard 
ook, worden voorkomen waarvan het te 
laat opwerpen een doeltreffende controle 
belet en dat de bestreden sententie, door 
in weerwil van haar algemene termen de 
toepassing van kwestieuze clausule te be
perken tot de prestaties als ouvreuse, van 
die clausule een draagwijdte verstrekt die 
onverenigbaar is, zowel met haar termen 
als met de door het gebruik bekrachtigde 
draagwijdte ervan, en tegelijkertijd de 
bindende kracht van het tussen partijen 
totstandgekomen contract schendt; 

Overwegende dat, hoewel enerzijds 
vaststellend dat verweerster zich in een 
overeenkomst van october 1954 ertoe ver
bonden heeft geen andere reclamaties op 
te werpen dan die welke op de weekfiches 
zouden worden aangeduid, en, ander
zijds, dat verweerster op de weekfiches 
geen reclamaties vermeld heeft ten aan
zien van haar prestaties als controleuse 
en overbrengster van films voor het tijd
vak na october 1954, de bestreden senten
tie haar het recht op een bezoldiging voor 
bewuste prestaties toekent; 

Overwegende dat zij steunt op de rede. 
nen dat de overeenkomst van october 1954 
e:tikel doelde op de reclamaties betreffende 
de werkzaamheid van verweerster als 
ouvreuse, dat deze -werkzaamheid haar 
gewone werkzaamheid was en dat het in-



-894 

geroepen document bijgevolg normaal op 
deze werkzaamheid betrekking heeft; 

Overwegende dat de al<lus verstrekte 
uitlegging niet onverenigbaar is met de 
termen der overeenkomst; 

Overwegende, anderzijds, dat aanleg
ster niet ontvankelijk is om voor de eer
ste maal v66r het hof het bestaan van een 
gebruik aan te voeren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1134, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 443 en 
46± van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 45, 46 en 85 van de wet 
van 9 juli 1936 betreffende de werkrech
tersraden, doordat de bestreden beslis
sing, na \'erklaard te hebben dat het be
roepen vonnis een veroordeling tot de 
wettelijke interesten gewezen had, aanleg
ster veroordeeld heeft tot het betalen van 
de wettelijke interesten op de onclerschei
clen cloor clat vonnis aan verweerster toe
gekencle sommen, clan wanneer het beroe
pen vonnis haar enkel de gerechtelijke in
teresten toegekencl had en de bestreclen 
sententie clerhalve de bewijskracht van 
die authentieke akte schenclt en clan wan
neer bovenclien, bij ontstentenis van een 
te clien eincle door verweerster ingestelcle 
tegenberoep, het toekennen, aan verweer
ster, van de wettelijke interesten de 

overbrengencle werking miskent van het 
door aanlegster ingestelcl hoger beroep 
en het gerechtelijk contract schenclt dat 
tussen partijen tot stand gekomen is 
v66r het rechtscollege in hoger beroel)' : 

Overwegende dat, ten aanzien van ver
zuimsinteresten op contractueel gebied en 
claar geen ter zake toepasselijke wetsbe
paling voorschrijft dat de interesten van 
rechtswege lopen, de uitclrukkingen « ge
rechtelijke interesten ll en cc wettelijke in
teresten ll die de rechter over de grond 
bezigen, dezelfde betekenis hebben, te we
ten de betekenis van door de rechter toe
gekencle interesten welke als voet die van 
de wettelijke interest hebben en lopen 
vanaf de dag van de eis in rechten of, 
eventueel, van een voorafgaande aanma
ning; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

20 juni 1957. - 16 kamer. ~ Voorzitter, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. - Ge
lijlcltticlende concl·usie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt procureur-generaal. 
Pleiter, H. Demeur. 

l" KAMER.- 20 juni 1957 

1° INKOMSTEJNBELASTINGEN. 
J\lliDDEL HlERUIT GENOMEN DAT DE BELASTING
PLICHTlGE IN DE FEITELlJKE ONMOGELIJKHEID 
HEEFT VERKEERD EEN BETWISTING VOOR TE 
BRENGEN IN ZIJN RECLAMATIE GERICHT TOT 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. - MmDEL 
DAT NIE'l' VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HET 
HOF MAG VOORGES'l'ELD WORDEN. 

2° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN l3EROEP TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE Dl~ECTEUR DER DlRECTE 
J3ELAS'l'INGEN. - PERREN VAN HET GESCHIL 
AAN HET HOF VAN BEROE? ONDERWORPEN. 

3° INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. 
BEROEP v66R HET HOF VAN BEROEP. 

-KWESTIE IN DE RECLAMATIE NIET AAN DE 
DIRECTEUR ONDERWORPEN. - DIRECTElJR DIE 
OVER DEZE KWESTIE NIET HEEFT BESLIST AL
HOEWEL HIJ ZE VAN AMB'l'SWEGE DIENT TE 
0:-IDERZOEKEN. - HOF VAN BEROEP ZONDER 
MACHT OM ER KENNIS VAN TE NEM:EN. 

4° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
DIREOl'E BELASTINGEN. - STUK NEDERGELEGD 
VOOR HET HOF VAN BEROEP DAT MOET BESLIS
SEN OVER EEN BEROEP TEGEN DE BESLISSING 
VAN DE DIRECTEUR DER DlRECTE l3ELASTINGEN. 
- BEOORDELING VAN HET NlEUW KARAKTER 
VAN DIT STUK TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE 
STUJ{.KEN DIE HET DOSSIER SAMENSTELLEN. -
SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE ~'EITENRECH
TER. 

1° 111ag niet voo1· cle eerste maal v66r het 
hot voorgesteld worden het miclclel him·
~tit genomen clat de belastingplichtige 
in de inlcomstenbelastingen, in de teite
lijlce onmogeUjlcheicl heett verlcee1·cl in 
zijn reclamatie tot cle clirecteur cler be
lastingen gericht cle betwistingen voor 
te b1·engen wellce hij rechtstreelcs heeft 
voo1·gestelcl -aan het hot van beroep 
waarbij zijn be1·oep tegen cle beslissing 
van cleze ambtenaa·r aanhangig is. 

2° Behonclens het geval van overmacht flat 
cle belastingplichtige zan belet hebben 
een betwisting in zijn 1·eclamatie voor 
te leggen en behoudens cle uitzoncle!·
Ujlce gevallen clo01· cle wet voorzien (1), 
is het het hot van be1·oep, waarbi.i het 
be1·oep van de belastingplichtige tegen 
cle beslissing van cle directe·ur aanhan
gig is, alleen toegelaten, op st1·afje van 
machtsoverschrijcling, lcennis te nemen 
van cle betwistingen cloor cle reclamatie 
aan cle cli1"ecte·ttr onclerwo1·pen, en van 
cle lcwesties waa1·op cleze van ambtswege 
heett beslist (2). 

(1) Zie nota 1 onder verbr., 28 februari 1957 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 780). 

(2) Verbr., 28 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 780). 
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3° Door hell beroep van de belasting
pliohtige tegen de beslissing van de di
reoteur de1· l{ireote belasUngen lean het 
hot van be1·oep niet, zo1ider maohtsove1·
sohrijding, lcennis nemen van een lewes
tie die door de belastingpliohtige aan 
de direoteitr 'llliet werd onderworpen en 
over dewellce de direoteiw niet heett be
slist, zelts indien het een lcwestie geldt 
wellce hij van ambtswege dienae te on
derzoelcen (1). \ 

4° Het behoort aim het hot van beroep, 
beslissenae over een beroep teyen de 
beslissing van ae direoteu.r de1' d-i
reote belastingen, te oorclelen at de 
stitlclcen voor het '-hot neeryeleyd bititen 
de termijnen voorgesohreven bij ae arti
lcelen 9 en 10 van de wet van 6 septem
ber 1895, vervanyen door a1·tUcel 1 van 
de wet van 23 juli, 1953, in teite nieuw 
zijn ten aanzien van de stu-lclcen die het 
dossier samenstellen (2). 

(MICHAUX-MOREAU, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
mTest, op 3 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 55, 56, 61, en inzonder
heid 61, paragraaf 3, 65, 66 en 74 van de 
wetten op de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, 30 van de wet 
van 8 maart 1951 tot wijziging van arti-
kel 74 van de samengeschakelde wetten, 
6 van de wet van 6 september 1895; en, 
voor zoveel als nodig, 464 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 
doordat het bestreden arrest beslist heeft 
dat de aanspraken van aanlegger met be
trekking tot cle schending van de artike
len 28, 55 (vaststelling van de belastbare 
grondslag door vermoedens) en 56 (geldig
heid van de aanslag van ambtswege) van 
de samengeschakelde wetten, en tot het 
willekeurig karakter van de aanslag even
vee! nieuwe eisen uitmaken W'}arvan het 
hof geen kennis vermag te nemen omdat 
die punten in aanleggers reclamatie niet 
opgeworpen waren, dan wanneer aanleg
ger in zijn reclamatie had doen gelden dat 
de aangiften welke hij ingediend had wel 

(1) Verbr., 28 februari 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 780). 

(2) Raadpl. verbr., 4 october 1954 (Arr. 
T'erb1·., 1954, biz. 46; Bull. en PAsrc., 1955, I, 
67). 

degelijk de gemaakte omzetcijfers ""' 
melden en dat de administratie mitsQ_ -~r
niet mocht beweren dat hij vrijwillig ::t_~n 
juiste of onvolledige aangiften ingedi_~~::t:l
had, dan wanneer de v66r het hof ""'::!t:::tct 
beroep opgeworpen betwisting bijge"" ~n 
juist dezelfde was als die welke in_ ~ -lg 
reclamatie naar voren was gebracht, Q ~e 
wanneer het hof van beroep de be'V--1_ ~ll 
kracht van de fiscale reclwmatie van q__ q__::J "'S
legger geschonden heeft, en dan wann~ ::t:::..
in elk geval, een stelling, waarvan ~:t..', 
doel was de onwettelijkheid aan te tQ:t::t ~t 
van de aanslag van ambtswege en l:t ~:t:J. 
niet bestaan van de tekenen of indi~i. -~t 
door 'de administratie in aanmerking ~(2';~ 
nomen om de aangegeven bedragen ~
wijzigen, enkel een nieuw middel was q t:~ 
het raam van de in de reclamatie v q_ t: 
vatte grieven niet te buiten ging en g;~~'l:-
nieuwe eis uitmaakte : -l::t 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat de reclamatie v 

15 december 1954, tot de directeur der {;-"Q. 
lastingen ger!cht, luidde als volgt : <:< ~
verzoek om totale Vl'ijstelling van ct~~~ 
aanslagen, omdat ik acht dat de bepalil::t ~ 
gen van artikel 7 4, lid 2, op mij niet to -
passelijk zijn. Immers, de ;.tangi:ft~~
welke ik over 1950 en 1951 ingediend b_ l::t 
vermeldden wel degelijk de omzetcij:f~~b 
die ik in de loop van de jaren 1949- -~ ~>~ 
1950 gemaakt heb. Op grand van die 0 l::t 
zetten gaf ik een fm·faitaire winst a~
die in overleg met de taxerende contl.· l::t 
leur vastgesteld was ... Ik ben van ge\>0 O
len dat de administratie geenszins h:a_e
beweren dat ik een vrijwillig onvolled.ig l.l. 
of onjuiste aangifte ingediend he b... 1~ betwist dus de litigieuze aanslagen in :Q11l.l. 
geheel JJ; 

Overwegende dat het bestreuen arre:st 
deze reclamatie uitleggend, beslist oaf 
aanlegger daarin enkel deeu gelden Clat 
de administratie ten onrechte de aan:slag 
op het kohier gebracht had in de lo0 
van de termijn van vijf j aar, bepaald b~ 
:ntikel 74, lid 2, van de samengeschakelde 
wetten, daar de ingediende aangiften, v 01 gens aanlegger, niet vrijwillig onvolledi -
of onjuist kunnen bevonden worden; g 

Overwegende dat het arrest derha]ve 
beslist da t het hof van beroep niet Ver 
mag uitspraak te doen over de v-66r het
zelve gestelde eisen welke erin bestaa
te betogen, enerzijds dat « de artikelen 281:1 
55 en 56 van de samengeschakelde wette ' 
waren geschonden of verkeerd _ toegepali!t l~ 
aangezien aanlegger niet wettelijk val{ 
ambtswege was kunnen aangeslagen Wor. 
den ingeval hij, in strijd met de stellil:lg 
van de administratie, op de verzoeken 0lll 
b1lichtingen geantwoord had en, ander. 
zijds, dat de belastbare basis van de aall
slag van ambtswege willekeurig was, daar 
die betwistingen niet door de reclamatie 
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cle verweerder is getreden, niet geldig op
zegging kon betekenen in 1954, dit is min 
dan twee jaar v66r het verstrijken der 
pacht, waaruit volgt dat de bestreden 
beslissing, door dit middel niet te beant
woorden, niet wettelijk gemotiveercl is '' : 

Overwegende dat aanlegger het bestre
den vonnis verwijt niet geantwoord te 
hebben op zijn conclusies, waarin hij 
staande hield dat eerste verweerder de 
lopende pacht moest eerbiedigen en dat 
hij dienvolgens geen regelmatige opzeg
ging op 7 clecember 1954 mocht betekenen, 
hetzij minder dan twee jaar v66r het 
verstrijken van gezegde pacht, op 24 de
cember 1955; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aanneemt dat eerste verweerder de 
lopende pacht moest eerbiedigen, en dat, 
zonder dienaangaande te worden gecriti
seerd, hij het verstrijken van die pacht 
op 24 december 1955 vaststelt; 

Dat, om de betwiste regelmatigheid 
van de op 7 december 1954 tegen 24 decem
ber 1956 gegeven opzegging te rechtvaardi
gen, hij klaarblijkelijk steunt op de over
gangsbepaling van artikel 20, II, vijfde 
lid, van de wet van 7 juli 1951; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

21 juni 1957. - 1° kamer. - Voon:itte1·, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slag
uever·, H. De Bersaques.- Gelijkl1~idende 
conclusie, H. Paul Iliaha"lL'r, advocaat-ge
neraal. - Pleiters, HH. Ansiaux en Van 
Leynseele. 

Van zelfde dag, twee soortgelijke ar
resten gewezen ter zake van Haverbeke 
tegen Van Damme en Sonneville, en ter 
zake van Haverbeke tegen De Bleeck en 
Sonneville, op voorziening tegen twee von
nissen gewezen op 11 mei 1956 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Gent be
slissende in boger beroep. 

le KAMER. - 21 juni 1957 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
ARREST DAT EIGEN MOTIEVEN EN DEZE NIET
STRIJDIG VAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE 

(1) Verbr., 17 october 1955 (An·. Ve1·b?·., 
1955, blz. 104; Bull. en PAsiC., 1956, l, 181). 

(2) Raadpl. verbr., 6 december 1956 (Arr. 

RECRTER INROEPT. - GEEN TV.V. 
DE MOTIEVEN ALDUS AANGENOM:~:::.:::: .;)"FEL NOPENS 
ARREST.- GEEN SCHENDING V""""'-~~ DOOR RET 

VAN DE GRONDWET. ARTEKEL 97 
2° PENSIOENEN. - BURQ~ 

SIOENEN. - WET VAN 21 JU~::t:_: ~LIJKE PEN
BEL 49. ~ DRAAGWIJDTE V ""'-~ 1844, ARTI-
LING. DEZE BEPA-

30 VERBREKING. 0PDR.""'-
ROF.- BURGERLIJKE ZAKEN. ~::t:J:T VAN RET 
BESLISSING DIE RAAR BESCH::l::~ BESTREDEN 
OP EEN MOTIEF DOOR DE VODR.;<:;::(~lNG STEUNT 
TISEERD. - i\fACRT VAN H}C':lc l:J::NING GECRI
RECRTE OP EEN AANVlJLLEND ~"G ll:OF OM IN 
ZEN DAT DE BESCRIKKING RE:.~:tcr:: ':l:'·:IEF TE WIJ-

':l::VAARDIGT. 
1 o Sohendt artilcel 97 van a 

niet, de beslissing van CLe e Grondwet 
hager beroep die zioh ste'4 reohter in 
beweeg1'edenen en op «de ~t op eigen 
beweeg·redenen van de ee7'"'~?..€t st?-ijdige 
wanneer geen twijfel no 0 e 1·eohter ,, 
pens de motieven van het; oestaat no~ 
die de ?·eohte1· van be1'oe1;l -u.:!nnis a quo 
aannemen (1). ''-eeft Willen 

2° Artikel 49 van de wet van. . 
, op de b1t-1'fleTl·ijlce en g 03e 21 h~li 1844 

sioenen dat bepa.alt dat i<fe8 "telij1Ge pen
delingen be1·ov·ing van h 03 t lce1·e veroor
van het 1·eoht het te be~c0 Pensioen of 
b1·engen, is sleohts toepa8 'n<en tewee.(f
rustpensioenen, b-ij 1~it&z4tr::lijlG op de 
2Jensioenen van de wea,u t'~-nu van de 
zen (2). 'lVen en we-

30 1-VanneeT de best1·eden be . 
besohilclcend gedeelte ste'l.tn,~ltssing haa1· 
t-iet doo1' de voorzienin0 OJJ een mo
vermag het hot in 1·echt€ Yeoritisee1·d, 
te 1·oepen dat dit gedeez een motiet in 
d·igt (3). (Impliciete opl08;.e ?'eohtvaar-

ll:l.g.) 

(NATIONALE MAATSCHAl'PlJ l>E; 

SPOORWEGEN, T. VALle];]'~ BELGISCRE 
~•Bl;;BG.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet on 
arrest, op 27 october 1955 het bestreden 
het Hof van beroep te Lui]~ .15ewezen door 

Over het eerste middel a.' 
schending van artikel 9i ":l'geleid uit de 
wet, doordat het besb-ede an de Grond
klaart (( dat nit de voora:l'gan arrest ver
wingen en nit de niet-strijd ~llde beschon
denen van de eerste rechte ~ge beweegre
de vordering van geinthne 1 s blijkt, dat 
principe gegrond is en dat e~de in haar 

e bestreden 

V eTbT., 1957, blz. 236; Bull. en ]'> 
357). _ Asrc., 1957, I, 

(3) Verbr., 25 januari en 14 
Ve?·b1·., 1957, biz. 579; Bull. e !U;art 1957 (A1'1', 
609 en 847). n Asrc., 1957, I, 
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beslissing bevestigd moet worden ... >>, dan 
wanneer, enerzijds, de eerste rechter ge
oordeeld heeft dat de wet van 21 juli 1844 
in onderhavig geval niet toepasselijk was 
om reden dat die wet slechts de burger
lijke en geestelUke pensioenen betrof, 
en, imderzijds, de rechter van hoger be
roep aan de veroordeling door verweer
ster opgelopen de 1

, uitwerking heeft ont
kend welke artike~ 49 van voormelde wet 
aan de veroordeling tot een onterende 
straf verbindt, derwijze dat met zeker
heid niet kan bepaald worden welke mo
tieven van het vonnis a qtt.o de rechter 
van hoger beroep he'eft willen overnemen 
en welke motieven hij als niet-overeen
komstig met die waarop hij zijn beslis
sing heeft gesteund heeft willen afwijzen; 

Waaruit volgt dat het bestreden arrest 
op strijdige en dubbelzinnige redenen ge
grond is; 

Overwegende dat de 1verweerster, wier 
echtgenoot, in 1944 gestorven, ten dienste 
van de aanlegster was geweest, de beta
ling door deze van het weduwepensioen 
vanaf 1 januari 1945 vorderde; 

Dat de aanlegster tegen die vordering 
aanvoerde dat de verweerster op 3 septem
ber 1946 tot acht maand gevangenzitting 
veroordeeld wegens inbreuk op arti
kell18bis van het Strafwetboek en !evens
lang vervallen verklaard van de rechten 
bij artikel 123sexies van hetzelfde wet
boek opgesomd, bij toepassing van arti
kel 49 van de wet van 21 juli 1844 en 
krachtens artikel 54 van de samengeor
dende wetten op de vergoedingspensioe
nen (besluit van de Regent van 5 october 
1948), van het recht op pensioen beroofd 
was; 

Overwegende dat de eerste rechter die 
verdediging van de hand wees om reden, 
enerzijds, dat de wet van 21 juli 1844 in 
onderhavig geval niet van toepassing was, 
en, anderzijds, dat, volgens de bepaling 
van hun artikel 2, de samengeordende 
wetten op de vergoedingspensioenen en
kel militaire pensioenen regelen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat de door verweerster opge
lopen veroordeling het onterend karakter 
niet vertoont dat artikel 49 van de wet 
van 21 juli 1844 vereist; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
op de « niet-strijdige beweegredenen van 
de eerste rechter » steunt; 

Overwegende dat nit die aanhalingen 
duidelijk blijkt dat het arrest, door een 
eigen motief, de stelling van de aanlegster 
heeft afgewezen die de toepassing van 
artikel 49 van de wet van 21 juli 1844 in
riep en, door verwijzing naar de beweeg
redenen van de eerste rechter, het middel 
afgeleid nit artikel 54 van de wetten op 
de vergoedingspensioenen; 

Waaruit volgt dat de motieven van het 
arrest noch door de strijdigheid noch door 

de dubbelzinnigheid ZIJn aangetast welke 
het middel hun toeschrijft en dat gezegd 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 49 van de wet van 
21 juli 1844 over de burgerlijke en geeste
lijke pensioenen, 1, 31, 123sexies en sep
ties van het Strafwetboek, 2, 1 o, van de 
besluitwet van 6 mei 1944, cloorclat het 
bestreden arrest verklaart clat de door 
verweerstei· « op 3 september 1946 opgelo
pen veroordeling door de krijgsraad te 
Eupen uitgesproken, clus het onterend ka
rakter niet vertoont clat de wet van 21 juli 
1844 door haar artikel 49 vereist », clan 
wanneer artikel 49 van voormelcle wet 
van 21 juli 1844, clat enkel, wat een ge
pensioneerde ambtenaar betreft, de uit
werking bepaalt van een veroordeling die 
zijn afzetting had kunnen meebrengen zo 
hij nog in dienst was geweest, elke ver
oorcleling die cc uitsluiting van de veroor
deelde meebrengt van elke openbare func
tie of becliening » nooclzakelijkerwijze de 
bijkomencle uitwerking moet hebben wel
ke dit artikel 49 voorziet in verband met 
een straf - de onterencle straf en inzon-

. clerheicl de onterende straf van de bur
gerlijke clegraclatie - welke vervallenver
klaringen begreep die geheel gedekt zijn 
door de levenslange vervallenverklaring 
van de rechten opgesomcl bij artikel 31 
van het Strafwetboek van 1867 door arti
kel 123sexies gestelcl, waarvan op ver
weerster van rechtswege toepassing wercl 
gemaakt : 

Overwegencle clat artikel 49 van de wet 
van 21 juli 1844 houclende, onder de voor
waarden welke het bepaalcl, beroving van 
het pensioen of van het recht het te beko
men, slechts toegepast woi'dt op de rust
pensioenen waarop .de in artikel 1 aange
duide personen kunnen aanspraak maken 
en. niet op het pensioen van de wecluwen; 

Dat artikel 49 inderclaad voorkomt on
der de bepalingen van de wet die, volgens 
het opschrift van hoofclstuk 1 van ti
tel III, op de rustpensioenen voorbehou
den zijn, dan wanneer hoofclstuk II van 
dezelfde titel meer bepaald de voorwaar
clen regelt waarbij de weduwen- en we
zenpensioenen van de in artikel 1 en 29 
aangeduide personen, toegekend of afge
schaft worden; 

Overwegende dat het onclerscheicl tus
sen beide hoofclstukken van titel III van 
de wet zich des te meer opdringt dat door 
artikel 53 de wetgever uitzonderlijk de 
toepassing heeft voorzien, op de weduwen
en wezenpensioenen, van de bepalingen 
van de artikelen 44 en 45 welke de rust
pensioenen beheersen, terwijl geen enkele 
bepaling van hoofdstuk II op artikel 49 
zinspeelt; 

Overwegende clat, wegens zijn karakter 
van afwijking van de principes welke de 
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pensioenen beheersen, artikel 49 gestreng 
dient geinterpreteerd en bij analogie geen 
toepassing kan krijgen; 

Dat nit die beschouwingen volgt dat het 
bestreden arrest, dat de beslissing van de 
eerste rechter bekrachtigt, welke de toe
passing in onderhavig geval afwees van 
gezegd artikel 49, wettelijk gerechtvaar
cUgd is en dat het middel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

21 juni 1957. - 16 kamer. - Voo1·zitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve?·slag
rtever, H. Bareel. - GeUjklu.idende con
dusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. Van Ryn en della 
Faille d'Huysse. 

2" KAMER. - 24 juni 1957 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN, ~ BURGER-. 
LIJKE VORD3RING. - VERKLARING VAN ONBE
YOEGDHEID. - VERKLARING AFGELEID UIT RET 

FElT DAT HE'l' BEWIJS VAN RET STRAFBAAR 
FElT 'IEN LASTE GELEGD VAN BETICHTE NJET 
BIJGEBRACHT WORDT. - GEEN CONCLUSIES. 
- BESLISSING REGELMATIG GEMOTIVEERD. 

Is, bij gebrell; aan condusies, 1·egelmat'ig 
met redenen ornlcleed, de beslissing 
waa1·b·ij de straf?;echter zich onbevoegd 
verlclaart om lcennis te nemen ·van de 
vorde1·ing van de b~wge1'Ujlce pa1·Uj, na 
vastgestelcl te hebben dat het bewij8 
van het strafbaar feit ten Taste van be
tichte [!elegcl, niet bijgebracht wonlt (1). 

(ESSELEN, T. HULS'l'ER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 november 1956 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen· verweerster Verstraete : 

Overwegende dat aanlegger, burgerlijke 
partij, geen middel doet gelden; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen verweerder Hulster : 

(1) Vergel. verbr., ~ januari 1956 (A1·r. 
T'erb1·., 1956, biz. 330; Bull. en PASIC., 1956, I, 
419). 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 •van de Grond
wet, doordat het bestreden vonnis zich er
toe beperkt heeft te beslissen dat het feit 
ten laste van Charles Hulster niet bewe
zen gebleven is, wat met het ontbreken 
van redenen gelijkstaat : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusies, het bestreden vonnis aan de 
verplichting, opgelegd bij artikel 97 van 
de Grondwet, voldoet door vast te stellen 
clat « het feit ten laste van beklaagde 
Charles Hulster niet bewezeu gebleven 
is >J, cUt wil zeggen dat het bewijs van het 
de beklaagde ten laste gelegde feit niet 
bijgebracht is, en door dienvolgens te ver
klaren dat de rechtbank << onbevoegd is 
om over de eis van de burgerlijke partij 
uitspraak te doen )) ; 

Dat het middel niet gegrond is; 

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

24 juni 1957. - 2" kamer. - Voo?·z'itter, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·sla[!geve1·, H. Yroonen. -
GeUjlclnidende concl·usie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-geueraal. 

2" KAMER. - 24 juni 1957 

1° MISDRIJF. ~ GROND VAN RECHTYAARDI
GING. - 0VERMACHT. - TOEPASSELIJK OP 
DE NIET-OPZETTELIJKE MISDRIJVEN, 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BURGER
LlJKE \'ORDERING. - PERSOON VAN EEN NIET
OPZETTELIJK MISDRIJF BETICHT DIE DE OVER
MACHT INROEPT. - BEWERING NIEt JN'I'BLOOT 
VAN BESTANDDELEN DIE HAAR GELOOFWAARDIG
HEID VERSCHAFFEN. - BEWIJS VAN HAAR 
ONJUISTHEID TEN LASTE VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE OF DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

1 o De ovennacht is een rtrond van ?"echt
vaa?·di[!ing ten opz,ichte van al ae 'ln'is
ckijven, zelfs ae n·iet opzetteUjke mis
lvri,iven (2). 

2° 1·Vanneer de persoon beticht van een 
zelfs niet-opzettelijk misll·rijf, een g·rond 
van rechtvaanliging inroetJt, zoals ove1<:. 
mncht, en W[tnneer deze bewe1·ing niet 
ontbloot is van ellv element waa1·cloor 
ZtJ geloofwaardigheid venlient, ntst het 
op het openbaa1· min·isterie of op de 

(2) Verbr., 5 october 1953 (A?'?', T' e1'b1·., 
1954, biz. 66; BulJ. en PAsrc., 1954, I, 78, en 
de nota 1). 
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bttrgerlijke partij haa1· onjuistheid te 
bewijzen (1). 

(MOND1N, T. LAWSON.) 

ARREST. 

HE'I' HOF; ~ Gelet OD het llestreden 
vonnis, OJJ 27 december 1956 in hoger be· 
r01ip gewezen door he. Correctionele Recht
bank te Bergen; 

I. In zover het vonnis lleslist over de 
tegen verweerder ingestelde 1mlllieke vor
dering : 

Overwegende dat het vonnis verweerder 
vrijspreekt en de kosten de Staat ten 
laste stelt; 

Dat aanlegger zich tegen deze lleslissing 
niet vermag te voorzien; 

II. In zover het vonnis gewezen is over 
de door aanlegger ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat in de redenen van het bestreden 
vonnis een tegenstrijdigheid of een dull
belzinnigheid schuilt, welke met het ont
breken van redenen gelijkstaan, wijl de 
rechtbank in dat vonnis, na het materieel 
aanwezig zijn van het feit en de toereken
baarheid ervan aan cle beklaagde te hell
ben vastgesteld, verklaard heeft dat het 
aannemelijk was dat het beklaagde ten 
laste gelegde ontbreken van signalisatie 
van werken of verkeersbele=eringen het 
gevolg was « van een toeval dat verant
woordelijkheid uitsluit ll en zich derhalve 
onbevoegd verklaard heeft om van aan
leggers burgerlijke vordering kennis te 
nemen, en doordat het op lleklaagde rustte 
het bewijs van de door hem ingeroepen 
overmacht bij te brengen : 

Overwegende, enerzijds, dat, al stelt 
het bestreden vonnis het materieel aan-' 
wezig zijn van het feit der telastlegging A 
vast, dit wil zeggen het feit dat de elec
trische lampen welke het werk van ver
weerder signaleerden, niet aangestoken 
waren, zoals door de artikelen 113 en 114 
van de Wegcode voorgeschreven is, het 
niet vaststelt, in strijd met wat het mid
del lleweert, dat bewust feit aan ver-

(1) Verbr., 11 juni 1951 (Arr. T'erbr., 1951, 
blz. 607; Bull. en PAsrc., 1951, I, 702); 1 octo
ber 1951 (A1·r. T'e1·br., 1952, blz. 31; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 34); 29 september en 20 october 
1952, 30 maart 1953 (Arr. T'e1·br., 1953, blz. 20, 
75, 520; Bull. en PAsrc., 1953, I, 22, 81 en 586); 
5 october 1953 (A1'1', T' erbr., 1954, blz. 66; 
Bull. en PASIC., 1954, I, 78); 9 mei 1955, be
weegredenen (Bull. en PAsrc., 1955, I, 979); 

weerder viel toe te rekenen; dat het, in
tegendeel, erop wijst dat « het aanneme
lijk is dat het doven der lampen, zoals 
beklaagde uiteenzet, het gevolg is van een 
toeval dat verantwoordelijkheid uitsluit ll; 

Overwegende, anderzijds, dat, wanneer 
beklaagde aanvoert dat het feit, dat hem 
ten laste is gelegd en een inllreuk oplevert 
aan overmacht te wijten is en wanneer 
deze bewering niet ontbloot is van elk 
element op grond waarvan zij geloofwaar
dig is, het op het openbaar ministerie of 
op de burgerlijke partij rust de onjuist
heid ervan te llewijzen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

24 juni 1957. - 2" kamer. - VoorzUte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslagge·re1·, H. Vroonen. -
Gelijkl·u·idende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 

2e KAMER. - 24 juni 1957 

GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - DEFINI
TIEVE VRIJSPRAAK VAN DE BETICHTE. - VER
BREKING VAN DE BESLISSING OP DE BURGER
L!JKE VORDERING OP DE VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. ~ RECHTER VAN VER
WIJZING DIE UITSPRAAK DOET OP HET BEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BE
SLISSING VA:-! DE EERSTE RECHTER. ~ RECH
TER VAN VERWIJZING DIE VASTSTELT DAT DE 
BETICHTE HET MISDRI.JF HEEFT GEPLEEGD DAT 
EEN SCHADE AAN DE BURGERLIJKE PARTI.J 
HEEFT VEROORZAAKT. - VEROORDELlNG VAN 
BETICHTE TOT HOGERE , SCHADEVERGOEDINGEN 
DAN DEZE TOT DEWELKE HI.J VEROORDEELD WAS 
GEWEEST DOOR DE EERSTE. RECHTER. - GEEN 

SCHENDING VAN HET GEWIJSDE OP DE PUBLIEKE 
VORDERING. 

Wanneer de v1·ijspraa.lc van betichte defi
nitief is, maar de beslissing op de V01'
de1'ing van de b·ztrgerlijke part'ij verbm
ken is geweest op haa1· voorziening, 
schendt de 1·echter van verwijzing het 
gewijsde op de publlelce vorde1'ing niet 
door vast te stellen dat cle betichte een 
misdrijf heeft getJleegcl en een schade 

11 juni 1956 (A1·r. Ye1·br., 1956, bl. 851; Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 1090); 28 januari 1957 (A1'1'. 
Ye1·br., 1957, blz. 396; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
619). Im:onderheid, wat' betreft het bewijs 
door de burgerlijke partij te leveren : verbr., 
20 juli 1951 (Arr. T'erb1·., 1951, blz. 689; Bull. 
en PAsrc., 1951, I, 792). Gont1·a : verbr., 
6 maart 1934 (Bull. en PASIC., 1934, I, 207). 
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heeft veroorzaalct aan de bttrgerlijlce 
partij (1) ; hij mag, indien de bnrger
lijlce partij regelmatig hager beroep had 
ingesteld tegen de beslissing van de eer
ste rechter, de veroordeling verzwaren 
door deze laatste ten laste van betichte 
uitgesp1·oJcen op de bttrge1·lijke vorde
ring (2). 

(LEFEVRE, T. DELENNE.) 

ARREST (3). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 october 1g56 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ber
gen, uitspraak doende in hoger beroep, 
als gerecht waarbij de zaak op verwijzing 
door het arrest van het hof van 11 april 
1g56 aanhangig is gemaakt; 

Over het eerste mid del, afgeleid ui t de 
schending van de artikelen 200, 201, 202 
van het Wetboek van strafvordering, en 
van het advies van de Raacl van State 
van 12 november 1806, doorclat het bestre
den vonnis de verantwoordelijkheid voor 
de schadelijke gevolgen van de inbreuken 
welke de beklaagden ten laste gelegd zijn 
verdeeld heeft bij helften tussen, ener
zijds, aanleggers, beklaagde en burger
lijk verantwoorclelijke, en, anderzijds, 
verweercler, dan· wanneer cle rechtbank 
van politie aan de eerstgenoemden enkel 
het vierde van die verantwoordelijkheid 
ten laste had gelegd en dan wanneer de 
de:finitieve vrijspraak van beklaagde Le
fevre zich verzette tegen de verzwaring 
van de veroordelingen van aanleggers : 

Overwegende dat aanleggers, de eerste 
als beklaagde, de tweede als burgerlijk 
verantwoordelijke, v66r de Rechtbank 
van politie te Beaumont tegelijkertijd als 
verweerder gedagvaard werden om er te
recht te staan wegens inbreuken op· de 
Wegcode; 

Dat tweede aanlegger zich burgerlijke 
partij stelde tegen verweerder en deze 
tegen aanleggers; 

Dat de rechtbank van politie, na beide 
beklaagden strafrechtelijk veroordeeld te 
hebben, aanleggers het vierde van de 
schade, aan verweerder veroorzaakt door 
de door eerste aanlegger begane inbreuk, 
en verweerder drie vierde van de schade, 
door deze aan tweede aanlegger, burger
lijke partij, veroorzaakt, ten laste legde; 

Dat, op hoger beroep ingesteld door 
verweercler en het openbaar ministerie, 

(1) Verbr., 19 januari 1953 (A1'1', Yerbr., 
1953, blz. 323; Bull. en PAsrc., 1953, I, 350); 
verbr. Fr., 16 december 1948 (Bttll. crim., 1941:!, 
blz. 432). 

(2) Raadpl. verbr., 10 januari 1955 (An·. 

de Correctionele Rechtbank te Charleroi 
de strafbeslissing betreffende verweerder 
bevestigde, doch aanlegger vrijsprak; dat 
zij de veroorcleling van verweerder tot 
schadevergoeding jegens tweede aanlegger 
in stand llield, maar zich onbe·voegd ver
klaarde om kennis te nemen van de door 
verweerder voorgebrachte eis tot schade
vergoeding ; 

Overwegende dat dit vonnis op de voor
ziening van verweerder verbroken wercl 
bij het arrest van 11 april l956, doch 
enkel in zover daarbij over de burgerlijke 
vorderingen uitspraak was gedaan; 

Overwegende dat, hoewel de over de 
publieke vordering gewezen beslissing v;in 
vrijspraak van eerste aanlegger mitsclien 
in kracht van gewijsde was gegaan, er 
uit de artikelen 177, 216 en 313, lid 3, van 
het Wetboek van strafvordering blijkt dat 
de rechter op verwijzing, bij wie het ho
ger beroep van verweerder aanhangig was 
evenals dat beroep aanhangig was geweest 
bij de rechter wiens beslissing verbroken 
werd, de macht had binnen de grenzen 
van dit beroep de beslissing van de eerste 
rechter betreffende de burgerlijke belan
gen te wijzigen; dat hij onder meer de 
veroordeling tot schadevergoeding, ten 
voordele van verweerder en ten laste van 
aanleggers uitgesproken, kon verzwaren 
op voorwaarde vast te stellen, zoals hij 
gedaan heeft, dat het feit dat aan ver
weerders vordering ten grondslag lag een 
inbreuk uitmaakte, dat .bewust feit be
wezen was en dat het de schade veroor
zaakt had waarvoor verweerder vergoe
ding. eiste ; 

Overwegende, derhalv€', dat de Correc
tionele Rechtbank te Bergen, door te be
slissen dat de door de bestuurders begane 
fouten gelijk zijn en dat zij ieder ver
antwoordelijk staan ten belope van de 
helft van de schadelijke gevolgen van het 
ongeval, geen der in het middel aange
duide wetsbepalingen geschonden heeft; 

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

f:chending van artikel g7 van de Grond
wet, doordat in het bestreden vonnis een 
tegenstrijdigheid schuilt in zover het von
nis vaststelt dat eerste aanlegger geen 
font heeft begaan en hem J.n strafrechte· 
lijk opzicht vrijspreekt, terwijl het in 
zijn redeuen betreffende de burgerlijke 
vorderingen vaststelt dat aanlegger een 
font begaan heeft welke teuminste gelijk 
is a an die van verweerder; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet over de publieke vordering, doch en-

Verb1·., 1955, blz. 346; Bull. en PAsrc., 1955, I, 
467). 

(3) Een eerste arrest werd gewezen, in deze 
zaak, op 11 1JJPril 1956 (Arr. Verbr., 1956, 
blz. 653; Bull. en PAsrc., 1956, I, 837). 



-903-

kel over de burgerlijke vorderingen uit
spraak doet; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

24 juni 1957. - 2• kamer. - Voorzitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. Vroonen. -
Gelijkl!tidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termiconrt, procurenr-generaal. 
Ple·iter, H. Calmant (van de Balie van 
Bergen). 

2• KAMER. - 24 juni 1957 

1" MIDDELEN TOT VERBREKING. 
S1'RAFZAKEN. - VOORZIENING VAN EEN BE
TlCHl'E. - JYJIDDEL HIERUI'l' GENOMEN DAT DE 
ONDERZOEKSRECHTER GEWEIGERD HEEFT EEN 
GETUIGE 'l'E ONDERHOREN. ~ l\'[IDDEL VOOR DE 
EERSTE MAAL V06R RET HOF VOORGESTELD. -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - CORRECTIONELE RECHTBANK. 
- BETICHTE DIE AAN RET OPENBAAR MINIS
TERIE VRAAGT EEN GETUIGE TE DOEN DAGVAAR
DEN. - 0PENBAAR MINISTERIE NIET WETTE
LIJK GEHOUDEN DEZE AANVRAAG IN TE WILLI
GEN. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - BETICHTE DIE ZICH TEN 
GRONDE VERDEDIGD HEEFT ZONDER AAN TE VOE
REN DAT RET NIEl'-ONDEBHOREN VAN EEN GE
TUIGE ZIJN VERDEDIGINGSRECH'r GESCHONDEN 
HEEFT. - SCHENDING V66R RET HO~' INGE
ROEPEN. ~ NIET-ONTVANKELIJ'KHEID. 

4° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. ~ 
PROOUREUR DES KONINGS DIE HOGER BEROEP 
INSTELT TEGEN EEN VONNIS VAN DE CORREO
TIONELE REOH1'BANK. - ARTIKEL 205 VAN 
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING NIET 
TOEPASSELIJJL 

1° Mag niet voor de eerste maal v661· het 
hot vo01·uesteld wo1·den, het middel hiel·
ttit genomen dat de onderzoeksrechte1· 
.aeweigerd heett een ,qet·ui.qe door de be
Uchte aangedttid, te onderhoren (1). 

2° Geen wettelijlce bepaling legt het 
openbaar ministerie de ve1·plichting op 
de aanvraag in te wilUgen van een be
Uchte die hem ve1·.'1!oekt een getuige te 
doen dagvaanlen v661- de con·ectionele 
l'echtbanli; (2). 

(1) Raadpl. verbr., 28 mei 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1029). 

(2) Verbr., 5 januari 1948 (Bull. en PASIC., 
1948, I, 14). 

3° De betichte is v66r het hof niet ont
vankelijlc te bewe1·en dat zijn verdedi
gingsrecht geschonden wenl door het 
niet-onderhoren van een getuige, wan
neer hij zich ten ,qronde heett verdediqd 
zonder zttllce schending aan te voe
ren (3). 

4° Artikel 205 van het 1Vetboe7c van straf
vordering is vreernd aan het hoge1· be-
1·oep tegen een · vonnis van de col·rectio
nele 1·echtbank door de promtretw des 
konings ingesteld (4). 

(VAN HERP.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 71 van het W etboek 
van strafvordering, doordat de onder
zoeksrechter geweigerd heeft de getuige 
Crockaert, die aanlegger aangeduid had 
te horen : 

Overwegende dat het Iniddel dat aan de 
bevoegdheid vreemd is en uitsluitend op 
het voorbereidend onderzoek betrekking 
heeft, aan de rechter over de grand niet 
voorgelegd is ; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de rech ten der verdediging, 
doordat !let openbaar ministerie bij de 
correctionele rechtbank geweigerd heeft 
de getuig~ Crockaert te dagvaarden, zoals 
het door aanlegger was verzocht, en door
dat die getuige ter terechtzitting niet ge-
hoord is : · 

Overwegende, enerzijds, dat geen enkele 
wetsbepaling het openbaar ministerie er
toe verplicht op de terechtzitting van de 
correctionele rech tbank de getuigen te la
ten dagvaarden welke de beklaagde het 
aanduidt; 

Overwegende, anderzijds, dat nit geen 
enkel rechtsplegingsstuk waarop het hof 
vermag acht te slaan blijkt dat aanlegger 
v66r de rechter over de grand gesteld 
heeft dat zijn verdedigingsrecht geschon
den was door het niet horen van een ge
tuige; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 

(3) Verbr., 6 juni 1955 (Bull. en PASIC., 1955, 
I, 1089). 

(4) Verbr., 15 februari 1926 (Bull. en PASIC., 
1928, I, 24,6). 
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scbending van artikel 205 van bet Wet
bock van strafvordering, cloordat bet bo
ger beroep van bet openbaar ministerie 
ontvankelijk verklaard en de door de eer
ste recbter uitgesproken veroorcleling ver
zwaarcl is geworden, clan wanneer bewust 
boger beroep pas na verstrijldng van de 
termijn van vijftien dagen vanaf de uit
spraak van bet vonnis aan aanlegger was 
beteken<l geworden : 

Overwegende dat bet boger beroep tegen 
bet vonnis van de correctionele recbtbank 
door bet openbaar ministerie bij die recbt
bank is ingesteld; <lat bet derbalve be
beerst w?rdt, niet door artikel 205, docb 
door artlkel 203 van bet Wetboek van 

, strafvordering ; 
Dat bet middel naar recbt faalt; 
En overwegencle dat de substantHlle of 

op straf van nietigheid voorgescbreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

24 juni 1957. - 26 kamer. - VoorzUter, 
H. Giroul, raaclsbeer waarnemend voor
zitter. - Versla,ggever, H. Daubresse. -
GeUjlclttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit 
de '.rermicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·, H. Staes (van de Balie bij bet 
I-I of van beroep te Brussel). 

26 KAMER. - 24 juni 1957 

1° RECHTERLIJKE INRICHTING. 
SAMENSTELLING VAN DE RECHTSMACHT. 
STRAFZAKEN. - BEWIJS VAN DE WETTELIJKE 
SAMENSTELLlNG VAN DE RECHTSMACHT. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
S'l'RAFZAKEN, - J\lliDDEL AFGELEID UIT HET 
GEBREK AAN ANTWOORD OP CONCLUSIES. 
CONCLUSIES DIE NIET GENOMEN WERDEN. 
:N!IDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Het bewijs van de 1·egelmaUge samen
stelling van een rechtsmacht mag voort
vloeien uit de niet-st1·ijdige meldingen 
van het proces-verbaal van cle zitUng 
en ·v£tn het vonnis samengevoegd (1) . 

2° Mist teitelijke grondslag het mi£ldel 
hieruit genomen dat cle rechter cle con
clusies niet beantwoo1·d heeft, wanneer 
cleze niet genomen wenlen. 

(1) Vei·br., 25 april 1949 (A1·r. flerb1·., 1949, 
blz. 2118; Bull. en PAsiC., 1949, I, 303) ; 3 en 
20 juli 1956 (Arr. Y e1·br., 1956, blz. 938; Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 123'8 en 1289); 7 mei 1957 
(Bull. en PASIC., 1957, I, 1075). 

(LUC, T. BAILLIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 8 december 1936 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Recbt
bank te N amen; 

I. In zover de voorziening gericllt is 
tegeil de beslissing gewezen over <le tegen 
aanlegger ingestelde publieke vordering : 

Ten aanzien van de beslissing waarbij 
de publieke vordering gesteund op cle ar
tikelen 418 en 420 van bet Strafwetboek 
verjaard verklaard is : ' 

Overwegende llat de voorziening niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Ten aanzien van de beslissing waarbij 
aanh;gger veroordeeld is wegens inbreuk 
op de Wegcolle : 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de, 
schending van' de artikelen 155 en 189 van 
het Wetboek van strafvordering, 7 van de 
wet van 20 april 1810 op de rechterlijke 
organisatie en de recbtsbedeling en !H van 
de Grondwet, cloordat bet bestreden von
nis gewezen is over een rechtspleging 
waarin een substantH!le nietig·heid scbuilt, 
daar de processen-verbaal van de terecbt
zittingen van de Recbtbank van politie te 
Namen van 28 maart en 25 april 1!!56 het 
niet mogelijk maken de regel!natigbeid na 
te gaan van de samenstelling van de zetel 
in de loop van die terechtzittingen, en 
daar bet bestreden vonnis de uit die on
regelmatigbeicl voortspruitende nietigbeid 
overgenomen beeft door de in de lool) van 
die twee terechtzittingen verrichte onder
zoeksdaden niet buiten beschouwing te 
laten : 

Overwegende dat de processen-verbaal 
van terechtzitting, waarvan in bet micldel 
sprake, vaststellen <lat aanwezig waren 
de HI-I. Balon, Van Loven en Urbain; 

Dat, boewel die narnen niet juist tegen
over elke cler hoeclaniglwclen van vom·zit
ter, of!icier van bet op.enbaar ministerie 
en grif!ier verrneld staan, het vonnis zelf 
erop wijst clat aanwezig waren : cle 
HI-I. Balon, voorzitter, Van Loven, ofli
cier van het openbaar ministerie, en Ur
bain, adjunct-grif!iel; ; 

Dat mitsclien geen twijfel blijft bestaan 
omtrent de boedanigbeicl waarin elke van 
voormelcle personen gezetel<l heeft; 

Da t het miclclel fei telijke grbnclsla g 
mist; 

Over bet eerste -ondenleel vnn llet 
tweede micldel, afgelei<l uit de schemling 
van de artikelen 26, 1, 48, 4, en 48, 5, van 
het koninklijk besluit van 5 april 1954 
houdencle Algemeen Reglernent op de po
litic van het wegverkeer, 41S en 420 van 
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llet Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat llet bestreden vonnis het bij con
clusies door Luc regelmatig voorgebracht 
verweermiddel niet beantwoord heeft, het
welk llieruit afgeleid is dat de voetganger 
Baillien te voorscllijn was gekomen op 
korte afstand acllter de lading van een 
tractor die bern verborg en de weg onder 
Luc's og·en slechts overgestoken was over 
de drie meter welke de tractor niet ver
borg en na even geaarzeld te hebben, en 
doordat bet bestreden vonnis derhalve 
niet wettelijk met redenen omkleed is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt cc dat de hindernis, opgeleverd 
door de voetganger Baillien cUe de rijweg 
overstak, van op tenminste 200 meter 
zichtbaar was ; dat deze hindernis der
halve door aanlegger kon voorzien wor
den JJ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, tegenover de feitelijke beweringen 
van aanlegger feitelijke omstandigheden 
stellend welke de onjuistheid van zijn 
verweer dienen te bewijzen, regelmatig 
met redenen omkleed is ; 

En overwegende dat de substantHlle 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 tegen aanleg
ger ingestelqe burgerlijke vordering, en 
over aanleggers burgerlijke vordering te
gen verweerders : 

Over het tweede onderdeel van bet mid
del afgeleid nit de schending van de ar
tik~len 26 1, 48, 4 en 5, van bet konink
lijk besluit van 5 april 1954 houden:de 
Algemeen Reglement op de politic van het 
wegverkeer, 418 en 420 van bet Strafwet
boek en 97 van de Grondwet, doordat bet 
bestreden vonnis bet middel, door Lnc 
(bnrgerlijke partij) bij conclnsies regel
matig voorgebracht, niet beantwoord heeft 
hetwelk hiernit afgeleid is dat de >oct
ganger Baillien artikel 48, 4, van voor
meld koninklijk besluit van 8 april 1954 
overtreden had en dat het bestreden von
nis niet wettelijk met redenen omkleed 
is : 

Overwegende dat verweerster vervolgd 
was wegens inbrenk op artikel 48, 5, van 
de Wegcode, dit wil zeggen ter zake van 
het onregelmatig oversteken van de rij
baan; dat de conclusies van aanlegger op 
dit punt passend beantwoord zijn; 

Dat nit geen enkel stnk waarop bet hof 
vermag acht te slaan blijkt dat aanlegger 
aan verweerster de font ten laste gelegd 
heeft welke de in artikel 48, 4, van de
zelfde code omschreven inbrenk nitmaakt; 

Dat het onderdeel van bet middel feite
lijke groudslag mist; 

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

24 juni 1957. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Vroonen. -
Gelijkl~tidende concl~ts·ie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaaL 
Pleite·r, H. Simont. 

2e KAMER. 24 juni 1957 

1o VERKEER. \VEGCODE, ARTIKEL 17, 
ALINEA 2. - VERPLICHTING OPGELEGD AAN DE 
BESTUURDER DIE ZICH OPNIEUW IN BEWEGING 
STEL'l' NA EEN S'riLSTAND. - BETEKENIS VAN 
DEZE LAA1'STE WOORDEN. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - SCHENDING 
VAN DE VERPLICHTING OPGELEGD DOOR ARTI
KEL 15 VAN DE '\VEGCODE. - SCJHENDING VAN 
DE VERPLICHTING OPGELEGD DOOR ARTIKEL 17, 
ALINEA 2, VAN DEZELFDE CODE. - · BEWIJS 
AAN DEZELFDE REGELEN ONDERWORPEN. 

go VERKEER. - BURGERLIJKE VORDERIKG. 
- BOTSING VAN VOERTUIGEN. -ALtEEN TOE 
'rE WIJTEN AAN HET FElT DAT EEN VAN DE 
BESTUURDERS DE DOORGANG NIET HEEFT VRIJ
GELATEN AAN DE ANDERE. - TwiJFEL 1'\0l'ENS 
EEN FEITELIJK BESTANDDEEL. - TWIJFEL DIE 
NIET TOELAA1' DE BESTUURDER TE BEPALEN 
GEHOUDEN DE DOORGANG VRIJ TE LATEN. -
RECHTER DIE ERUIT AFLEIDT DAT GEEN VAN 
DE BESTUURDERS VERANTWOORDELIJK KAN 

VERKLAARD WORDEN VAN HET ONGEVAL. -
\VETTELIJKE BESLISSING. 

1° In a1·Ukell1, al-inea 2, van de Wegcode 
hebben de woorden cc na een stilstand JJ, 

hm~ gebruikelijlce betelcenis; ze beteke
nen cc nadat het voertuig opgeho~tden 
lwett in beweging te zijn JJ zonder on
de?·soheid volgens de duur of de reden 
van het ophmtden der beweging (1). 

2° Het bewijs van de schending van de 
verplichting, opgelegd doo1· a1·tilcel 15 
van de Wegcode, de doorgang te laten 
aan de van 1·eohts lcomende bestu~trder, 
en het bewijs van de schending van de 
ve1·plichting, opgelegd door art-ilcel 17, 
alinea 2, van dezelfde code, aan de be
stmwde1· die zioh opnieuw in beweging 
stelt na een stilstand, de doorgang te 
laten aan de andere best~turders, zijn 
aan dezelfde 1·egels onderworpen. 

go Wanneer de bots·ing van twee voertu.i
gen op de openbare •weg alleen te 
wijten is aan het feit dat een van de 

(1) Verbr., 27 februari 1957, verenigde ka
mers, en 20 mei 1957 (Bull. en PASIC., 1957, 
I, 771 en 1125). 
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bestuurders de doorgang niet heeft vrij
gelaten voor de andere, en dat, wegens 
een twijfel nopens het bestaan van een 
teitelijk element het niet mogelijle is de 
bestuurder te betJalen die geho~tden was 
de doorgang vrij te laten, leidt de 1·eoh
ter wettelijle van deze vaststellin_qen af 
dat een to~tt oo1·zaale van het ongeval 
nooh ten laste van de eerste nooh ten 
laste van de tweede bestuurder bewezen 
is. 

(MESTDAGH, T. DEPREZ.) 

ARREST, 

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

Over het eerste middel, afg·eleid uit de 
schending van artikel 17 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
reglement op de verkeerspolitie, doordat 
het bestreden arrest beslist dat aanlegger, 
die krachtens artikel 16, 4, van voormeld 
besluit verkeersvoorrang genoot, deze 
voorrang verloren heeft door het enkel 
feit stil te houden, dan wanneer de term 
<< stilstand ll in artikel 17 client begrepen 
te worden in de betekenis welke in arti
kel 2, 20°, nader omschreven is, met het 
begrip van tijdsduur dat hij impliceert : 

Overwegencle dat in artikel 17, lid 2, 
van de Wegcode, de woorclen << na een 
stilstand ll hun gebruikelijke betekenis 
hebben; dat de gebruikelijke betekenis 
van die woorden - daarbij een voertuig 
bedoeld zijnde - is << nadat het voertuig 
opgehouden heeft in beweging te zijn ll, 
zonder onderscheid volgens de duur of de 
reden van het ophouden der beweging; 

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

schending van artikel 15 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, doordat de 
bestreden beslissing, de regelen der be
wijslevering in strafzaken verkeerd toe
passend, degene die de verkeersvoorrang 
verschuldigd was vrijstelt van zijn ver
plichting de uoorgang te laten om de re
den dat het niet bewezen is dat hij prio
riteit verschuldigd gebleven was, dan 
wanneer hij die aanvankelijk de verkeers
voorrang verschulcligd is van zijn ver
plichting niet kan worden vrijgesteld clan 
mits het bewijs, in hoofde van cle andere 
bestuurder, van een handeling die hem 
zijn << huiclig recht ll, om door te rijclen 
heeft doen verliezen, ofwel, in zijn eigen 
hoofde, van een feit dat zijn vrijstelling 
kan rechtvaardigen : 

Overwegende dat artikel15 van de Weg
code, dat in het middel aang·ehaald is, en 
artikel 16, 3, van dezelfde code aan de 
bestuurder van een voertuig op de open
bare weg de verplichting opleggen de 

doorgang vrij te laten voor de van rechts 
<< komende ll bestuurder; 

Overwegende dat artikel 17, lid 2, aan 
de bestuurder die na een stilstand terug 
aanzet voorschrijft de normale gang der 
andere bestuurders niet te hinderen en 
hen te laten voorgaan; 

Overwegende dat het bewijs van de 
schending van de artikelen 15 en 10, 3, 
en het bewijs van de schending van arti
kel 17 niet aan verschillende regels on
derworpeu zijn ; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
uit de vaststellingen, enerzijds, dat de 
font welke de oorzaak van het ongeval 
geweest is enkel de schending, door ver
weerster, van de voorschriften van cle 
artikelen 15 en 16, 3, of de schending, 
door aanlegger, van de voorschriften van 
artikel 17 kon zijn, en, anderzijds, dat 
geen van beide schendingen bewezen was, 
wettelijk afgeleid heeft dat een fout, oor
zaak van het ongeval, noch ten laste van 
verweerster, noch ten laste van aanlegger 
bewezen was; 

Dat het middelnaar recht faalt; 
Over het dm·de middel, afgeleid nit cle 

schending van de artikelen 15 en 16 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
doonlat het bestreden arrest de bestuur
der die verkeersvoorrang geniet verplicht 
rekening te houden met de snelheid van 
degene die hem moet laten voorgaan, dan· 
wanneer, naar luid van artikel 16, 4, ai
leen hij die verkeersvoorrang verschul
digd is rekening client te houden met de 
snelheid van degene die bewuste voor-
rang geniet : ' 

Overwegende uat het middel rust op de 
verklaring dat verweerster gehouden was 
aanlegger te laten voorgaan; 

Overwegende dat nit het op het tweecle 
middel verstrekte antwoord blijkt dat het 
bestaan van dusdanige verplichting ten 
laste van verweerster niet bewezen is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

24 juni 1957. - 2• kamer. - Vo01·zittM, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Vroonen. -
Gelijlul~tidende oonolusie, H. Raoul B:ayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·, H. Boumal (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2• KAMER. - 24 juni 1957 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN.- BURGER-
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LIJKE VORDERING. - 0NVRIJWILLIGE RWET
SUREN. - 00NCLUSIES VAN BETICHTE STAANDE 
HOUDENDE, IN HOOF.DORDE, DAT DE BURGER
LIJKE PAR1'IJ ALLEEN VERANTWOORDELIJK IS 
EN, SUBSIDIAIR, DAT ZE GEDEELTELIJR VER
ANTWOORDELIJK IS. - ARREST DAT· BETICHTE 
VERDORDEELT TOT DE GEHELE VERGOEDING VAN 
DE SCHADE. - SUBSIDIAIRE CONCLUSIES NIET 
BEANTWOORD. ~ SCHENDlNG VAN AR-TIKEL 97 
VAN DE GRONDWET. 

2o VEJRBREJKING.- UITGESTREKTHEID.
STRAFZAKEN. - BURGEBLIJKE VORDERING. 
- ARREST DAT EEN BE'l'ICHTE WEGENS ON
VRIJWILLIGE KWETSUREN TOT DE GEHELE VER
GOEDING VAN DE SCHADE DOOR HE1' SLACHT
OFFEH OPGELOPEN VEROORDEELT. - AR-REST 
VERBROKEN OM DE ENlOE REDEN DAT CONCLU
SIES VAN BETICHTE NIET BEANTWOOR-D WER
DEN. - 00NCLUSIES DIE STAANDE HOUDEN DAT 
EEN DEEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID DE 
BURGERLlJKE PAR1'IJ TEN LAS'l'E VALT, -
VER-IlREKING DIE ZICH N!ET UITSTREKT TOT 
DE BESCHIKKING BESLISSENDE DAT IJE'l'ICHTE 
FOUTEN HEEFT GEPLEEGD DIE ZIJN VERANT
WOORDELIJKHEID MEEBRENGEN. 

1 o Schendt a1·tilcel 97 van de Gmndwet 
het arrest dat, de hoojdconclttsies van 
een betichte wegens 011V1'ijwillige lcwet
suren verwe1·pende, volgens deweUce de 
btwgerlijke pa1·tij alleen vemntwoorde
lijk was voor het ongeval, betichte ver
oordeelt tot de gehele vergoeding van 
de schade zonder cle s·ubsidiaire con
clusies te beantwoorrlen, die een gedeel
telijlce verantwoordelijkheid aan de 
b·urge1·lijlce part·ij toesclweven. 

2o 1-Vanneer een arrest dat een bet·ichte 
wegens 01tv1'ijwillige lcwetstwen tot de 
r~ehele ver_qoeding der schacle je_qens de 
bur_qerlijke partij veroordeelt, verbro
ken is om de enige 1·eden dat de rechter 
de conclttsies van betichte niet heejt 
beantwoord die staande hmtden dat een 
deel van de ve1·antwoo1·delijlcheid te 
tvijten was aan de btwgerlijlce paTti!, 
st1·elct de verbrelcin_q zich niet ttit tot 
het besch-ilclcend gedeelte, beslissende 
aat betichte fottten heett ,qepleegd die 
het ongevat hebben veroorzaakt zijn 
verantwoordelijlcheid meeb1·en_qende (1). 

(JOSSE, T. REMY.) 

AR-REST. 

HEJT HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk op 23 januari 
1956 en 8 februari 1957 gewezen door het 
militair gerechtshof; 

(1) Raadpl. verbr., 29 october 1956 (Arr. 
F e>·br., 1956, blz. 133; Bull. en PASIC., 1957, !, 
211, en nota 3, blz. 212). 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissingen gewezen 
over de burgerlijke vordering van ver
weerder. Remy; 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk 
Wetboek, doordat het militair gerechtshof 
geen antwoord verstrekt heeft op de con
clnsie, vo6r hetzelve regelmatig genomen 
door aanlegger vo6r het arrest van 23 ja
nnari 1956, welke in zeer subsidiaire orde 
ertoe strekte da t er zou worden beslist 
dat de burgerlijke partij een deel van de 
verantwoordelijkheid voor het litigienze 
ongeval droeg, dan wanneer de vaststel
ling van een door aanlegger begane font 
in genen dele het ontbreken van een font 
in hoofde van verweerder, noch het ont
breken van een causaal verband tussen 
die font en de schade waarvoor verweer
der zelf vergoeding vorclerde, impliceerde; 
dan wanneer mi tsdien het bestreden ar
rest van 23 jannari 1956, door zich te be
perken tot de vaststellingen en redenen 
welke tegen hetzelve in aanmerking zijn 
genomen, de in het middel aangeduide 
teksten geschonclen heeft en verbroken 
client te worden, evenals bijgevolg het 
arrest van 8 februari 1957 : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
van 19 november 1955, over de burger
lijke vordering van verweerder beslissend, 
zich ertoe beperkt in zijn redenen te ver
melclen « dat deze eis ontvankelijk en ge
grond is; dat er termen aanwezig zijn 
tot het aanstellen van een geneeskundige 
expert met opdracht het slachtoffer Remy 
te onderzoeken )), daarna, in zijn dispo
sitief, bedoelde vordering ontvankelijk en 
gegrond verklaart, een expert benoemt en 
diens opdracht omschrijft; 

Overwegende dat aanlegger, bij regel
matig v66r het militair gerechtshof ge
nomen conclusies, dit hof in hoofdorde 
verzocht heeft de burgerlijke partij ge
heel verantwoordelijk te verklaren voor 
de door haar ondergane schade, en, snb
sidiair, te beslissen dat zij « het grootste 
deel van de verantwoordelijkheid voor 
het ongeval diende te dragen >> om de re
den dat zij blijk gegeven had « van on
voorzichtigheid en onervarenheid >l; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 23 januari 1956 de verwerping van 
aanleggers hoofdconclusies wettelijk ver
werpt door erop te wijzen dat hij twee 
fouten begaan heeft die het ongeval ver
oorzaakt hebben, doch generlei vaststel
ling inhoudt waaruit zon blijken dat ver 
weerder zelf geen enkele fout begaan 
heeft welke mede tot het ontstaan van 
het nadeel geleid heeft ; 

Dat het arrest, door bij bevestiging van 
het beroepen vonnis te beslissen dat aan
legger geheel de vergoeding van de scha-
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delijke gevolgen van het ongeval client te 
dragen, zonder zijn subsidiaire eis te be
antwoorden, het in bet middel aangeduid 
·artikel 97 van de Grondwet scbendt; 

Overwegende dat de gedeeltelijke ver
breking van bewust arrest vernietiging 
medebrengt van bet op 8 februari Hl57 ge
wezen en insgelijks aangevallen arrest 
betwelk het gevolg van bet vernietigd dis
positief is; 

Om die redenen, verbreekt : 1 o het be
streden arrest van 23 januari 1956, in de 
mate dat daarbij over verweerders bur
gerlijke vordering uitspraak is gedaan, 
behalve voor zoveel het beslist dat deze 
vordering ontvankelijk is en dat aanleg
ger fouten begaan beeft waardoor hij 
voor het ongeval verantwoorclelijk staat, 
en voor zoveel het een geneeskundige ex
pertise gelast en de kosten aanhoudt; 
2° het bestreden arrest van 8 februari 
1957; beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant van 
de beslissingen, vernietigd als hierboven 
gezegd; veroordeelt verweercler tot de 
kosten; vervvijst de aldus beperkte zaak 
naar het militair gerecbtshof, anders sa
mengesteld. 

24 juni 1957. - 2" kamer. - Vom·zUter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve·rslagge·ver, H. Moriame. __:_ 
Gelijkl1t'idende oonolusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. de Harven. 

2e KAMER. - 24· juni 1957 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - 'VERMOE
DE:'lS. - BEOORDELING IN FEITE. - SOEVE
REINE BEOJRDELING DO~R DE RECHTER. 

2" OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - 0VERSPEL. ~ BEWIJS. 

1° In stratzaken, beho·uclens de gevallen 
waa'l'in ae wet er anclers ove1· besohikt, 
oo1·deelt de 1·eohter soeverein of de over
gelegde elementen gewiohtige, bepaalde 
en ove1·eenstemrnende vermoedens ople
veren wellce het bestaan van het mis
clrijf bewijzen (1). 

2" Het wanbeclrijf van overspel lean be
wezen worclen, ten opziohte van de 
v·rmtw, door alle reohtsm·icldelen; de bij
.zonclere ~v·ij.<:en van bewijslevering ver
eist door artilcel 388 't'Ctn het Strafwet
boelc betrejfen alleen het bewijs tegen 
de medeplichtige (2). 

(1) V er br., 1 october 1956 (Bull. en PAsrc., 
1957. I, 67). 

(2) Verbr., 3.januari 1955 (A1•·. Ve1·b1·., 1955, 
blz. 321; Bull. en PASIC., 1955, I, 442). 

(ARNOLD, T. BEDORET.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de over de strafvordering gewezen be
slissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest nalaat 
de elementen aan te dui<len waaruit, zelfs 
door gewichtige, bepaalde en overeenstem
mende vermoedens, het bewijs zou voort
vloeien van het bestaan van door aanleg
ster onderhouden vleselijke betrekkingen, 
dan wanneer de conclusies van aanlegster 
op het ontbreken van een bewijs van deze 
wezenlijke voorwaarde tot een veroorde
ling uit hoofde van overspel wezen, e11 
doordat de onvoldoende motivering van de 
beslissing het Hof van verbreking niet in 
staat stelt de als bewijzen van geslacbts
betrekkingen in aamnerking genomen ele
menten na te gaan : 

Overwegende, encrzijds, dat de rechter 
over de gi·ond op de door aanlegster ge
nomen conclusies passend geantwoord 
heeft door de vaststelling dat het bestaan 
van geslachtsbetrekkingen bewezen was 
door onderscheiden feiten welke 'hij op
sOint en welke, volgens hem, gewichtige, 
bepaalcle en overeenstemmende vermoe
dens uitmaken; 

Overwegende, anderzijds, dat, behou
dens toepassing van een afwijkende wets
bepaling, welke aan het ten laste van 
aanlegster als bewezen aangeziene mis
clrijf vreemd is, de rechter over de grond 
soeverein in feite oordeelt dat de overge
legde elementen g·ewichtige, bepaalde en 
overeenstemmende vermoedens opleveren 
welke het bestaan van het misdrijf be
wijzen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 387 en 388 van 
het Strafwetboek, doordat, aangezien de 
medeplichtige van het aanlegster ten laste 
gelegde wanbeclri.if definitief vrijgespro
ken is, het bestreden arrest de elementen 
cliende nan te cluiden waaruit het bewijs 
van de geslachtsbetrekkingen blijkt en 
doordat, in iecler geval, de door het ar
rest gereleveercle feiten bij gebrek aan 
andere va·ststellingen of elementen van 
materHHe aarcl het bewijs niet kunnen op
leveren van de gemeenschap tussen de 
seksen: 
Ove~wegende dat artikel 388 van het 
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Strafwetboek de wijzen van bewijsleve
ring enkel beperkt ten aanzien van het 
door de medeplichtige van de overspelige 
vrouw gepleegde misdrijf; dat het door 
haar gepleegde misdrijf door elk gemeen
rechtelijk bewijsmiddel, en onder meer 
door vermoedens mag bewezen worden; 

Overwegende dat uit het op bet eerste 
middel verstrekte antwoordt blijkt dat 
het bestreden arrest de vermoedens preci
seert waarop het dispositief ervan ge
steund is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de bur
gerlijke vordering, door verweerder inge
steld tegen aanlegster : 

Overwegende dat- aanlegster geen mid
del inroept; 

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

2-i juni 1957. - 2" kamer. - Yoo1·zitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - YeTslaggeve,r, H. Vroo:ilen. -
Gelfjlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Vouillaume (van de Balie 
bij het Hof van beroep te Luik) en della 
Faille d'Huysse. 

2° KAMER. - 24 juni 1957 

10 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GETUIG
SCHRIFT. - BEWIJSKRACHT EN OPRECHT
HEID. - .BEODRDELING IN FEITE DOOR DE 
RECHTER. - SOEVEREINE IlEOORDELING. 

2o VERZET. - STRAFZAKEN. - VERZET 
TEGEN EEN ARRES'l' VAN RET HOF VAN IlEROEP. 
- ElSER IN VERZET DIE AAN RET HOF VAN 
IlEROEP EEN GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT 
LAAT GEWORDEN OM TE BEWIJZEN DAT HIJ IN 
DE ONMOGELIJKHEID VERKEERT OM TE VER· 
SCHIJNEN. - HOF VAN BEROEP DAT GEEN RE
KENING HOUDT MET DIT GETUIGSCHRIFT. ~ 

(1) Verbr., 3 juni 1954 (A1~·. Ye,·b,·., 19M, 
biz. 632; Bull. en PAsrc., 1954, I, 842); 30 no
vember 1954 (A1'1·. Yerbr., 1955, biz. 262; Bull. 
en PAsrc., 1955, I, 294). 

(2) Geen wetsbepaling verbiedt de eiser in 
verzet, die beweert in de lichamelijke onmoge
lijkheid te verkeren om te verschijnen om zijn 
verzet te steunen, v66r de zitting aan het hof 
stukken te Iaten geworden betrr'ffende deze 

VOORWAARDE VEREIST OPDAT HEr OP DIT PUN'!' 
EEN GEMOTIVEERDE BESLISSING ZO(J MOETEN 
WIJZEN. 

1 o Is soeverein de beoordeUng in jeUe, 
door· de rechte1·, van de bew-ijslcracht en 
de oprechtheid 1.:an een getttigschrijt 
voorgelegd door een partij, of in haar 
naarn (1). 

2° H et hof van beroep, in kennis gesteld 
van het verzet te,qen een arrest van ver
oordeling bij verstelc gewezen, is niet 
gehottden de 1·eden aan te geven om de
welke het ,qeen relcening hottdt met een 
geneeslcttndig getttigschrijt dat de eiser 
in verzet die niet verschijnt hen~ heejt 
laten geworden, wanneer dit get,wig
sclwift niet ingeroepen we1·d, on~ rle 
niet-verschijning van de eiser in verzet 
te 1·echtvaardigen, noch in de akte van 
verzet, noch in de conclusies door een 
pleUbezorgeT genomen (2). 

(COLLETTE.) 

ARRES'l', 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de rechten der verdediging en 
van artikel 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest aanleggers verzet on
gedaan verklaard heeft wijl hij niet ver
schenen is, dan wanneer zijn afwezigheid 
gerechtvaardigd was door een overmacht, 
welke bewezen was door een door zijn 
raadsman v66r het hof van beroep over
gelegd geneeskundig getuigschrift, en 
doordat de bestreden beslissing haar uit
spraak aangaande het overgelegd stuk 
niet met redenen omkleed heeft, aldus de 
controle van het hof belettend : 

Overwegende dat blijkens de stukken 
der rechtspleging, aanlegger verzet aange. 
tekencl heeft teg·en een veroordelend ar
rest, te zijnen laste bij verstek gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; dat hij 
op ·de terechtzitting niet verscheen om 
zijn verzet te verantwoorden, doch dat 
zijn raadsman aan het hof een genees
kundig getuigschrift overhandigde waar
in verklaard was dat aa:illegger wegens 

onmogelijkheid. Maar indien hij tot uitstel van 
de zaak een aanvraag wenst te vormen welke 
het hof van beroep verplicht zou zijn te beant
woorden door een gemotiveerde beslissing, moet 
hij deze vraag uitdrukken en rechtvaardigen 
hetzij in de akte van verzet, hetzij in de con
clusies genomen ter zitting door een pleitbe
zorger (Wetb. van strafv., art. 185 en 211). 
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ziekte niet in staat was te reizen; dat 
het bestreden arrest het verzet ongedaan 
verklaard heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter 
over de grond cle bewijskracht en de echt
heid van een door een partij of in haar 
naam overgelegcl getuigschrift soeverein 
in feite beoordeelt; 

Overwegende, anclerzijds, dat, aange
zien in de akte van verzet geen middel, 
gesteund op het in de voorziening aange
haald getlJigschrift voorgebracht was, en 
aangezien ook in dit opzicht geen coriclu
sies door een pleitbezorger genomen wa
ren, de rechter over de grond er niet toe 
gehouclen was de reden op te geven waar
om hij voormelcl getuigschrift beschouwde 
als ontbloot van bewijskracht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

24 juni 1957. - 2" kamer. - Voo?·zitte?·, 
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Yroonen. -
GeU:ilclitidencle conclusie, H. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 

2" KAMER. - 25 juni 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - YAS'rSTELLINGEN WAAR
UIT HET HOF VAN REROEP HET BESTAAN AF
LEID'l' VAN EEN GEHEIME VERSTANDHOUDING 
TUSSEN EEN BELGISCHE VENNOOTSCHAP EN EEN 
HOLDINGMAATSCHAPPIJ ONDER LUXEMRURGS 
RECHT TEN EINDE, REDRIEGLIJK EEN GEDEELTE 
VAN DE INKOMS'l'EN VAN DE BELGISCHE VEN
NOO'l'SCIIAP AAN DE BELASTING TE ON'l''l'REKKEN. 
- YASTS'l'ELLINGEN DIE DEZE AFLEIDING TOE
LATEN. - WETTELIJKE RESLISSING. 

Beslist wettelijk clat e1· een geheime ver
standhoitding bestaat t'ltssen een Bel
gische vennootschap ondeT gemeenschap
peUjlce naam en een zogezegde cc hol
ding ))-maatschapp·ij mule?· Luxe?nbiwgs 
recht, ten eincle, bedr·ieglijlc, een ge
cleelte van de inkomsten van cle Bel
_qische vennootscha1J belastbaar in de 
bed?"'ijfsbelasting, aan de belasting te 
onttTeklcen, het an·est dat vaststelt dat 
deze vennootschap, zoncler tegenp?·esta
tie in cle overeenlwmst aangedu.icl, aan 
cle holdingmaatschappij een oct?-ooi over
d?·oeg, dat, twaalf clagen later de hol
clingmaatschappij een octrooiaanV?·aag 
ingecliena heett houaenae verbete?"'ing 
van het haar overged?·agen octrooi, clat 

ZtJ aan de Belgische vennootschap een 
ititslu.itende licentie heett verleencl voor 
ae exploitatie van beide octrooien te
gen zeer hoge retributies, en zij enige 
dagen later aan dezelfde Belgische 
vennootschap een lcredietopening van 
2.000.000 fran]G heeft. toegestaan zonder 
gewag te malcen van cle oveTeenlcomst 
van ove?·dracht van octrooi. 

(DELAHAU'l', 'I'. RELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 decem)Jer 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig micldel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97, 112 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 55, 56 en, 75 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest, het feit behandelend dat 
de vennootschap in wier rechten en ver
plichtingen verzoeker staat, op 18 novem
ber 1947, ogenschijnlijk zonder tegenpres
tatie, in het raam van de op die datum 
totstanclgekomen overeenkomst aan een 
holclingmaatschappij onder Luxemburgs 
recht, een octrooi overdroeg, zonder even
wei de werkelijkheid van die overdracht 
te betwisten, en na erop gewezen te heb
ben dat bewuste l'naatschappij in een 
tijdsruimte van twaalf dagen materieel 
aan het haar voordien overgedragen oc
trooi, geen belangrijke wijzigingen heeft 
kunnen aanbrengen, beslist dat verzoeker, 
door te verklaren dat de betaalde retri
buties als tegenprestatie hebben : 1 o de 
verbeteringen van het octrooi; 2° de kre
dietopening, «in de 01nnogelijkheid blijft 
verkeren te zeggen welke de voorwaarden 
zijn waarvan de overeenkomst van 18 no
vember 1947 verklaart dat zij vervuld 
zijn )), om te besluiten cc clat de voren
staande beschouwingen genoegzaam dui
den op een heimelijke verstandhouding 
tussen beide vennootschappen ten einde 
een aanzienlijk deel der belastbare in
komsten bedrieglijk aan de belasting te 
onttrekken )), clan wanneer aanlegger in 
de v66r de rechter over de grond geno
men conclusies, zonder het ogenschijnlijk 
kosteloos karakter van de overdracht van 
18 november 1947 te betwisten, na eraan 
herinnerd te hebben cc dat het gebruikelijk 
is clat de houder van een octrooi zich 
wendt tot een derde die hem, op voor
waarde van een tegenprestatie, een tech
nische, industriele en financiele hulp kan 
verstrekken )), doen gelclen had dat <<de 
aan de Luxemburgse vennootschap toege
kencle voordelen niet enkel de wijzigingen 
die het gewoon octrooi rendabel gemaakt 
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hebben als tegenprestatie hebben, doch 
insgelijks een lening ten bedrage van twee 
millioen t.egen 6. t. h. rentevoet, de aan de 
holdingmaatschappij onder Luxemburgs 
recht toegekende voordelen de overdracht 
van 18 november 1!}47 en de betaling van 
een retributie begrijpende, zodat de rech-' 
ter over de grand, door te weigeren de al
gemene economie van de litigieuze verrich
ting in aanmerking te nemen ten einde te 
bepalen of die verrichting als louter fictief 
viel aan te zien, zoals hij door de namens 
aanlegger genomen conclusies verzocht 
was, tegelijkertijd de bewijskracht van die 
conclusies miskend en de conclusies zelf 
onbeantwoord gelaten heeft, dan wanneer 
in elk geval, het enkel feit dat aanlegger 
.« in de onmogelijkheid bleef verkeren te 
zeggen welke de voorwaarden zijn waar
van de overeenkomst van 18 november 
1!}47 verklaart dat zij vervuld zijn ll, geen 
afdoend vermoeden opleverde van het 
aanlegger toegeschreven bedrieglijk oog
merk vermits, aangenomen zelfs dat de 
overeenkomst van 18 november 1!}47, af
zonderlijk beschouwd, kon voorkomen als 
een kosteloze overdracht welke n1ets 
rechtvaardigde en iiat de aan het octrooi 
aangebrachte verbeteringen voor niet be
staande dienden te worden gehouden, er 
evenwel bleef dat de aan de holdingmaat
schappij onder Luxemburgs recht betaal
de retributies een voldoende wettiging 
zouden vinden om bedrog te enenmale uit 
te sluiten, zowel in het recht, toegekend 
aan de vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam << Delahaut et Lambert ll, de 
exploitatie van het octrooi voort te zet
ten hetwelk werkelijk aan de holding
maatschappij was overgedragen, als in 
het voordeel dat voor de vennootschap 
« l)elahaut et Lambert ll gelegen was in de 
door meergenoemde holdingmaatschappij 
verleende kredietopening : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt : 
1° dat aanlegger handelt als staande in 
de rechten en de verplichtingen van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam «F. Delahunt et L. Lambert ll, die 
op 18 november 1!}47 een octrooi waarvan 
zij houder was aan een op 15 september 
1947 opgerichte maatschappij onder Lu
xemburgs reeht (holdingmaatschappij) 
overgedragen heeft; 2° dat de alstoen ge
sloten overeenkomst luidt : bewuste over
dracht is gedaan en toegestaan tegen de 
tussen partijen overeengekomen voor
waarden welke vervuld zijn, zo verklaart 
de ondergetekende ter ene zijde (de ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam); 3° dat twaalf dagen na de over
eenkomst van overdracht, de holding
maatschappij een octrooiaanvraag inge
diend heeft, houdende verbetering van 
het haar overgedragen octrooi; dat zij bij 

akte van 15 januari 1948 aan de vennoot
schap onder gemeenschappelijke naam 
een uitsluitende licentie verleend heeft 
voor de exploitatie van beide octrooien, 
tegen zeer hoge retributies die het voor
werp van het geschil vormen; 4° dat de 
holdingmaatschappij op 23 januari 1948 
aan de vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam een · kredietopening van 
2.000.000 frank toegestaan heeft, « zonder 
in het minst gewag te maken van de over
eenkomst van 18 november 1947 ll; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

eerst vaststelt dat de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam haar octrooi 
aan de holdingmaatschappij « zonder aan
geduide tegenprestatie )) overgedragen 
heeft en dat de op 23 januari 1948 toege
stane kredietopening niet valt te beschou
wen als een der voorwaarden waarvan de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam op 18 november 1947 reeds verklaar
de « dat zij vervuld waren )) ; 

Dat, door die twee ov.ereenkomsten_ al
dus van elkander af te scheiden, het ar
rest noodzakelijk de bewering van aanleg
ger afwijst dat zij deel zouden uitmaken 
van een zelfde verrichting waarvan de 
werkelijkheid en de draagwijdte volgens 
haar algemene economie zouden dienen te 
worden beom·deeld; 

Overwegende dat het vervolgens er op 
wijst << dat de tijdsruimte van twaalf da
gen tussen de overdracht van het eerste 
octrooi en de nederlegging van het tweede 
kennelijk onvoldoende is om een grondige 
bestudering van het procede en het ont
dekken van de nodige verbeteringen' moge
lijk te maken, vooral indien zij het belang 
hebben dat aanlegger eraan toeschrijft ll, 
om aan te tonen dat, de « kosteloosheid )) 
van de overdracht aangenomen zijnde, die 
verbeteringen evenmin de tegenprestatie 
voor de door deze vennootschap op 15 ja
nuari 19±8 beloofde retributies kunnen 
ui tmaken ll; 

Overwegende dat het arrest door deze 
beschouwingen de in het middel aange
haalde conclusies beantwoord heeft, zon
der de inhoud ervan te miskennen; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit de vorenstaande · 
beschouwingen blijkt dat het arrest, om 
te besluiten tot het bestaan van « een ge
heime verstandhouding tussen beide ven
nootschappen ten einde een aanzienlijk 
gedeelte der belastbare inkomsten bedrieg
lijk aan de belasting te onttrekken ll, zich 
er niet bij bepaalt erop te wijzen dat aan
legger « in de onmogelijkheid blijft ver
keren te zeggen welke de voorwaarden 
zijn waarvan de overeenkomst van 18 no
vember 1947 verklaart dat zij vervuld 
zijn n, doch zorg ervoor draagt aan te to-
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nen dat bedoelde voorwaarden niet die 
kunnen zijn welke aanlegger aanduidt en 
dat de litigieuze retributies geen tegen
prestaties hebben; 

Dat het bovendien laat gelden dat het 
inboeken van de retributies door de ven
nootschap onder gemeenschappelijke naam 
geen bewijs van de oprechthefd der ver
ric]J,tingen oplevert; 

vVaaruit volgt c1at betde onderclelen van 
het middel feitelijke grondslag missen; 

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

25 juni 1957. - 2• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Giron!, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslnygever, H. Daubresse. -
Geli'ikl1t-iclende concl1tsie, H. Ganshof van 
der ·l\1eersch, aclvocaat-generaal. - Ple·i
ters, HH. Van Ryn en Fally (deze laatste 
van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2° KAMER. - 25 juni 1957 

P INKOJ\1STENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSINKOMSTEN. - AANGIFTE. - STEL

SEL VAN HET BESLUIT VAN 2 MAAR'!' 1952. -
FORMULIER VAN AANGIFTE. - DRAAGWIJDTE 
VAN DE IN EEN DER ~-ORMtlLlERSAFDELINGEN 

VOORKOMENDE BEWOORDINGEN (( DEEL IN DE 
WINSTEN ll. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDIUJFSBELASTING. - ART!KEL 3 VAN RET 
BESLUIT VAN 2 MAAR•r 1942. - ALGEHEEL
HEID VAN DE BELASTBARE WINSTEN MET INBE
GRIP VAN DE ALS AAN DE VENNOTEN TOEGEKEND 
BESOHOUWDE GEBESERVEERDE WINSTEN. -
WINS'l'EN DIE ALS AAN DE VENNOTEN TOEGE
KEND BESOHOUWD WORDEN. - 0P NAAM DER 
VENNOTEN INGEKOHIERDE BELASTING, 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - VENNOOTSCHAP ONDER 
GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM. - DOOR DE VEN
NOTEN IN 'l'E DIENEN AANGIFTE. - AANGIF'l'E 
DIE DE AANDUIDING DIENT TE BEVATTEN VAN 
HE'l' AA.NDEEL DER VENNOTEN ZOWEL IN DE UIT
GEKEERDE ALS IN DE GERESERVEERDE WIN

STEN. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - VENNOOTSOHAP ONDER 
GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM. - DOOR DE VEN
NO'l'EN IN TE DIENEN AANGIFTE. - AANGIFTE 
DIE DE AANDUIDING NIET BEVAT VAN HET AAN
DEEL DER VENNO'l'EN IN DE UITGEKEERDE EN IN 
DE GERESERVEERDE WINSTEN DER VENNOOT-

(1) Raadpl. verbr., 31 januari 1957 (A,-,·, 
Ye1·b1·., 1957, biz. 405; Bull. en PASIC., 1957, I, 
634). 

(2) Verbr., 13 juli 1948 (Arr. Ye1-b1·., 1948, 

SOHAP. - 0NVOLLEDIGE EN ONJUISTE AAN
.GIFTE. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
DOOR DE VENNO'l'EN VAN EEN VENNOOTSOHAP 
ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM IN TE DIE
NEN AANGIFTE.- ARTIKEL 3 VAN HE'l' BESLUIT 
VAN 2 MAART 1942. - AANGIFTE DIE DE AAN
DUIDING NIET EEVAT ·VAN HET AANDEEL DER 
VENNOT-EN IN DE UITGEKEERDE EN GERESER
YEERDE WINS'l'EN DER VENNOO'l'SOHAP. - AAN
SLAG GEVESTIGD MOGENDE WORDEN BINNEN DE 

, DOOR ARTIKEL 7 4 DER SAMENGESOHAKELDE 
WETTEN VOORZIENE 'l'ERMIJNEN. 

6° INKOlVISTENBELASTINGEN. -
BEPALINGEN VAN DE BESLUITEN VAN DE SEORE
'l'ARISSEN-GENERAAL TOT WIJZIGING VAN DE 
WET'l'EN EN BESLUITEN BETBEFFENDE DE IN
KOMSTENBELASTINGEN. - BESLUI'l'EN OpHOU
DENDE VAN 1 JANUARI 19-!7 AF UITWERKING 
TE HEBBEN ONDER VOORBEHOUD VAN DE BIJ 
AR'l'lKEL 55 VAN DE WET VAN 20 AUGUSTUS 
1947 VOORZIENE OVERGANGSBEPALINGEN. 

1o De in het f01·mulie1· va.n nnngifte in de 
belnstingen onder het stelsel vnn het 
besl1tit vnn 2 mnnrt 1942, yebez·igde 11-it
dntlcking « deel vnn winsten ll, voorlco
rnencl onder de ctfcleliny << V nste en ve,·
nnderlijke bezold·igingen met inbegrip 
vnn het deel in de w·insten, Mnem·ingen, 
interesten, enz. >l, heett een nlyemene 
clrnngwijdte en bedoelt evenzee1· de ge-
1·eservee1·de w·insten nls de nitgekeeTde 
winsten. 

2o De nlgeheelheid der belnstbMe winsten 
rnet inbegrip vnn de gereserveerde win
sten wo1·dt in de vennootschnpven onder 
gemeenschnppel-ijlce nnnm, nls nnn de 
vennoten uoitgekeerd bescho1twd en 
cle belnsting op de bedTijfsinlcomsten 
wordt op nanm vnn de vennoten ingeko
hie?·d (1). (Artikel 3 van het besluit van 
2 maart 1942 tot wijziging van para
graaf 4 van het :irtikel 35 van cle sa
mengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen.) 

3o De nnmelijk nnn de vennootschnp on
der gerneenschnppel-ijke nctnm ~pge~egde 
verplichting orn zelf een nnng·tfte tn te 
dienen wnnrin pe1· deelgenoot het bed1·ng 
der· toebedeelde ot toegelcende sommen 
en Mzonderlijk het bedrn,q vnn het ,·es
pectief nnndeel der vennoten in de ove
rige winsten vermeld wo1:den, slechts 
gesteld zijnrle om het toezwht der nnn
giften rno,qelijk te mnken, m7n de 
vennoten er vnn niet ontslngen tn lHtn 
eigen anngifte lHtn nnndeel in de 1titge
keerde en gereservee?'de winsten ann ~e 
d~tiden (2). (Artikel 3 van het beslmt 

biz. 395; Bull. en PASIC., 1948, I, 455, en nota) ; 
22 maart 1949 (A·rr. T'e1·br., 1949, biz. 191; 
Bull. en PAsrc., 1949, I, 217); raadpl. verbr., 
10 april 1956 (Arr. V erbr., 1956, biz. 650; Bull. 
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van 2 maart 1942 tot WlJZlgmg van pa
ragraaf 4 van artikel 35 der samenge
schakelde wetten.) 

4° Bij gebrelc aan aandu'iding van Z~Jn 
aandeel zowel in rle uitgelceerde of jn 
de gereservee1·de winsten van een ven
nootschap oncle,r gemeenschappelijlce 
naam heeft ile aangifte van de vennoot 
geen lcaralcter van volledigheid en jltist
heid, vermits de ailminiskatie op grand 
van cle gegevens der aangifte, zonder 
uiterlijlce bescheiden zoals de aanltifte 
ltUgaancle van de vennootschap zelf te 
moeten inroepen, de belastin,qschnld 
moet lcttnnen bepalen en tot de 'inlcohie
dng van de aanslag moet Iemmen over
(Jaan (1). (Artikel 3 van het besluit van 
2 maart 1942 en artikel 74 der samen
geschakelde wetten betreffende de in-
komstenbelastingen.) , 

5° De administratie beschilct ove1· de doo1· 
artilcel 74 der samengeschalcelde wetten 
voorziene termijn om tot het vestigen 
over te gaan van de aanslag in de be
lasUng van een vennoot ener vennoot
schap onde1· gemeenschappelijke naam 
wiens aangifte de aandttiding niet bevat 
van zijn aancleel in de zowel ttitge
lceerde als gereservee1·de winston der 
vennootsohap. (Artikel 3 van het besluit 
van 2 maart 1942; artikel 74 der samen
geschakelde wetten betreffende de in
komstenbelastingen.) 

Go Onder voo1·behoud van cle bij a1·tilcel 55 
van de wet van 2 augttstus 1947 voor
ziene ove1·gangsbepalingen, houden ile 
bepalingen van de beslttiten der secre
tarissen-generaal tot wijziging van de 
wetten en beslttiten betreffende de in
lcomstenbelastingen op, van 1 januari 
1947 af, uitwerlcing te hebben (2). (Wet 
van 20 augustus 1947, art. 55, par. 1 en 
4.) 

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

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 53, paragrafen 1, 2 en 3, en 
74, lid 1, van de wetten op de inkomsten
belastingen, zoals die wetten vigeerden 
ten aanzien van de aangiften van belast-

en PASIC., 1956, I, 834), 22 mei 1956 (Bull. en 
PAsrc., 1956, I, 1014) alsook 2 october 1956 
(sup..a, biz. 51; Bull. en PAsrc., 1957, I, 83). 

(1) Verbr., 10 april 1956 (A1'1'. T'e1'b1·., 1956, 
biz. 650; Bull. en PASIC., 1956, I, 828), 22 mei 

VERBR., 1957. - 58 

bare inkomsten voor het dienstjaar 1957 
35 van het koninklijk besluit van 22 se; 
tember 1937, genomen in uitvoering van 
artikel 60 van de samengeschakelde wet
ten, doordat : a) het arrest, ofschoon het 
bevindt dat geen enkele van de rubrieken 
van het door aanlegger ontvangen aan
gifteformulier het vermelden voorziet van 
de door de vennootschap in reserve ge
stelde inkomsten, desniettemin aangeno
men heeft dat het niet aanbrengen van 
die vermelding tot gevolg had zijn aan
gifte onjuist en onvolledig te maken in 
de zin van artikel 7 4 ,;an de samenge
schakelde wetten, zoals het toentertijd 
van kracht was, en derhalve aangenomen 
heeft dat de administratie over een ter
mijn van drie jaar beschikte om op die 
inkomsten een aanvullende aanslag te ves
tigen; b) het arrest - zonder te misken
nen dat, zoals bij conclusies formeel ver
klaard is, de aangifte ingediend door de 
vennootschap « Crutzen Freres >>, waarvan 
aanlegger een lid is, alle nodige inlichtin
gen verschafte ten aanzien van de gere
serveerde winsten van het op 30 juni 1946 
afgesloten boekjaar, - desniettemin laten 
gelden heeft dat het niet aanduiden van 
die winsten in de door aanlegger over het 
dienstjaar 1!147 ingediende aangifte tot 
gevolg had zijn evengenoemde aangifte 
onvolledig en onjuist te maken, zodat het 
dienvolgens een bijkomende aanslag in de 
bij artikel 7 4 van de samengeschakelde 
wetten gestelde termijn kon wettigen, 'dan 
wanneer : a) artikel 53 van de samenge
schakelde wetten, hetwelk in lid 1 aan 
elke rijksinwoner de verplichting oplegt 
een aangifte in te dienen, in lid 2 uit
drukkelijk bepaalt dat deze aangifte ge
schiedt door middel van het formulier dat 
de belanghebbende belastingplichtigen 
door de administratie toegezonden wordt; 
dan wanneer de aangifte die met bewust 
formulier overeenstemt en juiste ant
woorden inhoudt op alle in dat formulier 
voorkomende rubrieken volledig en juist 
is, in de zin van artikel 74 van de samen
geschakelde wetten, waaruit volgt dat de 
bij evengemeld artikel 74 gestelde drie
jarige termijn door de administratie niet 
mag worden ingeroepen om de indiener 
van dergelijke aangifte aan te slaan op 
grond van feiten of inkomsten die de ad
ministratie onbekend gebleven zijn ter 
oorzake van de leemten van het formulier 
ten aanzien van bedoelde feiten of inkom
sten; dat immers die termijn van drie 
jaar enkel geldt indien de administratie 
bewijst dat de belastingplichtige te kort 

1956 (Bull. en P4src., 1956, I, 1014); 29 novem
ber 1956 (supm, biz. 213; Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 326). 

(2) Raadpl. verbr., 6 november 1956 (supra, 
biz. 153; Bull. en PASIC., 1957, I, ~36). 
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gedaan heeft aan ZIJn verplichting zijn 
inkomsten aan te geven, en dat deze te
kortkoming een gebrek aan of een ontoe
reikendheid van aanslag ten gevolge heeft 
gehad; dan wanneer b) daar de aangifte, 
regelmatig overgelegd ten aanzien van de 
inkomsten welke blijken nit de op 30 juni 
1946 door de vennootschap « Orutzen Fre
res ll afgesloten balans, de algeheelheid 
der beiastbare inkomsten overeenkomstig 
paragraaf 4 van artikel 35 van de bij het 
besluit van 31 juli 1943 samengeschakelde 
wetten juist aanduidt en een opgave be
helst waarin per deelgenoot het bedrag 
der toegekende so=en wordt aangeduid, 
de administratie trouwens, door die aan
gifte van de vennootschap, in het bezit 
was van alle elementen welke nodig waren 
tot het vestigen van de belasting in hoof
de van aanlegger, zowel op de uitgekeerde 
inkomsten als op de andere; en dan wan
neer mitsdien het niet-aanslaan, in hoofde 
van aanlegger, van bedoelde niet uitge
keerde winsten, het gevolg niet is van 
een aan aanlegger te wijten feit : 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegencle clat het vak VIII van het 
aangifteformulier, dat aanlegger als wer
kend vennoot in de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam « Orutzen Fre
res ll diencle in te vullen, de vermelcling 
inhoudt : << Vaste of veranderlijke bezol
cligingen (met inbegrip van het deel in de 
wins ten, opnemingen, interesten, enz.) ll; 

Dat de uitclrukking « deel in de win
sten ll een algemene draagwijdte heeft en 
zowel op de gereserveerde als op de uitge
keerde winsten doelt ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat krachtens artikel 3 
van het besluit van 2 maart 1942, tot wij
ziging van paragraaf 4 van artikel 35 van 
cle samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, de algeheelheid 
van de belastbare winsten, met inbegrip 
van de gereserveerde winsten, onder meer 
in de vennootschappen onder gemeen
schappelijke naam, beschouwcl wordt als 
toegekend aan de vennoten en de aansla
gen op dezer naam in het kohier worden 
gebracht; 

Dat de door dezelfde wetsbepaling aan 
de vennootschap opgelegde verplichting 
zelf een aangifte te doen « waarin per 
deelgenoot !let bedrag .der toebedeelde of 
toegekende so=en wordt aangeduid, met 
afzonderlijk, het bedrag van hun respec
tief aandeel in de overige winsten ll, enkel 
gesteld is ten einde !let controleren van 
de aangiften der vennoten mogelijk te 
maken; dat dezen er mitsdien niet van 
ontslagen zijn in hun eigen aangifte hun 
aandeel in de uitgekeerde en gereserveer
cle winsten aan te cluiden; 

Overwegende dat, daar zij deze aandui-

ding niet inhoudt, de aangifte van aan
legger geen karakter van volledigheid en 
juistheid kan hebben, naardien de admi
nistratie aan de hand van de gegevens 
van die aangifte en zonder gebruik te 
maken van exhinsieke documenten, zoals 
de door de vennootschap « Orutzen Fre
res Jl gedane aangifte, de belastingschuld 
moet kunnen bepalen en het op kohier 
brengen moet kunnen verrichten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve terecht beslist dat «de adminis
tratie over de buitengewone termijn van 
artikel 7 4 beschikte om de aanslag te ves
tigen ll; 

Waaruit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

Over bet tweede micldel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55, paragraaf 4, 55, para
graaf 1, d, 12 van de wet van 20 augustus 
1947, 35, paragraaf 4, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, samen
geschakeld bij het koninklijk besluit van 
12 september 1936 (daar bij !let koninklijk 
besluit van 3 juli 1939, artikel 12, para
graaf 2, beslist is dat het oud artikel 35, 
paragraaf 2, .zou worden, artikel 35, pa
ragraaf '1), doordat het arrest artikel 3 
van bet besluit van de secretarissen-gene
raal van 2 maart 1942 toegepast heeft op 
de winsten, door de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam « Orutzen Fre
res ll gereserveerd ingevolge haar balans 
van 30 juni 1946, om ze voor bet dienst
jaar 11l47 aan te slaan in boofde van aan
legger, de werkende vennoot in die ven
nootschap, dan wanneer dit besluit met 
ingang van 1 januari 1947 uitdrukkelijk 
opgeheven is door artikel 55, paragraaf 4, 
van de wet van 20 augustus 1947 : 

Overwegende dat artikel 12 van de wet 
van 20 augustus 1947 paragraaf 4 van ar
tikel 35 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen door 
een nieuwe tekst vervangt; 

Dat artikel 55 van dezelfde wet in pa
ragraaf 1 luidt : « de bepalingen van deze 
wet worden toegepast voor de eerste 
maal : ... c) de bepalingen van de artike
len 9, 12, . . . op de wins ten en bezoldigin
gen welke verband houden met de boek- of 
rekenjaren die normaal afsluiten van 
31 december 1946 af ll ... , en in para
graaf 4 : « onder voorbehoud van voren
staande overgangsmaa tregelen · houden de 
besluiten van de secretarissen-generaal tot 
wijziging van de wetten en besluiten be
treffende de inkomstenbelastingen... op 
uitwerking te hebben met ingang van 
1 januari 1947 ... ll; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve te recht aanneemt « dat het oud 
artikel 35 toepasselijk is op de in de ba-
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lans van 30 juni 1946 in reserve gestelcle 
inkomsten '' ; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 

Om clie reclenen, verwerpt cle voorzie
ning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten. 

25 juni 1957. - ze kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raaclsheer waarnemencl voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijlcl~tidende conclusie, H. Ganshof van 
cler Meersch, aclvocaat-generaal. - Plei
te1·, H. Fally (van cle Balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 25 juni 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. ARTIKEL 4, PARA
GRAAF 4, ALINEA 2, VAN DE WET VAN 16 OC
TOBER 1945. ~ VOORWERP EN: DRAAGWIJDTE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. - 0PZOEKING VAN RET 
BA~l'IG SLOT VAN DE VENNOTEN VAN RET BELAST
BAAR TIJDPERK IN VERBAND MET RET REFE
RENTIEl'IJDPERK. - 0PZOEKING DIE ALLE 
VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG 
IN ROOFDE VAN DE VENNOOTSCHAP OF VAN DE 
VENNOTEN VOORAFGAAT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EJXTRABELASTING. - VERGELIJKING VAN DE 
WINSTEN VAN HET BELASTBAAR TIJDPERK MET 
DEZE VAN HET REFERENTIETIJDPERlL - UIT
ZONDERLIJKE WINST DOOR DEZE VERGELIJKING 
VASTGESTELD. -WINS'!' DIENENDE TE WORDEN 
GESPLITST EN AANLEINING GEVENDE TOT VESTI
GING VAN DE AANSLAG IN DE BELASTING TEN 
DELE TEN LASTE VAN DE VENNOO'l'SCRAP EN TEN 
DELE LASTENS DE VENNOTEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EJXTRABELASTING. ~ VERMINDERING VAN DE 
BELASTBARE WINSTEN TEN EINDE DE WEDER
AANLEG DER STOCKS TE VERGEMAKKELIJKEN. 
- ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - AAN DE VASTSTELLING VAN DE UIT
ZONDERLIJKE WINST VREEMDE BEPALING. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. ~ 
EJXTRABELASTING. - VERMINDERING VAN DE 
BELASTBARE WINST MET HET OOG OP DE WE
DERAANLEG VAN DE STOCKS. - VERMINDERING 
DIE SLECRTS WORDT UITGEWERKT NA VAST
STELLING VAN DE AFZONDERLIJK IN ROOFDE 
VAN DE VENNOOTSCHAP EN IN HOOFDE VAN DE 
VENNOTEN BELAS'l'BARE WINSTEN. - VENNOTEN 

(1) Raadpl. verbr., 3 februari 1956 (A1·r. 
Verbr., 1956, blz. 440; Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 565) en 3 januari 1957 (swpm, blz. 293; 
Bull. en PASIC., 1957, I, 486). 

NIET VERMOGEND AANSPRAAK TE MAKEN OP DE 
VERMINDERING VAN DE IN HUN ROOFDE VAST
GESTELDE BELAS'l'BARE WINSTEN MET RET OOG 
OP DE WEDERAANLEG VAN DE STOCKS VAN DE 
VENNOOTSCHAP. 

1° Het nrtilcel 4, pamgraat 4, alinea 2, 
van de wet van 16 octobe1· 1945 gebiedt 
na te .oaan ot de personenve1inootschap 
ged~wende het in de extrabelasting be
lastbaar Ujdperlc ewcedentai1·e winsten 
behaald heett in verband met het ,·efe
,·entie geheten Ujdperk (1). 

2° Het onde·rzoelG e1· toe st1·elckend na te 
gaan of een 1Jersonenvennootschav gedu.-
1'ende het in de extrabelastin,q belast
bawr tijdperk ten aanzien van de t·efe
rentie geheten t'ijdperlc excedentai1·e 
winsten behaald heett dient ellce aan
slag in de ewtrabelasting en derhalve 
ellce vaststelling van de belastbare 
grondsla,q in hoofde hetzij van de ven
nootschap hetzij van de vennoten voot·
af te gaan (2). (Wet van 16 october 
1945, art. 4, par. 4, al. 2.) 

3° De ttitzonderlijlce winst bij vergelij
king van de ewcedentai1·e winsten van 
het in de extmbelasting belastbaar tijd
perlc, hetzij met de winsten van het 
t·eferentietijdpe,·lc hetzij met de voor 
dat tijdpedc volgens de door ·de wet 
voomiene wijzen be1·elcende bed1·agen 
geven, na splits·ing, aanleiding tot vast
stelling van de ewtrabelasting ten dele 
in hoofde van de vennootschap en ten 
dele in hootde van de vennoten (3). 

4° Het artilcel 6 van de wet van 16 october 
1945 betrejjende de vermindering met 
het oog op de wederaanleg van de stoclcs 
strelct niet tot vrijstelling van de ewtra
belasting doch tot ontlasting onde1· ont
binflende voo1·waa1·de van een deel der 
door de belasting getrojfen ttitzonder
lijlce winsten; dit artilcel is vreemd 
aan de vaststelling der nitzonde1·lij lee 
winst (4). 

5° F ennits tZe doo1· artilcel 6 van de wet 
van 16 october 1945 voorziene ve·rminde
dn,q slechts plaats neemt na de bepaling 
van het bedmg van de atzoncle1·lijlc in 
hootde van de vennootschap en in 
hoofde van de vennoten belastbare win
sten, ve1·mag alleen de vennootschap aan 
wellce de stoclcs toebehoren, en niet de 
vennoten, aanspraalc te malcen op de 
vermindering van de in haa1· hoofde be
paalde belastbare winsten met het oog 
op de wederaanleg van de stoclcs. 

(2} en (3). Raadpl. verbr., 7 februari 1956, 
twee arresten (Arr. Verbr., 1956, blz. 462 en 
466; Bull. en PAsrc., 1956, I, 592 en 593}. 

(4} Raadpl. verbr., 19 maart 1957 (supra, 
blz. 597; Bull. en PAsrc., 1957, I, 873). 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T, SIMEONS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, paragraaf 1, 4, 
5, 6 en 11, paragrafen 1 en 3, van de wet 
van 16 october 1945 tot invoering van een 
extrabelasting op de in oorlogstijd be
haalde exceptionele inkomsten, winsten en 
baten, doordat, na vastgesteld te hebben 
dat uit artikel 4, paragraaf 4, lid 2, van 
de wet van 16 october 1945 wettig valt 
af te leiclen dat de wetgever in de per
sonenvennootschappen een verband heeft 
willen behouden tussen de afzonderlijke 
aanslagen ·van de rechtspersoon en van 
de vennoten, zodat, hoewel zij op de ver
deelde winsten afzonderlijk aangeslagen 
worden, de vennoten evenwel niet op an
dere grondslagen clan die van de vennoot
schap mogen aangeslagen worden, het be
streden arrest eruit afieidt dat, al kan 
verweerder in verbreking niet rechtstreeks 
te zijnen voordele aanspraak maken op 
de aftrekking wegens wederaanleg van de 
stocks der vennootschap waarvan hij ven
noot is, er evenwel rekening mede be
hoort te worden gehouden in de door de 
vennootschap uitgekeerde belaste winsten, 
dan wanneer artikel 4, paragraaf 4, lid 2, 
van de wet van 16 october 1945 niet de 
draagwijdte heeft welke het bestreden ar
rest eraan toekent, dan wanneer trouwens 
de wetgever het voornemen dat het arrest 
hem toeschrijft niet gehacl heeft en clan 
wanneer, ook al had. dit voornemen be
staan, het de bovenhand niet mag krijgen 
op de wettekst waaruit duidelijk blijkt 
clat de vennoot van een personenvennoot
schap noch rechtstreeks, noch onrecht
streeks in zijn eigen hoofde enige vrijstel
ling wegens wederaanleg van de stocks 
der vennootschap mag genieten : 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 4, 
paragraaf 4, lid 2, van de wet van 16 oc
tober 1945 voorschrijft te onderzoeken of 
de personenvennootschap gedurende het 
belastbaar tijdperk winsten behaald heeft 
welke die behaalcl gedurende de « referen
tietijdperk )) geheten periocle te boven 
gaan; dat dit onderzoek voor elke ann
slag in de extrabelasting client verricht 
en derhalve voor elke bepaling van de 
grondslag die belastbaar is in hoofde, het
zij van de vennootschap, hetzij van de 
vennoten; dat op de door deze bepaling 
gebleken buitengewone winst, na splitsing 
ervan, de belasting gevestigd wordt, ten 
dele ten laste van de vennootschap, ten 
dele ten laste van de vennoten; 

Overwegende, anderzijcls, dat artikel 6 
v:an dezelfde wet vreemd is aan de bepa
lmg van de exceptionele winst; dat het 
tot voorwerp heeft, ten einde de wecler
a~nleg van de stocks te vergemakkelijken, 
met een <leel van de door de belasting ge
troffen exceptionele wins ten van de extra
belasting vrij te stellen, doch die winsten 
van <leze belasting te ontlasten onder een 
ontbindende voorwaarde · 
. Overwegende dat hie1:uit volgt dat de 
m laatstgenoemde bepaling omschreven 
vermindering pas plaats heeft na het be
palen van het bedrag der winsten die af
zonderlijk in hoofde van de vennootschap 
en in hoofde van de vennoten belastbaar 
zijn; dat aileen de vennootschap aan 
welke de stocks toebehoorden, met het 
oog op de wederaanleg ervan aanspraak 
vermag te maken op de vermindering van 
de in haren hoofde bepaalde belastbare 
winst; 

Overwegende derhalve dat, waar het 
bestreclen arrest beslist dat met de ver
mindering tot wederaanleg ''an de stocks 
reke:r;ting client te worden gehouden, ten · 
aanz1en van de door de vennootschap on
der gemeenschappelijke naam aan de ven
noten uitgekeerde winsten en zulks in de 
mate dat die winsten mede voor bewuste 
wederaanleg gediend hebben, om de reden 
dat de wetgever tussen de afzonderlijke 
aanslagen van de :rechtspersoon en de ven
noten een verband gehouclen heeft het de 
bepalingen van de artikelen 4 en 6 van de 
wet van 16 october 1945 geschonden heeft· 

Dat het middel gegrond is; ' 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, in zover het de aanslagen in 
de extrabelasting vernietigt in de mate 
dat het bedrag der winsten, belast uit 
hoofde van de door de vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam uitgekeerde 
winsten, niet verminderd is ten belope van 
het tot de wederaanleg van de stocks ge
brui~t~ deel. dat aan te rekenen is op de 
prov1s1e tot mstandhouding van de stocks 
waarin artikel 6 van de wet van 16 oc~ 
tober 1945 voorziet, en in zover het aan
legger tot de helft der kosten veroordeelt · 
beveelt dat van onderha vig arrest melcling 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten · ver
wijst de aldus beperkte zaak naa~· het 
Hof van beroep te Luik. 

25 juni 1957. - 2° kamer. - Voorzitter 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor~ 
zitter.- Verslaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijlcl·uidende concl~tsie 
H. Ganshof van <ler JVIeersch, advocaat~ 
generaal. 
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1° KAMER. 27 juni 1957 

AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
HOGER BEROE!'. - AFSTAND VAN ZEKERE 
l'UNTEN VAN DE EIS BIJ CONCLUSIES ONDERTE
KEND DOOR DE l'ARTIJ EN HAAR l'LEITBEZOR
GER. - ARREST DAT DE AFSTAND VASTSTELT 
NIET ALLEEN NOl'ENS DEZE l'UNTEN, MAAR OOK 
NOPENS ANDERE l'UNTEN VAN DE EIS. - AR
REST DAT Op GEEN AKTE VAN DE RECHTSl'LE
GING WIJST DIE DE AFSTAND BIJ CONCLUSIES 
GEDAAN, ZOU UITGEBREID .HEBBEN. - SCHEN
DING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET. 

Laat het toezioht van het hot niet toe, en, 
bijgevolg, sohendt wrtilcel 97 van de 
(fl-ondwet, het a1orest van een hof van 
be1·oep in burge1·lijlce zalcen gewezen 
dat, wanneer een partij, bij oonol~tsies 
dom· haar (1) en door haar pleitbezorger 
ondertelcend, atstand heeft gedaan van 
zekere punten van haar eis, de afstand 
van deze partij vaststelt, niet alleen wat 
betrett deze p~tnten rnaar oolc wat be
trett andere p~tnten van de eis zonder 
op het bestaan te wijzen van een late1·e 
alcte van de rechts1Jleging die de atstand 
do01· deze conclitsies gedaan zott ~titge
breid hebben. 

{SCHNEIDER, T. DEGRAVE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juli 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over de middelen samen, het eerste, 
afgeleid nit de schending van de artike
len 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat : 1° door in zijn redenen 
vast te stellen « dat het hoger beroep en
kel nog- gericht is tegen geintimeerde Mau
rice Degrave en dat, anderzijds, appellant 
zijn grieven beperkt tot de beschikking 
van het vonnis waarbij hem zijn eis tot 
verbreking van de overeenkomst van 1939 
ontzegd is ... >> dat « immers appellant ten 
opzichte van ... Maurice Degrave van zijn 
hoger beroep afstand gedaan heeft wat 
alle punten van de oorspronkelijke eis, 
andere dan de eis tot vernietiging, aan
gaat >>; 2° door in zijn dispositief akte 
ervan te geven aan geintimeerden, « par
tijen van Mr Glibert, dat zij verklaren 
de afstand van appellant ten opzichte van 
geintimeerde Maurice Degrave van alle 
punten van de eis uitgezonderd het punt 
dat strekt tot ontbinding van de op 
21 maart 1939 totstandgekomen overeen
komst aan te nemen >>, en uitspraak te 

(1) In burgerlijke za.ken kan de a.fsta.nd van 
een vorderiug of va.n een verha.a.l slechts geldig 
gedaa.n worden door de pa.rtij zelf of door een 
persoon die te dien einde een bijzondere vol-

doen over de enkele eis tot vernietiging 
van de op 21 maart 1939 totstandgekomen 
overeenkomst het bestreden arrest de be
wijskracht van de conclusies geschonden 
heeft waardoor aanlegger, na ten opzichte 
van verweerder Maurice Degrave zijn af
stand beperkt te hebben tot de enkele 
daarin limitatief aangeduide eisen die 
door hun voorwerp verschillen van de 
eisen die hij in zijn conclusies in hoger 
beroep behield, de rechter over de grond 
verzocht uitspraak te doen, niet enkel 
over de eis tot ontbinding van de over
eenkomst van 21 maart 1939 doch insge
lijks over een eis tot schadevergoeding 
(gesteund op contractuele en quasi-delic
tuele fouten die hij aan verweer'der ver
weet), op een eis tot teruggave van ma
chines en grondstoffen (onder meer ge
steund op artikel 6 van de statuten van 
de P.V.B.A. Unica) en op een eis tot scha
devergoeding voor die niet-teruggave; 
waaruit volgt dat, in strijd met wat het 
bestreden arrest verklaart aanlegger ten 
opzichte van verweerder nooit afstand ge
daan heeft van alle punten van de oor
spronkelijke eis, andere dan de eis tot 
vernietiging van de overeenkomst van 
21 maart 1939, en zijn grieven niet be
perkt heeft tot de beschikking van het 
beroepen vonnis waardoor hem die eis tot 
vernietiging ontzegd is; het tweede, afge
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet, doordat, waar door aanleg
gers conclusies bij de rechter over de 
grond aanhangig waren gemaakt een eis, 
strekkende tot veroordeling van verweer
der om een provisionele vergoeding van 
500.000 frank te betalen als schadevergoe
ding wegens zijn zo contractuele als 
quasi-delictuele fouten, een eis, strekkend 
tot de teruggave van machines en grond
stoffen, die onder meer op artikel 6 van 
de statuten van de P.V.B.A. Unica ge
steund was, een eis tot een provisionele 
vergoeding van 150.000 frank als schade
vergoeding voor de niet-teruggave van die 
machines en grondstoffen, en een eis 
strekkend tot een juiste bepaling van de 
schadevergoeding en tot een beschrijving 
en een raming van het materieel, eigen
dom welke aan appellant (hier aanlegger) 
voorbehouden was, het bestreden arrest, 
na over de enkele eis tot vernietiging van 
de overeenkomst van 21 maart 1939 uit
spraak gedaan te hebben, zich ertoe be
paalt aan partijen alle andere conclusies 
te ontzeggen, zonder enig der midd,elen te 
behandelen die door aanlegger in zijn con
clusies ingeroepen zijn tot staving van 
voormelde eisen : 

macht heeft ontvangen (verbr., 4 juni 1934, 
Bull. en PAsrc., 1934, I, 309, en de nota. 1 onder 
verbr., 9 juni 1949, A1·r. Verb1·., 1949, blz. 373; 
Bull. en PASIC., 1949, I, 422). 
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Overwegende dat na v66r het hof van 
beroep geconcludeerd te hebben, bij een 
door · hem en zijn pleitbezorger onderte
kend geschrift, dat hem akte ervan zou 
worden gegeven dat hij van zekere punten 
van zijn oorspronkelijke eis, nader om
schreven snb 1 a tot 1 f, afstand deed, 
aanlegger tegen verweerder concludeerde : 
1 o tot betaling van een provisionele ver
goeding van 500.000 frank, wegens ver
dringing uit het lJeheer van de vennoot
schap Unica, beroving van bezoldiging en 
winsten, ontzetting uit het bezit van het 
actief der vennootschap en 2° tot betaling 
van een provisie van 150.000 frank uit 
hoofde van niet-teruggave van machines 
en materieel, het werkelijk bedrag van 
de . onderscheiden door aanlegger ingeroe
pen nadelen dienende bepaald te worden 
door een expertise; 

Overwegende d~t het bestreden arrest 
aanlegger de onder 1 o en 2° omschreven 
doeleinden van zijn conclusies ontzegt; 
dat deze beslissing enkel gerechtvaardigd 
is door de verklaring dat aanlegger << .zijn 
grieven beperkt tot de beschikking van 
het beroepen vonnis waardoor hem zijn 
eis tot vernietiging van de overeenkomst 
van 21 maart 1939 ontzegd is ll en dat hij 
ten opzichte van verweerder afstand ge
daan heeft van alle punten van de oor
spronkelijke eis, andere dan de eis tot 
vernietiging ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
van het .arrest onverenigbaar zijn met de 
termen van de in het middel aangehaalde 
conclusies ; . 

Dat het arrest niet wijst op het bestaan 
van een nadien totstandgekomen rechts
plegingsakte waaruit een ruimere afstand 
door aanlegger zou blijken dan die welke 
in die conclusies tot uiting is gebracht; 

Dat het arrest mitsdien het hof niet in 
staat stelt de wettelijkheid van het be
streden dispositief na te gaan, en arti-
kel !Yl van de Grondwet schendt; -

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het, ten 
opzichte van de hier in de zaak sta:ande 
partijen uitspraak doende, aanlegger zijn 
eis onder nr 1, in de mate dat hij ·op aqui
liaanse fouten gesteund is, alsmede zijn 
eis onder nr 2 ontzegt, ei.J. in . zover het 
over de kosten beslist; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerder tot de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

27 juni 1957. - 1• kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Bareel. - Gelijklnidende con
cl7tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. An
siaux en De Bruyn. 

l e KAMER. - 27 juni 1957 

lYIUNTEN. - WET VAN 10 AUGUSTUS 1950 
AAN DE STAAT RET PROVENU TOEKENNENDE 
DER HERSCHA'lTING VAN DE GOUD- EN · DEVIE
ZENVOORRAAD VAN DE NATIONALE BANK ~ 
JYliDDEL DAT STAANDE HOUDT DAT DEZE .WET 
DE WERKELIJKE KOOPKRACHT VAN DE FRANK 
OP RET GEBIED VAN DE GEEISTE VERGOEDING 
HEEFT KUNNEN BEiNVLOEDEN. - 1\fiDDEL DAT 
NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOR HET HOF 
MAG VOORGESTELD WORDEN. 

Mag niet voo1· cle ee1·ste maal v661· het 
hof voo·rgestelcl worden het nvidclel dat 
staande homlt flat de wet va1i 10 an
rntstus 1950, houclende toekenning aan 
de Staat van het zwovenu cle1· heTschat
ting van. cle gowl- en deviezenvoon·aad 
van cle Nationale Bank, de we1·1celijke 
koopkmcht van cle fmnlc op het gebiecl 
van de door aanlegger r1eeiste ve·rgoe
cling heett kunnen be!nvloeden. 

(DELAPIERRE, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VAN BELGISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 195± gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1142, 1147, 1149, 1150, 1151, 1382, 1383, 1384 
en inzonderheid 1384, lid 3, van het Bur
gerlijk Wetboek, 464 van het Wet}Joek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1 van de 
wet van 29 april 1935 tot vaststelling van 
de gevolgen der muntwet van 30 maart 
1935 betreffende de schatting van vergoe
dingen of van schadeloosstellingen, 1 en 2 
van de besluitwet nr 5 van 1 mei 1944 
waarbij de Koning gemachtigd wordt tot 
het bepalen van de voorwaarden inzake 
aankoop en verkoop van. goud, 1 en 2 van 
het besluit nr 6 der in Raad van 1 mei 
1944 vergaderde ministers, getroffell, ter 
uitvoering van evengemelde besluitwet, 1 
van de wet van 10 augustus 1950 houdende 
toekenning aan de Staat v.an het provenu 
der herschatting van de goud- en devie
zenvoorraad van de Nationale Bank van 
Belgie, doordat, nadat aanlegger in zijn 
conclusies het hof van beroep verzocht 
had het loon te herschatten dat voor het 
ramen van het stoffelijk nadeel in aan
merking diende te WOI'den genomen, om 
de reden dat « sedert het beroepen vonnis 
de economische evolutie uitwijst dat de 
door de eerste rechter vastgestelde ver-· 
goedingen het nadeel niet vergoeden ll het 
bestreden arrest beslist dat de eis tot her
schatting enkel zou kunnen worden inge
willigd indien de eerste rechter de mate 
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slecht beoordeeld had waarin wijzigingen 
van de goudpariteit van de frank de wer
kelijke koopkracht van de frank op het 
beschouwd gebied beinvloed hebben of in
dien sedert de uitspraak van het vonnis 
een wettelijke wijziging van de munteen
heid verricht is waardoor de werkelijke 
koopkracht van de frank op het be
schouwd gebied verminderd is; dat geen 
van die twee eventualiteiten ter zake ver
wezenlijkt is en dat << niets bewijst dat 
de verhoging van dat loon (dit wil zeggen 
het op 1 januari 1948 gestabiliseerd loon) 
tot het huidige bedrag van 63.615 frank 
per jaar in enige mate zou dienen te wor
den geweten aan de werkelijke koop
kracht van de frank op het beschouwd ge
bied en niet aan de schommelingen van de 
arbeidsmarkt welke bepaald worden door 
economische, politieke en sociale factoren 
welke vreemd zijn aan de munt ll : 1° dan 
wanneer deze redenen geen antwoord op
leveren op het middel, door aanlegger 
hieruit afgeleid dat de herschatting van 
het loon gewettigd was door de econo
mische evolutie sedert het beroepen von
nis (schending van art. g7 van de Grand
wet); 2° dan wanneer de vergoeding welke 
aan het slachtoffer van een ongeval ver
schuldigd is door degene die de verant
woordelijkheid ervoor draagt integraal 
behoort te zijn en er, voor het bepalen 
van de vergoeding, rekening behoort te 
worden gehouden met alle elementen wel
ke niet vreemd zijn aan de fout of aan de 
schade zelf; dat, onafhankelijk van de 
variaties van de munt, andere econo
mische factoren zich kunnen voordoen in 
de raming van het nit een derven van 
loon voortspruitend nadeel en het der
halve op de rechters over de grond rustte 
na. te vorsen of (( de economische evolu
tie ll, waarop aanlegger wees, al dan 
niet het bedrag van het litigieuze nadeel, 
sedert het beroepen vonnis, had doen toe
nenw.n (schending van de bovenaangeduide 
bepalingen) ; 3° dan wanneer trouwens de 
door de wet van 10 augustus 1950 vastge
stelde muntwijziging ten deze, na het be
roepen vonnis, de werkelijke koopkracht 
van de frank op het beschouwd gebied 
heeft kunnen beinvloeden en een weerslag 
heeft kunnen hebben op een op 1 januari 
1948 gestabiliseerd loon (schending van de
zelfde bepalingen, met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende, ten aanzien van het eerste 
onderdeel, dat aanlegger, na in zijn con
clusies in hoger beroep erop gewezen te 
hebben dat de vergoeding van de schade 
die hij ondergaan heeft diende te worden 
vastgesteld op de dag waarop de rechter 
uitspraak doet, met inaanmerkingneming, 
niet van het derven van nominale lonen, 
doch << van de vermindering van de koop
kracht van de fran,k ll, << van de verminc 
dering van de waarde van de munt sedert 

het ongeval ll, zich erbij bepaalde te ver
klaren dat sedert het beroepen vonnis, 
hetwelk dat beginsel toegepast had, << de 
economische evolutie uitwees dat de door 
de eerste rechter vastgestelde vergoedin
gen het nadeel niet vergoeden ll, het loon 
<< thans 70.500 frank per jaar zijnde ll; 

Overwegende dat, waar het tegenover 
deze bewering vaststelt dat niets bewijst 
dat << de verhoging van het loon tot het 
huidige bedrag in enige mate zou dienen 
te worden geweten aan een vermindering 
van de werkelijke koopkracht van de 
frank op het beschouwd gebied ll, het ar
rest op de conclusies een passend ant
woord verstrekt heeft ; 

Overwegende, ten aanzien van het twee
de onderdeel, dat uit het op het eerste on
derdeel gegeven antwoord blijkt dat de 
rechter onderzoek gedaan heeft naar de 
gevolgen van << de economische evolutie 
waarop aanlegger wees ll; dat het arrest 
vaststelt dat de ingeroepen loonsverho
ging niet voortvloeit uit een vermindering 
van de werkelijke koopkracht van de 
frank; 

Overwegende dat, volgens het derde on
derdeel van het middel, de wet van 10 au
gustus 1950 << ten deze, na het beroepen 
vonnis (van 11 januari 1952), de werke
lijke koopkracht van de frank op het be
schouwd gebied heeft kunnen beinvloe
den ll; 

Dat dergelijk middel ,aan de rechter 
over de grond niet voorgelegd is en niet 
voor de eerste maal v66r het hof mag 
worden voorgesteld; 

Overwegende derhalve dat de eerste 
twee onderdelen van het middel feitelijke 

· grondslag missen en dat het derde onder
, deel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; vero01;deelt aanlegger tot de kos
ten. 

27 juni 1957. - 16 kamer. - VoorzUter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - VeTslag
gever, H. Sohier. - GeUjklu·idende oon
olus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleitet·s, HH. Si
mont en Van Ryn. 

l c KAMER. - 27 juni 1957 

1o GERECHTSKOSTEN. - BuRGERLIJKE 
ZA:KEN. - VONNIS DAT DE EIS GEDEELTELIJK 
INWILLIGT, MAAR DAT VERZUIMT UIT TE SPRE
KEN OVER DE KOSTEN. - HOGER BEROEP VAN 
VER.WEERDER. - ARRES'l' DA'I' BET VONNIS 
VERNIE'I'IGT WEGENS EEN VORMGEBRElL -
ARREST DAT DEZELFDE VEROORDELINGEN UIT
SPREEKT 'l'EN LASTE VAN DE VERWEERDER-BE
ROEPER. - ARREST DAT DE AANLEGGER-BE
ROEPENE TOT EEN VIERDE VAN DE KOSTEN VAN 
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EERSTE AANLEG VEROORDEELT. - VEROORDE· 
LING TOT DE KOSTEN DIE NIET DE VERNIETI
GlNG VAN RET VONNIS ALS OORZAAK HEEFT. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - HOGER BEROEP. ~ KoSTEN VAN 
UITGIFTE VAN RET VONNIS «A QUO ll. - Kos
TEN BETREFFENDE RET GEDING VAN BEROEP. 

1° Wanneer cle eerste r·echter slechts ge
deeltelijk een eis heett in,qewUUgd en 
verzttimd heett ttitspraak te doen ove·r 
de lcosten, en dat, op het hoge1· beroe11 
van de oorspronkelijlc'e verweerder, de 
rechter in beroep, na het vonn·is we
gens . een vonngebrelv vernietigd te heb
ben, ten laste van ve1·weerder clezeltde 
veroordeling als de eerste 1·echter uit
spreelct en, bovenclien, beslist clat de 
veru•eerder en de aanlegr1e1· 1'especUeve
Ujlc, de dr·ie vie1·dm" en een vienle zul
len dragen van de lcosten van eerste 
aanleg, heeft deze Zaatste veroor-deling 
van aanlegger- niet als oo1·zaak cle ve1·
nieUging van het t;onnis. 

2° De lcosten van de ttitgifte van het von
nis a quo, nee1·gelega, in burge1·Zijlce zn
ken, tot stnving vnn het hager beroep, 
z·ijn lcosten die bet1·elcking hebben op de 
annleg in hager- be1·oep. 

(VAN DEN WEGHE, T. MICHIELS.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1954 (1) gewezen 
door het Hof van beroep te Elisabethstad; 

Over het tweede middel,· afgeleid uit 
de schending van artikel 20 van de Kolo
niale keure, doordat het bestreden arrest 
aanlegger tot drie vierden van de op het 
geding in eerste aanleg gevallen kosten 
veroordeelt, zonder te verklaren of die 
veroordeling gesteund was op de vernieti
ging van het in de Nederlandse taal ge
wezen beroepen vonnis ofwel op het feit 
dat aanlegger niet geheel zijn eis was toe
gewezen geworden, dan wanneer deze on
voldoende motivering het hof belet zijn 
controlerecht uit te oefenen op de wette
lijkheid van die veroordeling tot een deel 
der kosten: 

Overwegende dat de eerste rechter ver
weerder veroordeeld heeft om aanlegger 
te betalen de sommen van (55.000 + 
54.000 + 5.900 + 13.043), dit is tezamen 
127.943 frank met de interesten tegen 
6 t. h. met ingang van 13 maart 1954, als
mede om een som van 18.000 frank te 

(1) De voorziening werd ingesteld op 
12 maart 1956. 

consigneren, overeenkomstig artikel 29 
van het decreet van 25 juni 1949; 

Dat hij nagelaten heeft over de kosten 
uitspraak te doen; 

Overwegende dat het bestretlen t1rrest, 
na het. beroepen vonnis van ambtswege 
nietig naar de vorm verklaard te hebben, 
opnieuw uitspraak doet; 

Dat, al velt het juist dezelfde :veroor
delingen als de eerste rechter, het totaal 
der te betalen sommen evenwel ingevolge 
een vergissing in de optelling :vermeld 
zijnde als 125.943 frank, het evenals de 
eerste rechter aanlegger het overige :van 
zijn eisen ontzegt; 

Overwegende dat het arrest die verwer. 
ping rechtvaardigt door de :verklaring dat, 
bij ontstentenis van hoger beroep door 
aanlegger, het hof van beroep, enerzijds, 
de bedragen van 5.900 frank en van 
13.0±3 frank, door de eerste rechter toe
gekend respectievelijk als verlofwedde en 
als terugbetaling van de heenreiskosten, 
dan wanneer deswege 8.500 frank en 
18.000 frank gevorderd was, niet kan ver
hogen, en, anderzijds, de eis tot betaling 
van 60.000 frank betreffende de kindertoe
slagen, welke de eerste rechter aanlegger 
ontzegd heeft, niet opnieuw te onderzoe
ken heeft; 

Overwegende dat, de eerste rechter na
gelaten hebbend over de kosten uitspraak 
te doen, het arrest niet, zoals het middel 
verJi:laart, drie vim·den van de in eerste 
aanleg gevallen kosten ten laste van aan
legger legt, doch een vierde van die kos
ten, het overblijvende verweerder ten 
laste gelegd zijnde; 

· Overwegende, enerzijds, dat deze ver
oordeling van aanlegger wettelijk gerecht
vaardigd is door de vaststelling dat hem 
een gedeelte van zijn eis ontzegd is; 

Overwegende, anderzijds, dat het arrest 
verweercler veroordeelt tot de totaliteit 
der in hoger beroep gevallen kosten, en 
dienvolgens onder meer, tot de kosten 
van de in hoger beroep overgelegde uit
gifte van het beroepen vonnis; 

Waaruit volgt dat de vernietiging van 
evengemeld vonnis voor aanlegger geen 
last ten aanzien van de kosten met zich 
gebracht heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 3, 7 en 36 van 
de wet van 18 october 1908 op het beheer 
van Belgisch Congo (Koloniale keure) en, 
voor zoveel als nodig, van artikel 21 van 
het decreet van 4 mei 1891 op de proce
dure voor de Hoge Raad, doordat het be
streden arrest van ambtswege nietig naar 
de vorm verklaard heeft het in de Neder
landse taal gewezen beroepen vonnis van 
23 juli 1954, om de reden dat de bovenin
geroepel). Koloniale keure, bij gebreke aan 
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de in haar artikel 3 aangekondigde nieuwe 
regelen, de oude regel van uitsluiteild ge
bruik van het Frans in de gerechtelijke 
procedures in stand gehouden heeft en, 
om die reden, aanlegger veroordeeld heeft 
tot drie vierden van de in eerste aanleg 
gevallen kosten, dan wanneer de enige 
oude wetsbepaling welke het gebruiken 
van de l!~ranse taal in rechtszaken voor
schrijft artikel 21 van het decreet van 
4 mei 189·1 is, en dat dit decreet enkel de 
procedure v66r de Hoge Raad, uitspraak 
doende als hof van beroep, bedoelt, en 
dan wanneer, in de onderstelling dat be
wust decreet nog van kracht zij en toe
passelijk zij op de rechtspleging· v66r de 
hoven van beroep in de Kolonie, het niet 
toepasselijk zou wezen op de gerechten 
die in eerste aanleg recht spreken, dan 
wanneer artikel36 van de Koloniale keure 
bepaalt dat de decreten, reglementen en 
andere akten, die in werking zijn in de 
Kolonie, hun bindende ki·acht behou
den, met uitzondering van de bepalingen 
die in strijd zijn met deze keure en inge
trokken zijn, en dat bovengemeld arti
kel 21 van het decreet van 1891 in strijd 
is met artikel 3 van de Koloniale keure, 
dan wanneer artikel 7 van de Koloniale 
keure bepaalt dat de hoven en rechtban
ken de decreten alleen dan toepassen wan
neer deze niet strijdig zijn met de wetten, 
en dat derhalve geen enkel decreet, noch, 
a foi"UOI"i, het ontbreken van de in arti
kel 3 van de Koloniale keure in het voor
uitzicht g·estelde decreten de inwoners 
van Belgisch Congo, en inzonderheid de 
Belgen, mag beroven van de rechten welke 
hun door voormeld artikel gewaarborgd 
zijn, dan wanneer, afgezien van de vraag 
of artikel 3 van de Koloniale keure on
middellijk aan de magistraten de ver
plichting oplegde in de mate van het mo
gelijke voldoening te schenken aan de 
Belgen die verwachten dat het vonnis of 
het arrest in hun moedertaal zouden wor
den gewezen, en zulks zelfs voordat de in 
voormeld artikel voorziene decreten afge
kondigd waren, dat artikel in elk geval 
dadelijk de magistraten in staat stelde 
dergelijke verzoeken in te willigen : 

Overwegende dat, zoals aanlegger in de 
ontwikkeling van het middel onderlijnt, 
dit voor hem enkel van belang· is indien 
een veroordeling tot een deel van de in 
eerste aanleg gevallen kosten het gevolg 
is van de vernietiging van de beslissing 
van de eerste rechter; 

Dat uit het op het tweede middel vei·
·strekte antwoord blijkt dat dit niet het 
geval is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

27 juni 1957. - 1• kamer. - VoorzUtel", 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Belpaire. - Gelijkluiliende con
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

l e KAMER. - 28 juni 1957 

1o MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. • - MIDDEL HIERUI'l'
GENOMEN DAT DE BESLISSING, OM DE EIS TE 
VERWERPEN, TOEPASSING DOET YAN ZULKE 
WETTELIJKE BEPALlNG, DAN WANNEER EEN AN
DERE BEPALING ALLEEN TOEPASSELIJK WAS. 
- BESLISSING DIE UIT EEN IN FEITE SOEVE
R.EINE YASTSTELLING AFLEIDT DAT, ZELFS IN
DIEN DE TWEEDE WETTEI,!JKE BEPAL!NG ALLEEN 
TOEPASSELIJK WAS, DE EIS NIET GEGROND 
ZOU ZIJN. -· MIDDEL NIE'l' ONTVANKELlJK. 

2° BEWIJS. - AUTHENTIEKE AKTE. - MATE 
W AARIN ZIJ VOLLE KRACH'l' VAN BEWIJS 
HEEFT. 

1° Is niet ontvankelijlc, bij gemis aan be
lang, het middel hieruit genomen dat 
de beslissing om de eis te verwerpen, 
verlceerd toevassing doet van zullce wet
telijke bepaling in plaats van een an
dere bepaling, alleen ter zalce toepasse
Ujlc, wanneer de beslissing oolc ttit 
een in feite soevereine vaststelling at
leidt dat de eis niet gegrond zott zijn, 
ware zelfs de tweede wettelijlce bepa
ling alleen toepasselijlc. 

2° De authenUelce alcte heeft slechts valle 
lcracht van bewijs ten aanzien van de 
vaststelUngen van de openbare ojficie1· 
die ze opgesteld heett (1). (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1319.) 

{PRINSES DE CROY, 
T. DIE:-!ST VAN HET SEQUESTER.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3 van de 
besluitwet van 23 augustus 1944 betreffen
de het sekwester, 1, 2, 14, 15 van de wet 
van 14 juli 1951 betreffende de sequestra
tie en de liquidatie van de Duitse goede-

(1) Verbr., 13 januari 1948 (Arr. Verb1·., 
1948, biz. 23; Bull. en PAsrc., 1948, I, 29) ; 
raadpl. verbr., 8 mei 1956 (An·. Verbr., 1956, 
biz. 755; Bull. en PASIC., 1956, I, 960, en de 
nota 1). 
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ren, rechten en belangen, 2, 1101, 1134, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de verwerping van de eis, strekkende tot 
de hancllichting van de onder sekwester
stelling van 31 januari 1946, rechtvaardigt 
door te verklaren << dat artikel 14, 2, en 
artikel 15 van de wet van 14 juli 19510 o o 
toepasselijk zijn op de onder sekwester
stelling gevestigd k.rachtens artikel 2 van 
gemelde besluitwet ll, en dat « bijgevolg, 
terwijl het, volgens bedoelde besluitwet, 
aan de Dienst van het sekwester belworde 
het bewijs te Ieveren dat het de gesekwes
treerde zelf is die de bewijslast draagt en 
namelijk te bewijzen heeft dat de werke
lijk betaalde prijs de juiste is ll, dan wan
neer de artikelen 14 en 15 van de wet van 
14 juli 1951 niets gewijzigd hebben aan de 
sekwesters die krachtens artikel 2 van de 
besluitwet van 23 augustus 1944, opgelegd 
waren geworden, noch aan de voorwaar
den van hun geldigheid of van de hand
lichting ervan, dan wanneer gezegde wets
bepalingen, die nieuwe ondersekwester
stellingen voorzagen en toelieten, slechts 
de voorwaarden van deze nieuwe onder 
sekwesterstellingen en van de handlich
ting ervan regelen : 

Overwegende dat artikel 2 van de be
sluitwet van 23 augustus 1944 betreffende 
het sequester van vijandelijke goederen, 
rechten en belangen, bepaalt dat binnen 
de termijn welke het vaststelt cle Dienst 
van het sequester alle goedereno rechten 
of belangen onder sequester kan stellen 
welke, ter eniger tijd na 10 mei 1940 aan 
een vijandelijke Staat, een vijandelijk 
organisme of een vijandelijke onderdaan 
behoorden en aan niet-vijandelijke derclen 
zijn afgestaan geworden, namelijk wan
neer de verkrijger niet te goeder trouw 
is geweest; 

Overwegende dat, na de door het middel 
gecritiseerde beschouwingen aangehaald 
en de redenen uiteengezet te hebben waar
om het hof van beroep oordeelt dat aan
legster van de voorwaarden niet doet blij
ken door het tweede lid van artikel14 van 
de wet van 14 juli 1951 bepaald, het be
streden arrest verklaart dat zo, ander
zijds, kon aangenomen worden dat een 
vordering tot opheffing van het sequester 
gesteund op artikel 2 van de besluitwet 
van 23 augustus 1944, volgens de eigen 
voorwaarden van die besluitwet moet on
derzocht worden, de vordering van'geinti
meerde (hier aanlegster) zelfs in dit geval 
niet gegrond zou zijn; dat het die ·be
schouwing motiveert door de naar feite 
bindende vaststelling dat aanlegster niet 
te goeder trouw is geweest ; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del dat er. enkel toe strekt staande te hou
den dat het sequester waarvan aanlegster 
de handlichting verzocht beheerst was, 

niet door de artikelen 14 en 15 van de 
wet van 14, juli 1951, doch wei door ar
tikel 2 van de besluitwet van 23 augustus 
1944, van belang ontbloot en, bijgevolg, 
niet ontvankelijk is ; · 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schenc1ing van de artikelen 1101, 1108, 
1134, 1234, 1235, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1354 van het Burgerlijk vVetboek, 1, 2, 3 
van de besluitwet van 23 augustus 1944 
betreffende het sekwester, 14, 15 van de 
wet van 14 juli 1951 betreffende de seques
tratie en de liquidatie van de Duitse goe
deren, rechten en belangen, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
geen reden inroept om de verwerping van 
de eis tot handlichting van de onderse
kwesterstelling van 14 october 1952 te 
rechtvaardigen en verklaart, om de vraag 
tot handlichting te verwerpen, « dat ten 
opzichte van de Dienst van het sekwester 
de in de koopakte gegeven kwijting geen 
afdoend bewijs is van de « werkelijke be
taling ll van de koopprijs; dat immers, 
luidens artikel 15 van de wet van 14 juli 
1951, geen enkele door de gesekwestreerde 
gesloten overeenkomst, die geen vaste da
tum voor 10 mei 1940 gekregen heeft, aan 
de Dienst van het sekwester tegenstelbaar 
is tenzij de « werkelijkheid ll ervan door 
alle rechtsmiddelen bewezen zij ll, dan 
wanneer een kwijting geen « overeen
komst ll uitmaakt, maar wel een bekente
nis van betaling, waaruit volgt dat, val
gens artikel 15 van. de wet van 14 juli 
1951, de gegeven kwijting geenszins aan 
de Dienst van het sekwester ontegenstel
baar was, integendeel, en dat voile bewijs
kracht eraan diende erkend : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
verklaart dat,· daar het sequester van 
31 januari 1946 onaanv~chtbaar is, dat 
van 14 october 1952 geen enkele uitwer
king kon hebben en dat de vordering tot 
opheffing van dit tweede sequester dien
volgens zonder voorwerp is ; 

Waaruit volgt dat, voor zoveel het be
weert dat het arrest het afwijzen niet 
motiveert van cle vordering tot opheffing 
van dit sequester, het mid del feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat om de vordering tot 
opheffing van het sequester van 31 januari 
1946 van de hand te wijzen, het bestreden 
arrest, steunend op de artikelen 14, lid 2, 
en 15 van de wet van 14 juli 1951, ver
meldt dat ten aanzien van de Dienst van 
het sequester de in de verkoopakte gege
ven kwijting geen voldoend bewijs is van 
« de werkelijke betaling ll van de verkoop
prijs; dat immers, luidens artikel15 van 
de wet van 14 juli 1951, geen enkel door 
de gesequestreerde gesloten overeenkomst, 
die geen vaste datum vo,6r 10 mei 1940 
verkregen heeft aan de Dienst van het 
sequester tegenstelbaar is,- tenzij de « wer-
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kelijkheid ervan door alle rechtsmiddelen 
bewezen zij; dat geintimeerde (hier aan
legster) dergelijk bewijs niet bijbrengt 
dat de door haar daartoe ingebrachte ver
moedens niet enkel alle zwaarwichtigheid 
missen, doch, bovendien, ontzenuwd wor-

. den door andere vermoedens; dat bijge
volg, en zonder dat het nodig .zij na te 
gaan of de opgegeven prijs de « juiste 
prijs ll was, het van nu af geblekeu is 
dat geintimeerde de voorwaarden welke 
door artikel 14, lid 2, van de wet van 
14 juli 1951 voorzien zijn niet vervult; 

Overwegende dat het arrest aldus niet 
beslist dat de kwijting van de prijs een 
overeenkomst is welke verweerder niet 
kan tegengesteld worden, doch dat uit 
vermoedens blijkt dat de overeenkomst 
van aankoop, welke naar aanlegster be
weert door de kwijting en door vermoe
dens bewezen is, niet werkelijk is; 

Waaruit volgt dat het middel desaan
gaande op een verkeerde interpretatie van 
het bestreden arrest steunt en, bijgevolg, 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1108, 
1134, 1234, 1235, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1354, 1582, 1583 van het Burgerlijk Wet
boek, 1, 2, 3 van de besluitwet van 23 au
gustus 1!}44 betreffende het sekwester, 14, 
15 van de wet van 14 juli 1951 betreffende 
de sequestra tie en de Iiquida tie van de 
Duitse goederen, rechten en belangen, 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de vraag van eiseres tot opheffing 
verwerpt om reden dat zij de « werkelijke 
betaling ll van de koopprijs niet zou be
wijzen; dan wanneer de werkelijkheid 
van de kwestieuze overeenkomst en van 
de betaling van de koopprijs vastgesteld 
wordt door een authentieke akte (notaris 
Lauwers te leper, 5 augustus 1943), die 
het voile bewijs van de overeenkomst en 
van de betaling uitmaakt, dan wanneer 
de werkelijkheid van de betaling van de 
prijs bewezen was door de gegeven kwij
ting, dat is door een bekentenis, bewijs
middel dat door artikel15 van de wet van 
14 juli 1951 aangenomen wordt : 

Overwegende dat de authentieke akte 
van 5 augustus 1943 zich ertoe beperkt 
vast te stellen dat de eerste comparant 
« verklaart te verkopen ll en cc erkent van 
de verkrijgster, v66r deze, cc de hoofdprijs 
ontvangen te hebben, waarvan kwijting 
en outlasting ll; 

Overwegende dat de authentieke akte 
slechts bewijs levert van de vaststellingen 
van de openbare ambtenaar die .ze opge
steld he eft; da t wegens de elementen 
waarop hij wees, de rechter over de grand 
ertoe niet gehouden was aan te nemen als 
volstaande tot bewijs van de werkelijk
heid· van de verkoop de erkenning door 

de verkoper van het ontvangen van de· 
gelden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning'; veroordeelt aaniegster tot de kos-
ten. · 

28 juni 1957. - 1e kamer. ~ Voorzitte1· 
en ve1·sla_q_qever, H. Bayot, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. Pleiters, HH. della Faille 
d'Huysse en Simont. 

1 e KAMER. - 28 juni 1957 

MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944. -TOE
PASSELIJKHEID OP DE DIENSTCONTRACTEN AN
DER DAN EEN ARBEIDS- OF BEDIENDENCONTRACT. 
~ '.roEPASSELIJKHEID ONDERWORPEN AAN DE 
BEKENDMAKING VAN KONINKLIJKE BESLUITEN. 

De besluitwet van 28 december 1944 be
t·reffende de maatschappelijlce zeke1·heid 
van de a1·be·ideTs f,s toepasselijlc op de 
werknenw1·s en werlc_qevers verbonden 
dooT een dienstcontract, ander dan een 
a1·beidscontract of een bediendencon
tract, alleen na de belcendmakin_q van 
7con·inlcUj7ce besl~titen. (Besluitwet van 
28 december 1944, art. 2, al. 2.) 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKER
HEID, T. VERENIGING ZONDER WINSTDOEL NAAI
LEERGANG DER H. FAMILIE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 juli 1955 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, dat de 
redenen van het eerste vonnis overneemt, 
behept is met tegenstrijdigheid of min
stens steunt op een dubbelzinnige motive
ring, vermits het, enerzijds, vaststelt dat 
het onderwijspersoneel van verweerster 
dat, volgens eiser, aan de wetgeving op de 
maatschappelijke zekerheid onderworpen 
is, niet gebonden is door een contract van 
dienstverhuring naar de geest en de letter 
van -de wet - dit bij afwezigheid van 
band van ondergeschiktheid --'--, terwijl 
het, anderzijds, impliceert dat die band 
toch bestaat vermit.s het de afwezigheid 
van de absolute band van ondergeschikt-
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heid inroept om te besluiten tot het be
staan van een contract swi generis : 

Overwegende, enerzijds, dat ·het beroe
pen vonnis niet heeft beslist dat het on
derwijzend personeel door geen contract 
van dienstverhuring naar de geest en de 
letter van de wet met verweerster gebon
den was, doch slechts heeft vastgesteld 
dat zulks de stelling van verweerster 
was; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden vonnis uit de afwezigheid van 
zulke band: van ondergeschiktheid niet 
heeft afgeleid dat er geen contract van 
dienstverhuring doch wel dat er geen 
bediendencontract . tussen verweerster en 
haar personeel tot stand gekomen was; 

Dat het middel dus feitelijke grondslag 
mist: 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de besluitwet 
van 28 december 1944 op de maatschappe
lijke zekerheid, van de artikelen 1779, 1780, 
1787 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden vonnis tot het bestaan van 
een contract sui generis en niet van dienst
verhuring tussen verweerster en haar 
personeelbesluit en zulks doet om een re
den, die zonder invloed blijkt te zijn op 
de aard van het contract, clit is, dat het 
contract van dat personeel afwijkt van 
de beschikkingen van de wet op het be
diendencontract wat betreft de benoe
ming, proeftijd, ziekteverlof, terbeschik
kingstelling, vermits voormeld artikel 2 
niet enkel het arbeiders- en het bedien
dencontract aan de wetgeving op de maat
schappelijke zekerheid onderwerpt, maar 
elke dienstverhuring, terwijl het, ander
zijds, inroept dat zo er ondergeschikt
heid bestaat bij 't opleggen van uurroos
ter, programma, enz., dit enkel de speci
ficatie zou betreffen der te leveren presta
tie, maar zulks niet als gevolg heeft dat 
een leraar, eenmaal de prestatie gespeci
ficeerd in de uitvoering zijner zending, 
onderworpen zou zijn aan het gezag, de 
leiding, het toezicht van de aansteller, 
dan wanneer de ondergeschiktheid wat de 
toevertrouwde taak betreft volstaat opdat 
er dienstverhuring zoude bestaan en het 
niet vereist wordt dat in het verrichten 
der taak de ondergeschiktheid zou be
staan, eens dat men voor een verhuring 
van arbeid staat zoals blijkt uit de vast
stellingen van het vonnis : 

Overwegende dat aanlegger voorhoudt 
dat elke dienstverhuring onder toepassing 
valt van de besluitwet van 28 december 
1944; 

Overwegende nochtans dat, luidens arti
kel 2, tweede lid, van gezegde besluitwet 
deze enkel onmiddellijk toepasselijk was 
op de arbeids- en ·op de bediendencontrac
ten en dat een koninklijk besluit moest 
beslissen op welk ogenblik de andere 

dienstverhuringen insgelijks aan die wetc 
geving zouden onderworperr zijn; 

Overwegende dat, zoals het geformu
leerd is, het middel naar recht faalt; 

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

28 juni 1957. - 1• kamer. - Voo1·zitter, 
H. Bayot, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersaques. 
- Gelijlcluidende conclwrie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Leynseele en Struye. · 

2• KAMER. - l juli 1957 

VOORZIENING IN VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - ARREST HETWElli EEN 
VRAAG TOT VOCJRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
VERWERP'l'. - VERDACHTE NADERHAND IN 
VRIJHEID GES1'ELD. - VOOl~ZIENING ZONDER 
VOORWERP GEWORDEN. 

W o1·dt zonder voorwenJ de vum·ziening 
ingesteld door de verdachte tegen het 
arrest, hetwelk de vooTlopige inv1·ij
heidstelling verwenJt, indien nadm·hand 
aan de voodopige hechtenis eincle werd 
gesteld 11). 

(DELRECQ.) 

ARREST. 

HET HOE'; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 april 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij beslist werd 
dat geen redenen bestonden om de voor
lopige invrijheidstelling van aanlegger 
te gelasten; 

Overwegende dat aanlegger, die bij von
nis van de Oorrectionele Rechtbank te 
Gent del. 2 mei 1957 veroordeeld werd, op 
dezelfde datum in vrijheid gesteld werd 
om de reden dat de ondergane voorlopige 
hechtenis gelijk was aan de uitgesproken 
hoofdgevangenisstraf; 

Dat de voorziening, vermits zij geen 
voorwerp meer heeft, niet ontvankelijk 
is; 

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

1 juli 1957. - 26 kamer. - Voomitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever. H. Gilmet. -
Gelijkh~idende conclt~sie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

(1) Vergel. verbr., 3(} april 1951 (Bull. en 
PASIC., 1951, I, 598); 28 juli 1953 (Ar:r. Verbr., 
1953, blz. 813; Bull. en PAsiC., 1953, I, 948). 
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2• KAMER. - I juli I957 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ~ RECHT
STREEKSE DAGVAARDING VAN DE BENADEELDE 
PARTIJ.- DAGVAARDING DIE EEN MIDDEL TOT 
STAVING VAN DE EIS VERMll;LDT. - MIDDEL 
\'OOR DE RECHTER

1

IN JJEROEP NIET HERNOMEN. 
- RECHTER IN BEROEP NIET GEHOUDEN RET 
MIDDEL IN -DE DAGVAARDING VERMELD TE BE
ANTWOORDEN. 

W anneer ae aagvaaraing, waaraoor ae 
benaaeelae partij ae publieke voraering 
in beweging heett gestela, een miaael 
tot staving van ae eis vermelaae, is ae 
rechter in beroep niet gehouaen ait mia
ael te beantwooraen, inaien ae partij 
het voor hem niet heett hernomen, zelts 
met verwijzing naar ae aagvaar
aing (1). 

(MANESSE, T. PYNAET EN DE SMAELE.) 

ARRES1'. 

HET HOF; -;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 februari 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele. Rechtbank 
te Gent; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, door gebrek aan motivering, door
dat : waar aanlegger in zijn rechtstreekse 
dagvaarding uitvoerig de gronden en ar
gumenten uiteengezet heeft waarop hij de 
verantwoordelijkheid van Pynaet voor het 
ongeval, en diens overtredingen van de 
Wegcode, namelijk de artikelen 17 en 25 
steunde, noch de politierechter noch de 
correctionele rechtbank in beroep daar
op ook maar enigszins hebben geant
woord; dat er derhalve onvoldoende mo
tivering is van het aangevochten vonnis, 
hetgeen gelijkstaat met het ontbreken 
van motivering : 

Overwegende dat in zover het het von
nis van de politierechtbank bestrijdt het 
middel niet ontvankelijk is, daar de voor
ziening niet tegen dit · vonnis gericht is; 

Overwegende dat uit geen enkel van de 
stukken waarop het hof vermag acht te 
slaan blijkt dat aanlegger, al was het 
door loutere verwijzing naar de recht-

(1) Raadpl., wat betreft de middelen in de 
beroepsakte, verbr., 19 october 1953 (Arr. 
Verb~'., 1954, biz. 102; Bull. en PAsrc., 195<l, I, 
118)'; in de akte van verzet, verbr., 9 april 
1956 (Arr. Verbr., 1956, biz. 6W; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 820). 

streekse dagvaarding, de er in vermelde 
middelen v66r de rechter in boger beroep 
hernomen heeft; dat deze laatste ze bij
gevolg niet moest beantwoorden; 

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

1 juli 1957. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Rutsaert. 
- Gelijkluiaenae conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - I juli I957 

1° BELGISCH CONGO. - MISDRIJF IN 
CoNGO GEPLEEGD. ~ VERDACHTE IN BELGIE 
GEVONDEN EN VERVOLGD. - RECHT VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE OM DE VERWIJZING 
NAAR RET CONGOLEES GERECRT TE VORDEREN. 
- VoORWAARilEN. 

2° BELGISCH CONGO. - MISDRIJF IN 
CONGO GEPLEEGD. - VERDACHTE IN BELGIE 
GEVONDEN EN NAAR EEN RECHTSPREKENDE 
RECHTSMACHT VERWEZEN DOOR EEN BESCRIK
KING VAN DE RAADKAMER. - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DEVER
DACRTE NAAR EEN GERECR'J' IN CONGO VERWIJ
ZENDE. ~ GEVOLGEN VAN RET ARREST OP DE 
BESCRIKKING. 

1° Wannee1· een ver(lachte, in Belgie ge
vonaen, e1· vervolga worat wegens een 
misarijf in Oongo gepleega, mag het 
openbaar rninistel"ie van ae kamer van 
inbeschttlaigingstelling zijn verwijzing 
voraeren naa1· het gerecht in Oongo, 
zelfs ina·ien bij ae rechtsprekenae 
rechtsmacht in Belgii:J ae zaalc 1·eeas 
aanhangig ~ve1·a gemaalct aoo1· een be
slissing van verw·ijzing van het onaer
zoeksgerecht, overeenlcomstig zijn vor
aering, op voorwaa1·ae aat geen beslis
sing over ae grona op tegenspraalc ge
wezen we1·a (2). (Wet van 18 october 
1908 op de regering van Belgisch Congo, 
art. 30, al. 3, gewijzigd door de wet van 
26 november 1926.) 

2o Het arrest bij hetwellc ae Teamer van 
inbeschula:igingstelling naar het gerecht 
in Belgisch Oongo een veraachte ver
wijst, vervolga wegens een in Oongo ge
pleega misarijf en aie, in BelgiiJ gevon
aen, er aoor ae rechtsprelcenae rechts-

(2) Raadpl. « L' article 30 de Ia Charte colo
niale >>, rede uitgesproken door de H. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal, ter 
plechtige zitting van het hof van beroep te 
Brussel de 15 september 1934. (Rev. lle llroit 
penal et lle crimimologie, biz. 789, in het bij
zonder biz. 796). 
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macht verwezen was geweest door een 
beschikking van de 1·aadkamer:, vernie~ 
tigt de gevolgen van die beschiklcing in 
zover ze de zaak bij een Belgische 
1·echtsmacht aanhangig had gemaakt, 
doch niet in zover ze het bestaan van 
lasten vaststelt noch, in geval van cor
rectionalisaUe of contravenUonalisatie, 
ze het bestaan van verzachtende om
standigheden aanneemt. (Wet van 18 oc
tober 1908 op de regering van Belgisch 
Congo, art. 30, al. 3, gewijzigd door de 
wet van 26 november 1926.) 

(DE BECK.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, kamer van in
beschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 18 october 1908, 
gewijzigd en aangevuld door de wetten 
van 29 maart 19l1, 5 maart 1912, 9 decem
ber 1912, de besluitwet van 14 november 
1916, de wetten van 10 augustus 1921, 
12 augustus 1923, 15 april 1924, 3 augustus 
1924, 26 november 1926, 18 mei 1929, 22 juli 
1931, 27 juli 1935 en de besluitwet van 
19 mei 1942, die de Koloniale keure vor
men, en inzonderheid van artikel 30, eer
ste en derde lid, van de wet, en van de ar
tikelen 8 van de Grondwet, 4 en 5 van de. 
wet van 20 april1874 betreffende de voor
lopige aanhouding, eerste onderdeel, door
dat de kamer van inbeschuldigingstelling, 
over de vordering van het openbaar mi
nisterie van 16 mei 1957 uitspraak doende, 
de verdachte ondanks zijn verzet naar het 
koloniaal gerecht verwezen heeft, dan 
wanneer beklaagde bij een beschikking 
van de Raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel van 4 mei 1957, 
op de vordering van het openbaar minis
terie gewezen en waartegen geen verhaal 
werd aangetekend, naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel verwezen werd ten 
einde er wegens dezelfde telastleggingen 
terecht te staan, en doordat de kamer van 
inbeschuldigingstelling de verdachte zo
doende tegen zijn wil afgetrokken heeft 
van de rechter die de wet hem toekent, 
dan wanneer het arrest niet zegt dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling de be
voegheid kan regelen in elk stadium van 
de rechtspleging die in het moederland 
aan de gang is, dan wanneer ingeval de 
verdachte of het openbaar ministerie hun 
keuze gedaan hebben, zij door deze keuze 
definitief gehouden zijn en ze in een later 
stadium van de rechtspleging niet op
nieu.w mogen doen, en dan wanneer het 
openbaar ministerie ten deze zijn keuze 

gedaan had toen het de verwijzing van 
aanlegger naar de correctionele rechtbank 
vorderde en deze verwijzing bekomen had 
door een beschikking waartegen geen ver
haal aangetekend werd; tweede onder
dee!, doordat het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling verklaard 
heeft voor zoveel als nodig voor een ter
mijn van een maand - het geval van 
overmacht uitgezonderd - het tegen de 
verdachte verleend bevel tot aanhouding 
te verlengen, dan wanneer dit bevel op 
6 juni 1957 vervallen was, aangezien het 
niet bevestigd werd binnen een maand 
vanaf de beschikking van de raadkamer 
die slechts als titel van hechtenis geldt in 
zover · daarbij de verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwezen is : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger, die in Belgie gevonden werd 
en uit hoofde van in Belgisch Congo ge
pleegde misdrijven vervolgd was, naar 
het koloniaal gerecht verwezen heeft; 

Overwegende dat lid 3 van artikel 30 
van de wet van 18 october 1908 op het 
gouvernement van Belgisch Congo, gewij
zigd door artikel 3 van de wet van 26 no
vember 1926, gesteund is zowel op het be
lang dat de beklaagde erbij kan hebben 
in Congo gevonnist te worden, om zijn 
verdediging beter waar te nemen, als op 
de vereisten van de uitoefening van de 
publieke vordering; 

Overwegende dat dit belang en deze 
vereisten kunnen blijken zelfs wanneer 
de zaak bij de rechtbank in Europees Bel
gie reeds aanhangig is, hetzij uit kracht 
van een dagvaarding door het openbaar 
ministerie of door de door het misdrijf 
geschade persoon, hetzij uit kracht van 
een beslissing tot verwijzing van het on
derzoeksgerecht; 

Overwegende dat hieruit valt af te lei
den, enerzijds, dat de verwijzing van de 
verdachte naar het koloniaal gerecht 
door de kamer van inbeschuldigingstelling 
mag gelast worden in elk stadium van de 
rechtspleging die in Em·opees BelgH! aan 
de gang is, zolang er geen vonnis over de 
grand op tegenspraak gewezen is, en, an
derzijds, dat een voorheen gedane keuze 
noch het recht van de beklaagde om de 
verwijzing aan te vragen, noch het recht 
van het openbaar ministerie om ze te vor
deren kan in de weg staan; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door aanlegger naar het koloniaal ge
recht te verwijzen, hem verwezen heeft 
voor een van de rechters clie de wet hem 
toekent; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat krachtens artikel 5 
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van de wet va.n 20 april 1874 betreffende 
de voorlopige l:\echtenis, de titel van hech
tenis van de verdachte slechts ophoudt 
zijn uitwerking te hebben indien de raad
kamer binnen de maand te rekenen van 
de ondervraging van de verdachte of aan 
het einde van een nieuwe maand cc over 
het feit niet heeft beslist >>; 

Dat mitsdien, wanneer de raadkamer de 
verwijzing van de verdachte naar de cor
·rectionele rechtbank gelast, de titel die de 
Voorlopige hechhmis rechtvaardigt des
niettemin opgeleverd blijft, naargelang 
van het geval, door het bevel tot aanhou
ding of door de beschikking waarbij de 
handhaving van de hechtenis om reden 
van het openbaar belang gelast is; 

Overwegende, enerzijds, dat de raadka
mer van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel door haar beschikking van 
4 mei 1957 cc over het feit beslist » heeft; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
enkel van de stukken waarop het hof verc 
mag acht te slaan blijkt dat aanlegger een 
verzoekschrift om voorlopige invrijheid
stelling tot de kamer van inbeschuldiging
stelling gericht heeft; 

Overwegende derhalve dat het disposi
tief van het bestreden arrest, waardoor 
de kamer van inbeschuldigingstelling het 
tegen aanlegger verleend bevel tot aan
houding verlengt, zonder voorwerp is; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 182 van het Wet
boek van strafvordering, 130 en 160 van 
hetzelfde wetboek, 8 en 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest, hoewel 
vaststellend dat aanlegger door een defi
nitief geworden beschikking van de Itaad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel van 4 mei 1957 naar de Oor
rectionele Rechtbank te Brussel verwezen 
is om er gevonnist te worden wegens de in 
de vordering van het openbaar ministerie 
aa:ngehaalde telastleggingen, de gevolgen 
van die beschikking welke bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling niet aanhan· 
gig was vernietigt en de verdachte naar 
de gerechten der Kolonie verwtjst, dan 
wanneer krachtens de artikelen 130, 160 
en 182 van het Wetboek van strafvorde
ring de kennisneming van de aan de ver
dachte ten laste gelegde misdrijven aan 
de Oorrectionele Rechtbank te Brussel op
gedragen was en deze kennisneming tot de 
bevoegdheid van genoemde rechtbank be
hoOI·de : het derde, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1350, 1351, 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek, 182 van het Wet
boek van strafvordering, 2 van de wet 
van 4 october 1867 op de verzachtende om
standigheden (artikel 3 van de wet van 

23 april 1919), 97 van de Grondwet, door
dat de bestreden beslissing, hoewel er
kennend dat aanlegger in cassatie naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Brussel ver
wezen geworden is door een beschikking 
van de raadkamer van 4 mei 1957 waarte
gen geen verhaal aangetekend werd, het 
gezag van het gewijsde miskent dat ver
bonden is aan de beschikking van de raad
kamer van 4 mei 1957 niet enkel in de 
beschikking tot verwijzing zelf, doch te
vens in de aanneming van verzachtende 
omstandigheden die de verdachte defini
tief ten goede kwamen, en in zover de be
streden beslissing geen passend antwoord 
verstrekt heeft op de conclusies die aan
legger v66r de kamer van inbeschuldi
gingstelling genomen heeft ten aanzien 
van het voordeel van de verzachtende om
standigheden die de beschikking van de 
raadkamer van 4 mei 1957 te zijnen gun
ste heeft laten gelden, het aan _het kolo
niaal gerecht overlatend te oordelen of 
aan de beslissing van de raadkamer het 
gezag van het gewijsde in dit opzicht al 
dan niet behoorde te worden toegekend : 

Overwegende dat uit het op het eerste 
onderdeel van het eerste middel verstrekte 
antwoord volgt dat het derde en het vier
de lid van artikel 30 van de wet van 
18 october 1908 de kamer van inbeschul
digingstelling ertoe machtigen, in de voor
waarden die zij bepalen, de gevolgen van 
de beslissing van het onderzoeksgerecht 
te niet te doen in zover door die beslissing 
de vervolging bij een gerecht in Europees 
Belgie aanhangig wordt gemaakt; 

Overwegende dat het in deze materie 
door de kamer van inbeschuldigingstelling 
gewezen arrest de beslissing van het on
derzoeksgerecht niet vernietigt in zover 
zij de aanwezigheid vaststelt van bezwa
ren, aan de ene, en van verzachtende om
standigheden aan de andere zijde; 

Overwegende, tenslotte, aangaande aan
leggers conclusies volgens welke hij het 
voordeel van de verzachtende omstandig
heden behoudt, dat het bestreden arrest 
daarop een passend antwoord geeft door 
vast te stellen dat de kamer van inbe
schuldigingstelling van deze eis geen ken
nis. vermag te nemen; 

Overwegende dat de middelen niet kun
nen ingewilligd worden; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; vero01'deelt aanlegger tot de kosten. 

1 juli 1957. - 2° kamer. - Voorzitte1·, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggeve1·, H. Huy-
brechts. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Botson en Sigal. 
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2• KAMER. - 1 juli 1957 

VERLATING VAN F AlVIILIE. - NIET 
UITVOERING DER VERBINTENISSEN WELKE HET 
VOORWERP UITMAKEN VAN DE ARTIKELEN 340b 
EN 340c VAN HET EURGERLIJK WETBOEK. -
LATERE ER!{ENNING VAN HET l{!ND DOOR DE 
VADER.- EJRKENNING ZONDER INVLOED OP HET 
BESTAAN VAN HE'r WANBEDRIJF. 

Wanneer, nadat ae verbintenissen weUce 
het voo1·werp uitmalcen van ae a!·tike
len .'140b en .'!.fOe van het Burgerlijk Wet
boek niet uUgevoera zijn gebleven in de 
bij artilvel .'191bis van het Strafwetboelc 
voorziene voorwaarclen, het kina sch7tld
eiser van het onderhouasgeld, toe,qe
Jcend bij toe11assing van artilcel .'!.fOb, 
aoor ae vaaer erlcena is geweest, blijft 
aie erlcenning zonaer gevolg wat het be
staan van het rnisdrijf bet1·ett (1). 

(DE COCK, T. DE NAEYER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 31J.lbis van het Strafwetboek, 340b 
en 340c van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest aanlegger ver
oordeelt om, zoals bepaald in arti
kel 3!flbis voornoemd, vrijwillig in ge
breke te zijn gebleven a) cle termijnen 
van een onderhoudsgeld ten voordele 
van het kind D. M ... te kwijten; b) de 
kraamkosten te betalen aan de moeder 
van dit kind, tot welke betaling hij door 
een arrest dd. 23 april 1955 van het Hof 
van beroep te Gent veroordeeld werd, 
niettegenstaande de burgerlijke partij op 
4 mei 1956 in het huwelijk getreden is met 
de genaamde D. W., die voormeld kind 
erkend en gewettigd heeft, dan wanneer 
de erkenning en wettiging door een derde, 
andere dan de persoon die op grond van 
artikel 340b en c van het Burgerlijk Wet
boek aangesproken wordt, een verklarend 
uitwerksel heeft, waardoor het vader
schap over het kind vanaf de geboorte . 
vaststaat in hoofde van degene die het 
kind erkende en elke ten laste van een 
derde op grond van artikel 340b en c van 
het Burgerlijk Wetboek uitgesproken ver-

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite elern. de droit 
civil belge, bd. I, nr 1222, en nota's 1 en 2, 
biz. 12110; ULRrx, L' action alirnentaire des en
jamts nat•u·els, nrs 185 tot 188; Repert. prat. 
du dr. belge, v" Paternite et filiation, nr 2101. 

oordeling ab initio ongedaah maakt, zodat 
geen rechterlijke uitspraak in de zin van 
artikel 391bis van het Strafwetboek meer 
bestaat en derhalve geen strafbare in
brenk meer voorhanden is, en dan wan
neer het bestreden arrest op strijdige 
motieven steunt waar 11et beslist ener
zijds dat de erkenning van een natuurlijk 
kind door een derde een verklarende uit
werking heeft en anderzijds dat zij slechts 
vanaf de datum van de erkenning hilar 
uitwerksels kan hebben : 

Overwegende dat aanlegger bij het be
streden arrest en bij toepassing van arti
kel 391bis van het Strafwetboek veroor
deeld wordt om, tussen 23 mei 1955 en 
4 mei 1956, na door een gerechtelijke uit
spraak, geveld bij toepassing van de ar
tikelen 340b en 340c van het Burgerlijk 
Wetboek en waartegen geen ver.zet of ho
ger beroep meer openstond, te zijn ver
oordeeld geworden : a) om een uitkering 
tot onderhoud voor het kincl D. M ... , en 
b) om de door de bevalling veroorzaakte 
kosten aan verweerster te betalen, meer 
dan twee maanden vrijwillig in gebreke 
te zijn gebleven de termijnen ervan te 
kwijten en de )l:osten van bevalling uit te 
keren; 

Dat, volgens de vaststellingen van het 
arrest, de datum van 4 mei 1956 de datum 
is waarop het kind D. M. door een ge
naamde D. W. erkend werd; 

Overwegende dat de bepaling van het 
tweede lid van artikel 39lbis van het 
Strafwetboek, waarbij de niet uitvoering, 
onder de in het vorig lid gestelde voor
waarden van de verplichtingen welke het 
voorwerp van de artikelen 340b en 340c 
van het Burgerlijk Wetboek uitmaken 
strafbaar gesteld wordt, niet gegrond is 
op het bestaan van een familieband tus
sen de schuldenaar .en de schuldeiser der 
bij toepassing van laatstgenoemde artike
len toegekende sommen; 

Overwegende, anderzijds, dat de ge
grondheid van de beslissing, gewezen bij 
toepassing van de artikelen 340b en 340c 
van het Burgerlijk Wetboek, geen voor
waarde is tot het bestaan van het mis
drijf omschreven in artikel 39lbis van het 
Strafwetboek; dat dit misdrijf hoofdza
kelijk en uitsluitend bestaat in de vrij
willige niet-uitvoering, gedurende meer 
dan twee maanden, van dergelijke beslis
sing, indien zij niet meer voor verzet of 
hoger beroep vatbaar is; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
bestreden arrest wettelijk, en zonder strij
digheid in zijn motievEln, enerzijds, heeft 
kunnen beschouwen, dat de erkenning van 
een natuurlijk kind in princiep een ver
klarende uitwerking heeft en, anderzijds, 
met betrekking tot de toepassing van ar
tikel 39lbis van het Strafwetboek, ten 
aanzien van het tijdperk dat aan de ter 
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zake door ee:r\ derde gedane erkenning 
van het vader~chap voorafging, aan ge
zegde erkenning uitwerking heeft kunnen 
ontzeggen; 1 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantH!le of 
op straf van nietigheid voorgeschreveu 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overee:Iikomstig de wet is; 

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

Overwegende da't aanlegger geen bijzon
der middel doet gelden; 

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

1 juli 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnell'/-end 
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye. 
~ Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Rouse. 

2° KAMER. - l juli 1957 

1° TALEN (GEBRUIK DER TALEN IN 
GEREOHTSZAKEN). - STRAFZAKEN. -
NIETIGHEID VOOR'l'VLOEIENDE UIT DE SCHEN
DING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935. - LA
TER ARREST OP TEGENSPRAAK EN NIET ZUI
VER VOORBEREIDEND. - GEDEKTE NIETIGHEID. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREOHTER.- EERHERSTEL. 
--'- BEVRIJDING VAN AANLEGGER VAN DE VER
PLI<lliTING OM DE KOSTEN TE BETALEN. -
SOEVEREINE BEOORDELING -DOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN RET KA
RAKTER DER FElTEN WAARUIT HET ABSOLUTE 
OF RELATIEVE ONVERMOGEN VAN AANLEGGER 
ZOU BLIJKEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- EERHER
STEL. - BESCHOUWINGEN DOOR DE PROCU
REUR DES KONINGS IN ZIJN ADVIES UITGE
BRACHT. - KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING NIET GEHOUDEN ZE TE ONTMOETEN. 

1° De nietigheden voortvloeiende ttit een 
schending van de wet van 15 jttni 1935 
op het gebruilc der talen in gerechtsza
lcen zijn gedelct door het niet zttive!· 
voorbereidend arrest op tegenspraalc ge
wezen en zelf niet aangetast door nie
tigheid voortvloeiende ttit het niet na
leven van die wet (1). (Wet van 15 juni · 
1935, art. 40, ~I. 2.) 

2o Om te beslissen of er termen <~:ijn om 

(1) Verbr., 1 april 1957 (A1-r. Verbr., 1957, 
biz. 635; Bull. en PASIC., 1957, I, 936). 

VERBR., 1957. - 59 

geheel of gedeeltelijlc de eiser tot eer
herstel te bevrijden van de verplichting 
om de kosten te betalen waartoe hij 
verbordeeld werd beoordeelt de kamer 
van inbeschttldigingstelling soeve1·ein 
het lcarakter der fe·iten waarttit het ab
solttttt of relatief karakter van het on
vermogen van eiser zou blijken (2) . 
(Wet van 25 april 1896, art. 1, 2°.) 

3° De lcame1· van inbeschttldigingstelling, 
bij gemis aan conclusjes dienaangaande, 
is niet gehatiden de beschottwingen te 
ontmoeten doo1· de procttreur des lea
nings uitgebracht in zijn advies inzalce 
ee1·herstel. 

(PICQUEUR.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1957 gewezen door het 
Hof van l1eroep te Gent, kamer van inbe
schuldigingstelling; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 van de wet 
van 25 april 1896 op het eerherstel in 
strafzaken en 40 van de wet van 15 juni 
1935, doordat het advies van de vrede
rechter van Beauraing en andere stukken 
van het dossier, uitgaande van de burge
meester van Beauraing, in de Franse taal 
opgesteld zijn, dan wanneer de procedure 
met betrekking tot aanlegsters aanvraag 
om eerherstel in het N ederlands gevoerd 
werd: 

Overwegende dat, zelfs in de onderstel
ling dat de beweerde onregelmatigheden 
in akten van het vo'orbereidend onderzoek 
begaan werden, onreg~lmatigheden welke 
aan de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet voorgelegd zijn geweest, zij, in aile 
geval, gedekt zijn door het bestreden ar
rest, hetwelk op tegenspraak gewezen en 
niet zuiver voorbereidend is en zelf niet 
aangetast is door nietigheid voortvloeiende 
nit het niet naleven van de wet van 
15 juni 1935 ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
25 april1896, doordat het bestreden arrest 
voormelde aanvraag verwerpt om de re
denen dat aanlegster, veroordeeld wegens 
verklikking van Hector Voisin aan de 
vijand, die persoon niet zou vergoed heb
ben en dat zij de kosten van enige ver
oordelingen niet betaald had, dan wan-

(2) Verbr., 8 juli 1935 (BuU. en PASIC., 1935, 
I, 305). 
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neer Voisin nooit schadevergoeding aan
gevraagd heeft, en dan wanneer aanleg
ster volkomen onvermogend is en leeft 
van de stelm welke zij van de Commissie 
van openbare onderstand ontvangt zoals 
blijkt nit het verslag van de procnrenr 
des konings, waarop het hof van beroep 
geen antwoord verstrekt heeft, en dan 
wanneer de kosten van de bedoelde ver
oordelingen sindsclien betaald werden : 

Overwegende dat aanlegsters bewering 
dat zij volkomen onvermogend zon zijn 
geen stenn vindt in de stukken waarop 
het hof acht vermag te slaan; 

Dat de door de procnrenr des konings 
dienaangaande in zijn advies nitgebrachte 
beschouwingen op soevereine wijze door 
de kamer van inbeschnldigingstelling be
oordeeld werden en, deze rechtsmacht bij 
gebrek aan conclusies niet verplicht was 
ze nader te beantwoorden; 

Overwegende, anderzijds, dat de om
standigheid dat de kosten sedert de nit
spraak van het arrest werden betaald 
zonder invloed is op de wettelijkheid van 
de beslissing ; · 

Overwegende dat, aangezien de bestre
den beslissing alclns wettelijk gerecht
vaardigd is door de vaststelling dat aan
legster zekere kosten niet betaald heeft, 
het middel in zover het de reden afgeleid 
nit het gemis aan vergoeding van Voisin 
bestrijdt bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is; 

Ove1; het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 25 april 1896, 
doordat het bestreden arrest zijn beslis
sing niet op het lmidig gedrag van aan
legster steunt, maar wel op redenen welke 
uitsluitend gegrond zijn op de feiten waar
voor zij veroordeeld werd, dan wanneer 
het hof van beroep zich stennen moet op 
het gedrag van belanghebbencle sinds de 
veroordeling en dan wanneer het gedrag 
van aanlegster sincls de feiten goed is : 

Overwegende dat cUt middel, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is de beslis
sing wettelijk gerech tvaardigcl zijnde door 
de vaststelling dat aanlegster zekere kos
ten niet betaald he eft; 

Over het vierde middel, afgeleicl uit de 
schending van de rechten van de verdecli
ging, onder meer van artikel 3 van de 
wet van 25 april 1896, cloorclat een advies 
over de aanvl'aag tot eerherstel vail aan
legster door de vrederechter van Beau
ruing gegeven werd, clan wanneer aan
legster vroeger beticht werd voornoemde 
vrederechter aan de vijand verklikt te 
hebben, cleze magistraat als getuige onder
hoorcl wercl in de zaak die aanleiding tot 
haar veroordeling gegeven heeft en hij in 
deze .zaak rechter en partij was, derwijze 
dat het niet aan te nemen is dat hij over 
aanlegsters eerherstel een advies zou ge
geven hebben : 

Overwegende dat het midclel, dat slechts 
betrekking heeft op het voorbereidend on
clerzoek, vreemcl is aan de bevoegdheid, 
en aan de rechter over de grond niet voor
gelegcl werd; dat het clerhalve niet ont
vankelijk is; 

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

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1 juli 1957. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. Versla1Jgeve1·, H. Huy-
brechts. Gelijkluidende conclttsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 1 juli 1957 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° LIJFSDWANG.- STRAFZAREN.- VER
DACHTE MINDERJ ARIG OP RET OGENBLJ!K DER 
FElTEN. -• VEROORDELING TOT LIJFSDWANG. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

2o VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.) 
- 0NGEVAL. - VERDACHTE VEROORDEELD 
WEGENS EEN MISDRIJF DA'l' EEN SCHADE VER
OOR:ZAAiKT HEEFT. - SAMENLOPENDE FOUT 
GEPLEEGD DOOR RET SLACHTm'FER. - PER
SONEN JEGENS DEWELKE DIE FOU'l' DE BURGER
LIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VER
DACHTE VERMINDERT. 

1° De lijfsdwang mag n·iet worflen ttitge
sp!·olcen tegen een veroo1·deelfle, wegens 
feiten tijdens zijn minde1·jarigheid ge
pleegd (1). (Wet van 27 juli 1871, art. 6.) 
(Eerste en tweede arrest.) 

2o De samenlopende fo1/.t, £l001" het slacht
offe!· van een ongeval gepleegd, mag de 
btwgerl'ijke verantwoorclelijkheid van de 
dade1· van het misdrijf, wellve dat on
geval aldtts heett ve1·oorzaa1ct, slechts 
jegens het slachtoffer zelf en zijn recht
hebbenden ten algemene titel ve,·minde
ren (2). (Eerste arrest.) 

(1) Verbr., 24 januari 1949 (A1·r. Ve1·br., 
1959, biz. 52). 

(2) Raadpl. verbr., 17 juni 1957 (AI'!". Verbr., 
1957, biz. 874; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1243, en 
de nota's 1 en 2 onder dit arrest). 
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, Eerste zaak. 

(DEMAEOKER, 'r. QUATAERT EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 ma'art 1957 gewezen door het 
Hof van beroep ,te Gent ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
van de procedure blijkt dat de voorzie
ning van de burgerlijk verantwoordelijke 
partij Felix Derhaecker aan de burger
lijke partij Walter Quataert betekend 
werd ; dat in zover zij tegen die burger-

. lijke partij gericht is de voorziening van 
Felix Demaecker derhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, van het geloof aan de akten 
verschuldigd, terzake het officieel opge
steld plan, van artikel 22b van het ko
ninklijk lJesluit van 8 april 1954 houdende 
het Algemeen Reglement op het wegver
keer, doordat, - in strijd met de duide-

. lijke aanwijzing van het plan wat betreft 
de vermoedelijke plaats van de aanrij
ding, en, alhoewel de aangeklaagde be
slissing dit plan inroept, - het bestreden 
arrest, zonder desaangaande motieven 
aan te geven waarom het de aanwijzing 
van dit plan niet volgt, op strafgebied 
aanneemt dat b.et voorbijsteken door het 
slachtoffer zich niet bij het oversteken 
van een kruispunt voordeed : 

Overwegende dat de door het slachtoffer 
van het ongeval begane font, welke door 
het bestreden arrest, ter zake, als bewe
zen wordt aangezien, de misdrijven in 
hoofde van de verdachte niet noodzakelijk 
uitsluit; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om eerste aanlegger tot een enkele straf 

\ te veroordelen wegens inbreuken op de 
artikelen 418 tot 420 van het Strafwet
boek (betichtingen A en B) en op arti
kel 25, 2, b, van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 (betichting 0), niet aileen 
steunt op de elementen van laatstgenoemd 
artikel maar tevens or> « een niet te ver
ontschuldigen verstrooidheid en onacht
zaamhei<l ll in hoofde van aanlegger; 

Overwegende dat door aldus te wijzen 
op het bestaan van een fout die on<ler
scheiden is van de bestanddelen van voor
noemd artikel 25, de rechter over de grand 
de uitgesproken straf wettelijk rechtvaar
digt; 

Dat het tweede middel hetwelk aileen 
tegen het arrest opkomt in zover het over 
de telastlegging 0 beslist bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit de schending van artikel 6 van 
de wet van 27 juli 1871 : 

Overwegen<le dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1 o dat aanlegger Maurice De
maecker geboren werd op 6 september 
1935, 2° dat de feit€m welke aanleiding 
hebben gegeven tot de te zijnen laste uit
gesproken veroordeling gepleegd werde.n 
op 10 mei 1956 dit is op een tijdstip waar
op hij minderjarig was; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
de lijfsdwang uitspreekt voor de invorde
ring van de kosten van de publieke vor
dering; 

Overwegende dat de lijfsdwang niet 
mag opgelegd worden aan een meerder
jarig geworden minderjarige, wegens door 
hem tijdens zijn minderjarigheid ge
pleeg<le fei ten ; 

Dat het bestreden arrest dienvolgens de 
in het middel aangehaalde wetsbepaling 
geschonden heeft; 

En 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; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lijke vorderingen : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 22, 2, b, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 houdende het 
Algemeen Reglement op het wegverkeer, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest tegenstrij
dige motieven inroept, vermits het, ener
zijds, doet gelden dat Gilbert Quataert, 
het slachtoffer, gerechtigd was de tractor 
met aanhangwagen door eerste eiser ge
voerd voor het oversteken van de Lege
straat in te halen en het reglement op het 
verkeer het inhalen slechts verbiedt bij 
het oversteken van een kruispunt, en ten 
andere, een deel van de verantwoordelijk
heid van het ongeval ten laste van het 
slachtoffer legt omdat hij een font heeft 
begaan door zijn snelheid nog op te drij
ven om de door eerste eiser bestuurde 
tractor met aanhangwagen voor de aan
sluiting voorbij te zijn, en hem verwijt 
te hebben gepoog<l aan de aansluiting in 
te halen, tegenstrijdigheid van motieven 
die gelijkstaat met een gebrek aan mo
tieven : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verantwoordelijkheid van partijen ten 
belope van de helft in hoofde van aan-
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legger en van de wederhelft in hoofde 
van het slachtoffer bepaalt; 

Overwegende dat het middel alleen het 
arrest bestrijdt in zover het de verant
woordelijkheid van het slachtoffer niet 
wettelijk zou rechtvaardigen; 

Dat zulk middel, welke ook er de 
waarde van moge zijn, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, reeds hierbo
ven aangehaald : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
enkel naar het opgemaakt plan verwijst 
om vast te stellen dat « de aansluiting op 
een afstand van 54 meter van de overweg 
gelegen is>> en niet om de plaats, waarop 
het voorbijsteken door het slachtoffer ge
daan werd, te bepalen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat,. eerste onderdeel, op 
burgerlijk gebied, het arrest enerzijds be
slist dat het slachtoffer de helft van de 
verantwoordelijkheid van het ongeval 
draagt, en nochtans bij een tegenstrijdig
heid die met een afwezigheid van motie
ven gelijkstaat, aan de grootouders we
gens morele schade en aan de burgerlijke 
partij Vander Hispaillie het volledig be
drag hunner schade te laste van eisers 
legt, en doordat, tweede onderdeel, min
stens, wat de grootouders betreft, het ar
rest niet toelaat te onderscheiden of het 
hof hun schade op dit bedrag heeft ge
schat of dit bedrag als de helft van de 
door hen geleden schade heeft aangezien : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vooreerst de vergoedingen waartoe de 
schade aanleiding geeft ten opzichte van 
al de burgerlijke partijen raamt en ver
volgens het door aanleggers te betalen 
bedrag, vaststelt met inachtneming der 
wederzijdse verantwoordelijkheid van 
partijen; 

Overwegende dat het door te verklaren 
dat aan elk der grootouders een som van 
10.000 frank dient toegekend, zonder dub
belzinnigheid beslist uat de totale door 
de grootouders geleden schade twee maal 
10.000 frank beloopt; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de dader van een mis

drijf gehouden is de schade volledig te 
herstellen, welke ondergaan werd door de 
persoon die door dit misdrijf werd bena
deeld; 

Dat een door het slachtoffer begane font 
enkel de veralitwoordelijkheid van de da
der van het misdrijf ten opzichte van de 
benadeelde persoon kan verminderen, in-

dien deze persooli het slachtoffer zelf is 
of een rechthebbende ten algemene titel 
van dit slachtoffer; 

Overwegende dat het middel onderstelt 
dat de aangehaalde burgerlijke partijen 
ter zake rechthebbenden ten algemene 
titel zijn van het slachtoffer; 

Overwegende dat deze hoedanigheid 
niet blijkt uit de stukken waarop het hof 
acht vermag te slaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het ten laste van aan
legger Maurice Demaecker de lijfsdwang 
uitspreekt voor de invordering van de 
kosten der publieke vordering; verwerpt 
dezes voorziening voor het overige; ver
werpt de voorziening van Felix Demae
cker; zegt dat melding van onderhavig 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
zegt· dat er geen aanleiding bestaat tot 
verwijzing; laat een vierde van de kosten 
van de instantie in verbreking ten laste 
van de Staat, veroordeelt aanleggers tot 
het overige der kosten. 

1 juli 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter .. ~ T'erslaggever, H. Delahaye. 
- Gelijkluidende oonolttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

Tweede zaalc. 

(DE SCHAETZEN, T. LEFEBVRE EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de pu
blieke vorclering : 

Over het middel van ambtswege, afge
leid uit cle schending van artikel 6 van 
cle wet van 27 juli 1871 : 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
na aanlegger en een medebeklaagcle elk 
tot de helft der kosten van de publieke 
vordering - kosten welke in hun geheel 
begroot werclen op 5.463 fr. + 756 fr. -
veroordeeld te hebben, de lijfsdwang tot 
invordering van deze veroordeling tegen
over elke betichte uitgesproken heeft en 
de cluur er van op een maancl bepaald 
heeft; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat op het ogenblik waarop de hem ten 
laste weerhouden feiten gepleegd werden 
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(10 februari 1955), aanlegger de leeftijd 
van 21 jaar nie~ bereikt had, daar hij op 
30 september 1934 geboren is; 

Overwegende dat de lijfsdwang aan een 
meerderjarig geworden minderjarige, niet 
mag opgelegd w'orden wegens door hem 
tijdens zijn minderjarigheid gepleegde 
feiten · 

Dat 'het bestreden arrest dienvolgens de 
in het middel vermelde wetsbepaling ge
schonden heeft; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
inroept; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch slechts in zover het de 
lijfsdwang tot invordering van de kosten 
van de pul;>lieke vordering ten laste van 
aanlegger uitgesproken heeft; verwerpt 
de voorziening voor het overige; zegt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
aanlegger tot de drie vierden der kosten, 
legt het overige der kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen aanleiding is 
tot verwijzing. 

1 juli 1957. - 2" kamer. ~ Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Yersla,qgever, H. Gilmet. -
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 2 juli 1957 

1° INKOMSTENBEJLASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERINQ. - SUBSIDIAIRE 
AANSLAG. - ARTlKEL 74biS DER SAMENGE
SCHAKELDE WETl'EN. - AANSLAG DIE TEN 
LASTE VAN DEZELFDE BELASTINGPLICHTIGE 
MOET WORDEN GEVESTIGD. - ZELFDE BELAS
TINGPLICHTIGE. - EEGRIP. 

2° INKOMSTENBEJLASTINGEJN. 
AANSLAQ EN INKOHIERING. ~ SUBSIDIAIRE 
AANSLAG. - ARTIKEL 74biS DER SAMENGE
SCHAKELDE WETTEN. - 00RSPRONKELIJKE 

AANSLAG GEVESTIGD TEN LASTE VAN EEN GE
MEENSCHAP ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID. 
- AANSLAQ DIE DE IDENTITEIT VAN ELKEEN 
DER LEDEN VAN DIE GEMEENSCHAP VERMELDT. 
- SUBSIDIAIRE AANSLAG SLECHTS TEN LASTE 
VAN DIE LEDEN GEVESTIGD. - AANSLAG TEN 

3° INKOMSTEJNBELASTINGEJN. 
AANSLAQ EN lNKOHlERING. ~ SUBSIDIAIRE 
AANSLAG. - ARTIKEL 74biS VAN DE SAMEN
GESCHAKELDE WETTEN. - SUBSIDIAIRE AAN
SLAG GEVESTIQD OP NAAM VAN DE NALATEN
SCHAP VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE VERTE
GENWOORDIGD DOOR ZIJN ERFGENAMEN, DE 
OORSPRONKELIJlrE AANSLAG GEVESTIGD GE
WEEST 'ZIJNDE OP NAAM VAN DIE BELASTING
PLICHTIGE. - AANSLAG GEVESTIGD TEN LASTE 
VAN DEZELFDE BELASTINGPLICHTIGE. 

4° INKOMSTEJNBEJLASTINGEN. 
EEDRIJFSBELASTING. - GEMEENSOHAPPELIJK 
BEDRIJF. - BEGHil'. 

1° De subsidiaire aanslag, welke de ad
ministratie, bij toepassing van arti
lcel 74bis van de samengeschalcelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
aan het hof van beroep mag onderwer
pen, moet ten laste van dezeltde belas
tingplichtige worden gevesti,qd als de
gene wellce de oorspronkelijlce aanslag 
bedoelde of ten laste van een der bij 
alinea 3 van ,qezegd artilcel beperlcender
wijze verrnelde personen, beschmtwd 
als cc dezelfde belasUngplichtige ll (1). 

2° Wannee1·, na een aanslag te hebben ge
vestigd op naam van een gemeenschap 
zonder rechtspersoonlijlcheid, vertegen
worwdigd doo1· eenieder van zijn leden 
uitdntJclcelijk in de inkohiering ge
noemd, de adrninistratie, d'ie deze aan
slag onregelrnatig acht, aan de beoorde
ling van het hof van beroep een subsi
diaire aanslag onderwerpt, ditrnaal en
lcel ten laste der leden van die gerneen
schap ,qevestigd, zijn de om·spronlcelijlce 
en de subsidiai1·e aanslagen ten laste 
van dezeltde belastingplichtigen geves
tigd (2). 

3° lVanneer, na het overlijden van een 
belastingplichUge ten laste van dewellce 
een aansla,q gevestigd was geweest, de 
adrninistmtie aan de beoordeling van 
het hot van be1·oep een subsidiaire aan
slag onderwe1·pt gevestigd op naam van 
de nalatenschap, vertegenwoordigd door 
de ertgenamen, zijn de aanslagen geves
tigd ten laste van dezelfde belasting
plichtige. (Samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 74bis, al. 2 en 3.) 

4° Uit de omstandigheid dat een onderne
ming de onverdeelde eigendom is van 
meerdere personen, leden van een zelfde 
familie te sarnen wonende en arbei
dende voor gemeenschavvelijlc belang, 
zelfs wanneer eenieder van hen gemach-

LASTE VAN DEZELFDE BELASTINQPLICHTIGEN ll'E- (1) en (2) Verbr., 9 april 1957 (Arr. Ve1'b1·., 
VESTIGD. 1957, blz. 672; Bull. en PASIC., 1957, I, 972}. 
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tif!d is zelcere persoonlij lee voomtne
mtngen te doen op de in een gemene 
leas gestorte winston, leidt het hot van 
beroep wettelijk at dat de onderne
ming een aemeenschappelijk bedrijf ~tit
maalct, in de zin 11an a1·tikel 'In, para
graaf 3, der samenaeschalcelde wetten 
betre1Jende de inlcomstenbelastingen (1). 

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

AR.REST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste mid del,· afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, 31, paragrafen 1 en 2, 
74b'is, vooral alinea's 2 en 3 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen sa
mengeordend bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 11 en 19 van de wet 
van 16 october 1945, 2, 6, 7 van de wet op 
de nationale crisis-belasting, samengeor
uend bij besluit van 31 juli 1943 en 6 uer
zelfde wetten, samengeordend bij besluit 
van de Regent van 16 januari 1948, door
dat : eerste onderdeel, het bestreden ar
rest de subsidiaire aanslagen gevestigd in 
1953, ingevolge artikel 74bis der samenge
ordende wetten, regelmatig herft ver
klaard dan wanneer het vaststelt dat de 
vorige aanslagen nietig waren, omdat zij 
gevestigd waren geweest lastens een « ge
meenschap Bovin )) die geen rechtsper
soonlijkheid bezat, zodat geen subsidiaire 
aanslag ten laste van de leden dezer ge
meenschap meer kon gevestigd worden, 
vermits artikel 74bis zulks enkel toelaat 
wanneer de nietige aanslag een personen
vennootschap betreft, welke rechtsper
soonlijkheid geniet; en subsidiair, door
dat de motieven van het bestreden arrest 
tegenstrijdig zijn, waar zij enerzijds er
kennen dat de gemeenschap Bovin geen 
rechtspersoonlijkheid bezat en anderzijds 
dat de leden ervan als leden van een per
sonenvennootschap dienen beschouwd te 
worden en dat artikel 27, paragraaf 3, 
toepasselijk is, en doordat de bewijs
kracht van de beslissing van de directeur 
der belastingen en van het verzoekschrift 
van 5 october 1953 geschonden werd, daar 
het bestreden arrest verklaard heeft dat 
de leden van de gemeenschap Bovin leden 
van een personenvennootschap waren; 
tweede onderdeel, het bestreden arrest de 
conclusies van aanleggers niet beant
woordt, waar zij beweerden dat de subsi
diaire in hoofde der erfgenamen geves
tigde aanslagen vroeger niej; ten laste van 

(1) Verbr., 9 april 1957 (Ar1·. VeTb1·., 1957, 
blz. 672; Bull. en PASIC., 1957, !, 972). 

de erflaters werden gesteld, en dat de ge
meenschap Bovin door artikel 74bis niet 
met de erfgenamen wordt gelijkgesteld; 
derde onderdeel, het bestreden arrest de 
subsidiaire aanslagen bij toepassing van 
artikel 74bis goedkeurt, dan wanneer de 
artikelen 11 en 15 van de wet van 16 octo
ber 1945 de toepassing van gezegd arti
kel 74bis uitsluiten : 

Over de eerste twee onderdelen : 
Overwegende dat uit de vaststellingen 

van het arrest en uit de regelmatig aan 
het hof overgelegde stukken blijkt dat de 
oorspronkelijke aanslagen in de bedrijfs
belasting, in de nationale crisisbelasting 
(dienstjaar 1947, art. 396 tot 400) en in de 
extrabelasting (art. 10024) op naam van 
« gemeenschap Bovin 1° Jozef, 2° Lievin, 
3o Virginie, 4° .Anna)) ingell:ohierd wer
den en dat de subsidiaire aanslagen ter 
vervanging· van die oorspronkelijke aan
slagen welke aan het hof van beroep on
derworpe:n en door dit laatste, bij toepas
sing van artikel 74bis der samengescha
kelde wetten uitvoerbaar verklaard wer
den op naam van 1° Jozef Bovin, 2° .Anna 
Bov'in 3° de nalatenschap van Virginie 
Bovin' door de erfgenamen, 4° de nalaten
schap van Lievin Bovin door de erfgena
men gevestigd werden; 

Overwegende dat, zonder dat er aanlei
ding bestaat tot toepassing van de bepa
lingen van het voorlaatste lid van gezegd 
artikel 74bis, hetwelk de belastingschul
digen bedoelt die « bij gelijkstelling )) cc als 
dezelfden worden beschouwd, uit boven
bedoelde vaststellingen volgt dat de twee 
groepen aanslagen - enerzij ds de oor
spronkelijke en anderzijds de subsidiaire 
- dezelfde physische personen betroffen : 
Jozef Bovin en .Anna Bovin, de eerste 
groep ze als leden van een niet bestaande 
juridische gemeenschap beschouwende en 
noemende en de tweede als leden van een 
gemeenschappelijk bedrijf in de zin van 
artikel 27, paragraaf 3, der samengesc!la
kelde wetten; 

Overwegende, overigens, dat luidens het 
voorlaatste lid van artikel 74bis, de erf
genamen van de belastingschuldige ten 
wiens laste een eerste aanslag werd geves
tigd met deze worden gelijkgesteld als 
zijnde cc dezelfde belastingschuldigen )) in 
de zin van dit artikel; 

Dat de administratie derhalve, bij toe
passing van dit artikel, na het overlijden 
van de door de oorspronkelijke aanslag 
melt name bedoelde belastingplichtigen 
- Lievin Bovin en Virginie Bovin- sub
sidiaire aanslagen op naam van de door 
de erfgenamen vertegenwoordigde nala
tenschap vestigen mocht; 

Dat het dispositief van het arrest, dien
volgens, als wettelijk gerechtvaardigd 
voorkomt; 

Overwegende, dat, in strijdmet wat het 
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tweede onder<ileel voorhoudt, het arrest 
uitdrukkelijk acht heeft geslagen op aan
leggers opwerping met betrekking tot de 
omstandig·heid dat de subsidiaire aansla
gen, ten dele, « ten laste der erfgenamen 
geevstigd waren ll en dat de oorspronke
lijke aanslagen niet op naam van hun 
rechtsvoorgangers gevestigd werden; 

Dat het daarop antwoordt dat die 
rechtsvoorgangers Ieden waren van een 
gemeenschap ten laste van welke de oor
spronkelijke aanslagen gevestigd wer
den; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat uit de tekst van de 

artikelen 11 en 15 van de wet van 16 octo
ber 1945 niet blijkt dat zij de toepassing 
van artikel 74bis der samengeordende wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
uitsluiten; dat artikel 19 van de wet van 
16 october 1945 die toepassing uitdrukke
lijk toelaat; 

Overwegende dat geen der onderdelen 
van het middel dus kan ingew~lligd wor
den; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burger
ljik Wetboek, 53, 55, 56, 65 en 74 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, samengeordend bij besluit van 31 juli 
1943, 19 en 15 van de wet van 16 october 
1945, doordat, eerste onderdeel, het be
streden arrest de conclusies van aanleg
gers niet beantwoordt waal' zij opwerpen 
dat de directeur der belastingen het be
staan bewijzen moest van nieuwe elemen
ten, die aanleiding gaven tot de verhoging 
van de door de controleur aangenomen 
grondslag der belastingen, tweede onder
dee!, het bestreden arrest aanneemt dat 
de door de directeur vastgestelde bedra
gen op tekenen en indicH!n gegrond zijn 
en het aan aanleggers behoort het tegen
bewijs te Ieveren, dan wanneer aanleg
gers dat tegenbewijs slechts leveren moes
ten indien het bestaan van tekenen of in
dicH!n vaststond, en dan wanneer hun 
bezit op 9 october 1944, afgezien van zijn 
vergelijking met dit van 1 januari 194.0, 
dergelijk teken of indicie niet uitmaakt : 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bedoelde conclusies wel beantwoordt, 
waar bet vaststelt dat de directeur het 
bedrag der belastbare inkomsten op de 
fiscale aangiften van aanleggers, op ver
moedens en op het gemis aan bewijs van 
de beweerde verkopen van titels gesteund 
heeft; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het ·middel op een ver

keerde interpretatie van het arrest is ge
grond; 

Dat, om de door de directeur aan . de 

door bet middel bedoelde elementen der 
aanslaggronden aangebrachte wijzigingen 
gerechtvaardigd -te verklaren, het arrest 
vaststelt dat die ambtenaar niet uitslui
tend gesteund heeft op de monetaire aan
gifte gedaan op 9 october 1944, maar dat 
hij, integendeel, namelijk 1 o wat het baar
geld op 1 januari 1940 betreft, tot bepa
ling van zijn bedrag gesteund heeft op 
vaststellingen zich uitstrekkend over een 
tijdperk van 1925 tot 31 december 1939 en 
wat 2° de titels betreft grondig heeft na
gegaan wat de belastingschuldigen v66r 
de oorlog bezaten en dat, hij tevens en 
met die vooroorlogse toestand en met de 
aangifte van october 1944 rekening heeft 
gehouden om te beslissen dat de belasting
plichtigen gedurende de OOI'log; titels ten 
bedrage van 262.875 frank hadden aange
kocht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde rriiddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 1317 tot 1324 van het Bur
gerlijk Wetboek, 27, paragraaf 3, 31, pa
ragraaf 2, 35, paragraaf 2, 43, 54 der sa
mengeordende wetten betreffende de in
komstenbelastingen 11 en 19 van de wet 
van 16 october 1945, doordat na erkend te 
hebben dat elk lid van de gemeenschap 
over een zelfstandig vermogen beschikte 
en voor eigen rekening roerende en onroe
rende goederen had aangekocht, het be
streden' arrest verklaart dat die omstan
digheden niet van aard zijn om de toepas
sing van artikel 27, paragraaf 3, der sa• 
mengeordende wetten uit te sluiten : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat .(( verhalers samen woonden, dat zij 
de handelszaak van hun ouders hebben 
geerfd en het niet blijkt dat zij ooit een 
akte van uit onverdeeldheidtreding heb
ben opgesteld, dat in feite het gemeen ka
pitaal onverdeeld is gebleven en de win
sten er door opgebracht in een gemeen
schappelijke kas werden gestort ll; 

Overwegende dat het arrest uit die fei
telijke vaststellingen wettelijk heeft kun
nen afieiden dat artikel 27, paragraaf 3, 
van de samengeschakelde wetten te dezen 
toepasselijk was; 

Overwegende, overigens, dat het bestre
den arrest in antwoord op aanleggers con
clusies wettelijk heeft beslist, dat de om
standigheid dat aanleggers de gewoonte 
hadden, elk jaar, na betaling van de 
gemeenschappelijke uitgaven zekere som
men individueel uit de gemeenschappe
lijke kas te nemen, niet van aard was om 
het bestaan van een gemeenschappelijk 
bedrijf in de zin van artikel 27, para
graaf 3, der samengeschakelde wetten uit 
te sluiten; 

Dat het middel niet gegrond is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie-
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ning; veroordeelt aanleggers tot de kos
ten. 

2 juli 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bersa
ques. - Gelijlcluidende conchtsie, H. Du
man, advocaat-generaal. Pleiters, 
HR. Delafontaine en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 2 juli 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AAN&LAG EN INKOHIERING. ~ AANSLAG VER
KEE.RD GEVESTIGD. NIEUWE AANSLAG 
WELKE BINNEN DE GEWONE TERMIJN VAN A-AN
SLAG MAG WORDEN GEVESTIGD EN ZELFS B!NNEN 
DE Rlll'l'ENGEWONE TERMIJN IN GEVAL VAN AF
WEZIGHEID VAN AANGIFTE. - VOORAFGAANDE 
VERNIETIGING YAN DE VERKEERDE AANGIFTE. 
- NIET VEREIS'l'E VOORWAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - AANSLAG GE
VESTIGD BINNEN DE GEWONE TERMIJN OF BIN
NEN DE RUITENGEWONE TERMIJN ZO DE WET 
ZULKS TOELAAT. - ARTIKEL 74b·is VAN DE 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN NIET TOEPASSE
LIJK. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK DER REEDS AANGESLAGENE INKOMSTEN 
TEN EINDE DURRELE ZETTlNG TE VERMIJDEN. -
NIELTWE AANSLAG WELKE EEN VROEGERE AAN-

., SLAG VOLLEDIG VERVANGT. - ARTIKEL 52 DER 
SAMENGESCHAKELDE WETTEN NIET TOEPASSE
LIJK. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSRELASTING. - J\IIOBILIENRELASTING. 
- VENNOOTSCHAP IN DEELNEMING. - BELAS
TING ENKEL TEN LASTE VAN DE VENNOTEN. -
BEDRIJFS- OF MOBILIENRELASTING NAARGE
LANG DE VENNOOT WERKENDE OF NIET WER
KENDE IS. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WER::KENDE VENNOOT 
IN EEN VENNOOTSCHAP IN DEELNEMING. - BE
GRIP. 

1° Gedttrende de gewone ter-mijn van aan
slag en zelts, wanneer de belasting
schuldige zijn aangifte '111iet heett inge
diend, gedttrende de bij artikel '14 der 
sa-mengeschakelde wetten betretfende de 
inkomstenbelastingen voorziene bttiten
gewone termijn, mag de administratie 

(1) (2) en (3) Verbr., 1 maart 1955 (.Arr. 
V m·b1·., 1955, biz. 557; Bull. en PAsrc., 1955, I, 
721). 

(4) Raadpl. verbr., 20 mei 1952 (An·. Verb1·., 
1952, blz. 529). 
, (5) Raadpl. vFlrbr., 9 november 1948 (A1-r. 

een nieuwe aanslag vestigen ter vervan
ging van de oorspronkelijlc verlceercl 
gevestigde aanslag, zonder dat deze 
laatste dient te worden vernietigd (1). 

2° Artilcel 74bis van de samengeschalcelde 
wetten betrettende de inlcomstenbelas
tingen is niet toepasselijk wanneer een 
nieuwe aanslag gevestigd wordt ged7t
rende de gewone termijn ot zelts gedtt
rende de bwitengewone te1·mijn, zo de 
wet z·ullcs toelaat (2). 

3° De bij art'ilcel 52 der samenneschalcelde 
wetten bet?-effende de inkomstenbelas
tingen voo1·ziene repel ten einde de dub
bele zetting van een zelfde inlcornen in 
hoofde van dezelfde belastingplioht-ige 
te voorkornen is niet toepasselijlc wan
neer de inlcomsten te vo1·en enlcel het 
voorwerp zijn geweest van een on,·egel
matine aanslag, wellce volledig doo1· een 
nienwe aanslag ven;angen is geweest (3). 

4o De vennootschappen in deelnerning 
wellce de reohtspersoonlijlcheid niet ge
nieten zijn de belastingen op de inlcom
sten niet verschuldigd, doch de behaalde 
winsten zijn onde1·hevig aan de bedri.jfs
belasting in hoof de van ' de we1·1cende 
vennoten en aan de rnobiUenbelasting in 
hoofde van de vennoten voo1· dewellce 
zij enlcel de opb1·engst zijn van belegde 
lcapitalen (4). 

5° Uit lle o·mstandigheid << dat een ven
noot in een vennootschav in deelneming 
geldschieters en atnemeTs heett oprJe
zooht en aangebTaoht en er dooT zij-n 
berniddeling rninstens twee verlcopen 
verwezenlijlct en afgehandeld werden, 
dat lle behaalde w·inst d·ns niet u-itsl1ti
tend de opb1·enust van een geldbelegginy 
is geweest ll -mag de teitenreehter wet
teUjlc ajteiden dat die vennoot een we?·
lcende vennoot is (5). 

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

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 52 en 74bis van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden ar-

Verb•·., 1948, biz. 541) ; 11 juni 1957 (An·. 
Ve7•b1'., 1957, biz. 851; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
1219). Raadpl. ook verbr., 21 januari 1935 
(Bull. en PASIC., 1935, I, 124) en Parl. Besch., 
Senaat, zittijd 1929-1930, nr 177, blz. 9. 
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rest beslist dat nadat de door aanlegger 
in deelneming met Freiermuth. behaalde 
inkomsten in de mobilHlnbelasting, natio
nale crisis-belasting en de aanvullende 
personele belasting belast werden, de con
troleur terecht heeft geoordeeld dat be
doelde inkomsten aan het in zake bedrijfs
wiusten toepasselijk regime diendeu te 
worden ouderworpen en dienvolgeus tot 
de herstelling van de bestaande onregel
matigheid is overgegaau, en dat er 
cc thaus ll van dublJele zettiug geen spraak 
kau ziju, vermits de directeur bij beslis
siug van 9 februari 1952 volledige outlas
ting heeft toegestaan van de ten onrechte 
in de mobilH~ubelasting en uatiouale cri
sis-belasting gevestigde aauslagen; dan 
wauueer het artikel 74bis van de sameuge
schakelde wetten betreffende de iukom
steubelastingen bepaalt dat, wauneer een 
aauslag nietig verklaard werd omdat hij 
uiet gevestigd werd overeenlwmstig een 
wettelijke regel, met uitzoudering van een 
regel betreffende de verjaring, de admi
nistratie binnen drie maanden na de da
tum van de definitieve beslissing van de 
directeur der belastingen een nieuwe aan
slag kan vestigen en dan wanneer het ar
tikel 52 der samengeschakelde wetten be
paalt dat « ten einde dubbele aanslag van 
eenzelfde inkomen in hoofde van een 
zelfde belastingschuldige te vermijden, de 
reeds in de loop van een boek - of reke
ningjaar aangeslagen bestanddelen van 
het bedrag der gedurende dit jaar verkre
gen belastbare inkomsten afgetrokken 
worden ll : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de door aanlegger in deel
ueming met Freiermuth behaalde inkom
sten aanvankelijk in de mobilHlnbelasting 
werden belast, dat aanlegger hiertegen 
bezwaar heeft ingediend, dat. de coutro
leur vervolgens nieuwe aanslagen in de 
bedrijfsbelastiug op dezelfde inkomsten 
heeft gevestigd, dat nadieu de mobilHlnbe
lasting en de erbij horende nationale cri
sisbelasting door de directeur werden te 
niet gedaan en dat de aanvullende perso
nele belasting op de nieuwe aanslagsgron
den werd aangepast; 

Overwegende dat de administratie ge
durende de gewone belastingtermiju en 
zelfs gedurende de bij artikel 74 der sa
mengeschakelde wetten voorziene buiten
gewone termijn een verkeerd gevestigde 
belasting wijzigen mag, wanneer name
lijk, zoals ten deze, die termijn haar open
stond wegens het gebrek aau aangifte van 
inkomsten; dat zij daartoe ter vervcanging 
van de oorsproukelijke aanslag, eeu 
nieuwe aanslag vestigen mag zonder voor
af de oorspronkelijke aanslag te moeten 
vernietigeJi; 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 74bis van de samengeschakelde wetten 

enkel er toe strekt aan de administratie 
toe te laten, in de gevallen welke dit arti
kel bepaalt, zelfs buiten de tot vestiging 
van de aanslag voorziene termijn, eeu 
nieuwe of subsidiaire aanslag te vestigen; 

Overwegende dat door het middel niet 
wordt aangevoerd en door het arrest niet 
wordt vastgesteld dat de tweede aanslag 
buiten de gewone of buitengewone termij
nen gevestigd werd; 

Overwegende anderdeels dat het door 
het middel ingeroepen artikel 52 der sa
mengeschakelde wetten tot voorwerp heeft 
een dubbele aanslag op eenzelfde inkomen 
in hoofde van dezelfde belastingplichtige 
te vermijden; dat het te dien einde be
paalt dat de reeds aangeslagen bestand
delen of de door de wet als reeds aange
slagen aangeziene inkomsten van het be
drag der gedurende het jaar verkregen 
belastbare inkomsten zullen afgetrokken 
worden, zulks ten bedrage van het netto
gedeelte van de reeds aangeslagen be
standdelen hetwelk in bedoelde belastbare 
inkomsten bevonden wordt; 

Dat dit artikel niet toepasselijk is, 
wanneer, zoals ten deze, de reeds aange
slagen inkomsten belast werden ingevolge 
een onregelmatfge en later vernietigde 
aanslag en wanneer de tweede aanslag 
juist er toe strekt de eerste volkomen te 
vervangen; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 14 en 25 van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, 1 van de wet van 15 december 
1872 bevattende de hoofdstukken 1 tot 4 
van boek I van het Wetboek van koop
handel 175, 176 en 177 van de samenge
schakelde wetten op de handelsvennoot
schappen, doordat het bestreden arrest, 
beslist enerzijds dat aanlegger inbreng 
gedaan heeft van zijn kapitaal en Freier
muth van zijn bedrijvigheiCl., en dat de 
nietwerkende vennoten in een vennoot
schap in deelneming de mobilHlnbelasting 
op de inkomsten van belegde kapitalen on
dergaan, en, anderzijds, dat de door aan
legger behaalde winst niet uitsluitend de 
opb1;eugst geweest is van een geldbeleg
ging zodat hij terecht in de bedrijfsbelas
tiug aangeslagen werd; dan wanneer : 
artikel 25, paragraaf 1, van de samenge
schakelde wetten bepaalt dat de bedrijfs
belasting slaat op cc de winsten van om 
't even welke nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijveu, met inbegrip van de 
winsten wegens de persoonlijke arbeid der 
deelgenoten in de burgerlijke of handels
vennootschappen welke een rechtspersoon
lijkheid bezitten, onderscheiden van die 
der deelgenoten ll, waardoor bedoeld wor
den de winsten verwezenlijkt door de per-



soonlijke arbeid van de belastingschul
dige; en artikel 1 van de wet van 15 de
cember 1872 bepaalt dat handelaar is de
gene, die door de wet bepaalde handels
daden verricht en er zijn gewoon beroep 
van maakt; en doordat het bestreden ar
rest de conclusies niet heeft beantwoord 
waarbij aanlegger aanvoerde dat, vermits 
niet bewezen was dat hij de hoedanigheid 
van handelaar had, hij de beclrijfsbelas
ting niet verschuldigd was : 

Overwegencle dat, naar luid van arti
kel 14, paragraaf 1, van de samengescha
kelcle wetten, de opbrengsten van aange
wencle kapitalen, uit welken hoofde ook, 
aan de belasting op het inkomen nit roe
rend kapitaal onderworpen zijn, terwijl 
de bedrijfsbelasting krachtens artikel 25, 
paragraaf 1, de winsten van cle nijver
heids-, hanclels- of landbouwbedrijven, de 
bezolcligingen en de baten van de winst
gevencle betrekkingen treft; · 

Overwegende clat verschillende wetsbe~ 
palingen ten aanzien van sommige katego
rieen vennootschappen de gevallen voor
zien waarin de vennoten op de hun uitge
keercle winsten der vennootschap hetzij 
in de bedrijfsbelasting, hetzij in de molli
lienbelasting aangeslagen worden; dat 
geen van clie bepalingen de verenigingen 
in deelneming vermeldt; clat, in cUt ver
band, de algemene vigerencle principes in 
acht clienen genomen; 

Overwegende dat, naardien die ven
nootschappen geen rechtspersoonlijkheid 
bezitten, zij niet cle belastingsclmlcligen 
zijn; dat de mobilienbelasting op het be
drag der verwezenlijkte winsten alleen 
mag geheven worden in hoofde van de 
vennoot, voor wie het nitsluitend de op
brengst van een kapitaalbelegging is; 

Dat indien de baten door een werkend 
vennoot werclen behaalcl, cle bedrijfsbe
lasting verschnlcligd is; 

Overwegende dat het arrest aanstipt, 
zonder nit clien hoofde door de voorzie
ning bestreden te worclen, dat aanlegger 
en cle heer Freiermuth een vereniging in 
cleelneming opgericht hebben waarvan het 
voorwerp de lwop en de weclerverkoop 
met winstbejag van kunsttanden was en 
« die als een handelsvennootschap moet 
worden aangezien )); · 

Dat het daarnit afgeleid heeft, dat de 
aanlegger en Freiermuth vennoten wa
ren in een handelsbedrijf; 

Overwegende clienvolgens dat de door 
die vennootschap verwezenlijkte winsten 
in hoofde van cle << niet-werkencle )) ven
noot aan de mobilienbelasting dienden 
onderworpen en in hoofde van cle « wer
kende )) vennoot in de bedrijfsbelasting 
belastbaar waren; 

Overwegende clat het arrest soeverein 
in feite vaststelt dat : « . . . aanlegger in 
feite toch een actieve rol gespeeld heeft, 

vermits hij gelclschieters en afnemers 
heeft opgezocht en aangebracht en er cloor 
zijn bemiddeling minstens twee verkopen 
verwezenlijkt en afgehanclelcl werclen; dat 
de behaalde winst dus niet uitsluitend de 
opbrengst van een geldbelegging is ge
weest ... )); 

Overwegende clat het bestreden arrest 
nit die vaststellingen wettelijk heeft kun
nen afleiden dat aanlegger aan de be
drijfsbelasting onderhevig was en dat het 
alclus de conclusies op gepaste wijze be
antwoord heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 juli 1957. - 2° kamer. - Vom·zitte1·, 
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggever, H. Neven. -
Gelijkl!ti<lencle conclusie, H. Dnmon, acl
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Paul 
Lonneville (van cle Balie bij het Hof van 
beroep te Brnssel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 2 juli 1957 

1° GEMEENTETAXES. - VERMOGEN VAN 
DE GEMEENTERAAD OM ZE 'l'E VES'l'IGEN. 
AUTONOMIE. - PERKEN. 

2° GEMEENTETAXES. TAXE OP DE 
SLIJTERIJEN. ~ VERBOD AAN DE GEMEENTEN 
EEN 'l'AXE TE VESTIGEN VAN DEZELFDE SOOR'l' 
ALS DE OPENINGS'l'AXE TEN BATE VAN DE STAAT. 

3° GEMJ<JENTETAXES. - TAXE OP DE 
SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN. 
NIEUWE GEMEENTETAXE. - WETTELIJK RE
GIME SPRUI'l'ENDE UI'l' DE WE'l'TEN SAMENGE
SCHAKELD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 
3 APRIL 1953, ARTIKEL 48. - VRIJHEID DER 
GEMEENTEN OM TAXES TE VESTIGEN DIE ZW AAR
DER ZIJN DAN DEZE DIE DOOR DE VROEGERE 
WETGEVING TOEGELATEN WAREN. 

1° De ,qemeente1·aden hebben, krachtens 
lHtn autonomic, en behalve de door de 
wet bepaalde 1titzonderingen, het ve1·
mogen 0111c, onder het enkel toez·icht van 
de hogere oveTheid, de zetting van hun 
taxes te bepalen (1). (Grondwet, arti
kelen 108, 5°, en 110; gemeentewet, 
art. 75 en 76.) 

2° Artikel 48 van het koninlclijk besluit 
van 3 azwil 19.53 hetwellc; de wettelijke 
bepalingen bet1·ettende de slijterijen van 
gegiste d1·anlcen samenschalcelt, veTbiedt 
de gemeenten taxes te vestigen die van 

(1) Verbr., 29 juni 1950, twee arresten (.Arr. 
Ye1·br., 1950, biz. 681 en 684). 
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dezelf(le soort zottden Z~Jn als deze ten 
bate van de Staat geheven. Het laat hun 
niettemin toe een jaarlijkse taa::e te ves
tigen op die slijterijen. 

3° Het blijlct ttit ueen wettelijlce bepaling 
dat de jaarlijkse taa::e, die de gemeenten 
vermogen te vestigen op de sli.iterijen 
van gegiste dranlcen, lttidens a1·tilcel 48 
van het lconinlclijlc besluit van 3 april 
1953, hetwellc de wettelijlce bepalingen 
betreffende die slijterijen samenscha
kelt, niet zwaa1·der mag zijn dan deze 
die door de vroege1·e wetgevinu toeue
laten wa1·en (1). 

(GAEREMIJN, T. GEMEENTE HOVE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing van de bestendige depntatie 
van de provincie Antwerpen, dd. 21. de· 
cember 1956 ; 

~)ve~ beide middelen, het eerste, afge
leld mt de schending van artikel 17, pa
ragraaf 2, van de wet van 26 juli 1952 
tot gedeeltelijke afschaffing van de ope
ningsbelasting op de drankslijterijen, 
doordat de bestreden beslissing aanneemt, 
dat een aanslag in de belasting op de 
tapperijen, die nagenoeg 400 t. h. verho
g~ng op de vroegere gemeentelijke ope
nmgstaxe vertegenwoordigt, kan aan
vaard worden, dan wanneer de bedoeling 
van de wetgever juist was een verlichting 
van de op de uitbaters van drankslijte
rijen drukkende lasten in de hand te wer
ken, wat zeker het geval niet kan zijn 
wanneer de gemeente een belasting ves
tigt die viermaal meer dan de afge
schafte opdecimes op de jaarlijkse staats
openingstaxe vertegenwoordigt; het twee
de, afgeleiu nit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet wegens onvol
doende, dubbelzinnige en tegenstrijdige 
motivering, met afwezigheid van motive
ring gelijkstaand, doordat de bestreden 
beslissing vaststelt dat nit geen enkel 
stuk nit bet dossier bleek dat de gestemde 
maatstaven niet voldeden aan de minis
teriele onderrichtingen en ook cloordat het 
ambtshalve verhogen van het aantal aan
gegeven diensters tot drie, door het ge
meentebestunr, als toegelaten wordt be
stempeld, dan wanneer eensdeels de maat
staven en de aanslag op zich.zelf aantonen 
dat de wet en de ministerii~le onderrich
tingen worden overtreden, en anderdeels 
niettemin een berekening op basis van 
vier diensters als juist wordt erkend :. 

(1) Raadpl. Parl. Besch., Kamer, zittijd 
1951-1952, nr 577, biz. 11. 

I. Wat het eerste middel en het eerste 
onderueel van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat de gemeenteraden, 
krachtens hun zelfstandigheid, en behalve 
de uoor de wet bepaalde nitzonderingen, 
het vermogen hebben om onder toezicht 
aileen van de hogere ovm:heid, de zetting 
van hun belastingen te bepalen; 

Overwegende dat, zo het aan de ge
meenten verboden is, ingevolge artikel 48 
van de i:iamengeordende wetsbepalingen 
inzake slijterijen van gegiste drank en een 
gelijksoortige belasting als de openings
belasting ten bate van de Staat te heffen, 
de wetgever nochtans niet als regel stelt 
dat de jaarlijkse gemeentetaxes op die 
slijterijen niet zwaarder mogen zijn dan 
de taxes op de slijterijen die ingevolge 
de vroegere wetgeving aan de gemeente
lijke overheid mochten toekomen; 

Dat het eerste middel en het eerste on
uerdeel van het tweede middel naar recht 
falen; 

II. Wat het tweede onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat de bestreden !JesUs
sing oordeelt dat de betwiste belasting 
~o?r het gemeentebestuur wettelijk en · 
JlllSt berekend werd met inachtneming 
van het aantal door aanlegster in dienst 
gestelde diensters ; 

Overwegende nochtans, dat na te heb
ben verklaard dat het gemeentebestnnr 
dit aantal diensters tot drie had opge
voerd dan wanneer aanlegster er slechts 
twee had aangegeven, de bestreden be
slissing, de bestanddelen van de belas
tingsberekening overnemend, niet drie 
doch vier diensters i.n aanmerking neemt; 

Overwegende dat deze motieven van de 
bestreden beslissing tegenstrijdig zijn · 

Om die redenen, verbreekt de bestr~den 
beslissing; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
cle kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster tot de kosten · 
verwijst cle zaak naar de lJestendige de~ 
putatie van de provincie Brabant. · 

2 juli 1957. - ze kamer. - Voo1·zitter, 
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslauuever, H. Rutsaert. 
- Gelijlclttidende conclusie, H. F. Du
man, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
H. Boon (van de Dalie van Antwerpen). 

l e KAMER. - 4 juli }957 

VERKOOP.- VERKOPER DIE DE VERKOCHTE 
ZAAK BINNEN DE BEDONGEN TIJD l'iiET LEVERT. 
- KEUS DIE DE AANKOPER MAG UITOEFENEN. 

Wanneer de verlcoper binnen de bedongen 
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tijrZ ae zaak niet levert en ae ver
traging slechts aan hem te wijten is, 
mag de aanlcoper naar zijn keus, vorde
ren ofwel dat de verkoop zal worden 
ontbonrZen ofwel aat hij in het bezit van 
de zaak zal worden gesteld. (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1610.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP METAUX ET DERivES, 
T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELlJKHEID VAN ARGENTIJNS RECHT 
MATIMETA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat aanleg
ster in uitvoering van twee koopovereen
kom'sten, aan de verweerster nieuwe 
ijzeren platen moest leveren; dat, wat de 
eerste koopovereenkomst betreft, de aan
legster te Buenos-Ayres reeds gebruikte 
ijzeren platen leverde welke na reclama
tie van de verweerster, door deze voort
verkocht werden; dat, wat !'te tweede 
overeenkomst betreft, de levermg van de 
goederen niet werd gedaan; 

Overwegende dat de door de verweer
ster ingestelde vordering, wat de eerste 
overe·enkomst betreft, tot het bekomen 
strekt van schadevergoeding wegens ge
brekkige uitvoering van de overeenkomst, 
en wat de tweede overeenkomst aangaat, 
tot de ontbinding ervan met toekenning 
van schadevergoeding; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het vonnis van de Rechtbank V>Ul Koop
handel te Brussel heeft bevestigd, welk 
vonnis wat de eerste overeenkomst be
treft, de eis had ingewilligd en daarna 
een expertise had bevolen voor de schat
ting van het door de verweerster onder
gaan nadeel, zowel wat het verlies, op de 
betaalde prijs geleden, als wat de ver
loren winst betreft en, wat de tweege 
overeenkomst aangaat, de ontbinding had 
uitgesproken en sclladevergoeding had 
toegekend; 

Overwegende dat alleen het dispositief 
van het arrest betreffende de eerste over
eenkomst door de voorziening is bestre
den; 

Over het derde onderdeel van het eerste 
middel, afgeleid uit de schending van ar
tikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest het middel niet gegrond 
verklaart dat aanlegster bij haar regel
matig v6-:•r het hof van beroep genomen 
conclusies inriep tegen de ontvankelijk
heid van verweersters vordering betref
fende de koopovereenkomst tussen par~ 
tijen en dat zij afleidde hieruit dat de 

verweerster er zich toe beperkt had de 
betaling te vorderen van « schadevergoe
ding wegens nadeel geleden ten gevolge 
van de gebrekkige levering van 50 ton 
ijzeren platen » zonder noch << de ontbin
ding of de verbreking van de overeen
komst met aanvullende schadevergoeding 
te eisen, in welk geval ze noodzakelijker
wijze de goederen, die naar beweerd werd, 
gebrekkig waren moest teruggeven ll (die 
ze verkocht had}, « noch een vermindering 
op de prijs ll en doordat het bestreden 
arrest deze beslissing op het enkel motief 
steunt dat het in onderhavig geval gaat 
om een eis tot schadevergoeding tot her
stel van het nadeel veroorzaairt door de 
niet-aflevering van een zaak overeenkom
stig de verkochte zaak en dat de eis zoals 
hij gesteld werd irnpliciet een eis inhoudt 
tot ontbinding van de overeenkomst, ten 
grondslag van de vordering aangevoerd, 
dan wanneer het arrest tekort komt aan 
zijn verplichting de vonnissen met rede
nen te omkleden, doordat het het middel 
niet beantwoordt dat aanlegster, bij haar 
conclusies v.(i6r de rechters over de grond, 
tegen de ontvankelijkheid van een vorde
ring tot ontbinding van de overeenkom~t 
stelde en dat zij hieruit afleidde dat in 
dergelijk geval de verweerster noodzake
lijkerwijze de zogezegde gebrekkige goe
deren moest teruggeven dan wanneer ze 
deze zelf voortverkocht had : 

Overwegende dat, het gedeelte van aan
legsters conclusies beantwoordend dat de 
ontvankelijkheid van de vordering van 
verweerster betwistte bij gebrek aan ver
melding van rechterlijke middelen in de 
dagvaarding, het bestreden arrest hierop 
wijst « dat het in castt niet gaat om eeri 
vordering gegrond op de verplichting van 
vrijwaring welke op de verkoper rust, 
doch om een eis tot schadevergoeding tot 
vergoeding van het nadeel veroorzaakt 
wegens niet-aflevering door de verkoper 
van de zaak, voorwerp van het contract, 
binnen de overeengekomen terrnijn ll; dat 
het eraan toevoegt « dat men moet beslis
sen dat de vraag, zoals ze opgesteld werd, 
impliciet een vraag inhoudt tot ontbin
cling van de overeenkomst, welke tot 
grondslag van de vordering werd aange
voerd ll; 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
arrest als grondslag van de vordering de 
bepalingen van de artikelen 1610 en 1611 
van het Burgerlijk Wetboek toegeschre
ven heeft; 

Overwegende dat, naar luid van voor
meld artikel 1610, indien de verkoper in 
gebreke blijft de levering te doen binnen 
de tussen partijen bedongen tijd, de ko
per de keus zal hebben te vorderen dat 
de verkoop ontbonden wordt, of dat hij 
in het bezit zal worden gesteld,jndien de 
vertraging alleen aan de verkoper te wij
ten is; 
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Overwegende dat het bestreden arrest, 
na aangenomen te hebben dat, bij haar 
dagvaarding, de verweerster impliciet de 
ontbinding van de overeenkomst gevor
derd had, de conclusies van de aanlegster 
moest beantwoorden wat de niet-ontvan
kelijkheid ten deze betreft van dergelijke 
eis, en namelijk het middel hieruit afge
leid dat de eis tot ontbinding noodzake
lijkerwijze de teruggave zou onderstellen 
van de gebrekkige goederen, dan wan
neer de verweerster deze verkocht had; 

Dat bij gebreke dit gedaan te hebben 
het arrest artikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft; · 

En overwegende, dat de andere onder
delen van het eerste middel en het tweede 
middel, waren ze ook gegrond, geen meer 
uitgestrekte verbreking met zich zouden 
kunnen brengen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over de vordering van de verweerster aan
gaande de eerste koopovereenkomst tus
sen partijen gesloten en over de kosten; 
beveelt dat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerster tot de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Rof van beroep te Luik. 

4 juli 1957. - 16 kamer. - Voorzittm·, 
H. de Olippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Ansiaux 
Henry de Faveaux. - Gelijkluidende con
clusie, H. Raoul Rayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HR. Fir
son en Ansiaux. 

1• KAMER. - 4 juli 1957 

1° BELASTING OP RET KAPITAAL. -
0NROEREND GOED. - SCHULDVORDERING VAN 
BELASTING DIE GEEN SPLITSING VAN DE EIGEN
DOM UITMAA:KT. 

2o BELASTING OP RET KAPITAAL. -
0NROEREND GOED. - BELAS'l'ING EISBAAR 
DOCR NIET BETAALD VOOR RET OVERLIJDEN 
VAN DE EIGENAAR. - GOED WELKE RET VOOR
WERP MAAKT VAN EEN BIJZONDER LEGAAT. -
BELASTING DIE GEEN LAST UITMAAXT WELKE 
RET EIGENDOM BEZWAART EN DOOR DE BIJZON
DERE LEGATARIS DIENT GEDRAGEN. - SCHULD 
VAN DE NALATENSCRAP. 

go BELASTING OP RET KAPITAAL. -
EIGENAAR VAN RET GOED DIE DE BELASTING 
NIET REEFT BETAALD ALROEWEL ZE EISBAAR 
WAS. - 0VERLIJDEN. - BELASTING DIE GEEN 
l'ISCAAL ERFENISRECHT UIT.li~AAKT. 

4o VRUOHTGEBRUIK. - LASTEN WAAR
MEDE RET EIGENDOM BEZWAARD IS EN WAAR-

TOE DE VRUCHTGEBRUlKER MOET BIJDRAGEN. 
--· BEGRIP. 

1° De schuldvordering van de be lasting 
op het kapitaal, verschuldi.qd luidens de 
wet van 17 october 1945 door de eige
naar van het onroerend goed, maakt 
geen splitsing uit van het ·eigendoms-
recht. · 

2o lVanneer de belasting op het lcapitaal, 
gevest-igd door de wet van 17 october 
1945, wegens de eigendom van een on
roerend goed, eisbaar was v66r het ovet·
lijden van de eigenaar doch niet werd 
betaald, maalct ze een schttld van de 
nalatenschap ttit en niet een last wellce 
het goed bezwaart, en die door de bij
zondere legataris et· van dient gedragen. 

go De belasting op het lcapitaal, gevestigd 
door de wet van 17 october 1945, is geen 
jiscaal recht van nalatenschap, zeljs 
wanneer ze eisbaar was v>66r het over
lijden van de eigenaar van het goed 
waat·op het slaat. 

4o Last en, in de zin van at·t-ilcel 609 van 
het Burgerlijlc Wetboek, zijn slechts 
lasten waarmede het eigendom bezwaard 
is, en waartoe de vntchtgebntilcer ge
hottden is bij te dragen, in zover ze na 
het vestigen van het vruchtgebruik moe
ten worden ttitgevoerd. 

(MARX, T. VANDECAM~) 

ARREST (1). 

RET ROF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1g juli 1956 gewezen door het 
Rof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, lid 1, en 15, pa
ragraaf 1, van de wet van 17 october 1945 
tot invoering van een belasting op het 
kapitaal, 870, 871 en 1024 van het Burger
lijk Wetboek, 1g17 en volgende van het
zelfde wetboek, tot inrichting van de aan 
de akten verschuldigde bewijskracht, en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest de belasting op het kapitaal, 
in verband met het vermaakt onroerend 
goed, ten laste legt van de bijzondere le
gatarissen, hier aanleggers, door terzelf
dertijd de interpretatie van de wet van 
17 october 1945 en de vermoedelijke wil 
van de erfiaatster in te roepen, dan wan
neer, enerzijds, het Burgerlijk Wetboek 
en de wet van 17 october 1945, de belas
ting op het kapitaal ten laste leggen van 
de erfgenamen of rechthebbenden van de 
eigenaar op 9 october 1944 en bijgevolg, 

(1) Zie de conclusies van het openbaar minis
: terie in Bull. en PABIC., 1957, I, 1320. 
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in onderhavig· geval van de algemene lega
taris, en clan wanneer, anderzijds, het 
testament van 20 febr,uari 1940 clat de 
verweerster als algemene legataris aan
stelt uitclrukkelijk bedingt dat de alge
mene legataris al de schulden van de na
latenschap, de fiscale rechten van de erfe
nis er niet in begrepen, zal dragen, en 
dan wanneer cle belasting op het kapitaal 
g·een fiscaal recht van nalatenschap, doch 
een schulcl van de nalatenschap, nit
maakt: 

Overwegencle clat uit de vaststellingen 
van het bestreclen arrest blijkt clat de erf
laatster overleed, wanneer ze de door de 
wet van 17 october 1945 gevestig·cle belas
ting op het kapitaal verschuldigcl was; dat 
zij de verweerster als haar algemeen 
legataris had aang·esteld, doch ten bij
zondere titel, aan de aanleggers een on
rom·encl goecl had vermaakt; dat zij de 
belasting op het kapitaal niet betaald 
had, welke wegens dit onroerend goed 
verschulcligcl was, belasting die, na het 
overlijden van de erflaatster, aan de 
Staat betaalcl wercl, gecleeltelijk ten min
ste, door de verweerster; 

Over het eerste onclerdeel : 
Overwegende dat, om te beslissen dat, 

niettegenstaancle de bepalingen van de 
artikelen 871 en 1024 van het Burgerlijk 
vVetboek de aanleggers, bijzondere legata
rissen, er toe gehouden waren aan de ver
weerster terug te betalen de door haar 
betaalde som alsook elke andere som wel
ke zij als belasting op het kapitaal wegens 
clit onroerend goed nog zou te betalen heb
ben, het arrest hierop steunt dat die be
lasting, welke door de wil van de wetge
ver een objectief en zakelijk karakter 
heeft << een reeele last ll uitmaakt, die 
« noodzakelijk aan het onroerend goed 
moest verbonden blijven ll en dat de erf
laatster slechts het goed, «in de staat 
waarin de wet van 17 october 1945 het 
plaatste ll, heeft kunnen overmaken; 

Overwegende dat het Hof van beroep, 
zo het willen zeggen heeft dat de belas
tingschulclvordering een verbrokkeling 
van het eigendom uitmaakt, het wettelijk 
begrip van de door voormelcle wet geves
tigcle bela sting heeft miskencl; 

Dat de erflaatster, inderdaad, hoewel ze 
de belasting verschuldgid was, de eigen
schappen van het eigendomsrecht over 
het geheel onroerend goed heeft behouden, 
onder het enkel voorbehoud van de wette
lijke hypotheek bij artikel 25 van de wet 
gevestigd en enkel bestemd om de beta
ling van de belasting aan de Staat te vrij
waren; dat de belastingschuld overigens 
op zich. zelf zo weiuig een verbrokkeling 
van het eigendom is, dat de wettelijke 
hypotheek, die de betaling ervan moet 
vrijwaren, de volle eigendom van het on
roerencl goed treft; 

Overwegende dat, zo het hof van be
roep, door de uitclrukking last aan het on
roerend goed verbonden, bij analogie met 
artikel 609 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de bijclrage van de vruchtge
bruiker, een last heeft willen beduiden 
die het eigenclom bezwaart, het evenmin 
aan zijn beslissing een wettelijke groncl 
heeft gegeven; 

Dat inderdaacl evenals lasten slechts 
lasten zijn, welke het eigendom bezwaren 
en waartoe de vruchtgebruiker moet bij
clragen, enkel voor zoveel ze na het vesti
gen van het vruchtgebruik dienen uitge
voerd, ze ook dtt karakter niet kunnen 
hebben ten opzichte van de bijzonclere 
legataris, wanneer ze -v66r het overlijden 
van de erflater opvorderbaar waren; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
ware het uitsluitencl reeel karakter van 
de belasting op het kapitaal aangenomen, 
clan nog claaruit niet zou volgen, zoals het 
bestreden arrest beslist, dat, verschuldigcl 
wegens het eigendom van een onroerend 
goecl, ze << een last uitmaakt die noodza
kelijkerwijze aan het onroerend goecl 
moet verbonclen blijven ll; dat de belas
ting welke de erflaatster schulclig was en 
welke ze niet betaald heeft, dus een 
schuld van de nalatenschap is; 

Over het tweecle onderdeel : 

Overwegende dat het arrest ook doet 
gelden dat de erflaatster, in het testa
ment, haar wil te kennen heeft gegeven 
dat de aanleggers slechts het onroerend 
goed zouden verkrijgen met de lasten in 
verband daarmee en zonder verplichting 
betreffende deze in hoofcle van de alge
mene leg a taris; 

Overwegende dat het enkel die interpre- · 
tatie steunt op de bewoordingen van een 
beschikking van het testament, naar luid 
waarvan << de schulden van de nalaten
schap, de fiscale rechten van de nalaten
schap daarin niet begrepen ll, ten laste 
van de algemene legataris gelegd worden; 

Doell overwegencle dat de door de wet 
van 17 october 1945 gevestigde belasting 
geen « fiscaal recht van nalatenschap is ll; 
clat ze, zoals uit het antwoord op het eer
ste onderdeel van het middel blijkt, een 
schuld van de nalatenschap van de erf
laa tster is; 

Dat, bijgevolg, de interpretatie van de 
testamentaire beschikking, zoals ze door 
het arrest gegeven wordt, de bewijskracht 
die aan die beschikking verschuldigd is, 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest in zover het uitspraak doet 
over de gegrondheid van het hoger beroep 
door de verweerster ingestelcl tegen de 
aanleggers en over de kosten; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal ge-
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maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
de verweerders tot de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van be
roep te Brussel. 

4 juli 1957. ~ 1• kamer. - Voorzitter, 
H. de Clippele, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Gilson de Rouvreux en Struye. 

l" KAMER. - 5 juli 1957 

1° HUUR VAN GOEDEREN. - LAND
PACHT. - HUURCONTRACT ZONDER VASTE DA
TUM OP HE1' OGENilLIK VAN DE VERKOOP VAN 
HET GOED EN WAARVAN DE VER:IWPER DE WE
DEROPNEMING NIET HEEFT OPGELEGD. - CoN
TRACT AAN DE AANKOPER NIET TEGENSTELilAAR. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - LAND
PACHT. - HUUHCONTHACT ZONDER VASTE DA
TUM EN WAARVAN DE VERKOPER DE WEDEROP
NEMING NIET HEEFT OPGELEGD. ~ CONTRACT 
NIE'l' TEGENSTELilAAR AAN DE AANKOPER llUITEN 
DE TERMIJN VAN EERSTE INGEBRUIKNEMING 

1 OF DE TERMIJN VAN WETTELIJKE VERLENGING. 

3° HUUR VAN GOEDEREN. - LAND
PACHT. ,- HUURCONTRACT ZONDER VASTE DA

TUM EN WAARYAN DE VERKOPER DE WEDEROP
NEMING AAN DE AANKOPER NIET HEEFT OPGE
LEGD. - PACH'l'ER DIE ZICH llEVINDT IN EEN 
l'ERMIJN VAN ONilEPAALDE DUUR. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE AANKOPER Y AN AAN DE 
PACHTER EEN MET REDEN OMKLEDE OPZEGGING 
TE GEVEN. 

1° De landpacht zonder vaste datvm op 
het o.aenblilc van de verlcoop van het 
verhutwd goed, en waarvan de overne
ming door de verlcoper niet opgelegd 
werd is aan de aanlcoper niet tegenstel
baar (1). 

2o Wijl artilcel 4, paragraaf 1, van de wet 
van 'J juli 1951, dat artilcel1748, alinea 2~ 
van het Wetboelc vervangt, in ueval van 
pacht zonder vaste datttm, op het ogen
blUc van de verkoop van het verhuttrd 
goed, waarvan de overneming door de 
verlcoper niet opgelegd is geweest, de 
1·echten van de aanlcoper heett be
perlct ten voordele van de pachter, die 
op het ogenblilc van de verlcoop, zich in 
de eerste termijn van ingebrttilcneming 
bevond of in de termijn van wettelijlce 
verlenging, volgt nit die bepaling dat, 
bu'iten die termijnen, z·ullc httttrcontract, 

(1) RaadpL verbr., 8 februari 1894 (Bull. en 
PASIC., 1894, I, 110); DE PAGE, bd. IV, nr 768; 
KLuYSKENS, Oont1·acten, biz. 297. RaadpL GouR
DET en CLOSON, Le bail a ferme, 1951, nr 86. 

overeenlcomstig het ueme(m recht, aan 
de aanlcoper niet tegenstelbaar is. 

3° De opzegging aan de pachter gegeven 
door de aanlcoper van een land,qoed 
moet niet met redenen omlcleed zijn, 
wanneer de pacht geen vaste datmn 
heett voor de verlcoop, de pachte1· z·ich 
in de termijn van huttr voor een onbe
paalde dttur bevindt en de ve1·1coopalcte 
aan de aanlcoper het eerbiedigen van 
die pacht niet oplegt. 

(lliENFAIT, T. FRANQOIS.) 

ARRES1'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 december 1955 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1748, inzonderheid 
1748, eerste en tweede lid, 1775 en 1776 
van het Burgerlijk Wetboek, voormelcl 
artikel 1748 gewljzigcl en aangevuld door 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 
7 maart 1929, tot herziening van de arti
kelen van het Burgerlijk Wetboek betref
fende de landpacht, en 4 van de wet van 
7 juli 1951, houdende wijziging van de 
wetgeving betreffende de landpacht, 1775, 
gewijzigd en aangevuld door de artike
len 7 van evengemelde wet van 7 maart 
1929 en 14 van evengemelde wet van 
7 juli 1951, alsmede door artikel 1 van de 
wet van 15 juni 1955, houdende wijziging 
van de wetgeving betreffende de land
pacht, 1776, gewijzigd en aangevuld bij 
artikel 15 van de wet van 7 juli 1951, 
houdende wijziging van de wetgeving be
treffende de landpacht, en 97 Yan de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis, 
weigerend aunlegger zijn conclusies toe te 
wij,zen, deugclelijk en geldig voor 1 oc
tober 1956 verklaard heeft de opzegging 
welke op 26 augustus 1954 door verweer
der aan aanlegger gedaan is, om de reden 
dat de opzegging welke gedaan wordt door 
de verkrijger aan de pachter die het goed 
in gebruik heeft krachtens een landpacht 
welke niet authentiek ~s of geen vaste 
datum heeft, niet behoefde met redenen 
omkleed te zijn, dan wanneer de opzeg
ging, door de verkrijger van een land
eigendom gedaan aan de pachter ervan 
met redenen client omkleed te zijn, zelfs 
ingeval de pacht geen vaste datum van 
v66r de verkoop heeft en de pachter zich 
niet in de eerste termijn van ingebruik
neming noch in de loop yan een wettelijke 
verlenging bevindt, wat ten deze het geval 
was, dat de opzegging, door verweerder 
aan aanlegger gedaan op 26 augustus 1954, 
niet met redenen omkleed was en dat zij 
dienvolgens diende te worden beschouwd 
als nietig en ongedaan : 
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Overwegende dat de bestreden beslis
sing eroD wijst dat verweerder bij akte 
van 31 juli 1954 het door aanlegger be
bouwde l)erceel grond gekocht heeft en 
dat hij OD 26 augustus 1954 aan de ge
bruiker Ol)zegging gedaan heeft voor 1 oc
tober 1956; 

Overwegende dat uit het bestreden von
nis, hetwelk wegens die punten niet be
streden is, blijkt dat aanlegger het l)er
ceel sedert Hl28 in_gebruik heeft en .zich 
thans in een l)achtperiode met onbepaalde 
duur bevindt; dat de lopende l)acht OD 
het tijdstiD van de verkool) geen vaste 
datum had en dat de alde van verkool) 
de verkrijger geen bijzondere verplichting 
ol)legt ten aanzien van de inachtneming 
van voormelde l)acht; 

Overwegende dat de pacht zonder vaste 
datum OD het tijdstip van de verkooD van 
het verpachte goed en waarvan de ver
koper niet de wederopneming bedongen 
heeft, aan de koper niet kan tegengewor
pe~l worden; 

Overwegende dat artikel 4, paragraaf 1, 
van de wet van 7 juli 1951 tot vervanging 
van lid 2 van artikel 1748 van het Bur
gerlijk Wetboek, evenwel in dat geval de 
rechten van de verkrijger bel)erkt heeft 
ten gunste van de pachter die zich op het 
tijdstip van de verkoop in de ee;rste ter
mijn van ingebruikneming of in dlij. loop 
van een wettelijke verlenging bevindt; 
waaruit volgt dat buiten die periodes der
gelijke pacht overeenkomstig het gemeen 
recht aan de verkrijger niet tegenwerp
baar blijft ; 

Dat de rechter over de grond derhalve, 
zonder de in het middel aangeduide wets
bepalin~en te schenden, beslist heeft dat 
ter zake verweerder de opzegging, welke 
hij aan aanlegger betekend had, niet be
hoefde met redenen te omkleden; 

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

5 juli 1957. - 1• kamer. ~ Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Louveaux. - Gelijlclttidende 
ooncl·ztsie, H. Ganshof van der Meersch, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

1" KAMER. - 5 juJi 1957 

1o BESLAG. - PANDBESLAG. ~ SORULDVOR
DERING DIE NOOH ZEKER NOOH VASTSTAANDE 
IS OP RET OGENBLI.K VAN RET PANDBESLAG. -
NIET GELDIG PANDBESLAG. 

(1) Raadpl. verbr. Fr., 10 november 1931 en 
7 april 193~ (Dall. hebd., 193~, blz. 21 en 251); 
GARSONNET en CllzAR-BRu, Traite de procedure 
civile, bd. VII, nr 64, blz. 140; raadpl. GLASSON 
en •rrssrER, Traite theorique et •pratique d' or-

2° HUUR VAN GOEDEREN. - LAND
PAORT. - INBEDRIJFNEMING DOOR DE EIGE
NAAR ZELF VAN RET VERPACRT GOED. - BE
GRIP. 

8° HUUR VAN GOEDEREN. - LAND
PACRT. - WEIGERING OM DE OPZEGGING GE
GEVEN DOOR DE VERPACRTER DIE ZIJN INZIOHT 
LAAT !{ENNEN OM ZEL~' RET VERPAORT GOED 
IN BEDRIJF TE NEMEN GELDIG TE VERKLAREN. 
- WETTELIJI{REID YAN DIE WEIGERING IN
DIEN DE VERKLARING VAN DE VERPACRTER NIET. 
OPREORT IS EN RIJ DAT INZICRT SLEORTS 
LIET KENNEN OM DE WETTELIJKE BEPALINGEN 
TE ONTDUIKEN. - 0NWETTELIJKHEID VAN DIE 
WEIGERING, INDIEN ZE ENKEL GESTEUND IS OP 
DE OMSTANDIGREID DAT DE VERPAORTER, GELET 
OP ZIJN BEROEP, NIET << GESCRIK'l' >> IS OM 
RET LANDGOED ZELF TE EXPLOI'l'EREN. 

1° Uit de vaststeUing dat op het ogenblilc 
van het pandbeslag de sohulclvo1·dering 
nooh zelcer nooh va.ststaand was, het 
bestaan en het beloop van d·ie solw.ld
vordedng z·ijnde onderworpen aan ?'eoh
te?'li.ilce debatten, mag de feitem·eohte?· 
wettelijlc ajteiden dat dit pandbeslag 
niet geldig is (1). 

2o Door' het in beddjf · nemen van een 
landgoed door de e·igenaar zelf dient 
begrepen niet enlcel de emplo'itatie ma
terieel tloor de eigenaar verwezenlijlct 
clooh ook deze die voor tt.itsluitende re
kening van deze laatste en op ZtJn 
risioiJ's, door tussenlcomst van een derde 
gesohiedt (2). 

3° lndien de 1·eohter weige1·en mag geld·ig 
te verlclaren de opzegging gegeven door 
een verpaohter die zijn inzioht laat ken
nen on& zelf het landgoed in beddjf te 
nemen, wanneer uit de omstandigheden 
der zaak blijlct dat de verlclaring van 
cle verpaohter niet opreoht is en dat hij 
dit inzioht sleohts liet kennen ten einde 
de wettelijke bepalingen te ontduilcen, 
mag die weiger·ing noohtans niet ste~t
nen op de omstandigheid dat, gelet 01J 
zijn beroep, de verpaohter niet « ue
sohilct >) is om het goed te emploiteren 
en dat hij zinnens is een c~erde bezol
digde persoon met die exploitaUe te be
lasten. 

(SORUETlMANS, T. MARCIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 juli 1954 in hoger beroep 

ganisation judiciaire, de competence et de pi'O
ced1tre civile, 1932, bd. IV, nr 1208, blz. 430. 

(2) Raadpl. verbr., 2 october 1952 (A1'1', 
Ve•·br., 1953, blz. 24) ; 12 februari 1953 (ibid., 
1953, I, 401). 



gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen; 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde rechtsplegingsstukken blijkt 
dat de drie tussen partijen ingestelde vor
deringen, welke door de rechter over de 
grond samengevoegd zijn, respectievelijk 
strekken : de eerste, door aanlegger inge
steld, tot betaling van achterstallige 
pachtgelden welke verweerder versclml
digd is voor de pacht van een landeigen
dom, tot ontbinding van de tussen pnr
tijen bestaande pacht en tot veroordeling 
van verweerder tot schadevergoeding; de 
tweede, door verweerder ingesteld, tot op
heffing van een door aanlegger gelegd 
pandbeslag en tot veroordeling van aan
legger tot schadevergoeding; de derde, 
door aanlegger ingesteld, tot gel(!igver
klaring van een opzegging die door aan
legger op 14 januari 1953 lletekend. is tegen 
30 april 1955, en waartoe de reden was de 
wil van aanlegger zelf het gepacht goed 
in bedrijf te nemen; 

Dat aanlegger, als tegenvordering oi} de 
eis tot opheffing van het pandbeslag, de 
geldigverklaring van het beslag en de om
zetting ervan in beslag tot tenuitvoerleg
ging gevorderd heeft; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
hoewel het pachtgeld vaststellend op een 
lager bedrag dan datgene waarop aanleg
ger aanspraak maakte, doch hoger dan 
datgene dat verweerder aannam te beta
len, verweerder tot het betalen van ach
terstallige pachtgelden veroordeeld heeft; 

Dat het, bij bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter, de opheffing 
van het pandbeslag uitgesproken heeft en 
partljen bevolen heeft te concluderen over 
de door verweerder voorgebrachte eis tot 
schadevergoeding ; 

Dat het tenslotte, insgelijks bij beves
tiging van het beroepen vonnis, de geldig
verklaring van de door aanlegger gedane 
opzegging geweigerd. heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, eerste onderdeel, het be
streden vonnis, beslissend over de doel
einden van het exploot van 2 october 1952, 
hetwelk ten verzoeke van aanlegger bete
kend werd en strekte tot verbreking van 
de pacht ten nadele van verweerder, tot 
betaling van achterstallige pachtgelden en 
tot schadevergoeding, na een expertise de 
litigieuze pacht vastgesteld heeft op 
1.026 fr. 96 per hectare en aan de hand 
van dit bedrag het bedrag van de achter
stallige pachtgelden bepaald heeft welke 
verweerder veroordeeld wordt aan aanleg
ger te betalen, zonder te antwoorden op 
het middel waardoor aanlegger bij con
clusies betoogde, om de gegrondheid van 
de bij overeenkomst op 1.370 frank per 
hectare bepaalde pacht te rechtvaardigen, 

VEUBR., 1957. - 60 

« dat geintimeerde zijn pachten steeds met 
een aanzienlijke vertraging betaald heeft 
welke zijn klaarblijkend geldgebrek aan~ 
toont;. dat hij niet mag beweren dat die 
vertragingen (in de betaling) te wijten 
waren aan het feit dat de bij overeen
komst bepaalde pacht de v66r 1952 toe
passelijke wettelijke pach t te boven ging; 
dat het hem mogelijk was vermindering 
ervan te vragen en dat, aangezien hij dit 
niet heeft gedaan, hij zodoende een na
tuurlijke verbintenis, welke trouwens in 
genen dele overdreven is, gekweten heeft · 
dat immers algemeen bekend is dat d~ 
grote meerderheid der pachters sedert 
lange tijd een pacht betaalde welke de 
wettelijke prijs en vaak zelfs de huidige 
wettelijke prijs overschreed ll; tweede on
derdeel, het bestreden vonnis, beslissend 
over de doeleinden van voormeld exploot 
van 2 october, waardoor een drie-dubbele 
eis naar voren gebracht werd te weten 
de verbreking van de pacht ten nadele 
van verweerder, de veroordeling tot het 
betalen van achterstallige pachten en de 
veroordeling tot het betalen van schade
vergoeding, alsmede over de. conclusies 
van aanleggers waarin de doeleinden van 
dat exploot herhaald waren, zich in zijn 
dispositief beperkt tot het vaststellen van 
het bedrag van de litigieuze pacht en van 
het bedrag van de achterstallige pachten 
tot betaling waarvan verweerder veroor
deeld wordt, en als niet gegrond << aile 
andere, ruimere of strijdige conclusies ll 
te verwerpen, zonder de redenen op te 
geven waarom de conclusies van aanlegger 
verworpen worden in zover daardoor de 
verbreking van de pacht en de betaling 
van schadevergoeding gevorderd was, al
dus het Hof van verbreking in de onmo
gelijkheid stellend de wettelijkheid van 
het verwerpen van die twee punten van 
eis na te gaan, en zonder te antwoorden 
op de conclusies waardoor aanlegger, om 
de eis tot verbreking van de pacht te 
rechtvaardigen, « het herhaaldelijk in ge
breke blijven van verweerder ll deed gel
den; derde onderdeel, het bestreden von
nis, beslissende over de doeleinden vi.m het 
exploot van 5 mei 1953 waardoor aanleg
ger verweerder gedagvaard heeft tot gel
digverklaring van de opzegging die hij 
hem bij aangetekende brief van14 januari 
1953 betekend heeft, deze eis als niet ge
grond verworpen heeft, zonder het middel 
te beantwoorden hetwelk door aanlegger 
bij conclusies hieruit was afgeleid dat 
zijn verlangen het verpachte goed per
soonlijk te exploiteren, dat hij ingeroe
pen had onder meer om de opzegging 
waarvan hij de geldigverklaring vorderde 
te motiveren, « een beslissende reden op
leverde; dat de rechter over de grond de 
macht niet heeft van meet af aan na te 
gaan of het in de opzegging geuite voor
nemen wei oprecht is; dat hij het voor 
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de persoonlijke exploitatie door de pach
ter bepaalde tijdstip client af te. wach
ten ll : 

Overwegende, ten aanzien van de eerste 
twee onderclelen van het middel clat de 
rechter over de grond vaststelt 'ctat ver
weerder vele jaren lang een pachtgeld be
taald heeft dat hoger ligt dan het wette
lijke; dat, al heeft hij enige malen met 
vertraging betaald, dit te verklaren is 
door het feit dat hij zware tegenslagen 
ondergaan heeft, onder meer door verlie
zen in zijn veestapel; dat de hem aange
wreven tekortkomingen niet ernstig ge
noeg zijn om de ontbinding van de pacht 
te zijnen nadele te rechtvaarcligen; 

Overwegende dat het bestreclen vonnis 
door deze beschouwingen een l)assencl ant
woord verstrekt heeft OD het door aan
legger ingeroepen midclel ; 

Overwegencle clat de eerste twee oncler
clelen van het mid del fei telijke gronclslag 
missen; 

Overwegende, ten aanzien van het clercle 
ondercleel, clat cle rechter over cle groncl, 
tot rechtvaardiging van zijn weigering cle 
opzegging gelclig te verklaren, doet gelden 
clat aanlegger, inclustrieel in hanclschoen
makerij, geenszins <c de aanleg bezit ll om 
een hoeve over te nemen, clat hij ver
klaard heeft het verpachte goed door toe
doen van een clerde te willen exploiteren 
en dat het feit dat hij zijn eis tot geldig
verklaring subsidiair voorstelt bewijst dat 
deze eis weinig ernstig is; 

:Overwegende dat cle rechter over de 
grond door deze beschouwingen op het 
middel een passend antwoord verstrekt 
en voldoet aan de bij artikel 97 van de 
Gronclwet voorgeschreven vormverplich
ting; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 551, 819 en 824 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, en 97 van de Grondwet, door
dat het bestreden vonnis, enerzijds het 
beroepen vonnis van 20 maart 1954 b~ves
tigd heeft hetwelk, op de ten verzoeke 
van verweerder ingestelde vorclering, oD
heffing van het door aanlegger gelegde 
pandbeslag verleent en aan partijen be
veelt over de schadevergoetling te conclu
~eren, en, anderzijds, de door aanlegger 
mgestelde tegenvordering verworpen heeft 
welke strekt tot geldigverklaring van het 
punclbeslag en tot omzetting ervan in be
slag tot uitvoering, om de reden dat <c de 
sommen die nog verschuldigd zijn (door 
verweerder) niet voldoencle zijn om een 
beslag te verantwoorden dat het bedrijf 
sedert 22 januari 1953 praktisch lamlegt; 
dat de sommen welke, volgens appellant, 
11~~ .z.ouden verschuldigd zijn en waarop 
hlJ ZlJn pandbeslug steunt, niet verschul-

cllgd zijn nit kracht van een uitvoerbare 
titel of voo'l· zaken die effen zijn of waar
van de vei·effening gemakkelijk en snel 
kan geschieden; dat zulks ten deze hele
maal niet het geval is ll ; dan wanneer : 
1° geen enkele wetsbepaling de rechter 
over de grond ertoe machtigt opheffing 
van een pandbeslag te verlenen om de 
reden dat de door de huurder aan zijn 
eigenaar verschuldigde solllll1en niet vol
staan om clat beslag te verantwoorden en 
dat, integendeel, het recht op de zaken 
en vruchten van de. huurders pandbeslag 
te leggen toebehoort aan de eigenaars van 
huizen en landei.gendommen mits de en
kele voorwaarcle dat zij schuldeisers zijn 
van vervallen huren of pachten en dat .zij 
vooraf geen dwangbevel laten betekenen 
of van cle rechter verlof verkrijgen · 
2° arbikel 551 van het \Vetboek van bur~ 
gerlijke rechtsvordering·, hetwelk luidt 
da t tot geen beslag van roerende of onroe
rende goederen zal worden overgegaan 
dan krachtens een uitvoerbare titel en 
wegens bepaalcle en effen zaken, niet toe
passelijk is op het pandbeslag hetwelk in 
~o~fdzaak een beslag tot bewaring is ; 
.,o 1n de reclenen van het bestreden vonnis 
een tegenstrijdigheid schuilt, welke met 
het ontbreken van redenen gelijkstaat, 
waar het vonnis, enerzijds, de schuld be
staande in achterstallige hureli cloor ver
weer.der te betaleii vereffent en ander
zijds verklaart dat de sommen welke de 
reden tot het pandbeslag zijn geweest niet 
verschulcligd zijn voor zaken die effen zijn 
en waarvan de vereffening ter zake ge
makkelijk kan geschieclen : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van de rechter over de grond blijkt dat 
op het moment van het pandbeslag de 
schuldvordering van aanlegger noch ~ffen 
noch zelfs bepaald was ten aanzien van 
haar bestaan, vermits het bestaan en het 
bedrag van de door aanlegger ingeroepen 
schuldvordering in pachten alstoen v66r 
de rech ter ter betwisti.ng stonden ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond uit dit ontbreken van effenheid en 
bepaaldheid van cle schuldvordering van 
aanlegger wettelijk heeft kunnen beslui
ten da t het gelegde beslag niet geldig 
was; 

Dat hij zich niet tegengesproken heeft 
enerzijds, door het ontbreken van be~ 
paaldheid en effenheid van de schuldvor
dering vast te stellen, en anderzijds door 
het juist bedrag van die schuldvordering 
te bepalen, vermits hij in de evenaange
haalde vaststelling, het tijdstip in aan
merking nam waarop het beslag was ge
legd, terwijl hij de schuldvordering ver
effende ten dage van zijn beslissing; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; . 

Over het derde 1niddel, afgeleid nit de 
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schending van de artikelen !17 van de 
Grondwet, 1775 van het Burgerlijk Wet
hoek, vervangen door artikel 14 van de 
wet van 7 juli 1951, houdende wijziging 
van de wet betreffende de landpacht, 20, 
lid 1, en 20, II, eerste en tweede lid van 
dezelfde wet, doordat het bestreden von
nis het beroepen vonnis van 20 maart 1954 
bevestigt, hetwelk aanlegger de door hem 
tegen verweerder ingestelde vordering tot 
geldigverklaring van opzegging ontzegt, 
om de reden dat, in zover de opzegging 
gesteund was op aanleggers voornemen 
zelf het verhuurde goed te exploiteren, 
<< appellant (hier aanlegger) industrieel in 
handschoenmakerij is, waardoor hij 
geenszins voor het drijven van een hoeve 
geschikt is; dat zulks i·eeds hiet·uit blijkt 
dat hij bij pleidooi erkend heeft dat hij 
een derde bezoldigde persoon met het uit
baten van de litigieuze hoeve zou belas
ten; dat deze omstandigheid, gevoegd bij 
het feit dat appellant dit voornemen zelf 
aan landbouw te gaan doen enkel subsi
diair voorstelt, wel aantoont dat hij de 
verplichtingen, ingevoerd door de wet van 
26 juli 1952, wil ontgaan; dat deze eis 
mitsdien niet gegrond is >>, dan wanneer : 
1 o volgens het in het middel aangeduid 
artikel 1775 van het Burgerlijk Wetboek, 
wanneer de verpachter een opzegging be
tekent welke gesteund is op zijn voorne
men zelf het verpachte goed in bedrijf te 
nemen, de rechter, bij wie de vordering 
tot geldigverklaring van dergelijke opzeg
ging, berustend op die reden welke de 
wet ernstig acht, aanhangig is, de ver
plichting heeft die vordering geldig te 
verklaren zonder dat hij vermag te treden 
in een beoordeling van de gegrondheid of 
de oprechtheid van die ernstige reden, en 
zonder te onderscheiden naargelang die 
ernstige reden door de verpachter in 
hoofdzaak of subsidiair ingeroepen is; 
zo het persoonlijk << in bedrijf nemen >>, 
dat de wetgever laat gelden, niet enkel 
de materieel door de verpachter totstand
gebrachte inbedrijfneming omvat, doch 
insgelijks die welke geschiedt uitsluitend 
voor zijn rekening en op zijn risico, bij
voorbeeld door een derde bezoldigde per
soon; go noch de functie van aanlegger 
in verbreking, noch het hem door de rech
ter toegeschreven verlangen de door de 
wet van 26 juli 1952 ingevoerde verplich
tingen te ontgaan, kunnen wettelijk . de 
weigering verantwoorden de opzeggmg 
geldig. te verklaren wei~~ st~unt OJ?_ het 
verlangen van persoonhJke mbednJfne
ming van de verpachter : 

Overwegende dat, al mag de rechter 
weigeren de opzegging geldig te verklar~n 
welke gedaan is door de verpachter d1e 
zijn voornemen zelf het verpachte goe_d 
in bedrijf te nemen inroept, wanneer. ~:nt 
de omstandigheden van de zaak bhJkt 
dat de verklaring van de verpachter niet 

oprecht is en dat hij ze enkel afgelegd 
heeft met het doel de toepassing van de 
wetsbepalingen te ontgaan, bewuste wei
gering evenwel niet mag gesteund zijn op 
het feit dat de verpachter wegens zijn 
beroep niet « geschikt >> is om het land
eigendom te exploj_teren en dat hij zich 
voorneemt een dm·de bezoldigde persoon 
met het uitbaten van de hoeve te belas
ten; 

Overwegende immers dat onder exploi
tatie van een goed door de eigenaar zelf 
niet enkel verstaan wordt de door de 
eigenaar materieel totstandgebrachte ex
·ploitatie, doch insgelijks die welke ge
schiedt uitsluitend voor de rekening en 
op het risico van de eigenaar door toe
doen van een derde ; 

Dat de rechter over de grond eveneens 
niet tot onoprechtheid van aanleggers 
wilsuiting mocht besluiten nit het feit 
dat deze enkel subsidiair zijn wil zelf het 
verpachte goed in bedrijf te nemen inge
roepen had; 

Dat het middel gegrond Is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre

den vonnis, doch enkel in zover het de eis 
tot geldigverklaring van de opzegging ver
worpen heeft, welke eis door aanlegger 
voorgebracht was en gesteund was op zijn 
wil zelf het verpachte goed in bedrijf te 
nemen; 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; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg· te 
Dinant, in hoger beroep uitspraak doen
de; veroordeelt elke der partijen tot de 
helft der kosten. 

5 juli 1957. - 16 kamer. - Voor.zitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gever, H. Piret. - Gelijlcl!tidende con
cl·ztsie; H. Ganshof van der Meersch, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. 

l e KAMER. - 5 juli 1957 

1° EOBTSOHEIDING EN SOHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. - VERGOEDENDE 
UITKERING TOT ONDERROUD VOORZIEN BIJ 
AHTDl:EL 301 VAN RET BURGERLIJR WETBOEK 
TEN VOORDELE VAN DE VROUW DIE DE ECHT
SCREIDING REEFT BEKOMEN. - BEDRAG VAN 
DIE UITKEHING DIENT GESCRAT OP RET OGEN
BLIR VAN RET VONNIS DA'l' DE ECRTSCHEIDING 
TOELAAT. 

zo EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - VERGOEDENDE 
UITKERING TOT ONDERROUD BIJ ARTIKEL 301 
VAN RET BURGF.RLIJK vVETBOEK VOORZIEN 
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TEN VOORDELE . VAN DE VROUW DIE DE ECHT
SCHEIDING BEKOMEN HEEFT. :- SOEVEREINE 
BEOORDELING VAN DE INKOMSTEN VAN PARTIJEN· 
EN VAN DE BEHOEFTEN VAN DE ONSCHULDIGE 
ECHTGENOTE DOOR DE FEITENRECHTER. 

1 o De ttitkering tot onde1·hottd vom·zien 
bij a1·tilceZ 301 van het Bm·ge1·lij lc Wet
boelc, ten voordele van de echtgenote 
die de echtscheidin,q belcomen heeft, 
moet worden geraarnd op het ogenblilc, 
van het vonnis dat de echtscheicUng toe
laat (1). 

2° De !"echter, om. de sorn te bepalen die 
een biZUjlce vergoed'i!tg zal verschaffen 
aan de onschttldige echt.qenote wegens 
afschajfing van het genwenschappeli.Jlc 
leven, beoo1·deelt op soeve1·eine wijze de 
inkomsten der pa!"tifen en .de behoetten 
van de echtgenote. (Burg. Wetb., arti
kel 301.) 

{LUYOKX, T. VAN OOST.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Ove.r het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 301 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest, om het toeken
nen van een vergoedingspensioen van 
1.000 frank per maand aan verweerster 
te rechtvaardigen, zich beperkt heeft tot 
het inroepen, op duistere en dubbelzinnige 
wijze, van cc de maatschappelijke rang en 
de levenswijze 11, der partijen, de gevolgen 
welke daaruit behoorden te worden afge
leid, en, al was het om ze te c1itiseren 
geweigerd heeft de door aanlegger bij 
conclusies voorgebrachte elementen te on
derzoeken, waaruit bleek dat de inkom
sten van verweerster, welke aanleggers 
eigen inkomsten verreweg· te boven gin
gen, haar volkomen tegen nood vrijwaar
den, zodat zij geen wettelijke gronden 
had om een vergoedingspensioen te vorde
ren, en zulks om de reden dat aanlegger 
beweerdelijk wilde cc dat rekening wordt 
gehouden met de inkomsten welke geinti
meerde zich thans door haar werk ver
schaft en met de voordelen welke haar 
ouders haar goedwillig verstrekten ... 11, 

dan wanneer aanlegger integendeel in 
hoofdorde in zijn middel overwegingen 

(1) Verbr., 18 october 1934 (B11ll. en PASIC., 
1935, I, 20). Raadpl. A. PASQUIER, T1·aite clu 
divo,·ce, nrs 1413 en vlg,, in het bijzonder 
nrs :(427 en 1445; raadpl. oak verbr., 14 decem
ber 1956 (A1'1". Ve1"b1·., 1957, biz. 260; Bull. en 
PAsic., 1957, I, 399, en de nota's 1 en 2). 

deed gelden over de inkomsten waarover 
verweerster beschikte ten dage van de 
aanneming van de echtscheiding; dan 
wanneer de rechters over de grand, door 
na te laten aanleggers conclusies op dit 
belangrijk punt te behanclelen, hun beslis
sing niet wettelijk gerechtvaardigd hell
ben en gevolglijk de voorwaarden niet in
achtgenomen hebben welke door arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek zijn 
voorgeschreven voor het toekennen van 
een vergoeclingspensioen aan de onschul
clige echtgenoot : 

Overwegende dat aanlegger in de door 
hem v66r het hof van beroep genomen 
conclusies cleecl gelden clat de eventuele 
staat van behoeftigheicl van verweerster 
ten clage van de aanneming van de echt
scheicling, dit is op 2 november 1953, dien
cle onderzocht te worden; dat hij betoogcle 
clat · op clat tijdstip uit een door verweer
ster overgelegd document bleek clat haar 
beroepsinkomsten 73.620 frank' beliepen, 
clan wanneer die van aanlegger 58.750 fr. 
niet te boven gingen; 

Overwegencle dat aanlegger venolgens 
de toestand van verweerster ten tijcle van 
de debatten v66r het hof van beroep on
derzocht; 

Overwegencle clat het bestreden arrest, 
in haar beginsel de stelling van aanlegger 
aannemencl, erop wijst dat men, tot het 
beoordelen van cc het vergoedingspensioen, 
in artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
omschreven ten behoeve van de echtge
note die de echtscheiding bekomen heeft, 
zich client te stellen op het tijdstip van 
het vonnis waardoor de echtscheicling 
aangenomen is 11; dat het hof van beroep, 
vervolgens de conclusies van aanlegger 
beantwoordend in zover zij betrekking 
hadden op de huidige periocle, clit wil zeg
gen de periode na het vonnis waarbij de 
echtscheiding toegestaan was die conclu
sies verwer]Jt op groncl van 'het beginsel 
da't het geuit heeft en wil toepassen; 

Dat· het hof van beroep, ten slotte ge
bruik makend van zijn soevereine macht 
tot beoordeling van de inkomsten van aan
legger en van de behoeften van verweer
ster, erop wijst dat cc rekening houdend 
met de maatschappelijke rang en hun 
levenswijze, met de inkomsten en. behoef
ten welke daaruit dienen te worden afge
leicl, de onschuldige echtgenote op 2 no
vember 1953, datum van het vonnis dat de 
echtscheiding aanneemt, voor de -ophef
fing van het gemeenschappelijk leven een 
billijke vergoeding zal vinclen 11 in de som 
welke het bepaalt; 

Overwegende dat deze reden een pas
send antwoord oplevert op de conclusies 
van aanlegger in zover zij betrekking· had
clen op de respectieve toestand van par
tijen op het tijdstip waarop het echt
scheidingsvonnis gewezen is; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

5 juli 1957. - 16 kamer. - Voorzitter, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
gevm·, H. Bayot. - Gelijkltbidende oonolu
sie, H. Ganshof van der Meersch, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

26 KAMER. - 8 jul_i 1957 

VERKEER. - vVEGcoDE, Anrr.KEL 24, 1. 
KRUISEN EN lNHALEN VAN EEN STILSTAAND 
SPOORVOERTUIG. - VERBOD 0"'1 LANGS ZULK 
VOERTUIG TE R.lJDEN ANDERS DAN (( ME'l' GE
RING.~<; SNELHEID )), - DRAAGWIJDTE VAN DIE 

LAATSTE WOORDEN. 

De bepaling van a·rt·ilcel 24, 1, van de Wert
code, lu.idens dewellce de bestttttrders 
sleohts met gerin[le snelheid lan&'S ·een 
spoorvoertuig, dat stilstaat, mogen rij
den om de reizige1·s toe te laton erin 
of er uit te stappen, legt eon snelheid 
op wellce gering genoeg moot zijn, niet 
enkel om de ·reizigers, dewellce ttit of 
in dat voe1·tnig stappen toe te laten zioh 
te vergewissen van het gevaar wellce 
het dwarsen van de djbaan vertoont of 
om de erop rijdende voertttigen te ver
rnijden, dooh oolc om de bestumrcle1·s van 
die laatste voertui,qen toe te laten des
noods door stil te staan, de voorzien
bare hindernis te vermijflen, welke die 
reizigers ve1·tonen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL 
EN HENROTAY, 1'. WALLACH.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

O'i•er het enig middel, door het open
baar ministerie ingeroepen, afgeleid uit 
de schending van het artikel 24, 1, van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende .Algemeen Reglement op de 
politie van het wegverkeer, en, door de 
burgerlijke pa'rtij Henrotay ingeroepen, 
scllending van dezelfde wetsbepaling als-

(1) Raadpl. verbr., 6 februari 1956 (An·. 
T'e>·b>·., 1956, biz. 454; Bull. en PAsrc., 1956, I, 
585) en 20 mei 1957 (A,.,·. T'erb>·., 1957, biz. 792; 
Bull. en P ASIC., 1957, I, 1132) . 

mede van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878, de voorafgaande titel 
bevattende van het Wetboek van rechts
pleging in strafzaken, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
verweerder vrijgesproken heeft van de te
gen hem ingebracllte telastleggingen en 
beslist heeft dat het hof van beroep onbe
voegd was om kennis te nemen van aan
leggers burgerlijke vordering, om de rede
nen dat de geringe snellleid welke de be
stuurder opgelegd is die langs een spoor
voertuig rijdt dat stilstaat om de reizi
gers te Iaten in- of uitstappen, een voet
ganger welke om dat stilstaand spoor
voertuig heen gaat in staat moet stellen 
zich zonder gevaar voor zicllzelf te verge
wissen van het aankomen van een voer
tuig waarvan hij de gang niet mag hinde
ren, en dat ter zake geen enkel element 
de onderstelllng toelaat dat de snelheid 
van de beklaagde niet gering genoeg ge
weest is om de burgerlijke partij, die ook 
verplichtingen had, in staat te stellen zich 
rekenschap te geven van het gevaar dat 
het oversteken van de rijbaan naar links 
toe opleverde, dan wanneer de geringe 
snelheid, welke door artikel 24, 1, van de 
Wegcode opgelegd is aan de bestuurder 
die rijdt langs een spoorvoertuig hetwelk 
stilstaat om de reizigers te Iaten in- of 
uitstappen, tot doel heeft die bestuurder, 
die door het stilstaan van het spoorvoer
tuig gewaarschuwd is, in staat te stellen 
te zien of reizigers er uitstappen of aan
stalten maken om in te stappen, en even
tueel stil te houden om het die reizigers 
mogelijk te maken op de rijbaan te gaan, 
zelfs ingeval zij zodoende het verkeer van 
de andere weggebruikers hinderen, en dan. 
wanneer derhalve de enkele verklaring 
van het bestreden arrest dat geen enkel 
element der zaak de onderstelling toelaat 
dat de snelheid van de beklaagde niet ge
ring genoeg geweest is om de burgerlijke 
partij, die ook verplichtingen had, in 
staat te stellen zich rekenscllap te geven 
van het gevaar dat het oversteken van de 
rijbaan naar links toe opleverde, geen 
wettelijke rechtvaardiging uitmaakt, noch 
van de ten voordele van verweerder ge
wezen beslissing van vrijspraak, noch van 
de verklaring dat het hof van beroep on
bevoegd was om van de burgerlijke vorde
ring van aanlegger kennis te nemen : 

I. .Aangaande de voorziening van het 
openbaar ministerie : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na erop gewezen te hebben « dat de ge
ringe snelheid ... in wezen betrekkelijk is 
en van de plaatselijke onistandigheden af
hangt )), eraan toevoegt dat deze snelheid 
« in elk geval een voetganger welke om 
een stilstaand spoorvoertuig heen gaat in 
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staat moet stellen zich zonder gevaar 
voor zichzelf te vergewissen van het aan
komen van een voertuig waarvan hij de 
g·ang niet mag hinderen )) ; dat het de 
buitenzaakstelling van verweerder voor
namelijk hierop steunt « dat geen enkel 
element der zaak de onderstelling toelaat 
dat de snelheid van de beklaagde niet ge
ring genoeg geweest is om de burgerlijke 
partij, ... in staat te stellen zich reken
schap te geven van het gevaar dat over
steken van de rijbaan naar links toe op
leverde )) ; dat de rechter in hoger beroep 
n:iitsdien aan de hand van de door hem 
geuite regel geoordeeld heeft of, ter zake, 
beklaagde reed bij de 'door artikel 24, 1, 
van de Wegcode voorgeschreven geringe 
snelheid, aangezien de andere vermeldin
gen van het arrest geen andere uitlegging 
impliceren; 

Overwegende dat bewuste regel niet kan 
aangenomen worden; dat immers de door 
artikel 24 van het reglement opgelegde ge
ringe snelheid tot doel heeft de voor
zorgsmaatregelen te versterken welke het 
veroorloven van het kruisen en inhalen 
lang·s de linkerkant voor de veiligheid der 
voetgangers onontbeerlijk maakte; 

Dat die regel niet tot enig· doel heeft 
de voetgangers die uit een tramrijtuig 
stappen of er zullen instappen mogelijk 
te maken zich gemakkelijker in acht te 
nemen voor de op de rijbaan rijdende 
voertuigen, doch dat hij voornamelijk 
voorgeschreven is opdat de bestuurders 
van die voertuigen zelf, desnoods door stil 
te !louden, de in wezen te voorziene hin
dernis kunnen vermijden welke, bij der
gelijke s-tilstanden van een tramrijtuig, 
een persoon oplevert die de rijbaan over
steekt, hetzij om zich naar de stoep te be
geven na midden op de rijbaan uitgestapt 
te zijn, hetzij om de tram te nemen; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen volgt dat het hof van beroep, door de 
buitenzaakstelling van verweerder hier
door te verantwoorden dat diens snelheid 
gering genoeg was om de burgerlijke 
partij in staat te stellen zich rekenschap 
te geven van het gevaar dat het overste
ken van de rijbaan naar links toe ople
verde, zijn beslissing op een onwettelijke 
uitlegging van artikel 24, 1, van de W eg
code gesteund en derhalve deze bepaling 
geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Aangaande de voorziening van Hen
rotay: 

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

Overwegende dat aanlegger zonder hoe
danigheid is om zich tegen deze beslissing 
te voorzien; 

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

Overwegende dat de verbreking van de 
over de publieke vordering gewezen be
slissing de verbreking met zich brengt 
van de over de burgerlijke vordering ge
wezen beslissing welke het gevolg ervan 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

8 juli 1957. - 2" kamer. - Voorzitte1·, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin. -
Gelijlcluidende concl'ltsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Van Ryn en Demeur. 

2e KAMER. - 8 juli 1957 

1° VERKEER. ~ BESTUURDER DIE DE VOOR
RANG GENIET. - NIET ONTSLAGEN DE NODIGE 
VOORZORGSMAATREGELEN TE TREFFEN. 

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST ONTSTAAN). 
- MISDRIJF. ~ DoODSLAG. - WEDUWE 
VAN HEr SLACHTOFFER DIE -RECHT HEEFT OP 
EEN PENSIOEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN VAN 
HAAR MAN. - PENSIOEN DA'l' DE HERSTELLING 
VAN DE DOOR DE ONGEOORLOOFDE DAAD BEROK
KENDE SCHADE NI_ET UITMAAKT. - PENSIOEN 
ZONDER INVLOED Op DE VERPLICHTING VAN DE 
DADER VAN HET WANBEDBIJ~· DE SCHADE TE 
HEHS'l'ELLEN, 

1° De best~turder die de verlceersvoo1-rang 
geniet is niet ontslagen van de verplich
ting de voorzichtigheidsmaat1·egelen te 
nemen welke de omstand·igheden ver
eisen en namelijlc deze voorzien bij de 
artilcelen 12, 1, 25, 2, en 26, 1, van de 
W egcode (1) . 

2o Wanneer een misd1·ijf het overlijden 
van het slachtojjer veroo1·zaakt en dit 
ove·rlij de·n aanleiding geeft tot beta
ling aan de wedttwe van een pensioen, 
hetwellc de herstelling van de do01· de 
ongeoorlootde daad ve1·oorzaalcte schade 
niet uitmaalct, blijft de ttitlcering van 
dat pensioen zonder invloed op het be
drag van de door de dader van het mis
drijf versclmldigde vergoeding (2). (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1382.) 

(1) Verbr., 3 juni l957 (Ar1·. Jlerb1·., 1957, 
blz. 830; Bttll. en PAsrc., 1957, I, 1189). 

(2) Verbr., 15 april 1937 (Bull. en PAsrc ..• 
1937, I, 113, en nota 6); 17 december 1941 (A.1'r. 
J1 e1·br., 1941, blz. 258; Bull. en PAsrc., 1941, 
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(FALQUE EN CONSORTEN, T. GALOPPIN EN SCHNEI
DER; GALOPPIN, T. FALQUE EN WEDUWE FAL
QUE.) 

ARREST. 

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

I. Over de voorzieliing, door Andre Fal
que als beklaagde ingesteld : 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 15 en 16, 4, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, hou
dende Algemeen Reglement op de· politie 
van het wegverkeer, 418 en 419 van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest de helft van 
de zo strafrechtelijke als burgerlijke ver
antwoordelijkheid voor het ongeval ten 
laste van aanlegger gelegd heeft om de re
den dat, ofschoon hij ten opzichte van 
verweerder Galoppin verkeersvoorrang ge
noot, hij bij een hoge en gevaarlijke snel
heid gereden had en niet regelmatig ge
zwenkt had, dan wanneer het recht dat 
de weggebruiker met verkeersvoorrang ge
niet een absoluut recht is, dat onafhanke
lijk is van de al dan niet regelmatige ma
nier waarop hij rijdt, dan wanneer het 
feit dat aanlegger links en bij een te hoge 
snelheid gereden en onregelmatig ge
zwenkt heeft, ofschoon op zichzelf een in
brenk uitmakend, niet kon leiden tot een 
splitsing van de verantwoordelijkheid dan 
indien bewezen was dat degene die ver
keersvoorrang verschuldigd was, ter zake 
verweerder Galoppin, bij het naderen van 
het kruispunt aanlegger niet had kunnen 
zien en zich geen rekenschap had kunnen 
geven van zijn positie en van zijn onregel
matige manceuvre, en dan wanneer inte
gendeel nit de redenen van de bestreden 
beslissing blijkt dat verweerder op het mo
ment toen hij het kr.uispunt naderde aan
legger gezien had die rechts van hem 
kwam uitgereden; waaruit volgt dat de 
rechters over de grond het bestaan van 
een verband van'noodzakelijke causaliteit 
tussen de aanlegger verweten feiten en de 
veroorzaakte schade niet bewezen en 
zijn veroordeling niet wettelijk verant
woord hebben : 

Overwegende dat de bestuurder die ver
keersvoorrang geniet deswege niet ontsla
gen is van de verplichting de voorzichtig-

I, 462, en nota 3); 14 maart 1949 (A,., .. T' e>·b1·., 
1949, blz. 172); 7 mei 1956 (Arr,. T'erbr., 1956, 
biz. 744; Bull. en PASIC., 1956, I, 942). Verge!. 
verbr., 21 maart en 11 juli 1935 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 194 en 320, en de nota's onder 
die arresten); 4 november 1937 (ibid., 1937, I, 

heidsmaatregelen te nemen welke de om
standigheden vergen om een botsing te 
voorkomen, onder meer de wetsbepalingen 
betreffende de sneiheid, de op de rijbaan 
in te nemen piaats, de manier waarop een 
richtingsverandering behoort te worden 
uitgevoerd na te komen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
soeverein vaststelt dat de plaatsgesteld
heid en de weersomstandigheden een bij
zonder grote voorzichtigheid en een strikt 
inachtnemen van de verkeersregelen 
vergden; dat beklaagde Falque bij een 
l10ge en gevaarlijke snelheid heeft gere
den toen hij het kruispunt naderde waar
op het ongeval heeft plaats gegrepen · dat 
hij links reed en niet regiementai~ ge
zwenkt heeft; 

Dat het hieruit logisch afgeleid heeft 
dat aanlegger niet de voorzichtigheids
maatregelen genomen heeft welke de om
standigheden vergden om de botsing te 
vermijden; 

Overwegende dat het arrest door een 
soevereine beoordeling vastgesteld heeft 
dat aanlegger, door links te rijden en na 
te laten · reglementair te zwenken, voor 
verweerder een vermindering van het 
zicht veroorzaakt had en geacht heeft dat 
de fouten van eerstgenoemde oorzaak wa
ren geweest van het remmen door ver
weerder, wat de oorsprong van de botsing 
geweest is; 

Dat het al~us wettelijk zijn beslissing 
gerechtvaard1gd heeft ten aanzien van 
aanleggers verkeersvoorrang, en het be
staan van een verband van causaliteit tus
sen de aanlegger verweten feiten en de 
veroorzaakte schade bewezen heeft · 

Dat het middel niet kan aange~omen 
worden; 
O_ver~egende, in zover de voorziening 

gencht 1s tegen de over de publieke vorde
ring gewezen beslissing, dat de substan
tHHe of op straf van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen nageleefd zijn en 
dat de beslissiil.g wettelijk is; 

II. Over de voorziening, door Thonon 
weduwe Falque, en door Andre Falque al~ 
burgerlijke partijen ingesteld : 

a) Tegen Galoppin : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen. 1121, 1165, l319, 
1320, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest, om het stoffelijk nadeel 
te ramen dat voor aanleggers uit de dood 

327) ; 3' februari 1938 (ibid., 193S, I, 33) ; 
25 april 1940 (ibid., 1940, I, 134) ; 18 maart 
1954 (Arr. T' e1·br., 1954, biz. 433; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 631); 14 november 1955 (Arr. 
Yerbr., 1956, biz. 196; Bull. en PASIC. 1956 I 
242). ' ' ' 
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van Albert Falque voortgevloeid is, over
wogen heeft dat zijn ·weduwe een pen
sioen genoot, gestort door de Nationale 
Maatschappij van Belgische spoorwegen, 
werkgever van voornoemde Albert Falque, 
en dat deze som derhalve diende afge
trokken te worden van het cijfer dat 
als grondslag diende voor de bereke
ning van het vergoedingskapitaal, dan 
wanneer bewust pensioen niet het ka
rakter had van een vergoeding bestemd 
tot het herstellen van de ondergane scha
de, doch de uitvoering opleverde van de 
bepalingen der statuten en overeenkom
sten waardoor het slachtoffer met zijn 
werkgever verbonden was, dan wanneer 
de verbintenissen van de Nationale Maat
schappij van Belgische spoorwegen en de 
verplichtingen van degene die de schade
veroorzakende daad begaan had in oor
zaak en voorwerp essentieel van elkaar 
verschillen, en dan wanneer verweerder 
Galoppin niet vermocht de gevolgen in te 
roepen van een contract waarbij hij geen 
partij was geweest en dat geen stipulatie 
te zijnen behoeve inhield, waaruit volgt 
dat het ar1~est miskend heeft het recht 
van aanleggers vergoeding te bekomen 
van het ondergane nadeel en de daarmede 
gepaard gaande verplichting van de ver
oorzaker van de schade haar gevolgen te 
vergoeden: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanleggers een globale vergoeding· toe
kent; 

Overwegende dat, bij het ramen van de 
schade welke een weduwe door het over
lijden van haar man veroorzaakt is, er 
geen rekening behoeft te worden gehou
den met het pensioen dat die weduwe ge
niet en dat overeenstemt met op het loon 
van de man afg·ehouden sommen; 

Dat het aan de weduwe toekomend pen
sioen en de vergoeding welke de verant
woordelijke veroorzaker van de schade 
verschuldigd is niet enkel een verschil
lende oorzaak, enerzijds de overeenkomst 
en anderzijds een inbreuk, doch tevens 
een verschillend voorwerp hebbim; 

Dat het bestreden arrest, door van de 
vergoeding het bedrag af te trekken van 
het pensioen dat de weduwe gestort 
wordt door de Nati.onale Maatschappij 
van Belgische spoorwegen, de in het mid
del amigeduide wetsbepalingen geschon
den heeft; 

b) Tegen Schneider : 
Overweg·ende dat aanleggers geen bij

zonder middel doen gelden; 

II. Over de voorziening, ingesteld door 
de Nationale Maatschappij van Belgische 
spoorwegen, burgerlijke partij tegen Ga
loppin en Schneider : 

Overwegende dat aanlegster geen mid
del cloet gelden; 

IV. Over de voorziening, door Galoppin 
als beklaagde ingesteld : 

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

V. Over de voorziening, door Galoppin 
als burgerlijke partij tegen Andre Falque 
ingestelcl : 

Overwegende dat aanlegger geen middel 
doet gelden; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch enkel in zover het, over 
de burgerlijke vordering van de litiscon
sorten Falque beslissend, het aan aanleg
ster Thonin, weduwe Falque, gestort jaar
lijks pensioen aftrekt van de vergoeding 
tot welker betaling aan voormelde aanleg
ster en aan aanlegger Andre Falque ver
weerder Galoppin veroordeeld is; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat melding van onderhavig ar
rest zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk ':ernietigcle beslissing; 
veroordeelt Galoppm tot de kosten van de 
voorzieningen van aanleggers Thonon, 
weduwe Falque, en Andre Falque, als 
burgerlijke partijen, en tot de kosten van 
zijn eigen voorziening·; veroordeelt aan
leggers Thonon, weduwe Falque en Andre 
Falque tot de kosten van hun voorziening 
tegen Schneider; veroordeelt Andre Fal
que tot de kosten van zijn voorziening, als 
beklaagde, tegen Galoppin; veroordeelt 
de Nationale Maatschappij van Belgische 
spoorwegen tot de kosten van haar voor
ziening; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

8 juli 1957. - 2° kamer. - Voon;itte1· 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor~ 
zitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen. -
Gelijlcl·uidende conclusie, H. Paul Ma-
haux, advocaat-generaal. Pleite1· 
H. Simont. ' 

2" KAMER. - 8 juli 1957 

1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
BEOORDELING VAN ELEMENTEN DER ZAAK DOOR 
PARTIJEN. - BEOORDELING DIE DE RECHTER 
NIET BINDT. 

2° ;RECH'.rEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. ~ BEOORDELING VAN FEITE
LIJKE ELEMENTEN DOOR DE RECHTER. - IN
TERPRETATIE VERSCHILLEND VAN DEGENE DOOR 
PARTI.JEN GEGEVEN. - FEITEL!JKE ELE~I:ENTEN 
AAN 'l'EGENSPRAAK ONDERWORPEN. - GEEN 
SCHENDlNG VAN DE RECHTEN DER VERDEDIGING. 

3° VERKEER. - WEGCODE. - SIGNALISA
TIE. - SIGNALISATIE DIE HET VERKEER DER 
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RIJTUIGEN VOOR EEN WEG IN ZIJN GEREEL 
REGELT. - SIGNALISATIE DIE RET VERKEER 
BIJZONDER REGELT VOOR ZEKERE RIJTUIGEN 
OP EEN GEDEELTE VAN DE RIJWEG. - DRAAG
WIJDTE VAN DIE SIGNALISATIE. 

4° VERKEEJR. - WEGCODE. - SIGNALISA
TIE. - DRAAGWIJDTE. - VERBODSTEKEN 
N" 25 GEPLAATST RECRTS VAN DE BAAN. -
TWEEZIJDIG TEKEN N" 53, GEPLAATST BIJ 
EEN RIJWIELPAD DAT DE ANDERE KANT VAN 
DE RIJWEG VOLGT. - VERKEER IN BEIDE 
RICHTINGEN OP RET RIJWIELPAD TOEGELATEN. 

5° REJDEJNEJN VAN DE VONNISSEN EJN 
ARREJSTEN. - STRAFZAKEN. - FEITEN
REORTER DIE DE GROND VAN EEN VERWEER 
VERWERPT. - VERWERPING WELKE DEZE 
MEDEBRENGT VAN DE GEYOLGEN DIE DE YER
DACRTE ERUIT AFLEIDDE. 

6° VERKEJEJR. - WEGCODE, ARTIKEL 2, 4°. 
- KRUISPUNT. - SAMENKOMST VAN TWEE 
OPENBARE WEGEN WAARVAN DE ENE EEN RIJ
WIELPAD BEGRIJPT, - UITGESTREKTHEID 
VAN RET KRUISPUNT. 

1° In stmtzalcen beoonleelt de 1·echter 
soeverein de bestanddelen van de zaalc, 
zonder gebonden te zijn door de zelfs 
ove1·eenstemmende beoo1·delingen der 
partijen (1). 

2° De rechter die zijn beslissing ste1mt 
op een interpretaUe der teitelijlce ele
menten, ve1·schillend van deze doo1· de 
partijen voo1·gesteld, schendt de rechten 
der verdedig·ing niet, indien die bestand
delen aan de tegenspraalc onderwo1·pen 
zijn geweest (2) . 

go Wannee1· een signaUsatie het verlceer 
der r-ijtu,(qen voo1· een rijweg in zijn 
,qeheel 1·egelt en een andere signalisatie 
het ve1·1cee1· van zelcere rijtuigen op een 
gedeelte van die weg bijzonde1· 1·egelt, 
is de dmagwijdte van de algenwne si
gnaUsatie beperlct doo1· deze van de bij
zondere signalisatie. 

4° H et ·ve1·bodstelcen nr 25 Welle een vel·
boden l'ichting •poor de bestmwde1· aan
duidt, geplaatst rechts van een rijweg, 
belet niet het verlceer van de l'ijwielen 
en van de l'ijwielen met hulpmoto1· in 
de aldus bepaalde richting op het rij
wielpad, dat de ande1·e lcant van de rij
weg volgt indien dit pad voorzien is 
van het tiveezijdig telcen nr 53. (Weg
code, art. 2, 3°, 7, 2, 97 en 99, 1; bij
lagen 2 en 3 van die code, nrs 25 en 53.) 

5° Do01· de bestanddelen waarop een dooT 
de verdachte voo1·gesteld v~rweer steunt 

(1} Raadpl. verbr., 19 october 1956 (Arr. 
Ve1·br., 1956, biz. 106; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
163, en de verwijzingen vermeld in nota 1, 
blz. 164). 

(2) Raadpl. verbr., 23 september 1954 en 

te verwerpen, verwerpt en dienvolgens 
beantwooTdt de rechter insgelijlcs de 
gevolgen wellce de verdachte 7tit dat 
verweer atteidde (3). 

6o H et lcr7tispunt samerigesteld uit twee 
openbare wegen, waarvan de ene een 
rijwielpad begrijpt, omvat de plaats 
waar de twee wegen samenlcomen, daar
in begrepen het rijwielpad (4). (Weg
code, art. 2, 3° en 4°.) 

{RENDERS, T. WEDUWE PELICAEN EN CONSORTEN.} 

ARREST, 

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Aangaaude de over de publieke vor
deriug gewezen beslissing : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scheuding van artikel 97 van de Grond
wet en van de rechten der verdediging, 
doordat, tot verwerping van het middel 
hetwelk door aanlegger hieruit is afgeleid 
dat het teken <<stop >> dat zich bevindt op 
de door hem gevolgde weg, in de tegen
gestelde richting, aan de overzijde van 
het rijwielpad geplaatst is en dat dit pad 
dienvolgens geen deel uitmaakt van 'de 
weg waarvoor hij de doorgang moest vrij
laten het bestreden arrest laat gelden 
« dat' foto 7, bevestigd door het plan 12, 
bewijst dat zulks niet het geval is en dat 
bewust teken iutegendeel aan deze zijde 
van het rijwielpad geplaatst is ll, en door
dat deze reden geleid heeft tot de ten 
laste van aanlegger uitgesproken veroor
delingen, dan wanneer de plaats van de 
« stop-tekens )), .zoals · zij door aanlegger 
aangevoerd was, door geen der in de zaak 
staande partijen betwist werd; dan wan
ueer die plaats onder meer erkend was 
in de v66r het hof door de burgerlijke 
partij « Compagnie La Fonciere ll geno
men conclusies; dan wanneer die plaats 
was bevestigd in de depositie, op de te
rechtzitting van de correctionele recht
bank gedaan door de adjunct-commissaris 
van politie Van den Haute (zittingsblad 
van 29 october 1956, stuk 54 van het dos
sier) ; dan wanneer in dergelijlre omstan
digheden het enlrele verwijzen naar de 
draagwijdte die de rechter over de grond 
persoonlijk toeschrijft aan een foto en een 
plan, waarvan de interpretatie uiteraard 
kies is, niet valt aan te zien als een met 

16 mei 1955 (Arr. Ve1·br., 1955, blz. 26 en 769; 
Bull. en PASIC., 1955, I, 36 en 1011). 

(3) Verbr., 17 september 1956 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 9). 

(4). VAN ROYE, Co·de de la circulation.•·ou
tiere, nrs 227 en 229. 
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de wet strokende motivering, en dan wan
neer, in elk geval, door aanlegger niet in 
staat te stellen in dit opzicht zijn stand
punt uiteen te zetten, de rechter over de 
grond de rechten van de verdediging ge
schonden heeft : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat in strafzaken de rech
ter over de grond de elementen der zaak 
onder meer de gesteldheid der plaats en 
der tekens, soeverein in feite beoordeelt, 
zonder dat hij gebonden is door een be
weerd akkoorcl tussen partijen onitrent 
een clier elementen; 

· Dat hij niet behoeft de reden op te 
geven waarom hij zekere bewijselementen 
aanziet als overtuigender clan andere ; 

Over het tweecle onderdeel : 

Overwegende dat uit de tekst zelf van 
het middel blijkt dat de feitelijke ele
menten waarvan de beoordeling door de 
rechter in hoger beroep gecritiseerd is, in 
een contradictoir debat zijn behandeld; 
dat voormelde rechter, door die elementen 
nit te leggen om zijn beslissing te verant
woorden, de rechten der verdediging niet 
heeft knnuen schenden, zelfs ingeval zijn 
nitlegging verschilt van die welke bij con
clnsies voorgesteld was; 

Waarnit volgt dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 15, ·16, 98 en 
99, 1, van het koninklijk beslnit van 
8 april 1954 houdende Algemeen Regle
ment op de politie van het wegverkeer 
en van de bijlage 2, teken nr 25, bij even
gemeld koninklijk besluit en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat het « com
plex ll, gevormd door de middelste rijbaan 
van de Meisseselaan, door haar brede zij
bermen en de betonnen baan voor het ver
keer met rijwielen, een enige ODenbare 
weg uitmaakt, desniettemin beslist dat 
het verbodsteken nr 25 waarvan die rij
baan voorzien is in de richting Brnssel
Antwerpen niet geldt voor het kwestieuze 
rijwielpad, daar het voornemen van het 
bestuur de draagwijdte ervan te beperken 
tot niting is gekomen in de signalisatie 
van de litigieuze plaats, doordat het ar
rest daarnit afleidt dat de rechtsvoorgan
ger der burgerlijke partijen (verweersters 
in verbreking s~tb B. 1 en 2) het recht 
had op het rijwielpad te rijden in de door 
hem gevolgde richting en daaroD de prio
riteit van de hoofdweg genoot, en doordat 
het arrest de ten laste van aanlegger uit
gesproken veroordelingen op deze redenen 
steunt, dan wanueer, in geval van een weg 
met een enige rijbaan, de enige mogelijkc 
heid welke het bestnur heeft, op het stuk 

van v~rbodstekens, het' plaatsen is, links 
van (lle weg, cc van een tweede teken dat 
geheel hetzelfde is als het rechts geplaat
ste )), en dan wanneer een verbodsteken 
dat cc voor iedere bestuurder ll geldt nood
zakelijkerwijze het rijwielpad beheerst 
hetwelk van bewuste enige openbare weg 
deel uitmaakt, dan wanneer de veroorde
ling van aanlegger mitsdien niet wettelijk 
gerechtvaardigd is en dan wanueer, in 
elke staat der zaak, de redenen van het · 
arrest geen passend antwoord opleveren 
op het middel dat afgeleid is nit het on
regelmatig rijden van het slachtoffer en 
nit de onvoorzienbare hindernis welke het 
zodoende opgeleverd had : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, het rijwielpad is cc het ge
deelte van de openbare weg dat door spe
ciale borden aangednid is als bestemd 
voor het verkeer van fietsen, al dan niet 
met hnlpmotor ll; 

Dat deze borden bestaan in het gebods
teken nr 53; dat, aangezien dit cc speciale ll 
borden zijn, zij de bovenhand hebben op 
de andere tekens welke het voertuigen
verkeer regelen voor de beschouwde weg 
in zijn geheel, in de mate dat zij een af
wijking met zich brengen van de maat
regelen, opgelegd bij die andere tekens ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de rechtsvoorganger van de 
verwerende burgerlijke partijen, die een 
rijwiel met hulpmotor bestnurde, reed op 
het rijwielpad hetwelk gelegen is langs
heen de Meisseselaan en hetwelk op · be
paalde plaatsen voorzien is cc van tweezij
dige tekens nr 53 ll ; 

Overwegende dat deze vaststellingen op 
zichzelf aantonen dat de rechtsvoorgan
ger van verweerder het recht had op be
wnst rijwielpad te rijden en dat hij der
halve bij de botsing niet in een verboden 
richting reed ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger, om te stel
len dat het slachtoffer van het ongeval 
voor hem een onvoorzienbare hindernis 
uitmaakte, enkel hierop steunde dat het 
in een verboden richting reed; dat de 
rechter in hoger· beroep, door te beslissen 
dat znlks nief het geval was noodzakelij
kerwijze bewnste stelling afgewezen en, 
dienvolgens, ~de in het middel bedoelde 
conclnsies beantwoord heeft; -

Dat het eerste onderdeel van het middel 
naar recht en het tweede onderdeel ervan 
in feite niet opgaan; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 4°, 15 en 16 
van het koninklijk beslnit van 8 april 
1954, houdende Algemeen Reglement op de 
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politie van het wegverkeer, en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het' middel verwerpt hetwelk door aan
legger hieruit is afgeleid dat de botsing 
zich voorbij het kruispunt in de Koningin 
Astridlaan voorgedaan heeft en hieruit 
dat hij mitsdien zelf recht had op de ver
keersvoorrang van de van rechtskomende 
bestuurder, om de reden dat de eerste der 
kwestieuze wegen, de Meisseselaan, geens
zins door de randen der trottoirs begrensd 
is doch zich zo ver uitstrekt als de plaats
r,uimte welke aan weerszijden van de rij
baan voor het openbaar verkeer openge
steld is, dan wanneer de door aanlegger 
genomen conclusies, welke uitgingen van 
de bepaling van het Algemeen Reglement 
waarin het kruispunt omschreven is als 
« de plaats waar twee of meer openbare 
wegen samenlopen », deden gelden dat de 
denkbeeldige verlenging van de grenzen 
en trottoirranden van de twee kwestieuze 
openbare wegen door hem reeds was voor
bijgereden, en dan wanneer, aangezien in 
de overwegingen van het bestreden arrest 
geweigerd is het punt waar .die denk
beeldige verlengingen samenlopen in aan
merking te nemen, aan het begrip « .kruis
pnnt >> een rnimere draagwijdte toekennen 
dan het wettelijk begrip, en, althans, 
door eenvoudig te wijzen op het ontbre
ken van begrenzing door trottoirranden, 
het door aanlegger opgeworpen middel 
niet passend beantwoorden : 

Overwegende dat nit de bovenaange
haalde terrnen van artikel 2, 3°, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 blijkt 
dat het rijwielpad een deel van de open
bare weg is; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door te beslissen dat de Meisseselaau zich 
io ver uitstrekt als cc de plaatsrnimte 
welke aan weerszijden van de rijbaan 
voor het openbaar verkeer opengesteld 
is >>, om hieruit af te leiden dat, in strijd 
met aanleggers stelling, het rijwielpad be
grepen is in die openbare weg en dien
volgens in bet krnispnnt dat hij met de 
Astridlaan vormt, het reglementair begrip 
van het kruispunt, plaats waar twee of 
meer opeubare wegen samenlopen, niet 
miskend heeft; 

Dat het aldus de in het middel aange
dnide conclusies passend beantwoord 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, voor zoveel als nodig, van de arti
kelen 1382 en 1383 van het Bnrgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest zich 

ertoe beperkt enkel naar de redenen van 
de eerste rechter te verwijzen om de be
_slissing te bevestigen welke deze gewezen 
heeft ten aanzien van de schade ex hae
rede ten voordele van de bnrgerlijke par
tijen Pelicaen-De Meyer en Pieter Peli- · 
caen, dan wanneer de conclnsies van aan
legger, de in dit opzicht door de eerste 
rechter gewezen beslissing critiserend, 
deden gelden dat geen enkel element een 
bewnst en pijnlijk overleven van het 
slachtoffer bewees, dat de getnigenis van 
Sammels bezwaarlijk in aanmerking te 
nemen was, gezien de omstandigheden 
waarin het was voorgebracht, en dat het 
enkel cc ja >> waardoor het slachtoffer zou 
te kennen gegeven hebben dat het de ge
tuige herkende niet impliceert dat het 
v66r zijn dood lichamelijke en zedelijke 
pijnen zou ondergaan hebben, en dan wan
neer de rechter over de grond, door na te 
laten die beschouwingen hoe dan ook te 
beantwoorden, te kort gedaan heeft aan 
de verplichting zijn beslissing met rede
nen te omkleden : 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
vergoeding van de schade ex haerede 
welke door de burgerlijke partijen Peli
caen-De Meyer en Pieter Pellcaen gevor
derd is, de rechter in hoger beroep naar 
de redenen van de eerste rechter ver
wijst; 

Overwegende, naar luid van het beroe
pen vonnis, cc dat deze burgerlijke par
tijen te hnnnen voordele, als erfgenamen, 
de vergoeding vorderen welke verschul
digd was aan wijlen Gaspard Pelicaen, 
wegens de lichamelijke en zedelijke pij
nen die hij v66r zijn dood ondergaan 
heeft; dat immers de getuige Sammels 
verklaart dat na het ongeval het slacht
offer, waaraan hij de vraag gesteld had 
of het hem herkende, cc ja >> geantwoord 
heeft; dat dit antwoord een bewuste over
leving na het ongeval impliceert >> ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
een passend antwoord uitmaken op de 
conclusies, aangehaald in het middel het
welk mitsdien feitelijke grondslag mist; 

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

8 juli 1957. - 2° kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemeild voor
zitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -
Gelijlclltidende conclnsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaa~. Pleitf!rs, 
HH. Derneur en Struye. 

2• KAMER. - 9 juli 1957 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIRECTE BELASTINGEN. -
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VERPLICRTING TE MOTIVEREN. - VORMVER
EISTE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. 
PEIU{EN VAN RET GESORIL. - HOF VAN BE

ROEP DAT, ZELFS AMBTSRALVE, MAG NAGAAN 
OF DE AANSLAG 'VEGENS FOROLUSIE NIET NIE
TIG IS. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VENNOOTSORAP BIJ 
AANDELEN. - WINSTEN VAN RET SOO!AAL 
BOEKJAAH WELKE DIENEN VERDEELD. - DEEL 
VAN DIE WINSTEN, DAT NIET UITGEDEELD 
WERD DOOR AAN DE VENNOOTSORAP GERESER" 
VEEHD, EN'KEL MAAR ·GEREEL AAN DE BEDRIJFS
BELASTING ONDERWORPEN IN ROOFDE VAN DE 
VENNOOl'SOHAP. - . GEHESEHVEERDE WINS TEN 
VAN RET BDF..KJAAR DIE NIET MOGEN VERMIN
DEED WORDEN MET RET BEDRAG VAN DE WIN
STEN, WELKE VAN VORIGE RESERVES VOORT
KOMEN, TDEGEKEND OF BETAALD TIJDENS DIT 
BOEKJAAH. 

ro De verplichting tle vonnissen en arres
ten te moUve1·en is een vormvereiste; 
de ornstandigheid dat een reden onj1tist 
zmt zijn zo1t de verbt·elcing, wegens 
schending van a1·tilcel 97 van de Grand
wet, niet lcwnnen medeb·rengen (1). 

2o Het hot van beroep, bij hetwellc het 
beroe1J van. de belastingplichti,qe aan
hangig werd gemaalct tegen de beslis
sing van de directe1tr de1· belastingen, 
mag, in ellce staat van het geding en 
buiten de geschillen opgeworpen doo·r 
de reclamatie en de vra.(/en waarvan de 
directenr lcennis heett genomen, nagaan, 
zelts antbtshalve, at de· aanslag niet na 
het verstrijlcen de·r wettelijlce termijnen 
ingelcohierd is geweest (2). 

go H et blijlct 1tit de combinaUe van de 
artilcelen 32, paragraat 1, en 35, pa,·a
graat 3, van de wetten bekeffende de 
inlco·mstenbelastingen, samengeschalceld 
bij beslnit van tle Regent van 15 ja
nnari 191,8, dat enlcel cle winsten be
haaltl Ujdens het belastbaar sociaal 
boelcjaar dienen te wortlen verdeeld voo·r 
de taxatie van de vennootschappen bij 
aandelen,· enlcel het deel de1· winsten 
dat aan de aandeelho1tders niet uitge
deeld is geweest als div·idenden en dat 
voor de vennootschap gereserveerd is 
aeweest is onder.hevig aan ae bedrijts
belastin.f! in hootae van !lie vennoot
schap, !loch voor het geheel, zon!ler ver
min!ZC1"1Z te mogen worclen met het be
!lrag aer winsten, voortlcomende van 
vorige reserves, toegelcend aan de aan-

(1) Verbr., l.S januari 1955 (Arr. Verb•·., 
1955, blz. 389; Bull. en P ASIC., 1955, 1, 518). 

(2)' Verbr., 17 november 1956 (Arr. V m·b,·., 
1956, blz. 181; Bull. en PAsrc., '1957, I, 277). 

deelhonders at uitbetaal!l tijdens dit 
boelcjaa•·· 

(BELGISORE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, 
T. NAAMLOZE YENNOOl'SCRAP (( UNION MARGA
RINIERE BELGE ll.) 

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 en 112 van 
de Grondwet, 61, parag1·aaf g, 65, 66 en 67 
van cle wetten betreffende de inkomsten
belastingen bi.i besluit van 31 juli 1943 sa
mengeschakeld, 7 van het besluit van 
g1 juli 1943 tot samenschakeling van de 
wetten en besluiten betreffende de na
tionale crisisbelasting, 1g15 tot 1g32 van 
het Burgerlijk 'Vetboek, eerste onder
dee!, doordat het bestreden arrest de aan
vullende conclusies van de administratie 
niet beantwoord heeft in zover daarin 
staande gehouden is dat het hof van be
roep niet bevoegd was de betwisting te 
onderzoeken in · verband met het recht 
van de administratie de belasting betref
fende een be drag van 1. 736.450 frank in 
de comptabiliteit van het boekjaar 1944 
opgenomen onder de opstelling « Sociale 
V oorzorgskas ll in 1948 op het kohier te 
brengen bij navordering van rechten over 
het dienstjaar 1945, daar deze kwestie·noch 
in een tot de directeur der belastingen 
gerichte reclamatie opgeworpen werd noch 
door deze van ambtswege onderzocht 
werd, dan wanneer het hof van beroep 
verplicht was dit middel te beantwoor
den, daar dit zijn bevoegdheid betrof; 
tweede onderdeel, doordat het hof van be
roep de voor de eerste maal in de aan
vullende conclusies van de vennootschap 
aangevoerde eis betreffende de forclusie 
onderzocht en gegrond heeft verklaard, 
clan wanneer deze eis door de belasting
plichtige aan de dirceteur niet voorgelegcl 
was en dan wanneer dit punt noch uit
drukkelijk, noch impliciet door de direc
teur van ambtswege onderzocht was, voor
waarden welke noodzakelijk waren opdat 
het hof van beroep daarvan mocht kennis 
nemen: 

Over het eerste onclerdeel : 

Overwegende dat, terwijl verweerster 
beweerd had dat een aanvullende aanslag 
op 1.736.450 frank te laat op het kohier 
was gebracht omdat het na het afsluiten 
van het clienstjaar geschiedde, de aclmi
nistratie daartegen aangevoerd had dat 
cleze betwisting het voorwerp van de re
damatie niet uitgemaakt had en door de 
clirecteur niet van ambtswege onderzocht 
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was geworden; dat de administratie daar
uit afieidde dat het hof van beroep niet 
bevoegd was om ze te berechten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit de beschouwingen welke het aanhaalt 
afieidt « dat, in strijd met de impliciete 
beslissing van, de dil'ecteur, de adminis
tratie uitg·esloten was van het recht de 
!Jelasting na te vorderen )} ; 

Overwegende dat, vermits het deze im
pliciete beslissing van de directeur aan
nam, bet arrest het door de administratie 
opgeworpen midde} heeft beantwoord door 
bet feit af te wijzen dat tot zijn grond
slag cliende; dat bet aldus de vormver
plichting beeft nagekomen welke arti
kel 97 van de Grondwet oplegt;. 

Over bet tweede onderdeel : 
Overwegende dat het hof van beroep, 

dat van bet beroep van een belastingplich
tige tegen de beslissing van de directeur 
der belastingen kennis heeft, in alle stanfi 
van zake, en buiten de in de reclamatie 
opgeworpen betwistingen en de vragen 
waarvan de directeur kennis heeft, zelfs 
1(an ambtswege, vermag te onderzoeken 
of de· aanslag niet na bet verstrijken van 
de belastingstermijnen op bet kobier ge
bracht werd; 

Dat bet middel in geen enkel zijner on
derdelen kan aangenomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 112 van de 
Grondwet, 1315 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 1 van bet besluit van 14 oc
tober 1941 betreffende beperking van divi
denduitkering door de naamloze vennoot
schappen en de connnanditaire vennoot
scbappen op aandelen, 32, paragraaf 1, 
.eerste lid, en 35, paragraaf 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, bij besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 samengescbakeld, 2, para
graaf 1, van de wetten betreffende de na
tionale · crisisbelasting, bij besluit van de 
Regent van 16 januari 1948 samengescba
keld, doordat bet bestreden arrest be
slist dat de dividenden (4.183.050 fr.) die 
voortkomen nit de winsten van het boek-

. jaar 1944, die in 1945 vastgesteld, doch 
slecbts in 1947 overeenkomstig de te dien 
tijde vigerende besluiten toegekend of be
taalbaar gesteld werden, niet het karakter 
hadden van een sclmld van de vennoot
schap ten opzichte van haar aandeelhou
ders, doch dat zij van de reserves van de 
vennootschap deel bleven uitmaken; dat 
die dividenden, in 19!7 betaalbaar gesteld, 
deel uitmaken van de uitgekeerde inkom
sten van dat jaar; dat bet bedrag van die 
dividenden bijgevolg in mindering moet 
gebracht worden van het belastbaar inko
men van het fiscaal dienstjaar 1948; dan 
wanneer, eerste onderdeel, duidelijk nit 
de aan het hof van be1:oep overgelegde 

stukken blijkt,.onder meer uit de besluiten 
van de algemene vergaderingen van de 
aandeelhouders van de betrokken ven
nootschap, in 1945 en 1948 gehouden, dat 
de som van 4.163.050 frank een gedeelte 
uitmaakt van de dividenden vastgesteld 
bij afneming op de winsten, welke nit de 
balans op 31 december 1944 blijken; dan 
wanneer die som geen deel uitmaakt van 
de dividenclen aan de aancleelbouders toe
gekend bij afneming op de winsten van 
het boekjaar 19!7; clan wanneer, tweede 
onclercleel, de bepalingen van bet besluit 
van 14 october 1941, waarvan in het be
streden arrest gewag gemaakt worclt 
geenszins voor uitwerking haclden het 
karakter van dividenden te ontnemen aan 
om het even · welk deel van de winsten 
door de algemene vergadering van de aan
deelhouders aan de houders van aanclelen 
toegekencl, cloch bet beclrag enkel beperk
ten van de fondsen die werkelijk mochten 
uitgekeercl, clit wil zeggen betaalbaar ge
steld worden; clan wanneer, clercle onder
dee!, artikel 32, paragraaf 1, eerste lid, 
van de samengescbakelde wetten betref
fencle de inkomstenbelasting·en bepaalt dat 
de betaling op de bij 1° en 3° van para
graaf 1 van artikel 25 bedoelcle Winsten 
en baten gevestigcl wordt op de vastge
stelde of vermoedelijke inkomsten, betzij 
van het vorig jaar, inclien het een schat
plichtige geldt die een boekhoucling per 
burgerlijk jaar voert, hetzij van het jaar
lijks boekjaar tijdens het lopencl jaar af
gesloten, inclien bet andere schatplichti
gen gelclt; clan wanneer artikel 35, para
graaf 3, van clezelfde wetten anderzijcls 
voorschrijft clat voor de vennootschappen 
op aandelen de belasting geregelcl wordt 
op groncl van hun winsten vermindercl met 
de aan actien of aanclelen uitgekeercle in
komsten : 

Overwegencle clat het geschil de vast
stelling betreft van het inkomen van het 
boekjaar 1947 aan de bedrijfsbelasting in 
boofcle van de verwerencle vennootschap 
voor bet fiscaal clienstjaar 19!8 te onder
werpen; 

Dat de betwisting tot stand gekomen is 
om reden clat de verweerster, op 3 augus
tus 1947, het saldo van het dividend van 
het maatschappelijk clienstjaar 1944 be
taalbaar gestelcl heeft, hetzij de som van 
4.183.050 frank, dividend seclert 1945 vast
gesteld door de algemene vergaclering van 
de aancleelhouclers van de verwerencle 
naamloze vennootschap, maar waarvan de 
toekenning of de betaalbaarstelling uitge
steld was tot in 19!7, overeenkomstig de 
bepalingen van bet besluit van 14 october 
1941; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
beslist dat, voor het vaststellen van de in 
de beclrijfsbela:sting voor bet fiscaal 
dienstjaai· 1948 in boofcle van de vennoot-
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schap belastbare inkomsten, het saldo 
van de dividenden van het boekjaar 1944 
in 1947 toegekend of betaalbaar gesteld 
van de winsten van het maatschappelijk 
boekjaar 1947 zal afgetrokken worden als 
voo_r de aandelen uitgekeerd inkomen; 

Dat het aldus zijn beslissing in rechte 
grondt·op artikel 35, paragraaf 3, van de 
in het middel aangeduide samengescha
kelde wetten; dat het deze steunt op de 
beschouwing dat het geblokkeerd dividend 
van 1944 ten bedrage van 4.183.050 frank 
sinds 1945, van de reserves van de ven
nootschap deel uitmaakte en dat zijn be
taling in 1947 zich verwezenlijkte door een 
afneming van gezegde reserves; 

Overwegende dat krachtens artikel 32, 
paragraaf 1, van voormelde wetten, de 
winsten en baten van de in de bedrijfs
belasting belastbare nijverheids-, handels
of landbouwbedrijven de winsten en baten 
zijn die vastgesteld of vermoed worden 
van het vorig jaar voor de belasting
schuldigen die zoals de verweerster een 
boekhouding per burgerlijk jaar voeren; 
dat artikel 35 van dezelfde wetten, de toe
passing beschouwend van de bedrijfsbe
lasting op die jaarlijkse winsten, in zijn 
paragraaf 3 bepaalt dat, voor de vennoot
schappen op aandelen, de belasting gere
geld wordt op grond van hun winsten 
vermindercl met c1e aan actien of aandelen 
uitgekeerde inkomsten; 

Dat die bepaling aldus enkel een ver
deling van de in de loop van het belast
baar boekjaar behaalde winsten becloelt, 
door in aanmerking te nemen eensdeels, 
het deel van die winsten dat aan de aan
deelhouders als dividencl uitgekeerd wercl 
en, anderdeels, het overige deel van die 
winsten dat aan de vennootschap gereser
veerd wercl en dat zij in hoofde van deze 
aan de bedrijfsbelasting onderwerpt; dat, 
indien sommen voortkomencl van een· vo
rig jaar ook als vermindering voorzien 
door artlkel 35 van voormeld paragraaf 3, 
mochten afgetrokken worden van de tij
dens het belastbaar jaar verwezenlijkte 
winsten, daaruit zou vloeien dat, in strijd 
met die bepaling, de vennootschap op het 
geheel deel van de winsten da t haar ge
reserveerd is niet zou belast worden; 

Overwegende weliswaar dat zo, in on
derhavig geval, de directeur der belastin
gen, in· zijn rekeningen om de wins ten 
van het maatschalJ])elijk boekjaar 1947 
vast te stellen, om het even welke titel 
ook de som van 4.183.050 frank had laten 
voorkomen onder de activa van de ven
nootschap en dat dit als gevolg zou gehad 
hebben met dit bedrag het cijfer te verho
gen van de werkelijk in de loop van het 
boekjaar 1947 verwezenlijkte winsten, de 
verweerster gerechtigd zou zijn dit be
drag af te trekken voor het vestigen in 
haren hoofde van de belastbare grondslag 
van de bedrijfsbelasting, vermits ze slechts 

belast moet worden op de in de loop van 
het boekjaar 1947 behaalde winsten; dat 
die som echter afgetrokken zou moeten 
worden, niet als aan de aandelen toege
kende winst van dit dienstjaar doch om
dat ze zou voortkomen uit winsten welke 
tijdens het belastbaar boekjaar niet be
haald werden; 

Overwegende echter dat uit de vaststel
lingen van het bestreden arrest niet blijkt 
dat dit het geval zou geweest zijn; 

Waaruit volgt dat, door de feiten welke 
het vermeld heeft en de redenen welke 
het gegeven heeft, het bestreden arrest 
niet wettelijk zijn beschikkencl gedeelte 
met redenen heeft omkleed; 

Dat, door de aftrekking van de som van 
4.083.050 frank te bevelen, als uitgekeerde 
inkomsten van het jaar 1947, welke, vol
gens het bestreden arrest aftrekbaar zou
den zijn krachtens artikel 35, paragraaf 3, 
voormeld, het clie bepaling heeft geschon
den; 

Overwegende dat het middel aldus aan
genomen zijnde in zover het steunt op de 
schending van voormeld artikel 35, para
graaf 3, het zonder belang is de grond 
van niet-ontvankelijkheid na te zien die 
door de verweerster opgeworpen werd te
gen het onderdeel van het midclel betref
fende de miskenning van de aan de akten 
verschuldigde bewijskracht; 

Om clie redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het be
slist dat het belastbare inkomen over het 
fiscaal dienstjaar 1948 met 4.183.050 frank 
moet verminderd worden, da t het de Bel
giselle Staat veroordeelt tot het terugbeta
len, met de interesten, van alle belastin
gen op die som geind en in zoverre het 
over de kosten uitspraak doet; beveelt 
dat melding van onderhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de verweerster tot de helft der kos
ten en de aanlegger tot de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gen:t. 

9 juli 1957. - 26 kamer. - Vom·zUter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve?·, H. Neveu. - Ge
lijlcl·wi.dende conclnsie, H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleite?·s, HH. Van Leyn
seele en Pirson. 

26 KAMER. - 9 juli 1957 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- EN LANDBOUWBEDRIJVEN. - GEDEEL
TELl·T.KE BELASTINGVRIJDOM VAN ZEKERE 
MEERWAARDEN VERWEZENLIJKT OF UITGE
DRUKT IN DE REKENINGEN OF INVENTARIS. -
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BELASTINGVRIJDOM 'ENKEL BETREFFENDE DE 
VERMEERDERINGEN VAN DE IN HET BEDRIJF 
GEiNVESTEERDE AC'l'IVA EN NIET BETREFFENDE 
DE WINSTEN VOORTKOMENDE VAN DE BEHAN
DELDE OPERATIES. 

~ INKOMSTENBELASTINGE~ 
BEDRIJFSBELASTING, - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - VENNOOTSCHAP GESTICHT· TOT UIT

, OEFENING VAN EEN WINSTGEVENDE BEDRIJFS
ACTIVITEIT. - AC'l'IVA VAN DE VENNOOTSCHAP 
WELKE NOODZARELIJK EEN BEDRIJFSKARAK-

, 'fER YERTONEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - IN IMMOBILIEN HAN
DELENDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - VER
KOOP VAN IN DE EXPLOI1'ATIE GEiNVESTEERDE 
ONROERENDE GOEDEREN. - VERWEZENLIJKTE 
MEERWAARDE. - ARREST DAT DE GEDEELTE
LIJKE BELASTINGVRIJDOM VAN DIE MEER
WAARDF· WEIGERT. -ARREST STEUNENDE OP 
HET NIET PROFESSIONEEL :.KARAKTER VAN DE 
VERKOOHTE GOEDEREN. - 0NWETTELIJKHEID. 

1° De gedeeltelijke belastingvrijdom voOi'
zien b·ij artilcel 27, pamgraaf 2bis, van 
de wetten betreffende de inlcomstenbe
lastingen, samengeschalceld bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
strelct zich niet ttit tot de winsten van 
een nijverheids-, handels- ot landbouw
be<lri.jf die voortlcomen van al cle be
hanclelcle operaties, cloch worclt enlcel 
toe,qepast op cle ve1·mem·cleringen elm· 
activa belegd in cle exploitatie, cl. w.z. 
op cle meerwaarden tijclens cle exploi
tatie op onbepaalde tijdstippen tot stancl 
gekomen en wellce fictief WOi'den be
schottwd als een winst van het jaa1· t-ij
clens hetwellce htm bestaan geblel.:en 
is (1). 

2° Een naamloze vennootschap is een 
i'echtspersoon tt.itslu.itena met het oog 
op de uitoetening van een winstgevencle 
activUeit gesticht, zij bezit niets flat tot 
flat doeleincle niet is bestemd en al haTe 
act-iva, en namelijlc cle onroerencle goe
cleren in haar exploitatie geinvestee·rcl, 
hebben flus nooclzalcel-ijlc een bedri.ifs
lcai'alcter (2). 

3o Rechtvaa-rcligt niet wettelijlc zijn clis-
1Jositief het arrest flat, alhoewel het 
aanneemt flat Oiwoerencle goecle1·en cloo1· 
een om·oerende naamloze vennootschap 
verlcocht in cle exploitatie ge'investeercl 
waTen beslist dat cle meerwaai'cle op 
het or/enblilc van clie verlcoop verwez·en
lijlct, cle in cle mate van artilcel 27, pa
ragTaaf 2bis, voorziene belastingvrijclom 

-(1) Raadpl. verbr., 17 maart 1941 (Arr. 
Yerb1·.,' 1941, biz. 49). 

(2) Verbr., 21 december 1954 (Arr. Ye1·br., 
1955, biz. 3()1; Bull. en PASIC., 1955, I, 413) en 
28 februari 1956 (Arr. Ye•·br., 1957, blz. 526; 
Bull. en PASIC., 1956, I, 675). 

niet geniet, om 1·eclen dat; het niet om 
beclrijfsimmobilien gaat. 

(N. V. <<COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE >l, 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER "VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25, Paragraaf 1, 1 o 
en 3°, en 27, paragrafen 1 e:u 2bis (inzon
derheid littera a), van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, samenge
schakeld bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1, 2 en 212 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
tot samenschakeling van de wetten op de 
vennootschappen en 110 van de Grondwet, 
doorclat het bestreden arrest het beroep 
verwerpt waardoor aanlegster, krachtens 
voormeld artikel 27, paragraaf 2bis, van 
de samengeschakelcle wette:u hetreffende 
de inkomstenbelastingen, de bij toepassing 
van clit artikel gevestigcle aanslag in de 
hedrijfshelasting betwistte van de meer
waarclen door haar hehaalcl op beclrijfl:l
immobilH~n, ten helope van een niet he
twist hedrag van 814.665 fr. 78, om de 
reden clat de belastingvrijdom van de 
meerwaarden, behaald op bedrijfsimmobi
lien ·enkel van toepassing is voor de on
roerencle goecleren die rechtstreeks voor 
het uitoefenen van het hedrijf dienen, dat 
de omschrijving bedrijfsimrnohilien een 
heperkte hetekenis heeft welke ten nauw
ste verhonclen is met het begrip procluctie 
en vreemd is aan het begrip. speculatie, 
en dat belastingvrijdom . niet mag uitge
hreid worden tot verkoopverrichtingen 
met speculatief karakter die voortvloeien 
nit de tijdelijke aankoop van groncleigen
dommen en geschieden met een doel dat 
vreemcl is aan elk hegrip van productivi
teit, dan wanneer de vrijstelling in de 
hedrijfsbelasting van de meerwaarden, 
!Jehaald op bedrijfsimmobilien, van toe
passing is voor elk in het bedrijf van de 
belastingschuldige geinvesteerd onroerencl 
goed, en clan wanneer zulks het geval is 
in een naamloze vennootschap, zoals aan
legster, voor al haar onroerende goederen 
die zoncler onderscheicl noodzakelijk die
nen, zoals haar andere goecleren, tot het 
doel van haar winstgevencl heclrijf, zonder 
dat van deze vrijstelling wettelijk kunnen 
uitgesloten worden onroerende goederen 
die een in immobilH~n handelencle naam
loze vennootschap tijclelijk gekocht heeft, 
noch de meerwaarclen die gesproten zijn 
uit verkoopverrichtingen met speculatief 
karakter van hecloelde onroerencle goede
ren, geschied ten einde haar winstgevencl 
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bedrijf, al dan niet van speculatieve aard, 
uit te oefenen : . 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
litigieuze aanslag gevestigd ;is op « een 
niet betwiste som van 814.665 fr. 78, in 
zover zij een meerwaarde vertegenwoor
digde op door verzoekster (hier aanleg
ster) in 1950 verkochte onroerende goede
ren (terreinen) welke in de boeken van de 
vennootschap niet als winst opgetekend 
is)); 

Overwegende dat het bestreden arrest," 
hoewel aannemend, zonder deswege gecri
tiseerd te worden, dat deze so'rn een ver
meerdering vertegenwoordigt van in het 
bedrijf geinvesteerde activa, welke ver
meerdering aan het licht gekomen is in
gevolge een verrichte verkoop, beslist dat 
voor die meerwaarde geen belastingvrij
dom verleend is in cle mate bepaald bij 
artikel 27, paragraaf 2bis, littera a, van 
de samengescllakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, oindat zij ver
kregen is op onroerende goederen die niet 
reclltstreeks voor de uitoefening van het 
bedrijf dienen, doch gekocht en verder 
verkocht zijn geworden met een louter 
speculatief doel, overeenkomstig llet maat
schappelijk voorwerp van de aanleggende, 
in immobilH.;n handelende vennootschap; 

OverwegEmde, ongetwijfeld, dat de in 
artikel 27, paragraaf 2bis, omscln·even be
lastingvrijdom niet geldt voor de in het 
eerste deel van paragraaf 1 van artikel 27 
bedoelde winsten, namelijk de winsten 
welke voortvloeien uit al de gedane ver
richtingen; dat voorwelde paragraaf 2bis 
enkel een voorbehoud is, gemaakt ten 
aanzien van de vermeerderingen van ge
investeerde activa, dit wil zeggen de rileer
waarden welke in de loop van de exploi
ta tie op onbepaalde tijdstippen tot stand 
gekomen zijn, en welke in het tweede deel 
van paragraaf 1 van artikel 27 fictief be
schouwd worden als een winst van het 
jailr in de loop van hetwelk het bestaan 
van clie meerwaarde gebleken is; 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat het hof van beroep de 
belaste som van 814.665 fr. 78 beschouwd 
heeft als een derg·elijke meerwaarde van 
in het bedrijf gestoken activa; dat de in 
voormelde parngraaf 2bis omschreven )Je
lastingvrijdom dus in beginsel toepasse
lijk was voor de bepaling van de belast
bare :tneerwaarde; 

Overwegende dat deze bepaling onder 
meer melding maakt, zonder voorbehoud, 
van de bedrijfsimmobilUln; 

Overwegende, dat in een naamloze ven
nootschap, aangezien het rechtswezen dat 
zij · uitmaakt opgericht is met het oog op 
het uitoefenen van een winstgevende be
drijfsactiviteit, dat wezen niets bezit di!t 
niet tot dat doel gebruikt wordt en dat 

derhalve al de in het bedrijf geinvesteerde 
onroerende activa van dat wezen nood
zakelijkerwijze een bedrijfskarakter heb· 
ben; 

Overwegende dienvolgens dat het be
streden arrest, door aanlegster, naamloze 
vemiootschap, het voordeel van de gedeel
telijke belastingvrijdom, omschreven in 
voormeld artikel 27, paragraaf 2bis te 
weigeren ten aanzien van de meerwa~rde 
welke vastgesteld is door de verkoop van 
in haar bedrijf gestoken onroerende goe
deren, om de reden dat deze goederen 
geen bedrijfsimmobilHln waren wijl zij 
niet als productiemiddelen waren aan te 
zien, zijn dispositief niet wettelijk ge
reclltvaardi~·d heeft; 

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

den arrest; beveelt ().at 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. 

9 juli 1957. ~ 2• kamer. - Voorzittet·, 
H. Gir_oul, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Ve1·slaggeve1·, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gel'ijlclu·idende concl·usie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. della Faille d'Huysse, -Pirson 
en Van Leynseele. 

2• KAMER. - 9 juJi 1957 

to INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
BEDHIJFSBELASTING. - STAKING VAN EEN 
HANDELSEXPLOITA'riE. - TEGELDEMAKING VAN 
DE GDEDERE:'! DIE ERIN GEiNVESTEERD WAREN. 
~ TEGELDEMAKlNG DIE HEr BESTAAN VAN 
MEERWAARDEN TI.JDENS DE EXPLOITA'l'IE ONT
STAAN KAN VEROPENBAREN. - ACORJ;;SSEN VAN 
GEiNVESTEERDE ACTIV A BELASTBAAR IN DE BE
DRIJ~'SBELASTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING, - EXCEP'l'IONELE WINSTEN 
EN BELASTBAHE· INKOMS'l'EN. - 0NDERSCHEI
DENE BEGHIPPEN. - EXCEDENT VAN DE VER
KOOPW AARDE DER A01'IVABESTANDDELEN BEOOGD 
BIJ ARTIKEL 5, PARAGRAAF 4, VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945. - EX CEDENT BEGREPEN. 
IN DE BELASTBARE INKOMSTEN. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTHABELASTING. - BELASTBAHE MEERWAAR
DEN VAN DE ONROERENDE GOEDEREN EN VAN 
ZEKERE ACTIVA GEiNVESTEERD IN DE ONDERNE
MING, ~ vVIJZE VAN SCHATTING VASTGESTELD 
DOOR ARTIKEL 5, PARAGRAAF 4, VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945, AANGEVULD DOOR AR
TIKEL 2 VAN DE WET VAN 30 MEl 1949. -
BEPALINGEN AFWIJKENDE VAN ARTIKEL 27, 
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PARAGRAAF 2bis, VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTIN-. 
GEN. 

4° MIDDELEN VAN VERBREKING. -
DIRECTE BELASTINGEN. - J\'IIDDEL DAT EEN 
GEMIS AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES IN· 
ROEPT. ~ 00NCLUSIES WELKE TOT STAVING 
VAN DE VOORZIENING NIET WORDEN OVERGE
LEGD. - BESTREDEN BESLISSING DIE DE STEL
LING VAN DE AANLEGGER WEERGEEFT EN ZE 
BEHOORLI.T.K BEANTWOORDT. - J\'IIDDEL FEITE
LIJKE GRONDSLAG MISSENDE. - AANLEGGER 
DIE EEN GEMIS AAN ANTWOORD OP EEN STEL
LING WELKE IN HET BESTREDEN ARREST NIET 
WORDT WEERGEGEVEN INROEPT. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1° De tegeldemaking, bij het staken van 
een handelsemploitatle, van de goederen 
die erin werden ge'investeer·d lean 1~et be
staan veropenbaren van acc1·essen voort
lcomende van mem·waa1·den ontstaan Uj
dens de emploitatie, belastbaar in de 
bedr·ijfsbelasting (1). (Samengeschakel
de wetten betreffende de irikomstenbe
lastingen, art. 25, par. 1, 1°, en 27, 
par. 1.) 

2° Artilcel 4, paragr·aaf 1, van de wet van 
16 october 1945, dat .de « emceptionele 
winst » definieer·t wellce onder toepas
sing valt van de emtrabelasting, is 
vreernd aan het bepalen van de cc be
lastbare inlcomsten » bedoeld bij arti
lcel 2, pamgraaf 2, derzelfde wet, onder· 
dewellce begrepen is, als winst van de 
emploitatie, het emcedent van de ver
Jcoopwaarde der bestanddelen van de 
activa verrneld in artilcel 5, paragraaf 4, 
van gezegde wet. 

3° Doo1· een bijzonde1·e wijze van schat
Ung van de belastbare meerwna1·den te 
bepnlen, wat de onroerende goede1·en en 
de lichamel'ijke en onlicharnelijke ele
menten betreft, met ~titzondering van 
de grondstoffen, p1·od7wten en goederen, 
in de onaernerning ge'investeerd en te
gelde gernaalct Ujdens de belastbare pe-
1'iode, namelijlc ten gevolge van staking 
of ovenlrncht van de onderneming, is 
cwtikel 5, parag1·aat 4, van de wet vnn 
16 october 1945, aangemtld doo1· artikel 2 
van de wet van 30 rnei 1949 afgewe/Cen, 
wat de emtrabelasting bekeft, van de 
beschikkingen van artikel 27, para
graaf 2bis, der sarnengeschakelde wet
ten betreffende de inlcornstenbelastin
gen (2). 

4° lVanneer· de aanlegger in cassatie, in-

(1) Raadpl. verb:r., 3 maart 1953 (Arr. 
Verbr·., 1953, biz. 453; Bull. en' PASIC., 1953, I, 
510) en 7 juli 1956 (Ar·r·. Verbr·., 1956, biz. 949; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 1254). 

(2) Raadpl. verbr., 18 mei 1954. (Ar·r. Verbr., 
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zalce directe belastingen, een gernis aan 
antwoord op zijn conclusies inroept, 
rnaar geen gelijkluidend verklaard af
schTift ervan tot staving van zijn voor
ziening overlegt, mist het middel teite
lijke grondslag, in zover het stellingen 
bedoelt welke het arrest overneemt en 
op passende wijze beantwoordt ·en is 
het niet ontvankelijk in zover het een 
andere stelling bedoelt, Welke het arrest 
niet heett overgenomen (3). 

(DE\'OS, WEDUWE LAMON, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN ~'INANCIEN.) 

ARREST. 

HET I;IOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste, het tweede en het derde 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 25, paragraaf 1, 1o, en 27, pa
ragraaf 1, van de samengeschakelde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en 2 van de wet van 16 october 1945, door
dat het bestreden arrest als winst van 
een handelsbedrijf aangezien en dus aan 
de aanslag onderworpen heeft de winst 
uit de afstand van de aan vertoogster 
toebehorende bioscoop, dan wanneer de 
tegeldemaking samengevallen is met de 
staking van de exploitatie, en dan wan
neer de samenvallende verrichtingen van 
tegeldemaking of afstand geen karakter 
van bedrijfsactiviteit vertonen, dan wan
neer dienen te worden beschouwd als ont
staan uit de akte van afstand en bijgevolg 
als niet belastbaar, de uit het verkopen 
van de belegde activa (onroerende goede
ren, materieel, uitrusting, koopwaar) ge
sproten meerwaarden, en dan wanneer 
enkel als belasthaar behoeft te worden 
aangezien wat de aangegroeide opbrengst 
vertegenwoordigt van het werk van de 
overdrager in de loop van de exploitatie 
hetgeen slechts is gebleken naar aanlei
ding van de afstand, ten deze de clientele; 
en dan wanneer de meerwaarden en baten 
welke uit het kopen en te gelde maken 
van onroerende goederen voortspruiten 
niet als zodanig vallen onder toepassing 
van de extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele irikomsten winsten 
en baten, wanneer die verrichtingen geen 
winstgevende bezigheid uitmaken : --

Overwegende dat het arrest, in strijd 

1954, blz. 612; Bull. en PAsrc., 1954, I, 813) en 
24 ap:ril 1956 (A;·r. Ver-br-., 1956, biz. 703; Bull. 
en PASIC., 1956, I, 892). 

(3) Verbr., 17 februari 1956 (Arr. Yer·br., 
1956, blz. 494; Bull. en PAsrc., 1956, I, 631). 
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met de stelling van aanlegster, vaststelt 
dat geenszins aangetoond is dat de af
stand van de litigieuze bioscoop en de 
staking van de exploitatie gelijktijdig 
zouden plaats gehad hebbe:i:r; 

Dat het, vervolgens deze onderstelling 
beschouwend, beslist dat zelfs in dit ge
val, de vervreemding, bij de staking van 
de exploitatie, van de daarin belegde goe
deren het bestaan aan het licht kan bren
gen van accressen welke te voren behaald 
werden en welke derhalve belastbaar 
zijn; 

Dat het bij toepassing van het aldus 
geuite principe beslist dat de ter zake 
belaste meerwaarden << volgens de wette
lijke voorschriften )) zijn berekend; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat het 
bestreden arrest beslist heeft dat de aan
slagen in de bedrijfsbelasting gevestigd 
waren geworden aan de hand van een 
vermeerdering van belegde activa welke 
voortkwam van in de loop van de exploi
tatie behaalde meerwaarden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verre van de artikelen 25, paragraaf 1, 1 o, 
en 27, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten betreffende cle inkomstenbe
lastingen te miskennen, deze beiJalingen 
juist toegepast heeft; 

Overwegende anderzijds, dat het exce
dent van de verkoopwaarde dat krachtens 
artikel 5, paragraaf 4, van de wet van 
16 october 1945 belastbaar is, door de 
wetgever als een winst van de exiJloitatie 
aangezien wordt; 

Dat de middelen mitsdien niet kunnen 
worden aangenomen ; 

Over het vierde middel, afgeleicl uit de 
schending van artikel 4, paragraaf 1, van 
de wet van 16 october 1945, doordat het 
bestreden arrest de door de administratie 
in aanmerking genomen aanslag als geldig 
aangezien lweft, dan wanneer de admi
nistratie zonder acht te slaan op voormeld 
artikel, waarbij een yerschil belastbaar 
is gesteld, voor het vestigen van de aan
slag elke van de door verzoekster vol
voerde verrichting·en afzonderlijk geno
men heeft: 

Overwegende dat artikel 4, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945, hetwelk 
de onder de extrabelasting vallende ex
ceiJtionele winst bepaalt, vreemd is aan 
de vaststelling van het bedrag der baten 
die door artikel 2, IJaragraaf 2, van de
zelfde wet aangeduid zijn als « belastbare 
inkomsten ll, waaronder als bedrijfswinst 
begrepen is het excedent van de verkoop
waarde van de activa-elementen bedoeld 
in artikel 5, i)aragraaf 4; 

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

schending van artikel 27, i)aragraaf 2bis, 
van de samengeschakelde wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, doordat 
het bestreden arrest weigert rekeiiing te 
houden met de herwaardering, bepaal<! 
bij dit artikel ten aanzien van de op be
drijfsimliiobilH~n en uitrusting verwezen
lijkte meerwaarden : 

Overwegende, wat de extrabelasting 
aangaat, dat artikel 5, paragraaf 4, van 
de wet van 16 october 1945 een bijzondere 
wijze van raming van de belastbare meer
waarden beiJaalt wat betreft de onroe
rende goederen en onder meer, in geval 
van afstand of staking van het bedrijf, 
de in een bedrijf belegde lichamelijke en 
onlichamelijke bestanddelen, andere dan 
de grondstoffen, producten en goederen, 
welke gedurende het belastbaar tijdperk 
te gelde gemaakt zijn; 

Dat het in dit opzicht mitsdieh afwijkt 
van de beiJalingen van het in 'het middel 
ingeroepen artikel; 

Overwegende, wat de gewone belastin
gen aangaat, dat het middel niet verdui
delijkt waarin artikel 27, paragraaf 2bis, 
van de samengeschakelde wetten welke 
toeiJasselijk zijn OlJ de betwiste aanslag 
over het dienstjaar 1945, welke beiJaling 
slechts de herwaardering aannam van de 
v66r 1 juli i926 aangekochte of opgestelde 
goederen, ten deze toepasselijk zou zijn; 

Dat het middel mitsdien niet kan aan
genomen worden; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schemling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het arrest de stelling van 
aanlegster niet. beantwoord heeft welke 
deed gelden dat een onderscheid diende 
te worden gemaakt tussen de winsten 
welke voortkomen, enerzijds, van de over
dracht van de clH!ntele welke mochten 
belast worden en, anderzijds, van de te
geldemaking van het onroerend goed en 
het materieel, welke niet mochten belast 
worden omdat zij niet de opbrengst van 
een bedrijfsactiviteit waren : 

Overwegende dat uit de antwoorden op 
de vorige middelen blijkt dat het bestre
den arrest de stelling van aanlegster be
antwoord heeft zoals het die aanhaalt; 

Overwegende, voor het -overige, dat de 
uitgifte van de op de terechtzitting door 
aanlegster neergelegde conclusies Riet 
voorkomt in het aan het hof onderworpen 
dossier; 

Dat het hof derhalve in de onmogelijk
heid verkeert de gegrondheid van het 
middel na te gaan ; 

Dat het middel ten dele feitelijke grand
slag mist en ten dele niet ontvankelijk 
is; 

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

9 juli 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor-



963 --,--

zitter. - TTerslaggever, H. Valentin. -
GeUjlcluidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1;, H. Van 
Leynseele. 

2" KAMER. - 9 juli 1957 

1° VERBREKING. - 0PDRACHT VAN RET 
HOF, - DIRECTE BELASTINGEN, - BESTRE
DEN BESLISSING DIE HAAR DISPOSITIEF GRONDT 
OP EEN DOOR DE VOORZIENING GECRITISEERD 
M01'IEF. - VERMOGEN VAN RET HOF OM DIE 
REDEN DOOR EEN ANDEHE HECHTSGROND TE 
VEHVANGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDHIJFSBELASTING. - PEHSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. 
- BEPALING VAN DE BELASTBAHE WINST IN 
HOOFDE VAN DE VENNOOTSCHAP. - SOMMEN 
DIE AAN DE WER.KENDE VENNOTEN TOEGEKEND 
OF VEHLEEND WOHDEN. - SOMMEN DIE GEEN 
BEDRIJFSUITGA VEN UITMAKEN DOOR BELAS'l'
BARE WINSTEN IN HOOFDE VAN DE VENNOTEN. 
- SOMMEN DIE NIET TUSSENKOMEN IN DE 
BEREKENING VAN DE WINS TEN OF VEHLIEZEN 
VAN DE VENNOO'l'SCHAP. 

1° Wanneer de best1·eden besliss'ing haar 
dispositief steunt op een door de voor
ziening gecTitisem·de reden, mag het hof 
die 1·eden door een ande1·e rechtsgToncl 
vervangen (1). 

2° Uit de combinatie van de aTtilcelen 25, 
pamgTaaf 1, 1°, en 35, pai·agi·aaf 4, van 
de wetten betreffende de inlcomstenbe
lastingen, samengeschalceld bij beslttit 
van de Regent van 15 janttMi 1948 blijlct 
dat, om de winst ondei·hev'ill aan de be
drijfsbelasting in hoofde van een ven
nootschap met beperlcte aanspralcelijlc
heid te bepalen, geen 1·elcening d'ient te 
woTden gehottden met (le sommen ver
leend of toegelcend aan de werlcende 
vennoten, niet omdat ze een bedrijfs!tit
gave ttitmalcen doch omdat de wetgever 
ze aanziet als bedrijfswinsten wellce in 
hootde van de werlcende vennoten zelve 
dienen te worden belast,· (lie som,men 
lmnnen evenmin in aanme1·1c,ing gena
men wo1·den om de verliezen van de ren
nootschap te bepalen (2). 

(1) Verbr., 14 maart 1957 (An·. Verbr., 1957, 
blz. 579; Bull. en PASIC., 1957, I, 84.7) en vol
gend arrest (motieven) . 

(2) Betreffende het , begrip van werkend 
vennoot van een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, raadpl. verbr., 11 juni 1957 
(A,.,·. T'ei'bi'., 1957, blz. 851; Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1219) . 

Nopens het punt dat de sommen toegekend 
aan een werkend vennoot in een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, welke een 
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(P. V. B. A. « ETABLISSEMENTS JOSEPH DEBURY >> 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.J 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 mei 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van de artikel~n 97 van de 
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1o, 26, 27, pa
ragraaf 2, en 35 van de wett€n betreffende 
de inkomstenbelastingen, samengescha
keld bij de besluiten van de Regent van 
15 en 16 januari 1948, 1 ~n 129 van de 
wetten op de handelsvennootschappen sa
mengeschakeld bij het koninklijk be~luit 
van 30 november 1935 (titel II van boek I 
van het Wetboek van koopbandel), door
dat, eerste onderdeel, het bestreden ar
rest geen of een tegenstrijdig en dubbel
zi'nnig antwoord, wat gelijk:staat met het 
ontbreken ervan, verstrekt op de argu
mentatie van aanlegster Welke hierop is 
gesteund dat, al is het juist dat arti
kel 25, paragraaf 1, 1°, va:n de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen de somm~ belastbaar 
stelt welke de werkende vennoten in de 
personenvennootschappen voor hun per
soonlijke arbeid ontvangen bebben, en dat 
artikel 27, paragraaf 2, van dezelfde wet
ten zijnerzijds de bezoldigingen, welke de 
exploitant van een nijve:rheids- land
bouw- of handelsbedrijf zich vo~r zijn 
persoonlijke arbeid toekent, aanziet als 
een winst ten opzichte van de toepassing 
van de bedrijfsbelasting, e:r uit die bepa
lingen niet blijkt dat de wetgever voor 
een personenvennootschap die aan haar 
beheerders bezoldigingen nitbetaalt be
doeld heeft af te wijken van artikel 26 
van voormelde wetten, hetwelk in para
graaf 1 bepaalt dat de in artikel 25 ver
melde inkomsten belastbaar zijn naar hun 
zuiver bedrag, hetzij op gl'ond van hun 
bruto-bedrag verminderd met de bedrijfs
uitgaven aileen, welke gedurende de be
lastbare tijd werden gedaan om die in
komsten te verkrijgen of te behouden, of 
op die argumentatie antwoordt door de 
enkele beschouwing dat :tnen derhalve 
niet kan zeggen dat de litigieuze bezol
digingen - waarvan het beloop voor elke 

rechtspersoonlijkheid bezit verscheiden van 
deze der vennoten, onderhevig zijn aan de be
drijfsbelasting, als winsten voortkomende van 
de persoonlijk arbeid van de betrokkene, zelfs 
wanneer de vennootschap haar dienstjaar met 
een verlies heeft afgesloten, indien dat verlies 
onder de vennoten niet verdeeld, maar op 
nieuwe rekening gebracht is geweest, raadpl. 
verbr., 18 december 1939 (An. Ve1·br., 1939, 
biz. 232; Bull. en PAsrc., 19~9, I, 521). , 



verkrijger bij benadering overeenstemt 
met het aantal aandelen dat hij in het 
maatschappelijk kapitaal bezit - kunnen 
worden beschouwd « als door een derde 
betaalde wedden )) in de zin bepaald bij 
artikel 26, paragraaf 2, go, welke over
weging niet toelaat in te .zien of het be
streden arrest de argmnentatie van aan
legster verwerpt omclat uit de artike
len 25 en 27 zou blijken dat de wedden 
van een beheerder van personenvennoot
schappen nooit vallen aan te zien als een 
bij toepassing van artikel 26 aftrekbare 
bedrijfslast, dan wel omdat het beloop 
van de bezoldigingen voor elke verkrijger 
bij benadering zou overeenstemmen met 
het aantal aandelen dat hij in het maat
schappelijk kapitaal bezit, welke stelling 
trouwens tegengesproken wordt door het 
arrest zelf hetwelk vaststelt dat, afgezien 
van de door de vennootschap ten behoeve 
van de heer Debury betaalde belastingen, 
alle andere vergeldingen van de beheer
ders ge'lijk zijn, en waarvan bovendien 
het ter zake dienend karakter niet in te 
zien is, daar het arrest op dit punt vol
strekt niets zegt; tweede onderdeel, in de 
onderstelling dat het bestreden arrest een 
passend, zij het dan ook impliciet, ant
woord verstrekt heeft op de conclusies 
van aanlegster, het evenwel niet, zonder 
de in het middel aangeduide wetshepalin
gen te schenden, in principe heeft kunnen 
vooropstellen dat uit de artikelen 25 en 
27 van de samengeschakelde wetten nood
zakelijkerwijze blijkt dat de sommen, he
taald aan heheerders van personenven
nootschappen en geboekt in de algemene 
onkosten, nooit kunnen beschouwd wor
den als << door een derde betaalde wed
den ll, in de zin bepaald hij artikel 26, 
paragraaf 2. go, van gezegde wetten, of 
dat zulks het geval zou dienen te zijn 
wanneer het hedrag der bezoldigingen hij 
benadering overeenstemt met het aandeel 
van de verkrijgers in het kapitaal, dan 
wanneer : 1° de artikelen 25 en 27 van de 
samengeschakelde wetten enkel betrek
king hebben op het op de beheerders toe
passelijke regime - omtrent hetwelk geen 
betwisting is gerezen - doch vreemd zijn 
aan het op de vennootschap toepasselijke 
regime, en onder meer op het punt te 
weten of vaste bezoldigingen welke aan 
beheerders betaald zijn en in de algemene 
onkosten geboekt worden in uitvoering 
van de statutaire bepalingen, als een in 
hoofcle van de vennootschap aftrekhare 
heclrijfslast vallen te heschouwen; 2° ar
tikel 26, paragraaf 1, van de sumenge
schakelcle wetten als algemeen principe 
vooropstelt clat d~ bedrijfsinkomsten, en 
onder meer de inkomsten van landhouw-, 
hijverheids- of handelshedrijven, belast
baar zijn naar hun zuiver bedrag, dit is 
op grond van hun bruto-bedrag vermin
derd met de bedrijfsuitgaven alleen welke 

gedurende de belastbare tijd werden ge; 
daan om die inkomsten te verkrijgen of 
te behouden, en generlei beperking maakt 
ten aanzien van de aan de beheerders 
van personenvennootschappen uitbetaalde 
en in de algemene onkosten geboekte wed
den; go artikel 26, paragraaf 2, niet limi
tatief is, zoals nit het woord « inzonder
heid JJ blijkt, en de daarin aangeduide aan 
de werklieden en bedienden betaalde wed
den dus enkel bij wijze van voorbeeld 
zijn aangeduid; 4° de beheerders van,per
sonenvennootschappen, wat hun hezolcli
gingen hetreft, ten opzichte van de ven
nootschap derden zijn; artikel 129 van de 
samengeschakelde wetten op de handels
vennootschappen uitdrukkelijk de moge
lijkheid voorziet de beheerders zelfs in 
geval van verliezen te hezoldigen; arti
kel 20 van de statuten van aanlegster ~ 
waarvan de bewoordingen in het hestre
den arrest aangehaald zijn - uitdrukke
lijk luidt dat de litigieuze bezoldigingen 
als « algemene onkosten )J vallen aan te 
zien, en deze statutaire bepaling voor de 
partijen en mitsdien voor de :fiscus als 
wet geldt (artikel 1 van de samengescha
kelde wetten op de handelsvennootschap
pen) ; 5° geen wetsbepaling - hetzij in 
gemeen of in belastingrecht - van deze 
regel afwijkt, zonder dat belweft te wor
den onderscheiden, naargelang het beloop 
van de bezoldiging al dan niet overeen
stemt met het aantal aandelen dat de 
beheerder in het kapitaal bezit, ingeval 
er niet aangetoond is dat die bezoldigin
gen niet oprecht zouden wezen en niet als 
tegenprestatie de bedrijvigheid zouden 
hehben welke de beheerder ten. hehoeve 
van de vennootschap verstrekt heeft, wat 
noch de administratie, noch het bestreden 
arrest staande houden : 

Overwegende dat uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de perso
nenvennootschap met beperkte aansprake
lijkheid hier aanlegster, beheerd is door 
drie vennoten die al de maatschappelijke 
aandelen hezitten; dat aanlegster voor 
het dienstjaar 1951 van het resultaat van 
het boekjaar 1950, als hedrijfsverlies over 
het vorig hoekjaar, een som afgetrokken 
heeft welke de bezoldiging omvat die in 
1949 toegekend is aan haar drie beheer
ders, werken<le vennoten, en welke zij 
aanziet als een aftrekbare bedrijfsuit
gave; 

Dat het bestreden arrest het beroep, 
door aanlegster ingesteld tegen de beslis
sing van de directeur der directe belas
tingen waarbij de eis van aanlegster ver
worpen is, niet gegrond verklaard heeft ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het hestreden arrest 

ten antwoord op de in het middel aange
llaillde conclusies van aanlegster erop 
wijst « dat de bezoldigingen welke een ex:-



-965-

ploitant zich toekent. voor zrJn persoon
lijke arbeid door artikel 27, paragraaf 2, 
1°, van de samengeschakelde wetten, ten 
aanzien van de toepassing van de be~ 
drijfsbelasting als winsten worden aange
zien; dat deze tekst enkel een verduide
lijking geeft van het voorgeschrevene 
door artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de
.zelfde wetten, waardoor de wetgever aile 
uit de persoonlijke arbeid van de venno
ten gesproten voordelen aan de bedrijfs
belasting heeft willen onderwerpen, wat 
hij duidelijk tot uiting gebracht heeft 
door te zeggen dat de bedrijfsbelasting 
treft... de winsten van om 't even welke 
nijver'heids-, handels- of landbouwbedrij
ven, met inbegrip van de winsten wegens 
de persoonlijke arbeid der deelgenoten in 
de burgerlijke of handelsvennootschappen 
welke een rechtspersoonlijkheid bezitten, 
onderscheiden van die der deelgenoten ''; 

personenvennootscbap met beperkte aan
sprakelijkbeid geen rekening gebouden 
wordt met de aan de werkende vennoten 
uitgekeerde of toegekende sommen, niet 
omdat die sommen een bedrijfsuitgave 
uitmaken, docb omdat de wetgever ze be
scbouwt als bedrijfswinsten die in de per
soon van de werkende vennoten zelf die
nen belast te worden; 

Overwegende dat bet arrest hieruit af
leidt (( dat men derbalve niet mag zeggen 
dat de litigieuze bezoldigingen ... kunnen 
worden beschouwd als wedden, door een 
derde betaald, in de zin bepaald bij ar
tikel 26, paragraaf 2, 3°, van de samen
geschakelde wetten ''; 

Overwegende dat deze redenen een pas
send antwoord opleveren op de conclusies 
van aanlegster; dat, daar de beschouwing 
betreffende de overeenstemm,ing tussen de 
belangrijkheid der aan- de vennoten-be
heerders betaalde bezoldigingen en het 
aantal maatschappelijke aandelen dat 
ieder van hen bec6at ten overvloede gege
ven is, bet arrest in zijn wettelijkheid 
niet kan aangetast worden door de grief 
van dubbelzinnigheid welke aanlegster op
werpt; 

Dat bet eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, naar luid van arti

kel 25, paragraaf 1, 1°, van de samenge- , 
schakelde wetten betreffende de inkom- ' 
stenbelastingen, onder de aan de bedrijfs
belasting onderhevige inkomsten begrepen 
zijn, onder meer de winsten wegens de 
persoonlijke arbeid der deelgenoten in de 
burgerlijke of bandelsvennootscbappen 
welke een recbtspersoonlijkbeid bezitten, 
onderscbeiden van die der deelgenoten; 
dat deze bepaling, welke enkel de inkom
sten vermeldt die op grond van bun aard 
in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn, 
zonder acht te slaan oiJ de persoon die 
de belasting verscbuldigd is of op het be
lastbaar bedrag, een beginsel van alge
mene draagwijdte stelt; 

Overwegende dat uit bet in verband 
brengen met elkaar van de artikelen 25, 
paragraaf 1, 1 o, en 35, paragraaf 4, van 
de samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen blijkt dat, ter 
bepaling van de belastbare winst van een 

Dat die sommen, aangezien zij niet be
trokken zijn in de berekening van de 
winst der vennootschap, evenmin ter be
paling van haar verliezen in aanmerking 
mogen worden genomen ; 

Dat bieruit volgt dat bet dispositief van 
bet bestreden arrest wettelijke gerecbt
vaardigd is; . 

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

9 juli 1957. - 26 kamer. - VoorzUter, 
H. Gil·oul, raadsbeer waarnemend voor
zitter. ~ Verslaggever, H. Anciaux Henry 
de Faveaux. - Gelijlcluirlende conclusie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal.- Plei
ters, Hli. de Longueville (van de Balie 
bij bet Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

26 KAMER. - 9 juli 1957 

1° INKOMSTEJNBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - 1\tiOBILlENBELASTING. 
- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - BETALING 
VAN EEN BRU'l'O DIVIDEND. - lVIOBILlENBELAS
TING DOOR DE VENNOOTSOHAP VERSOHULDIGD, 
BIJ 'l'OEPASSING VAN ARTIKEL 52 DEB SAME~
GESOHAKELDE WETTEN, LAGER DAN DEZE AFGE
HOUDEN AAN DE BRON. - REKENING (( WINST 
EN VERLIES)) VAN HEr VOLGEND BOEKJAAR MET 
DAT EXCEDENT GEOREDITEERD. - EXOEDENT 
HETWELK EEN WINST VAN DAT LAATSTE BOEK
JAAR UITMAAKT, ONDERHEVIG AAN DE BE
DRIJFSBELASTING OF AAN DE MOBILIENBELAS
TING, VOLGENS DE BESTEMMING ERVAN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK DER REEDS BELASTE ELEMENTEN TEN 
EINDE DE DUBBELE ZETTING TE VERMIJDEN. -
VoORWAARDEN. - TAXATIE VAN DIE ELEMEN
TEN 'J'IJDENS HETZELFDE BOEKJAAR. 

1 o W anneer een naamloze vennootschap 
rle betaling van een bntto rl·ividenrl heett 
beslist en, bij toepassing van arti
lcel 52 der samengeschalcelrle wetten be
treffenrle rle inlcornstenbelastingen, en 
wegens rle reerls belaste inlcomsten in 
rlat rlivirlenrl beg1·epen, het bedmg van 
de doo1· de vennootschap verschulrligrle 
mobilienbelasting lager is dan rlit rlat 
ze aan de bron heett afgehmtden, maalct 
het excedent, waarmede rle relcening 
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« Winst en verlies ll van het volgend 
boekjaar gecrediteerd werd, een wins.t 
uit van dat boelcjaar, onderhevig hetzi) 
aan de mobilienbelasting indien het aan 
de aandelen of delen wordt ~titgekeerd, 
hetzij aan de bedrijfsbelasting indien 
het in de reserves van de vennootschap 
wordt gesteld. (1) (2). 

2o Het artilcel 52, pa1·agraat 1, alinea 1, 
der samengeschalcelde wetten betrejfen
de de inkomstenbelastingen, ten einde 
de dubbele zetting van een zelfde inko
men in hoofde van een zeltde belasting
plichtige te vermijden, voorziet slechts 
de attrek van de reeds in de loop van 
hetzelfde boekjaar belaste bestanddelen 
in gevaZ die bestanddelen tentggevonden 
worden onder de belastba1·e inkomsten 
van hetzelfde boelcjaar (3). 

(N. V. BANQUE D'ANVERS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest, op 
14 juni 1955 gewezen door het Hof van 
ver breking; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
20 maart 1956 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 111 en 115 
van de Grondwet, 2 en 3 van de wet van 
15 mei 1846 op de comptabiliteit van de 
Staat, 25, paragraaf 1, 1°, 26, 27, 35 en 52 
van de wetten op de inkomstenbelastin
gen, samengeschakeld bij besluit van 
3 juni 1941 en 2 van het besluit van16 juni 
1941 betreffende de na tionale crisis belas
ting, doordat het bestreden arrest, zich 
trouwens ten aanzien van de belasting
dienstj aren vergissend, beslist heeft da t 
een dividendenexcedent van 2.314.200 fr., 
ontstaan uit de toepassing van artikel 52 
en voortkomende van het boekjaar 1939 
van aanlegster, welk excedent voor het 
dienstjaar 1941 opnieuw aangeslagen is, 
geen tweemaal aangeslagen was en zulks 
met rechtvaardiging van deze verklaring 
door redenen welke tegenstrijdig zijn en 
welke de regelen miskennen van het ver
schuldigd zijn van de mobilienbelasting 
en van de bedrijfsbelasting en de regelen 
van de eenjarigheid der belasting, dan 
wanneer de door aanlegster in 1939 ge-

(1) Raadpl. verbr., 8 en 15 juni 1936 (B~tll. 
en PAsrc., 1936, I, 283 en 291). 

(2) Nopens het punt dat de aftrekken voor
zien bij artikel 52 der samengeschakelde wet
ten niet ten behoeve van de deelgenoten, maar 
wel van de vennootschap geschieden die de 
mobilienbelasting op de betaalde inkomsten 

maakte gezamenlijke winsten, met inbe
grip van het dividendenoverschot, geheel 
waren belast geworden in de loop van de 
jaren 1939 (inkomsten uit de immobilien 
en de portefeuille) en 1940 (dividenden) 
en zich op 31 december 1939 in het patri
monium van aanlegster bevonden, wat uit
sluit dat het deel kon uitmaken van de 
belastbare materie van het dienstjaar 
1941: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zoncler in clit opzicht gecritiseercl te zijn, 
vaststelt dat de algemene vergadering der 
aanleggende vennootschap op 26 februari 
1940 de op 31 december 1939 afgesloten 
balans en de betaalbaarstelling van een 
bruto-clividend van 10.000.000 frank aan 
de aandeelhouders goedgekeurd heeft, dat 
aanlegster op dit dividend de mobilienbe
lasting afgehouden heeft en de afgehou
den som gebracht heeft op het krediet van 
de rekening « mo bilienbelasting ll, da t, na 
vastgesteld te hebben dat zij een som af
gehouden had welke' het bedrag van de 
mobilienbelasting met 2.314.200 frank te 
boven ging, zij de rekening « mobilienbe
lasting ll met dat bedrag gedebiteerd heeft 
en de rekening « winst en verlies ll over 
het boekjaar 1940 op 31 december 1940 
ermede gecrediteerd heeft; 

Dat het vervolgens te recht erop wijst 
« dat deze aftrekking verricht is, niet ten 
voordele van de aandeelhouders, doch van 
de vennootschap zelve, in welker patrimo
nium de kwestieuze som terug gev<inden 
worGlt zonder een overeenstemmencle 
schuld jegens de aandeelhouders ll; 

Dat het arrest besluit dat aanlegster 
<< op dit bedrag, dat .zij in haar patrimo
nium als gereserveerde winst behoudt, de 
be<lrijfsbelasting client te kwijten over het 
dienstjaar 1940, waaraan de winst ver
bonden is volgens de op 31. december 1940 
afgesloten balans ll ; 

Dat het arrest, waar het aanduidt 
« l'exercice 1940 ll, noodzakelijk het boek
jaar 1940 bedoeld heeft, zoals blijkt uit 
het tekstverband waarin verduidelijkt is 
dat het een winst betreft van de op 31 de
cember 1940 afgesloten balans, die belast
baar is in het dienstjaar 1941; 

Dat het arrest mitsdien de tegenstrij
cligheid of de dubbelzinnigheid, in het 
middel aangevoerd, niet inhoudt; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond door de bovenaangehaalde beschou
w1ngen vastgesteld heeft, enerzijds, dat 
de som van 10.000.000 frank die van de 

verschuldigd is, raadpl. verbr., 14 juni 1955 
(Arr. T' e•·b•·., 1955, blz. 846; Bull. en PAsrc., 
1955, I, 1122) . 

(3) Verbr., 15 juni 1936 (Bull. en PABIC., 
1936, I, 291). en 9 maart 1948 (A•·r. T'erbr., 
1948, blz. 142). 
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winsten van het boekjaar 1939 deel uit
maakt, in de mobilienbelasting -over het 
dienstjaar 1940 aangeslagen- is en, ander
zijds, dat een saldo van deze som, dit is 
het excedent van 2.314.200 frank dat be
stemd was voor de betaling van voormelde 
motiilienbelasting waarvan gebleken is dat 
zij niet verschuldigd was, in de loop van 
het boekjaar 1940 op het krediet van de 
vennootschap is gebracht om opgenomen 
te worden in de reserves van dat jaar 
welke belastbaar waren in het dienstjaar 
Hi41; 

Overwegende dat, wanneer een naam
loze vennootschap de uitkering van een 
bruto-dividend beslist doch, in stede van 
juist het bedrag van de uit dien hoofde 
te betalen mobilienbelasting af te houden, 
zij een hogere som dan dat bedrag af
houdt, en zulks wijl geen acht is geslagen 
op de toepassing van artikel 52 van de 
samengeschakelde wetten betreffende de 
reeds aangeslagen inkomsten welke in de 
uit te keren som begrepen zijn, het exce
dent dat de aandeelhouders niet getrok
ken hebben belastbaar wordt in de be
drijfsbelasting in hoofde van de vennoot
schap voor het volgend dienstjaar, indien 
dat excedent in de reserve van dat dienst
jaar gesteld is; 

Dat bewust excedent eerst in de kas 
van de vemiootschap gebleven is als som 
welke .zou dienen voor het betalen van de 
mobilienbelasting op het dividend van het 
vorig dienstjaar; dat, vermits de schuld 
aan mobilienbelasting in de mate van dat 
excedent haar voorwerp verloren heeft, 
dit excedent, dat een element van het 
zuiver actief is waarmede geen enkeie 
schuld jegens wie ook nog overeenstemt 
en dat overgebracht is op de rekening 
« winst en verlies >> van het volgend boek
jaar, een winst van dit boekjaar uitmaakt 
die belastbaar is naargelang van de be
stemming welke eraan zal worden gege
ven : hetzij in de mobilienbelasting indien 
er beslist wordt het aan de aandelen of 
delen nit te keren, hetzij in de bedrijfs
belasting indien, zoals ten deze, het in de 
reserves van de vennootschap gesteld 
wordt; 

· Overwegende dat ten deze, aangezien de 
som van 2.314.200 frank, in de loop vnn 
het jaar 1940 op het krediet van de rekt
ning « winst en verlies >> van het boekjaar 
1940 gebracht is, .bewuste som een in de 
boekhoudi:ng vastgestelde winst is van clit 
boekjaar die derhalve belastbaar is over 
het dienstjaar 1941 krachtens de artike
len 27, paragraaf 1, en 32, paragraaf 1, 
van de samengeschakelde wetten; 

Overwegende dat artikel 52, para
graaf 1, lid 1, van dezelfde wetten ten 
einde dubbele aanslag van een zelfde in
komen in hoofde van een zelfde belasting
schuldige te vermijden, de aftrekking van 
de reeds aangeslagen elementen enkel 

voorziet ingeval die zelfde elementen 
voorkomen onder de belastbare inkomsten 
van eenzelfde dienstjaar, wat hier niet 
het geval is; 

Overwegende dat, al heeft de som van 
2.314.200 frank deel uitgemaakt van de 
10.000.000 frank uitgekeerde winsten van 
het boekjaar 1939 en al is zij als zodanig 
getroffen door de mobilienbelasting over 
het dienstjaar 1940, geen enkele wetsbe
paling evenwel het aftrekken ervan toe
staat van de over het dienstjaar 1941 in 
de bedrijfsbelasting belastbare winsten; 

Dat uit de vorenstaande beschouwingen 
volgt dat de hierboven gereleveerde vast
stellingen van het arrest volstaan om de 
wettelijkheid van het aangevallen dispo
sitief naar recht te verantwoorden en dat 
het derhalve van belang ontbloot is de 
grieven van het middel te onderzoeken 
welke gericht zijn tegen overtollige rede
nen van de bestreden beslissing ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de aanleggende ven
nootschap tot de kosten. 

9 juli 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, 
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Moriame. -
Gelijlclttidende concl·usie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. de 
Mey (van de Balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

le KAMER. -II juli 1957 

1° OORDOG.- BESLUITWET VAN 10 JANUARI 
1941. - DADEN VAN BESCHIKKING OF PAND
GEVING VAN GOEDEREN DIE HET VOORWERP 
HEBBEN GEMAAKT VAN EEN MAATREGEL VAN 
ONTHEFFING VAN HET BEZIT VANWEGE DE 
VIJAND. - NIETIGHEID ONDERHEVIG AAN DE 
VOORWAARDE DA'l' DIE AKTEN HET GEVOLG ZIJN 
VAN ZULKE MAATREGEL. 

2o 00RL0G. - BESLUIT. VAN 2 SEPTEMBER 
1940 VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET 
J\IIINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
MIDDENSTAND HOUDENDE HET ORGANIEK STA
TUD'r VAN DE WARENCENTRALEN VAN GOEDEREN. 
- RETROACTIEVE NIE'l'IGVERKLARING VAN AR
TIKEL 1 DER BESLUITWET VAN 5 MEl 1944. 
- NIETIGVERKLARING DIE AAN DAT BESLUIT 
HET KARAKTER VAN EEN DOOR DE VIJAND GE
NOMEN MAATREGEL ,NIET GEEFT. 

3° OVEREENKOMST. - TOESTEMMING, -
TOESTEMMING, ZIJ HET ONGAARNE, GEGEVEN, 
GELET OP DE ECONOMISCHE OMS'l'ANDIGHEDEN. 
- AFWEZIGHEID VAN ELKE PERSOONLIJKE 
MANCEUVRE VAN DE MEDECONTRACTANT OF VAN 
DERDEN WELKE DE INVLOED VAN DIE OMSTAN-
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DIGHEDEN ZOU HEBBEN VERZWAARD. - GEEN 
NIETIGHEID OM REDEN VAN AFWEZIGHEID OF 
GEBREK AAN 'IOESTEMMING. 

1" De nietigheid van de daden van be
schilclcing of van 11andgeving van roe
rende of onroerende goederen wellce 
vanwege de vijand, sedert 10 mei 1940, 
het voorwerp hebben gemaakt van op
,eising, beslag, gedwongen verlcoop of 
van ellc andere maatregel die de private 
elgendom aantast, mag slechts uitge
sproken worden indien vastgesteld wordt 
dat die daden het gevolg zijn geweest 
van een door de vijand genomen maat
regel ho7tdende onthejfing 7tit het be
zit (1). (Besluitwet van 10 januari 1941, 
art. 2.) 

·2o De retroactieve nietigverlcla1'"ing, bij 
artilcel 1 van cle besl7titwet van .5 mei 
1944, van het beslttit van cle secretaris
gene·raal van het M·iniste·rie van econo
mische zalcen en micldenstand van 2 sep
tember 1940 ho·uclende het organielc sta
tttttt van de wa1·encentralen voor goede
ren, verleent aan clit laatste beslttit het 
Tcaralcter niet van een door cle vijand 
genomen maatregel. 

3° Is niet nietig, uit hoofde van afwezig
heid of gebrelc van toestemmin.q, de 
ove1·eenlcom8t tot dewelke een partij, z·ij 
het ongaarne, haar toestemming heeft 
gegeven, wegens cle economische o·m
standigheden, zonder rlat de invloed van 
clie omstandigheden cloor een persoon
lijlce manrmw1·e van de anclere partij of 
van een derde verzwaard is geweest (2). 
(Burg. Wetb., art. 1109, 1111 en 1112.) 

(N. V. LE CAOUTCHOUC DEFAUW FRERES, T. 
N. V. MANUFACTURE GENERALE DE CAOUTCHOUC 
JENATZY-LELEUX.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1955 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat nit de vermelclingen 
van het arrest blijkt dat op 3 mei 1941 
aan verweerster door het hoofd van de 
afdeling Rubber en Asbest van de Waren
centrale voor scheikundige produkten een 
toelating afgelevercl werd, mede onderte
kend door de afgevaardigde van het Duits 
militair bestuur, om bij aanlegster twee 
ton ruwe rubber te kopen; dat · aanlegster, 
aan wie deze toelating overgemaakt 

(1) Verbr., 25 september 1!}52 (Arr. T'e•·br., 
1953, blz. 14). Vergel., wat de toepassing be
treft van de wet van 12 april 1947 die een 
wettelijk vermoeden ten behoeve van zekere 
personen slachtoffers van zedelijke dwang in-

werd; verklaarde te verkiezen de goede
ren te lenen aan verweerster welke ant
woordde op dit voorstel niet te kunnen 
ingaan, de bestelling bevestigde en ver
klaarde de door aanlegster voorgestelde 
prijs te aanvaarden; dat de koopovereen
komst tot stand kwam en de prijs betaald 
werd op 16 mei 1941; 

Overwegende dat de door aanlegster in
gestelde vordering strekt tot de terugvor
dering van de aan verweerster overgelaten 
goederen en, bij_ gebreke aan -teruggave 
van die goederen, tot betaling van de 
waarde ervan, alsmede tot toekenning 
van schadevergoeding; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 2 en 3 van de 
besluitwet van 10 januari 1941 inzake de 
door de vijand genomen maatregelen hou
dende ontheffing uit het bezit, 1 van de 
besluitwet van 1 mei 1944 tot uitlegging 
van artikel 5 van de wet van 10 mei 1940 
betreffende de overdracht van bevoegd
heid in tijd van o01·log, 1, inzonderheid 1, 
A, 12, en 0, van de besluitwet van 5 mei 
1944 betreffende de besluiten genomen en 
de andere bestuursdaden verricht, tijdens 
de vijandelijke bezetting, door de secre
tarissen-generaal en door hen die deze 
bevoegdheden hebben uitgeoefend, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest de besluitwet van 10 januari 1941 in
zake de door de vijand genomen maatre
gelen houdende ontheffing nit het bezit 
niet toepasselijk verklaart op de litigieuze 
overdracht van goederen, hoewel deze de 
uitvoering was van een toelating tot ko
pen, ten behoeve van verweerster afgele
verd door het hoofd van de afdeling 
Rubber en Asbest van de Warencentrale 
voor scheikundige produkten, onder be
scherming van de afgevaardigde van het 
Duits militair bestuur, dit onder het voor
wendsel dat, gezien de vigerende regle
mentering welke genomen werd onder de 
druk der omstandigheden en ten einde het 
algemeen belang te vrijwaren, de gelaakte 
daad niet voorkomt als een door de be
zetter opgelegde beroving, doch als een 
overdracht van goederen, tot stand geko
men onder een regime van geleide econo
mie, en dat bovendien die daad niet be
slist werd bij toepassing van de verorde
ning van de bezetter van 20 mei 1940, 
krachtens welke de overgedragen goede
ren door opeising of beslag getroffen wer
den, alclus miskennend, enerzijds, de vol
strekte nietigheid van gans de reglemen
tering van de goederencentrales onder de 

stelt, verbr., 20 mei 1955 (An·. Verb1·., 1955, 
blz. 783; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1028). 

(2) Raadpl. verbr. Fr., 27 juli 1931 (Dall. 
l!ebd., 1!}31, blz. 522) en 26 juli 1949 (Gaz. pal., 
194!}, II, 363) ; DE PAGE, bd. I, nrs 60 en 62; 
PLANIOL en RrPERT, bd. VI, nr 195. 1 
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vijandelijke bezetting en, anderzijds dat 
de nietigheid, bepaald bij artikel 2 van 
de besluitwet van 10 januari 1941, niet 
enkel de door de bezetter of op zijn bevel 
gedane vervreemdingen treft, doch insge
lijks die welke het gevolg zijn van een 
door de vijand genomen maatregel hou
dende ontheffing uit het bezit, en doordat 
de aangevallen beslissing mitsdien rust op 
niet passende redenen welke ze niet wet
telijk rechtvaardigen : 

Overwegende dat aanlegster v66r de 
rechter over de grond betoogd heeft dat 
de litigieuze overdracht in werkelijkheid 
een maatregel van beroving uitmaakt 
welke met behulp van de vijand volvoerd 
werd en als zodanig onder toepassing valt 
van artikel 2 van de besluitwet van 10 ja
n uari 11}41; 

Overwegende dat deze wetsbepaling met 
nietigheid treft alle daden houdende be
schikking of pandgeving van roerende of 
onroerende goederen welke sinds 10 mei 
11}40 vanwege de vijand het voorwerp zijn 
geweest van verbeurdverklaring, beslag
legging, gedwongen verkoop of van gelij~ 
welke andere maatregelen welke het pn
vaat eigendom aantasten; 

Overwegende dat de aldus bepaalde nie
tigheid 'enkel kan worden uitgesproken 
voor zoveel er vastgesteld is dat de liti
gieuze overdracht het gevolg geweest is 
van een door de vijand genomen maat
regel houdende ontlleffing uit het bezit; 

Overwegende dat, hoewel het herinnert 
aan het bestaan van een door de bezetter 
op 20 mei 1940 gelaste beslaglegging op 
grondstoffen het bestreden arrest erop 
wijst dat h~t volstaat dat het niet bij 
toepassing van deze verordening is dat de 
gecritiseerde beslissing geilomen werd en 
dat de gelaakte daad niet voorkomt als 
een door de bezetter opgelegde beroving, 
doch als een overdracht van goederen, 
totstandgekomen onder een regime van 
geleide economie dat ingevoerd is bij het 
besluit van de secretaris-generaal van het 
Ministerie van economische zaken en van 
de middenstand van 2 september 1940 ; 

Overwegende dat dit besluit geen ka
rakter van een door de vijand genomen 
maatregel verkreeg ter oorzake van de 
retroactieve vernietiging ervan bij de be
sluitwet van 5 mei 1944; 

Overwegende derhalve dat het bestred~.m 
arrest door de bovenaangehaalde beschou
wingen in feite, en derhalve soevere~n, 
vaststelt dat de litigieuze overdracht met 
het gevolg is van een door de vijand g<;
nomen maatregel houdende ontheffing mt 
het bezit en op de stelling van aanlegster 
een pass end an twoord verstrekt; 

Dat het middel dus niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit ,de 
schending van de artikelen 1 van de be-

sluitwet van 1 mei 1944 tot uitlegging van 
artikel 5 van de wet van 10 mei 1940 be
treffende de overdracht van bevoegdheid 
in tijd van o01·log, 1, inzonderheid 1, A, 
12, en 0, 4 en 5 van de besluitwet vari. 
5 mei 1944 betreffende de besluiten gena
men en de andere bestuursdaden verricht, 
tijdens de vijandelijke bezetting, door de 
secretarissen-generaal en door hen die 
dezer bevoegdheden hebben uitgeoefend, 
1 van het besluit van de Regent van 4 oc
tober 1944 houdende invoering als over
gangsmaatregel van so=ige reglemente
ringen op economisch gebied, 1101, 1107, 
1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1134, 1135, 
1234, 1582, 1583 en 1658 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden arrest, hoewel vastgesteld 
hebbend dat aanlegster niet wenste te 
verkopen en dat zij de litigieuze verkoop 
toegestaan had uit kracht en onder de 
beheersing van de nietige reglementering 
van de warencentrales onder de vijande
lijke bezetting, desniettemin, in tegen
spraak met zijn vaststellingen, aangeno
men heeft dat de verkoop geldig en niet 
aangetast was met een gebrek aan toe
stemming en in dier voege beslist heeft 
om redenen waardoor de volstrekte nietig
heid van de bovenvermelde reglemente
ring miskend werd en welke de beslissing 
niet konden rechtvaardigen, te weten : 
dat de aan de warencentrales opgedragen 
rol ten dele verantwoord is geworden door 
de buitengewone oorlogsoll1Standigheden, 
dat er behoort te worden onderscheiden 
tussen, enerzijds, de· nietigheid van de 
tijdens de vijandelijke bezetting inge
voerde reglementering, waaraan alle sec
toren van het economisch leven onderwor
pen werden, en, anderzijds, de noodzaak 
geen afbreuk te doen aan de verkregen 
gevolgen welke voortvloeien uit een nor
male toepassing van die uitzonderingswet
geving, dat het besluit van de Regent van 
4 octobei· 1944 op economisch gebied de 
reglementering voorlopig opnieuw van 
kracht heeft gemaakt welke ingevoerd 
werd door de personen die in de waren
centrales of de daarvan afhangende orga
nismen een functie uitgeoefend hadden, 
en, tenslotte, dat over de prijs van de 
gecritiseerde overdracht door aanlegst~r 
vrijelijk is onderhandeld : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
ts, enerzijds, vast te stellen . dat, na het 
voornemen geuit te hebben niet te verlw
pen doch aangeboden te hebben de liti
gieuze goederen aan verweerster te lenen, 
aanlegster tenslotte erin toegestemd heeft 
ze af te staan voor de prijs welke zij 
zelf bepaald had, en, anderzijds, te be
slissen da t deze toe stemming, voorzeker 
node gegeven onder het regime van de 
toentertijd . toepasselijke uitzonderingsre
glementen, evenwel niet niefig is gemaakt 
door dwang; 
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Overwegende dat het arrest enkel be
slist dat er, onder andere feitelijke om
standigheden, met die reglementen reke
ning client te worden gehouden, om het 
vrij of gedwongen kara:kter van de toe
stemming van aanlegster in de litigieuze 
overdracht te beoordelen; dat het alclus 
niet' heeft miskend cle retroactieve ver
nietiging ervan, door de besluitwet van 
5 mei 1944, waarvan het de bepalingen 
aanhaalt, doch dat, na vastgesteld te heb
ben dat de toepassing welke terzake ervan 
was gemaakt, normaal was, hetgeen elke 
persoonli.ike manceuvre van verweerster 
of van derden die de invloed van de bij 
de sluiting van de koopovereenkomst 
heersende economische omstandigheden 
z'ou verzwaard hebben, · het bestreden ar
rest heeft kunnen laten gelden dat be
wuste overeenkomst niet nietig was ter 
oorzake van ontbreken van toestemming 
of gebrekkige toestemming vanwege aan
legster, zonder enige van de in het middel 
aangeduide bepalingen te miskennen; 

Dat de andere gecritiseerde beschou
wingen van het arrest mitsdien overtollig 
zijn; 

Dat het middel dus niet kan worden 
aangenornen ; 

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

11 juli 1957. - 1" karner. - Voorzitter, 
H. Sohier. raadsheer waarnemend voor
zitter. - TTersla.ggever, H. Ancial'tx Henry 
de Faveaux. - Gelijlcl·widende concl7tsie, 
H. R. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. De Bruyn en Simont. 

le KAMER. - 11 juli 1957 

lO HUUR VAN WERK.- HUUR VAN DIEN
STEN. - ARBEIDSCONTRACT. - 0VEREEN
KOl\IST VOOR EEN BEPAALDE DUUR OF ONDER
NEMING. - 0VEREENKOMST ONDERHEVIG, BIJ 
GEMIS AAN GESCRRIFT, AAN DE VOORWAARDEN 
BEPAALD VOOR DE VERBINTENISSEN AANGEGAAN 
VOOR EEN ONBEPAALDE DUUR. - AFWIJKING 
W ANNEER DE OVEREENKOMST ZONDER GE
SCHRIFT MET RET GEBRUIK OVEREENSTEMT. 
- GEBRUIK DAT VOOR RET IN WERXING TRE
DEN VAN DE WET VAN 4 MAART 1954 XAN BE

STAAN. 

2° VERBREKING. - OMVANG-. - BURGER-

(1} Verge!. verbr., 21 februari 19~7 (An·. 
Ve1·b1·., 1957, biz. 497; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
746). 

(2) Raadpl.. verbr., 28 januari 1957 (A1·r. 
Ve1•b1·., 1957, biz. 394; Bull. en PASIC., 1957, I, 

LIJ"KE ZAKEN. - GEGRON)) YERKLAARDE 'VOR
DERING VAN EEN WERKMAN TOT BETALING VAN 
EEN VERGOEDING YOOR VERBREKING, ZONDER 
OPZEGGIN::i NOCR ERNSTIGE REDEN, VAN EEN 
ARBEIDSCONTRACT. - FEITENRECJRTER DIE BE
SLIST : 1° DAT, IN STRIJD MET DE BEWERING 
VAN DE WERKMAN, RET CONTRACT VOOR EEN 
BEPAALDE ONDERNEMING GESLOTEN WERD; 
2° DAT BIJ GEMIS AAN EEN GEBRUIK, NA DE 
INWERIGNGTREDING VAN DE WET VAN 4 MAART 
1954 ON'fS'l'AAN, OM DOOR GEEN GESCRRIFT 
ZULK CONTRACT VAST TE STELLEN, RET ONDER
HEYIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE VER
BINTENISSEN VOOR EEN ONBEPAALDE DUUR. -
VERBREKING VAN DIE LAATSTE BESLISSING OP 
YOORZIENING VAN DE WERKGEVER.- VERBRE
:KING UITGEBREID TOT DE EERSTE BESLISSING. 

1° Van de 1·egel, volgens dewellce het al·
beidscontract aangegaan voor een be
paalde duur of onderneming bij ge
schritt moet wo1·aen vastgesteld en, bij 
ge1nis aan geschi1·tt, onde·rhevig is aan 
de voorwaarclen bepaalcl voor cle verbin
tenissen aangegaan voor een onbepaalde 
d7t1W. wonlt afgewelcen in cle nijve1·
heidstalclcen en voor cle categorien aT
beiclel·s waaT, namel-ijlc, het contract 
zonde1· gesch1·itt met het gebnt.ilc ove·r
eenstemt. Het ald1ts beoogde gebT7tik is 
niet en/eel datgene clat na het inwer
lcingtreden van cle wet van 4 maa1·t 1954 
en trouwens in strijd met de bepalingen 
van openba1·e oTcle van clie wet zo1t zijn 
ontstaan (1). (Wet van 10 maart 1900, 
art. 5bis, ingelast bij artikel 2 van de 
wet van 4 maart 1954.) 

2° Wanneer, om gegTond te verlcla1·en de 
vo1·dering van de weTlcman tot betaling 
van een vergoeding wegens verbrelcing, 
zonde1· opzegging noch ernstige redenen, 
van een a1·beidscont1·act, de feitenrech
t'er beslist, ene1·zijds, clat, in strijd met 
de bewering van cle werkman, clit con
tract gesloten is geweest voor een be
paalde onderneming en, anderzijds, dat, 
bij gemis aan gebruilc ontstaan na het 
in werlcing t1·eden van de wet van 
4 maart 1954 om z·ullc contract do01· geen 
geschritt vast te stellen, het onderhevig 
is aan de voo1·waarden vo01·zien voor de 
overeenlcomsten aangegaan voor een on
bepaalde d7t1t1", strelct de ve1·brelcing, op 
voo1·ziening van cle we1·Jcgever, van die 
laatste beslissing zich 1tit tot de eerste, 
die beide beschilclcingen niet onderschei
clen zijnde, ten opzichte van de omvang 
cle1" verb1"elcing (2). 

(N.Y. «NOUVELLE SOCllETE DES PUODUITS ALI
MENTAIRES REUNIS CONFILUX )) EN Y. z. 0. 

617, en ·de verwijzingen vermeld in nota 3, 
biz. 618); ailile verbr., 19 juni 1956 (Ar1". 
Ve1"br., 1956, biz. 885; Bull. en PASIC., 1956, I, 
1149). 
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« GROUPE.MENT DES FABRICANTS DE CONFITU
RES, PATES DE PO.M.MES, CONSERVES DE FRUITS 
E'l' FRUITS CONFITS », T. ECHTGENO'fEN HAM
MONT-DUBUISSON.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 25 november 1955 gewezen 

. door de werkrechtersraad van beroep te 
Namen, kamer voor werklie_den; 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de vordering, ingesteld door verweerster, 
echtgenote van verweerder, het bekomen 
beoogt van betaling, door eerste aanleg
ster, van een vergoeding wegens verbre
king zonder opzeggingstermijn of ernstige 
reden van een tussen hen gesloten arbeids
contract; 

Dat bewuste vordering door de rechter 
over de grond ingewilligd is; 

Dat tweede aanlegster verzocht had oin 
te mogen tussenkomen en dat haar tus
senkomst ontvangen werd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 1134, 1135, 1157 van het Bur
gerlijk Wetboek, 5bis, 16, 17, 19 en 19bis 
van de wet van 10 maart 1900 op het 
arbeidscontract, gewijzigd bij de wetten 
van 22 juli 1952 en 4 maart 1954, doordat 
de bestreden sententie, na aan het tussen 
partijen gesloten contract het karakter 
toegeschreven te hebben van een verbin
tenis voor een bepaalde onderneming en 
impliciet het bestaan te laten gelden heb
ben, in de fruitverwerkende nijverheid, 
van een gebruik volgens hetwelk derge
lijke verbintenisseil niet schriftelijk be
hoeven vastgesteld te zijn, de vordering 
van verweerster inwilligt om de reden dat 
het gebruik, bedoeld in artikel 5bis van 
de wet van 10 maart 1900, gewijzigd door 
de wet van 4 maart 1954, « enkel het ge
bruik kan zijn dat na de wet van 4 maart 
195± in zwang is gekomen ll, dan wanneer, 
aangezien de bepalingen welke deze stof 
beheersen van openbare orde zijn, voor
meld artikel 5bis enkel kan doelen op de 
gebruiken welke ten tijde van het inwer
kingtreden van de wet van 4 maart 1954 
reeds in zwang waren, waaruit volgt dat 
het litigieuze contract niet viel aan te 
zien als voor, een onbepaalde duur geslo
ten: 

Overwegende dat artikel 5bis van de 
wet van 10 maart 1900, in deze wet inge
voegd door de wet van 4 maart 1954, in 
lid 3 bepaalt : « bij ontstentenis van een 
geschrift wordt het op proef of voor een 
bepaalde duur of voor een bepaalde on
derneming gesloten contract geregeld door 
de beschikkingen in deze wet bepaald 
voor verbintenissen gesloten voor · onbe
pa'l.lde duur ll; 

Dat lid 4 van hetzelfde artikel luidt : 
« de schriftelijke vaststelling van het 
voor een bepaalde duur of voor een be
paalde onderneming gesloten contract 
wordt nochtans niet vereist in de bedrijfs
takken en voor de categorieen van werk
lieden waarvoor dergelijke verbintenis 
door het paritair comite toegelaten is of · 
met het gebruik overeenstemt ll; 

Overwegende dat de bestreden sententie 
beslist dat het door aanlegster ingeroepen 
gebruik de overeenkomsten welke het
zelfde voorwerp hebben als het tussen 
partijen gesloten arbeidscontract niet bij 
g~schrift vast te stellen, niet in aanmer
kmg kan worden genomen, daar bedoeld 
gebruik in zwang zou gekomen zijn v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
4 maart 1954 ; . 

Overwegende dat zowel uit de tekst als 
uit de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 4 maart 1954 blijkt dat de wet
gever de toepassing van de in artikel 5bis, 
lid 4, omschreven afwijking niet heeft 
willen voorbehouden voor het geval van 
een gebruik dat pas na de inwerkingtre
ding van de wet en trouwens in strijd 
met deze wet, die van openbare orde is, 
tot stand zou zijn gekomen ; 

Dat, om te oordelen of, in een tak van 
nijverheid ot voor een bepaalde categoric 
arbeiders, het · gebruik is een overeen
komst voor een bepaalde onderneming of 
voor een bepaalde duur niet bij geschrift 
vast te stellen, er moet uitgegaan worden 
van het tijdstip waarop het arbeidscon·
tract gesloten wordt, daar de nieuwe wet 
de afwijkingen welke voortvloeien uit een 
gebruik, tot stand gekomen v66r haar in
werkingtreding, handhaaft; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de verbreking dient 

te slaan op llet dispositief waardoor de 
sententie beslist, in strijd met de conclu
sies van verweerster, dat het arbeidscon
tract dat de partijen bindt voor een be
paalde onderneming was gesloten, welk 
dispositief ten aanzien van de omvang der 
verbreking niet onderscheiden is van het 
aangevallen dispositief; 

Om die redenen, verbreekt .de bestreden 
sententie, in zover zij beslist over de vor
dering van verweerster ; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal gema)lkt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster tot de kosten; verwijst de zaak 
naar de werkrechtersraad van beroep te 
Bergen, kamer voor werklieden. 

11 juli 1957. - 1• kamer. - Voorzitte1·, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·sla.agever, H. :Piret. - Ge
lijlcl1tidende conclusie, H. R. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont en Ansiaux. 
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1• KAMER. - ll juli 1957 

1° SPELEN EN WEDDENSOHAPPEN. 
- PAARDENWEDRENNEN. - SOEVEREINE VAST
STELLING DOOR DE FEITENRECHTER DAT BEHEN· 
DIGHEID EN GEOEFENDHEID VAN RET LICHAAM 
GEMOEID IS MET DE WEDREN. - WEDDEN
SCHAP VOOR EEN NIET OVERDREVEN SOM GE
SLOTEN OP DE UITSLAG VAN DE WEDREN TUSSEN 
PERSONEN DIE ERAAN NIET DEEL HEBBEN GE
NOllillN. - GEOORLOm'D KARAKTER. - EJX
CEPTIE VAN SPEL NIET GEGROND. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - J\IIEMORIE VAN 
ANTWOORD. - NEERLEGGING TER G·RIFFIE 
BUITEN DE TERMIJNEN. - HET HOF SLAAT ER 
GEEN ACHT OP. 

S° KOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
J\IIEMORIE VAN ANTWOORD TER GRIFFIE NEER
GELEGD BUITEN DE TERMIJNEN. - VERWOR
PEN VOORZIENING. - KOSTEN VAN DE ME
MORIE VAN ANTWOORD TEN LASTE VAN DE VER
WEERDER. 

1 o TVanneer hij so eve rein vaststelt tlat 
een paanlenwe1l?'en een spel is waa1·
mede behendigheid en geoetendheid van 
het liohaam gemoeid zijn en dat het dit 
ka1·akter niet heeft verloren wegens cle 
omstandigheden waarin het in feite ge
be·m·d is, reohtvaarcligt de feitenrechter 
wettelijk het geom·loofd Twrakter va1i 
een weddensohap, gesloten voor een niet 
overclreven som op ele uitslag van die 
weclren tussen twee ve·rsonen welTce er
aan geen deel hebbe1i genomen, alsmede 
derhalve de verwerping van de exceptio 
van spel opgeworpen tegen de vorclering 
tot betaling van die wedelensohap (1) 
(2) (3). (Burg. Wetb., art. 1965 en 1966.) 

2° In burgerlijTce zalcen slaat het hof geen 
acht op ele memoria van antwoord te1· 
grijfie neergelegd buiten de bij artucel 16 
van de wet van 25 febntari 1925 voor
ziene terrn:ijn (4). 

so Wanneer een memode van antwoord 
ter grijjie bu'iten de tennijn neergelegcl 
wenl, blijven de eraan verbondene 

(1) Vergel. verbr., 6 februari 1896 (B1tll. en 
PASIC., 1896, I, 85), in een zaak waarin de 
feitenrechter soeverein geoordeeld had dat. met 
de paardenwedremwn, welke aanleiding hadden 
gegeven tot de weddenschappen waarvan de 
betaling gevorderd was, behendigheid en geoe
fendheid van het lichaam niet gemoeid waren. 

(2} Raadpl. DE PAGE, Complement, 3• hoek, 
ur 303, !itt. B en nr 304; DEKKERS, Handboek 
van bu•·grecht, bd. II, n1· 1242•; Repert. prat. 
(Z,.. belge, vo J eu en matih·e civile, nr 19; 
DEMEUR, nota onder Brussel, 3 maart 1948 
(Rev. crit. j1tr. belge, 1949, blz. 319 en vlg.). 

(3) Sedert het in werking treden der wet 
van 15 maart 1956 houdende · oprichting van 

Tcosten ten laste van de verweerder, 
zelfs indien de voorziening verworpen 
werd (5). 

(FIGEYS, T. WOOG.) 

ARREST. 

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

. Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de door verweer
ders rechtsvoorganger ingestelde vorde
ring strekt tot betaling, door aanlegger, 
die een kantoor voor weddenschappen op 
paardenwedrennen exploiteert, van een 
som van 274.800 frank tot kwijting van 
een weddenschap van 20.000 frank, bij 
aanlegger gesloten op een paard dat aan 
verweerders rechtsvoorganger toebehoorde 
en te Parijs een wedren gewonnen had; 
dat het bestreden arrest deze vordering 
ontvankelijk en gegrond verklaard heeft; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1134, 
1964, 1965, 1966 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Gronclwet, doordat het 
bestreden arrest de tegen de vordering 
door aanlegger opgeworpen exceptie van 
spel verwerpt en beslist dat de litigieuze 
weddenschap behoort tot de uitzondedn
gen, bedoeld in artikel 1966 van het Bur
gerlijk Wetboek, omdat het een wedden
schap over een paardenwedren gold en 
hoewel het bevindt dat de weddenschap 
niet tussen deelnemers aan de wedren 
was gesloten en dat het dus tussen par
tijen niet ging over « een wedloop te 
paard ll, a'an wanneer de uitzondering, in 
artikel 1966 van het Burgerlijk Wetboek 
omschreven, enkel slaat op de « wedlopen 
te paai·d ll, en, in de bedoeling van de 
wetgever, enkel ten goede komt aan de 
spelen die geschikt zijn tot bevordering 
van de geoefendheid van het lichaam en 
tot het vormen van gezonde en krachtige 
mensen, door toe te staan dat << de bur
gers die een behendigheids- of geoefencl
heidsspel beoefenen, om onder hen de 

een Nationaal Instituut voor de lichamelijke 
opvoeding en de sporten en tot r<igeling van 
het toezicht op de ondernemingen die wedstrij
den van weddenschappen op sportuitslagen in
richten, mag de exceptie van spel niet meer 
tegengeworpen worden aan de winnaars van 
een weddenschap op sportuitslagen (art. 14). 
Die bepaling is toepasselijk op de paarden 
wedrennen. 

(4) Verbr., 17 mei 1934 (B1tll. en PASIC., 1934, 
I, 282) ; 22 december 1938 (ibid., 1938, I, 405) ; 
30 maart 1950 (A•·•·. Jlerbr., 1950, blz. 501). 

(5) Verbr., 18 october 1951 (Arr. Jlerb?'., 
1952, blz. 82; Bull. en PAsrc., 1952, I, 87). 
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wedijver en de spanning gaande te hou
den, een prijs betalen voor hem die het 
behendigst of het best geoefend is >>, wat 
van het voordeel der uitzondering die
genen uitsluit die niet zelf aan de oefe
ning dee'lnemen : 

Overwegende dat aanlegger de vaststel
lingen van het bestreden arrest niet be
twist volgens welke de paardenwedren, · 
waarover de litigieuze weddenschap is ge
sloten, op zichzelf een spel was waarmede · 
behencligheid en geoefendheid van het 
lichaam gemoeid waren en deze aard niet 
verloren had om reden van de omstandig
heden waarin het in feite beoefend was 
geworden; dat het middel enkel m·over 
klaagt dat het arrest de uitzondering, in 
artikel 1966 van het Durgerlijk Wetboek 
omschreven, uitgebreid heeft tot een wed
denschap welke gesloten is tussen twee 
personen die niet persoonlijk aan de wed
ren deelgenomen hebben; 

Overwegende dat artikel 1965 van het 
Durgerlijk Wetboek, waar het het begin
sel nit dat de weddenschappen volstrekt 
nietig zijn, deze met de spelen gelijkstelt; 
dat, door van deze nietigheid nit te slui
ten de spelen die geschikt zijn tot bevor
dering van de behendigheid en de geoe
fendheid van het lichaam; op voorwaarde 
dat het bedrag niet buitensporig voor
komt, artikel 1966 van het Burgerlijk 
vVetboek insgelijks, op dezelfde voor
waarde, de geoorloofdheid aanneemt van 
de weddenschappen, gesloten naar aan
leiding van dergelijke spelen; dat de wet
gever, gevolg gevende aan het streven de 
beoefening van die spelen aan te moedi
gen, niet enkel de overeenkomsten, aan
gegaan tussen hen die eraan , deelnemen, 
geldig verklaard heeft, maar ook de wed
denschappen tussen niet-deelnemers, wel
ke van aard zijn om de aantrekkelijkheid 
en de populariteit van die spelen te ver
hogen, en derhalve om, zij het onrecht
streeks, het bereiken van ·het nagestreefd 
doel mogelijk te maken; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 6, 1101, 1131, 
1133, 1134, 1965, 1966 van het Durgerlijk 
Wetboek, van titel IV van de wet van 
23 augustus 1921 tot invoering van een 
belasting op het spel en de weddenschap
pen, van de wet van 31 december 19-25 tot 
wijziging van de wetgeving inzake directe 
belastingen, van het koninklijk besluit 
van 29 maart 1926, van de wet van 7 juni 
1926, van het besluit nr 203 van 27 sep
tember 1935 en van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
om de ·vordedng van verweerder ontvan
kelijk te verklaren, beslist dat de spelen 
en weddenschappen op wedrennen thans 
in burgerlijk recht geoorloofd zijn en dat 
zij niet indruisen tegen de openbare orde 

en de goede zeden, omdat de wetgever in 
de voorbereidende werkzaamheden van 
onderscheiden wetten tot invoering van 
belastingen op het spel en weddenschap
pen verklaard beeft dat hij het spel en 
de weddenschappen op de koersen wilde 
reglementeren omdat het onmogelijk was 
de gevolgen van dit maatscham:ielijk ver
schijnsel weg te ruimen of te verzachten, 
daar de inspanningen, met dat doel ge
daan, het kwaad aileen maar erger maken 
<< door alle zedelijke gevaren, opgeleverd 
door wat in het gehelm en bedrieglijk 
geschiedt )), dan wanneer het feit dat de 
wetgever voorzieningen treft ten opzichte 
van een kwaad, een betreurenswaardig 
maatschappelijk verschijnsel dat onmoge
lijk kan beteugeld of weggeruimd worden, 
niet belet dat bedoeld betreurenswaardig 
gebruik tegen de openbare orde en de 
goede zeden indruist en als zodanig niet 
voor de rechtbanken kan ingeroepen wor
den, daar het gedogen en reglen::.enteren 
van een kwaadnoch de goedkeuring, noch 
de wettiging ervan met zich brengen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de ontvankelijkheid van de vordering wet
telijk gerechtvaardigd heeft door te be
slissen da t zij strekte tot beta ling van 
een weddenschap, waarvan het bedrag 
niet buitensporig was, gesloten naar aan
leiding van een paardenwedren welke, in 
de omstandigheden waarin hij is gehou
den, een spel uitmaakte waarmee behen
digheid en geoefendheid van het lichaam 
gemoeid zijn; . 

Overwegende derlialve dat de beschou
wi.ngen van het arrest volgens welke de 
wetgever, door de invoering van onder
scheiden belastingwetten, zou aangeno
men hebben dat de paardenwedrennen en 
de naar aanleiding daarvan aangegane 
weddenschappen niet tegen de openbare 
orde en de goede zeden indruisen en naar 
burgerlijk recht geoorloofd zijn ingeval 
zij voldoen aan de wettelijke en reglemen
taire voorschriften waardoor zij zijn be
heerst, overtollig zijn; 

Dat het middel, hetwelk tegen die be
schouwingen opkomt, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1102, 1108, 1134, 1315, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1341, 1349, 1353, 1354, 
1964, 1965 en 1966 van het Burgerlijk Wet
boek, doordat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat aanlegger be
twistte de weddenschap gegeven, en dien
volgens, de aangevoerde overeenkomst ge
sloten te hebben, verklaart dat het bewijs 
van deze overeenkomst « onbetwistbaar 
blijkt, ter zake, uit de verklaringen van 
Figeys en nit het feit dat hij het bedrag 
van de inleg in zijn bezit gehouden heeft )), 
dan wanneer : 1 o de in het bestreden ar-
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rest herhaalde verklaringen van aanleg
ger Figeys, verre van de aanvaarding van 
de litigieuze weddenschap te bewijzen, 
deze aanvaarding uitdrukkelijk ontken
nen « ik kan in ieder geval verklaren dat 
ik hem (de lasthebber) op de hoogte ervan 
gebracht heb dat de voor het J)aard Pam
phagus overwogen ope·atie niet kon uit
gevoerd worden ll, 2° het bestreden arrest 
geen antwoord verstrekt op de conclusies 
waardoor aanlegger deed gelden « dat ge
intimeerde formeel betwist de litigieuze 
weddenschap aa.nvaard te hebben; dat het 
op appellant rust volgens de door de wet 
aangenomen wijzen het bewijs van de 
door hem ingeroepen overeenkomst bij te 
brengen Jl en bij vermoedens een overeen
komst bewezen verklaart die de waanle 
overschrijdt ten belope waarvan bedoelde 
wijze van bewijsvoering door de wet aan
genomen is : 

Over het eerste ondenleel : 

Overwegende dat, volgens de door aan
legger in de loop van het strafonderzoek 
afgelegde en door het arrest herhaalde 
verklaringen, aanlegger erkend heeft, op 
de dag zelf van de wedren, eerst de wed
denschap en de door verweerder aan zijn 
agent Selis overhandigde som aanvaard 
te hebben, en beweerd heeft zich daarna 
rekenschap ervan gegeven te hebben dat 
de operatie onuitvoerbaar was, hetgeen 
naar het arrest onjuist was, en clit aan 
zijn agent te hebben medegedeeld, hetgeen 
naar het arrest zonder nitwerking was 
bij gebrek aan verwit'tiging en aan terng
gave van de fondsen aan verweerder te 
gelegener tijd; · 

Overwegende dat het arrest mitsdien, 
zonder de termen ervan te miskennen 
noch zich tegen te spreken, onder meer 
heeft kunnen steunen op de verklaringen 
van aanlegger om te beslissen dat deze 
de betwiste weddenschap aanvaard had ; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitlilijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat aanlegger bij concln

sies opwierp dat het op verweerder rustte, 
volgens de door de wet aangenomen ma
nieren van bewijsvoering·, het bewijs van 
de ingeroepen overeenkomst bij te bren
gen; dat er noch een geschrift, noch een 
begin van schriftelijk bewijs bestond en 
dat integendeel uit de gerechtelijke infor
matie bleek dat, gezien de risico's van de 
operatie waartoe hij verzocht was, aan
legger zich voorbehouden had.ze te onder
zoeken en ze tenslotte geweigerd had; 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat « overeenkomstig 
de vigerende reglementen ll een ticket door 
aanlegger had clienen te worden afgele
verd ten bewijze van de door verweerder 
gedane starting en dat zulks ter zake niet 

is geschied, eraan toevoegt dat uit deze 
onregelmatigheid niet blijkt dat de wer
kelijkheid van de weddenschap en die van 
de starting van de inleg niet door andere 
bewijzen zouden knnnen worden aange
toond, en beslist dat zij blijken nit de 
verklaringen van aanlegger zelf en nit het 
feit dat hij het bedr.ag van de inleg in 

.zijn bezit gehonden en zijn agent gemach
tigd heeft een deel ervan af te nemen als 
commissieloon, en dat hij niet bewijst na
derhand, doch te gelegener tijd, de wed
denschap geweigerd te hebben; 

Dat het mitsdien aanleggers conclnsies 
passend beantwoord heeft en impliciet 
diens verklaringen in de loop van de ge
rechtelijke informatie aangezien heeft als 
een begin van schriftelijk bewijs hetwelk 
het bewijs door getnigenissen en vermoe
dens van het slniten van de litigienze 
weddenschap toelaatbaar maakt; 

Dat het tweede onderdeel van het n:iid
del niet kan aangenomen worden; 

Om. die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie van antwoord welke ter 
griffie overhandigd werd bniten de ter
mijn, op straffe van forclnsie, verleencl 
door de artikelen 3 en 16 van de wet van 
25 februari 1925 ; verwerpt de voorzienin? ; 
veroordeelt aanlegger tot de kosten, mt
gezonderd de op de memorie van ant· 
woord gevallen kosten, welke ten laste 
van verweerder blijven. 

11 jult 1957. - 16 kamer. - •Voo·rz-itte·r, 
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor
zitter.- Ve1·slaggeve!·, H . .Anciaux Henry 
de Faveaux. - GeUjlcl~tidende conclusif', 
H. R. Delange, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. della Faille d'Hnysse en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 12 juli 1957 

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL DA'l' SLEOH1'S 
ENIGE REDENEN VAN DE BESLISSING ORI1'I
SEER'l'. - DISPOSI1'IEF WE1'1'ELIJK GEREOH1'
VAARDIGD DOOR ANDERE REDENEN. - MIDDEL 
NIET ON1'V ANKELIJK. 

2° ONDERHOUDSGELD. - EoHTGENOOT 
GESTORVEN ZONDER KINDEREN UI1' HE1' HU
WELIJK GESPR01'EN. - EOH1'GENOTE DIE KIN
DEREN Ul1' EEN VORIG HUWELIJK HEEFT. -
KINDEREN v66R AL ANDERE SCHULDENAARS 
1'0T ONDERHOUD JEGENS HUN ODDER GEHOU
DEN. - UITZONDERING OP DIE REGEL. 

3° ONDERHOUDSGELD. - 0NDERHOUDS
GELD BEPAALD BIJ AR1'lKEL 205, PARA(iRAAF 2, 
VAN HE1' BURGERLIJK vVE'l'BOEK TEN VOOR
DELE VAN DE OVERLEVENDE ECH1'GENOOT. -
0NDERHOUDSGELD NIET GES1'EUND OP EEN BAND 
VAN BLOED- OF AANVERWAN1'SCHAP 1'USSEN DE 
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SCHULDEISER EN DE SCHULDENAAR.- SCHULD 
VAN DE NALATENSOHAP. 

1o Is niet ontvanlcelijlc, bij gemis aan be
lang, het middel dat slechts zekere re
clenen van de bestreden beslissiny criU
see1·t -wanneer het disposltief insgeUjlcs 
door' een ande1·e reden ge1·echtvaardigtl 
is. 

2° Wanneer een echtgenoot overlijtlt zon
der lcinde1·eh ttit het httwelijlc gestwoten 
na te laten, zijn princip'ieel de u# een 
voTig lmwelijlc gesproten lcintleren ge-. 
hottden, voo1· alle ande1·e schttltlenaa1·s, 
tot de ondeThondsplicht jegens httn 
ouder. Die regel is nochtans niet toe
passelijlc op een onde1·houdsverplichti'tig, 
aoor de wet opgelegd, dewelke niet 
stetmt op een bana van bloed- of aan
verwantschap tussen ae schttldeiser en 
de schnldenaar van de verplichting (1). 

3o Het onde1·hotulsgeld, tlat a1·tikel 205, 
paragraaf 2, van het Bttrgerlijlc Wet
boelc ten laste leyt van de nalatenschap 
van de vooroverleden echtgenoot die 
ueen ttit zijn hnwelij 7c met cle ove1'le
vende lcinderen heett nagelaten, is niet 
gegroml op een bancl van bloed- of aan
verwantschap tussen de schttldeiser en 
ae schttldenaar, maa1· is een last V(tn 

ae ·nalatenschap (2). 

(MAEYENS, T. SUYKERBUYOK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 november 1954 in boger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 2 van de wet van 

(1) In de motieven van het aangetekend 
arrest heeft het hof de doctrine aangenomen 
volgens dewelke onder de schuldenaars van de 
verplichting tot onderhoud, bedoeld bij arti
kelen 205, para.graaf 1, 206 en 2017 van het Bur
gerlijk Wetboek, er een hierarchie bestaat vol
gens het min of meer nauw karakter van 
bloed- of aa1iverwantschap die de schuldeiser 
met de schuldenaar verbindt (zie in die zin 
de nota's onder verbr., 13 februari 1947, Bull. 
en PAste., 1947, I, 52, alsmede de verschillende 
auteurs erin vermeld; in tegenovergestelde zin, 
nota van professor DABIN onder zelfde arrest, 
Rev. crit. jur. beige, 1950, biz. 179 en vlg.). 

Maar die regel mag, zoals het aangetekend 
arrest het beslist, geen t{)epassing vinden wan
neer het om een verplichting tot onderhoud 
gaat die, onderscheiden van deze van artike
len 205, paragraaf 1, 206 en 207 van het Bur
gerlijk Wetboek, niet steunt op een band van 
bloed- of aanverwantschap tussen sr.huldeiser 

20 november 1896, welk artikel 205 van het 
Burgerlijk vVetboek vormt, en van de a~·ti
kelen 208 en 209 van het Burgelijk Wet
bock en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis de beslissing van de vre
derechtcr van het kanton Brecht, waarbij 
de drie eisers veroordeeld werden .als erf
genamen van Ernie! Maeyens, om elk aan 
verweerster een onderhoudsgeld van acht
honderd frank te betalen, bevestigd heeft, 
steunend op voornoemde bepaling van de 
wet van 20 november 1896 en door te be
slissen dat het woord cc nood Jl dient uit
gelegd als zijncle de beroving van de 
weelde welke de overlevende echtgenoot 
genoot y66r het overlijden van zijn echt
genoot, dan wanneer zoclanige uitlegging 
onverenigbaar is met de gewone en na
tuurlijke betekenis welke de term « nood Jl 

heeft in de gewone omgangstaal, met de 
draagwijdte die eraan gegeven wordt in 
het Burgerlijk Wetboek inzonderheid in 
artikel 205, paragraaf 1, en met de wil, 
trouwens duidelijk uitgedrukt, van de 
wetgever, die de verplichting tot het be
talen ener onderhoudsrente door de nala
tenschap van de eerstoverleden echtgenoot 
heeft willen ondergeschikt maken aan de 
toestand van cc noocl ll, dit is van ellen
de (3) van de overlevencle echtgenoot : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt cc dat in casu zelfs het bijdragen 
der eigen kinderen van ge"intimeerde (hier 
verweerster) uitwijst dat zij reeds behoef
tig was in de engste zin van het woord ll ; 

Overwegende dat deze, door bet micldel 
niet aangevallen, reden van de beslissing 
volstaat om ten aanzien van de cc toestand 
van nood ll van verweerster het disposi
tief van het vonnis wettelijk te rechtvaar
digen; 

Dat de critiek welke het middel richt 
tegen andere beschouwingen van het von-

en schuldenaar; dit is het geval voor de ver
plichting opgelegd bij artikel 205, paragraaf 2, 
van het Burgerlijk Wetboek. 

(2) DE PAGE, bd. I, nrs 546, 547 en 547bis; 
GALOPIN, Les successions, biz. 57; VAN BIER
VLIET, nrs 138 en 139; VANISTERBEEK, Des d1·oits 
successo1·aux du conjoint su1·vivant, nr 160; 
DANSAERT, Oommentai1·e de la loi du 20 novem
bre 1896, bd. II, nrs 171, 173 en 182. 

(3) N opens de omstandigheid dat de toe
stand van behoefte niet naodzakelijk een toe
stand van ellende is, maar een toestand van 
relatieve behoefte, 't is te zeggen ·dat rekening 
dient te worden gehouden met de verschillende 
feitelijke elementen van de maatschappelijke 
toestand van de schuldeiser, zie DE PAGE, 
bd. I, nr 550bis; DEKKER.S, bd. I, nr 178; PLA
NIOL en RrPERT, herzien door RouAST, bd. II, 
nr 33; SAVATIER, nota onder Douai, 28 juli 1953 
(Dall., 1954, biz. 477 en vlg., in het bijzonder 
biz. 480). 
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nis betreffende hetzelfde voorwerp dien
volgens van belang ontbloot is; dat het 
middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
20 november 1896, heden artikel 205 va!l 
het Burgerlijk Wetboek, en van de artl
kelen 208, 209 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, eerste onderdeel, 
doordat het bestreden vonnis een onder
houdsvergoeding ten laste van de nalaten
schap van wijlen Emiel Maeyens heeft 
opgelegd, alhoewel verweerster uit haar 
vorig huwelijk twee kinderen gehouden 
heeft die haar trouwens elk een onder
houdsgeld storten van achthonderd frank 
per maand, en doordat het bestreden von
nis die beslissing gemotiveerd heeft ver
klarende dat verweerster aanspraak kon 
maken op het betalen door de nalatenschap 
van haar tweede echtgenoot van belang
rijker bedragen dan die welke zij gerech
tigd was te vorderen van haar kinderen 
en dit wegens het feit dat haar tweede hu
weli.ik haar zogezegd een grot;;~e weelde 
verstrekt had dan die welke ZIJ genoten 
had tijdens haar eerste lmwelijk, dan 
wanneer de onderhoudsverplichting een 
opeenvolgend karakter heeft en de onder
houdsverplichting die op de kincleren valt 
die primeert welke verschuldigd is door 
de nalatenschap, terwijl het bestreden 
vonnis bovendien niet vastgesteld heeft 
dat eiseres in nood verkeerde; tweede 
onderdeel doordat, hoewel de conclusies 
van eise~s inriepen dat cc geintimeerde 
slechts recht zal hebben onderhoudsgeld 
te vorderen ten laste van de nalatenschap 
wanneer haar eigen kinder en in zu:t~e. 
staat zouden komen te verkeren dat, spiJtS 
de toepassing van artikel210, geintimeerde 
nog in nood verkeren zou Jl. en het ~eit on
derstreepten dat gezegde kmderen m haar 
onderhoud ruim kunnen voorzien en, ge
zien het ruim inkomen dat zij genieten, 
bij machte zijn het dubbel en zelfs het 
driedubbel aan hun moe<ler te geven, het 
bestreden vonnis geen rekening heeft ge
houden met de mogelijkheid, voor ver
weerster, van haar kinderen aanvullende 
bestaansmiddelen te bekomen gelet op het 
betaalvennogen van deze laatsten en bier
door dat door te beslissen zoals het heeft 
gedaan, 'het bestreden vonnis geen rek~
ning gehouden heeft met het onderschei
den belang der ·bestaansbronnen van de 
kinderen van geintimeerde en van de na
latenschap, terwijl, luidens de artike
len 208 en 209 van het Burgerlijk W etboek, 
het onderhoud enkel toegekend wordt in 
verhouding tot de nood van hem die het 
opvordert en van de fortuin van hem cUe 
het verschuldigd is : 

Over beide onderdelen samen 
Overwegende dat, zoals in het antwoord 

op het eerste middel gezegd, het vonnis 
vaststelt clat verweerster behoeftig is; 

Overwegende dat, al zijn, zoals het mid
del beweert, de kinderen van de onder
houdsgerechtigde, wiens echtgenoot voor
overleclen is, in beginsel v66r alle andere 
onderhoudsplichtigen tot de onderhouds
verplichting gehouden, deze regel evenwel 
alleen toepassing kan krijgen in het geval 
waarin de onderhoudsverplichting gegrond 
is on een band van bloed- of aanverwant
schap tussen de onderhoudsplichtigen en 
de onderhoudsgerechtigde en waarin voor
melde regel strookt met de wetsbepalin
gen waarbij de verplichting wordt geor
ganiseerd waarvan de uitvoering gevor
derd wordt; 

Overwegende dat de uitkering tot onder
houd, in paragrafen 2 tot 5 van arti
kel 205 van het Burgerlijk Wetboek om
schreven, verschuldigd is door de erfgena
men en legatarissen van de vooroverleden 
echtgenoot, zonder onderscheid volgens 
hun banden van bloed- of aanverwant
schap met de onderhoudsgerechtigde echt
genoot, en zelfs ingeval elke zodanige 
band afwezig is; dat elk van hen bedoelde 
uitkering verschuldigd is naar evenredig
heid van hetgeen hij in de nalatenschap 
geniet; 

Overwegende, bovendien, dat deze uit
kering tot onderhoud vastgesteld wordt, 
gelet, enerzijds, op de behoeften van de 
onderhoudsgerechtigde en, · anderzijds, op 
het zuiver actief der nalatenschap; dat 
zij voorziet in het ontbreken van een wet
telijk voorbehouden gedeelte ten behoeve 
van de overlevencle echtgenoot en, zoals 
paragraaf 3 van artikel 205 preciseert, een 
last van de nalatenschap is; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen blijkt dat het bestreden vonnis, na re
kening gehouden te hebben, om de toe
stand van nood van verweerster te beoor
delen, met de uitkering tot onderhoud 
welke de uit een vorig huwelijk gesproten 
kinderen haar reeds betaalden, wettelijk 
beslist heeft dat de uitkering tot onder
houd welke aan verweerster verschuldigd 
was wegens haar toestand van nood inge
volge het overlijden van haar echtgenoot 
Emiel Maeyens, ten laste van de nalaten
schap en derhalve ten laste van aanleg
gers in hun hoedanigheid van enige erf
genamen en naar evenredigheid van het
geen zij in de nalatenschap genoten heb
ben, diende te worden gelegd, zonder dat 
aanleggers gronden hadden om te beweren 
dat zi..i slechts zouden gehouden zijn in
cHen bewezen was dat de kinderen van 
verweerster in de ·onmogelijkheid verkeer
den geheel in haar behoeften te voorzien; 

pat het middel niet kan ingewilligd wor
den; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanleggers tot de kosten. 
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12 juli 1957. - 1• kam:er. - Voon;:itteT, 
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslag
!Jt'VC1', H. Bayot. - Gelij7cl1tidencle conclu-
8-ie, H. I-Iayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HR. Veldekens en 
Van Rijn. 

VACANTIEKAMER. - 25 juli 1957 

REOHTSVORDERING. - BESTENDIGE DE
PU'l'ATIE VAN DE PROVINCIALE RAAD. - 0NT
V ANICELIJKHEID. 

De bestenclige clep1ttatle van cle provin
ciale raacl is wetteUjlc belcwaam om cle 
provincie in rechten te vertegenwoorcli
gen; ze heett, in tegencleel geen hoerla
nigheicl, bij gemis aan onrlerscheiclen 
·rechtspersoonlijlcheicl, om in 1·echten te 
verschijnen in haar eigen belang. (Pro
vinciale wet, art. 106 en 124.) 

(ROBERTI DE WINGHE, '1'. PROVINClE BRABAN'l', 
. BE3'IENDIGE DEPU'IA'l'lE VAN DE PROVINCIALE 

RAAD VAN BRABANT.) 

ARREST. 

HET I-I OF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 januari 1957 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Nijvel; 

Overwegende dat de aanlegger zijn voor
z~ening tot de op de burgerlijke vordering 
gewezen beslissing heeft beperkt; 

· Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 3 en 26, lid 2, 
van de wet van 17 april1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
r.echtspleging in strafzaken, 63, 67, 159, 
202 en 212 van voormeld wetboek, 106 en 
124 van de · provinciale wet, 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
een veroordeling heeft uitgesproken ten 
laste van aanlegger en ten voordele van de 
bestendige deputatie van de provinciale 
raad van Brabant, en op de bu,gerlijke 
vordering van deze, dan wanneer, daar 
gezegde bestendige deputatie de rechts
persoonlijkheid niet bezit, de rechtbank 
geen kennis bad van een regelmatig te 
bekwamer tijd ingestelde burgerlijke vor
dering en dan wanneer, door de publieke 
vorclering door verjaring vervallen te ver
klaren, de recbtbank, bijgevolg haar 
rechtsmacbt. had uitgeput : 

Overwegencle clat aanlegger vervolgd 
was om, in december 1955, zonder vooraf
gaandelijke toelating van de bestendige 
deputatie van de provinciale raad van 
Brabant, bomen met hoog hout geplant 
te hebben langsheen de provinciale baan 

VERBR., 1957. - 62 

van Waver op Hannut, in overtreding van; 
artikel 6 van het provinciaal reglement 
van 13 mei 1948 op de gebouwen en be
plantiugen langsheen de provinciale banen, 
en van het besluit van voormelde besten
dige deputatie, in datum van 15 maart 
1949 waarbij de wegverbreclingsruimten 
langsbeen de provinciale baan bepaald 
werden; 

Overwegencle dat, kennis hebbend van 
de door aanlegger en door de provincie; 
Brabant ingestelde hogere beroepen tegen 
het beroepen vonnis, de correctionele 
rechtbank, door bet bestreden vonnis, uit
spraak doende ovet· de publieke vorclering, 
deze bij verjaring vervallen verklaart en 
aanlegger van de tegen hem door de eerste 
rechter uitgesproken · veroordelingen ont
slaat, en, uitspraak doende over de bui:-
gerlijke belangen, na hierop gewezen te 
hebben dat de burgerlijke partij zich bin
nen een niet verjaarde termijn gesteld 
heeft, dat die burgerlijke partij wei de be
stendige deputatie van de provinciale raad 
van Brabant is, die op 4 mei 1956 aan 
Mr Oyr Gambier, die ze vertegenwoordigt, 
volmacht heeft gegeven, dat bet aldus bij 
vergissing is dat die burgerlijke partij in 
de akte van beroep << provincie Brabant » 
werd genoemd, vaststelt dat aanlegger de 
hem verweten inbreuk heeft gepleegd en 
het beroepen vonnis bevestigt voor zoveel 
het de eis heeft ontvangen, gegroncl heeft 
verklaarcl en aanlegger tot de kosten heeft 
veroordeeld, doch het vernietigt in zoverre 
het de eis zonder voorwerp heeft ver
klaard en wijzigende op dit punt, de ver
nietiging van de litigieuze beplantingen 
beveelt en aanlegger tot de kosten van be
roep veroordeelt; 

Overwegende dat, wettelijk gemachtigd 
om de provincie in het gerecht te verte
genwoordigen, de bestendige deputatie van 
de provinciale raad nocbtans, bij gebrek 
aan wettelijk bestaan als rechtspersoon, 
geen bevoegbeid heeft om voor haar eigen 
belang in rechte op te treden; 

Overwegende clat door hierop te wijzen 
dat de burgerlijke partij, de bestendige 
deputatie van de provinciale raad van 
Brabant is, dat haar eis de herstelling van 
een schade tot voorwerp heeft en door ten 
laste van aanlegger en ten voordele van 
voormelde bestenclige deputatie een ver
oordeling nit te spreken, het bestreden 
vonnis de in het middel aangeduicle :uti
kelen 3 van de wet van 17 april 1878, 63, 
67 en 159 van het Wetboek van strafvorde
ring, 106 en 124 van de provincia'le wet 
heeft geschonden ; 

Dat het miclclel te clien opzichte gegrond 
is; 

Overwegencle clat het daarentegen niet 
kan aangenomen worden voor zoveel het 
staamle houdt dat de . strafrecbtsmacht 
geen kennis had van een regelmatig inge-
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stelde burgerlijke vordering, daar het be
streden vonnis zich heeft kunnen vergis
sen nopens de identiteit van de rechtsbe
voegde partij die zich binnen een niet ver
jaarde termijn, op 16 juli 1956, burger
lijke partij heeft gestelcl ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat het tweede miclclel te on
derzoekEm, hetwelk geen uitgebreidere ver
:breking met zich zou kunnen brengen ; 
·verbreekt het bestreclen vonnis in zover 
het over de burgerlijke vorclering uit
·spraak heeft geclaan; beveelt dat melding 
-van onclerhavig arrest zal gemaakt wor
•clen op de kant van de gecleeltelijk ver
nietigde beslissing; veroorcleelt de provin
cie Brabant tot de kosten; verwijst de al
clus beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Brussel, zetelende in hoger 
beroep. 

25 juli 1957. - Vacantiekamer. - Voor
zitte·r, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslnggeve1·, H. Moriame. - Gelijklui
dencle concl7tsie,· H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Orianne 
(van de Balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Simont. 

VACANTIEKAMER. - 25 juli 1957 

VERKEEJR. - WEGCODE, TEKEN Nr 25. -
VERBODEN RICHTING VODR ALLE BESTUUR
DERS. - BESTUURDER DIE LANGS DE TOEGE
LATEN RICHTING IS INGEREDEN EN ACHTERUIT 
RIJDT IN DE VERBODEN RICHTING. - INBREUK 
OP ARTIKEL 7, 2. - UITZONDERING. 

De bestmtrcle1· die, na, in de toegelaten 
richting een openbnre weg te zijn inge
reden die 1·egelmatig voorzien is van het 
telcen nr 25, - hetwelk een verboden 
r·iclz tinv voor a,l de bestmtrders ann
d7tidt, - na,derhnnd a,chtentit rijdt in 
cle ve1·boden richting, pleegt inbreulv op 
a,·rtikel 7, 2, vnn de Wegcode, beha,lve 
omstnndigheden va,n overmacht. (Weg
code, art. 7, 2, en 98.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, T. BENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 februari 1957 in hoger be
roep gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Luik; 

Over het enig miclclel, afgeleid· uit de 
schending van artikel 7, 2, van de Weg
code, doordat het bestreden vonnis ver
weerder van de. vervolgingen ontslaat 
welke tegen hem ingesteld waren op grond 

van voormeld artikel om, achteruit rij
dend zijn voertuig in de verboden richting 
van de rue Basse Sauveniere te Luik ver
plaatst te hebben, en die vrijspraak hier
op steunt dat verweerder, die de rue Basse 
Sauveniere in de toegelaten richting was 
ingereden, « het teken nr 25 niet bereikt 
had en evenmin voorbijgereden was, het
welk teken het verbod oplegde deze straat 
in de andere richting te volgen en het 
symbool niet kon ontwaren dat de schijf 
van clit teken droeg ll, clan wanneer die 
omstancligheid slechts als rechtvaarcligen
cle oorzaak voortvloeiend nit de onover
winnelijke dwaling zou kunnen aangeno
men worden, wat het geval niet is claar 
de verweerder in de straat, waarvan 
sprake, woont : 

Overwegende, enerzijcls, clat de enkele 
voorwaarden waarvan het aangevoerd ar
tikel het naleven afhankelijk maakt van 
de signa lisa tie aangelegcl met het oog op 
het regelen van het verkeer cleze zijn clat 
de tekens regelmatig naar de vorm zouden 
zijn en clat ze voldoende zichtbaar zouden 
zijn, bestanddelen die, in onderhavig ge
val, het voorwerp van geen enkele be
twisting uitgemaakt hebben; 

Overwegende, anderzijds, dat naar luid 
van artikel 98 van de Wegcocle, de ver
boclstekens slechts gelden op het gedeelte 
van de openbare weg dat begrepen is tus
sen de plaats waar zij aangebracht zijn 
en het volgende kruispunt; 

Overwegende, bijgevolg, dat een bE'
stuurcler, die een weg langs de toegelaten 
richting is ingereden en die erin achter
uit rijdt in de verboden richting vooraleer 
het teken bereikt te hebben dat dit ver
bod oplegt, gebeurlijk die omstandigheid 
zou kunnen aanvoeren als op overmacht 
gesteunde grond van rechtvaardiging; 

Doell, dat niet als regel kan gesteld 
worden dat de bestuurder die in derge
lijke voorwaarden rijdt geen inbreuk 
pleegt om de enkele reden clat het ver
bodsteken niet kon gezien zijn van waar 
de bestuurder voormelde rijbeweging uit
gevoerd heeft; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door aldus te beslissen de in het middel 
aangeduide bepaling heeft geschonclen; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis voor zoveel, uitspraak doende 
door middel van bevestiging, het verweer
cler van de vervolgingen ontslaat; beveelt 
clat melding van onclerhavig arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de . ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder tot de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak, naar de Oorrec
tionele Rechtbank te Hoei, in hoger be
roep zetelende. 

25 juli 1957. - Vacantiekamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
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Verslag_qever, H. Bayot. - Gelijlcluidende 
oonolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. 

VACANTIEKAMER. - 25 juJi 1957 

VISSERIJ. - RIVIERVISSERIJ. - VER
BEURDVERKLARING DER VISTUIGEN. ~ YOOR
WAAHDE:';. 

De verbe~wdverlclaring der vistuigen is 
ondertvo1·pen aan de voorwaarde dat ze 
na aa,nmaning aan de verbalisant over
handigd zijn geweest.: indien aan die 
aanmaning geen gevolg werd gegeven 
loopt de ove1·treder een boete op, tve!lce 
de verbe~wdveTl;;!aring vervangt (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, T. CAYET.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 1 alJl'il 1957 in boger beroep 
gewezen door cle Correctionele Rechtbank 
te Luik; 

Over bet micldel, afgeleicl uit de schen
ding van artikel 7 van de wet van 1 juli 
1954 op de riviervisserij, cloordat bet be
streclen vonnis verweercler tot twee geld
boeten veroorcleelt, de ene om gevist te 
hebben zonder van een regelmatig vis
verlof voorzien te zijn, de andere om ge
weigercl te hebben zijn vistuigen op de 
eerste aamnaning van de overheidsbeamb
ten te overhandigen, clan wanneer de rech
ter, bovendien, de verbeurdverklaring hacl 
moeten bevelen van de voorwerpen die tot 
het plegen van het eerste misdrijf gediencl 
hebben en die straf, voorzien door arti
kel 7 had moeten cumuleren met· de door 
artikel 24 opgelegde geldboete; 

Overwegencle dat artikel 24 van cle wet 
van 1 juli 1954 de verbeurdverklaring van 
cle vistuigen afhankelijk maakt van de 
voorwaarde dat cleze aan de verbalisant 
na aanmaning overhandigd zouden ge
weest zijn, en een veranderlijke geldstraf 
voorziet welke bestemcl is de verbeurdver
klaring te vervangen, in geval de overtre
der geweigercl zou hebben aan de aanma
ning gevolg te geven ; 

Dat bet middel, mitsclien naar recht 
faalt; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straf van nietigheicl voorgeschreven 

(1)_ Verbr., 9 november 1931 (Bull. en PAsrc., 
1931, I, 281). Zie nota in Bull. en PAsrc., 1957, 
I, 1377). 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om cUe redenen, verwerpt ·de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van cle 
Staat. 

25 juli 1957. - Vacantiekamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bayot.- GelijlcMtidende, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER. - 25 juli 1957 

1° GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - BI.J DE 
PSYCHIATRISCHE AFDELING VAN EEN GEVANGE
NIS INGESTELDE COMMISSIE, DIE DE INVRIJ~ 
HElD STELLING VAN EEN GEiNTERNEERDE BEVEELT 
OF WEIGERT. - GEEN GEWIJSDE MEr BE
TREKKING TOT DE GEESTESTOESTAND VAN DE 
GEINTERNEERDE TEN OPZICHTE VAN DE STRAF
RECH'l'BANI{EN W AARBIJ EEN NIEUW MISDRIJF 
AANHANGIG WOHDT GEMAAKT. 

2° BEWIJS. ~ STRAFZAKEN. - YERSLAG 
VAN DESKUNDIGEN. - ADYIES DAT DE RECH~ 
'l'ER NIE'f BINDT. 

1 o De beslissing van de bij de psyohia
trisohe afdeling van een gevangenis in
gestelcle oonHnissie, d·ie de invrijheid
stelling van een in een bijzondere in-
1"iohting ge~ntenwerde pe1·soon beveelt 
of wei_qert, heett geen lcraoht van ge
tvi.isde met betrelclcing tot de geestes
toestand '!.ian de gefntenwerde ten op
ziohte van de stratreohtbanlcen waarbij 
een nieuw misdrijf aanhangig wordt 
gemaalct (2). 

2° In stratzalcen heett een deslc~tndigen
verslag sleohts de waa1:de van een ad
vies dat aan de vrije beoordeling van 
de reohter wordt overgelaten (3). 

(POTTIER.) 

AR-REST. 

RET HOF; - Gelet op bet bestrecleri 
arrest, op 12 juni 1957 gewezen door bet 
Hof van beroep te Luik, kamer Yan in
besch ulcligingstelling ; 

Over het eerste milldel, afgeleicl nit cle 

(2) Verbr., 1 maart 1954 (An·. T'erb1·., 1954, 
blz. 442; Bull. en PASIC., 1954, I, 564). 

(3) Verbr., 29 october 1956 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 564); raadpl. oak verbr., 16 april 1956 
(Ar1·. T' m·b•·., 1956, blz. 671 en nota 5; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 858). 
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schending van artikel H7 van de Grand
wet, doorclat het bestreden arrest, bij 
bevestiging ·van de beslissing van de eer
ste rechter, de inobservatiestelling van 
aanlegger in een psychiatrische afdeling 
van een strafinstelling voor een maand 
beveelt, zonder gepast de .conclmdes te 
:beantwoorden waarbij aanlegger het nut 
yan de bevolen maatregel ontkende en 
<er de onwettelijkheid van verklaarde : 

Overwegende dat aanlegger v6or het 
hof van beroep staande hield, enerzijds, 
dat zijn inobservatiestelling in onderha
vige vervolging wegens valsheid, gebruik 
van valsheid en oplichting nutteloos was, 
omdat hij ami dergelijke maatregel on
derworpen was geweest ter gelegenheid 
van een vervolging wegens vruchtafdrij
ving en openbare schennis van de goede 
zeden en dat de deskundigen clan de fei
ten van de onclerha vige zaak reeds in 
aanmerking hadden genomen, anderzijds, 
dat de nieuwe inobservatiestelling in 
weerwil van artikel 1 van de wet van 
9 april 1930 bevolen wercl, omclat uit het 
getuigschrift van een der exnerten bleek 
clat aanlegger thans als genezen moet 
aangezien worden; 

Overwegende dat .het bestreden arrest, 
op grond van het vorige cleskundig ver
slag aanneemt, « dat gedurende een zeker 
tijdperk de beklaagcle door erge geestes
stoornis was aangedaan waardoor hij on
bekwaam was zijn claden te. beheerse:ti"ll, 
doch de nieuwe maatregel van inobser
vatiestelling op de beschouwing' steunt 
<< dat niet ten genoege van recht I.Jewezen 
is clat al de thans aan de beklaagde ver
weten feiten begrepen zouden zijn in het 
tijdperk aangeduid door het verslag 
waarvan sprake ll; dat dit antwoord op 
gepaste wijze de eerste bewering van de 
conclusies tegenspreekt; 

Overwegencle dat het arrest, ander
zijds, hierop wijst << dat het van belang 
is te weten of de beklaagde aldan niet 
nu nog door geestesstoornissen is aange-
daan ll; , 

Overwegende dat het arrest door dit 
antwoord, zonder de stelling tegen te 
spreken welke aanlegger op artikel 1 van 
de wet van 9 april 1930 steunde, aan
wijst dat het nodig is het feit te onder
zoeken dat tot grondslag van de vervol
ging client, het aangevoerd getuigschrift 
alclus impliciet als een ontoereikend be
wijs beschouwencl; clat dit antwoord ge
past de tweede bewering van de conclu-
sies beantwoordt; · 

Dat het middel alclus feitelijke grond
:slag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
<Cle schending van artikel 1 van' de wet 
van 9 april 1930, doordat het bestreden 
.arrest de inobservatiestelling van aan
legger beveelt, clan wanneer deze als ge
nezen diencle I.Jeschouwd, daar de com-

missie van de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Luik zijn invrijheid
stelling op proef had bevolen en daar 
een van de deskundigen verklaarde dat 
hij genezen was : · 

Overwegencle dat de rechter noch door 
de beoorcleling van gezegde commissie 
noch door die van de cleskundige gebon
den is; dat zijn beslissing, ondermeer 
gesteund op de noodzakelijkheid na te 
gaan of aanlegger thans nog aangedaan 
is door de voorheen vastgestelde erge 
geestesstoornis, in zich sl nit da t hij de 
genezing van aanlegger niet als verkre
gen heeft aangezien op grond van de door 
hem ingeroepen iniddelen; . 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20 en 21 van 
de wet van 9• april 1930, doorclaf het lle
streden arrest aanleggers inobservatie
stelling steunt op de << klaarblijkelijke te
genstrijdigheid ll die zou bestaan tt'issen 
de bewoordingen van het verslag van 
geestesexperten van 15 september 1955 en 
de beslissing van de psychiatrische afde
ling van het gevang te Luik van l4 mei 
1956 en aldus beschouwt dat die beslis
sing van de commissie de genezing im
pliceerde van de vrijgestelde geinter
neerde, dan wanneer de artikelen 20 en 
21 vim de wet van 9 april 1930 de invrij
heidstelling toelaten zodra de geinter
neerde, zelfs niet genezen geen gevaar 
voor de samenleving meer 'oplevert : 

Overwegende dat het deskundiir verslag 
van geestesonderzoek van l5 september 
1955 hierop wees dat « Pottier een ern
stig·e en langdurige kuur van ontgiftiging 
en psychische herscholing in een psychia
trische inrichting tot _maatschappelijke 
bescherming zou moeten ondergaan ll ; 

Overwegende dat, de beslissing van de 
commissie van de psychia trische afdeling 
van de gevangenis te Luik van 14 mei 
19'56 krachtens welke de aanlegger, acht 
maand daarna op proef in vrijheid werd 
gesteld, met die bewoordingen vergelij
kend, het hof van beroep daaruit heeft 
kunnen afleiden << dat er tussen de be
woordingen van het verslag en de beslis
smg van de commissie een klaarblijke
lijke tegenstrijdigheid bestaat ll, zonder. 
het karakter te miskennen dat de :uti
kelen 20 en 21 van de wet van 9 april 
1930 aan de invrijheidstelling op proef 
van de geinterneerde toekennen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straf van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 
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Om die rede:rien, verwerpt de voorzie
. iting; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

2.5 juli 1957. - Vacantiekamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Neveu. - Gelijkluiden
de conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

VACANTIEKAMER.- 5 september 1957 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN. -
STRAFZAKEN. - TERMIJN. - EJXPLOOT VAN 
VERZET. - TERMIJN DIE 'VERSTRIJKT OP EEN 
ZONDAG OF EEN ANDER WETTELIJKE FEESTDAG. 
- GEEN VERLENGING. 

2° GRIFFIE-GRIFFIER. - SrRAFZAKEN. 
- AKTE WELKE TER GRIFFIE MOET WORDEN 
VERRICHT. - WETTELI.JKE TERllfiJN DIE 
VERSTRIJKT EEN DAG W AAROP DE GRIFFIE GE
SLOTEN IS. - AKTE GELDIG ONTVANGEN DE. 
NAASTE DAG VAN OPENING VAN DE GRIFFIE. 

go BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
STRAFZAKEN. - EJXPLOOT VAN VERZET IN 
BELGIE BETEKEND AAN EEN BURGERLIJKE 
PARTIJ. - GEEN VERLENGING VAN DE TERMIJN 
WEGENS DE AFSTAND. 

1o De term·ijn om een emploot van verzet 
tegen een bij verstek gewezen beslissing 
te betelcenen, in strafzalcen, is niet ver·
lengd tot de naaste werlcdag, wanneer 
de laatste dag van de termijn een zon
dag of een andere wettelijlce feestdag 
is (1). 

2° Wanneer· de wettelijlce termijn om ter 
grij]ie een alcte :in strafzalcen te doen, 
verstrijkt een da.g waarop die gr:ijfie ue
sloten is, is die alcte er geldig ontvan
gen de naaste dag van opening van die 
grijfie. (Wet van 22 juli 1927, art. 7.) 

go De termijn om een emploot van verzet 
tegen een beslissing gewezen bij verstelc 
in stratzalcen, betrej'fende de bnrger
lijlce veroordelingen, te betelcenen wordt 
niet verlengd wegens· de atstand. (Wet
boek van strafv., art. 187, en koninklijk 
besluit nr go1 van go maart 1936, art. 1.) 

(VERELST, T. \'AN IMMERSEEL, 
DAEM EN DE MEYER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op g april1957 gewezen, door het 
Hof van beroep te Gent ; 

(1) Verbr., 4 april 1955 (An·. Verbr., 1955, 
blz. 670; Bull. en PASIC., 1955, I, 870). 

Over 'het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 187 van liet Wet~ 
boek van strafvordering en 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
gewijzigd bij artikel 46 van het konink~ 
lijk beslnit nr goo van go maart 1936, door
dat het bestreden arrest het verzet, bete
kend ten verzoeke van aanlegger, te laat 
ingesteld verklaart ofschoon het betekeitd 
was geweest aan het openbaar ministerie 
de dag volgend op de normale einddag van 
de. termijn, wegens de omstandigheid. dat 
die dag, 11 november 1956, een wette
lijke feestdag was, en aan de burgerlijke 
partijen op 14 november 1956, dan wan
ileer de wettelijke bepalingen waarop het 
bestreuen arrest steunt afgeschaft zijn 
door het koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936 en clan wanneer in · ieder 
geval de termijnen voorzien voor de bete
kening van het verzet aan de burgerlijke 
partijen, geen akten zijncle in strafzaken, 
moesten verlengd worden tot 12 november 
en wijl gezegde burgerlijke partijen ·te 
Antwerpen wonen, clienclen vermeerclerd te 
worden volgens de afstanden ; 

Overwegencle clat, zo de wijze van bere
kening van de termijnen, zoals zij, pm
schreven is in artikel 1033 van W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering, insgelijks 
client te worden toegepast in strafzaken, 
die regel enkel te volgen is voor · zoveel 
die termijnen bij de wetten van rechtsple
ging in die zaken niet bepaald zijn ; 

Overwegende dat nit de vergelijkingvan 
de in strafzaken geldende bepalingen, en 
inzonderheid van artikel 187 van het Wet
boek van strafvordering en artikel 2 van 
de wet van 17 thermidor jaar VI, waarbij 
de strafzaken onttrokken worden aan. het 
verbod op een wettelijke feestdag een be
tekening te doen, blijkt dat de termijn van 
verzet verstrijkt, behoudens de verlengin
gen van de bij de eerste dier wetsbepalin
gen gestelde termijn, de tiende dag na de 
dag waarop de beklaagde kennis gekregen 
heeft van de betekening van de veroorde
ling welke bij verstek te zijnen opzichte 
nitgesproken werd ; 

Dat de uitzondering op deze regel, om
schreven in artikel 7 van de wet van 
22 juli 1927, enkel van toepassing is oP de 
akten in strafzaken welke op een griffie 
moeten verricht worden, wat ten deze niet 
het geval is; 

Overwegende, wat inzonderheid het 
tweede onderdeel van het middel !Jetreft, 
dat de termij:ri van verzet meer dan acht 
dagen bedraagt en derhalve, behoudens 
ten opzichte van de bij artikel 73 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
becloelde personen, ter zake van geen toe
passing, niet verlengd wordt nit hoofde 
van de afstand overeenkomstig artikel 2 
van het koninklijk besluit nr 301 va:p. 
30 maart 1936 hetwelk de in dit verband 
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strijdige bepalingen van artikel 187 van 
het Wetboek van strafvordering heeft af
geschaft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende ten opzichte van de be
slissing over de publieke vordering gewe
zen, dat de substantiele of op straf van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing . 
overeenkomstig de wet is ; 

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

5 september 1957. - Vacantiekamer. -
Voorzitte1·, H. de Olippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Delahaye. - Gelijlehtidende conclusie, 
H. lJ~. Duman, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 5 september 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- STRAFZAKEN. - IN EERSTE AANLEG• GE
WEZEN YONNIS VAN DE KRIJGSRAAD. - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING, 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZA'KEN. - AARD, - YONNIS BIJ VER
STEK GEWEZEN DOOR DE KRIJGSRAAD, - HO
GER BEROEP. -ARREST DOOR RET MILITAIR 
GERECHTSROF GEWEZEN, BUITEN DE TEGEN
WOORDIGREID VAN DE BEKLAAGDE. - BIJ 
VERSTEK GEWEZEN ARRES'l\ 

3o VOORZIENING IN VERBREKING. 
- 'J'ERMIJN. - ARREST RIJ VERSTEK GE
WEZEN DOOR RET MILITAIR GEREOHTSHOF. -
YOORZIENING DOOR DE BEKLAAGDE Ili'GESTELD 
RINI\'EN DE GEWONE VERZETSTERMIJN. 
NIEl'-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Een in eerste aanleg gewezen vonnis 
van de IM'·ijgs1·aad geeft geen aanleiding 
tot voorziening in ve1·b1·eking (1). 

zo Wanneer op het hager be1·oep inge
steld te,qen een vonnis bij verstele gewe
zen vonnis van de lcrijgsraad, het mili
tair gerechtshof ttitspraak doet zonder 
dat de beklaagde vo6r dit hof is ver
schenen, is het a1-rest bij verstelc, gewe
zen (2). 

(1) Raadpl. verbr., 10 januari 1955 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 469). 

(2) Raadpl. verbr., 9 augustus 1945 (A1·r. 
Verbr., 1945, blz. 194 en conclusie van de heer 
Hayoit de Termicourt, eerste advocaat-gene
raal); 4 februari 1946 (Arr. Ve1·br., 1944, 
blz. 46; Bull. en PAsrc., 1946, I, 53); raadpl. 
ook S. GrLISSEN « Le recours en cassation contre 
les decisions de la juridic~ion militaire », 

3° Is niet ontvankelijk de voorziening 
in de loop van de gewone verzetster
mijn door de beklaagde ingesteld tegen 
een bij verstek gewez11n arrest van het 
m-ilitair ge1·echtshof (3). 

(HUE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 december 1955 gewezeri door 
de krijgsraad te velde bij de fractie van 
het leger die de troepen van de bases van 
het moederland in Afrika uitmaakt; 

Gelet op het bestreden arrest, op 19 oc
tober 1956 door het militair gerechtshof 
gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen het vonnis van 14 december 1955 : 

Overwegende dat geen voorziening in 
verbreking openstaat tegen een in eerste 
aanleg gewezen vonnis van de krijgsraad; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 19 october 1956 : 

Overwegende dat een arrest dat buiten 
de tegenwoordigheid van de ·beklaagde 
gewezen is op hoger beroep tegen een 
verstekvonnis van de krijgsraad een ver
stekbeslissing is waartegen de aanlegger 
verzet vermag aan te tekenen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een dusdanig arrest is; 

Overwegende dat de voorziening, inge
steld v66r de verstrijking vim de gewone 
termijn tot verzet, niet ontvankelijk is 
(art. 413 van het Wetboek van strafvor
dering); 

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

5 september 1957. - Vacantiekamer. -
Voo1·zitter, H. de Olippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vroonen. - Gelijkluidende conclusie·, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 5 september 1957 

MILITIE. - HERKEURINGSRAAD. - YER
LIES VAN EEN OOG. - INOBSERVATIESTELLING 

Revue de d1·oit penal et de m·imJinologie, 1954-
1955, blz. 261. 

(3) Rak.dpl. verbr., 9 juli 1956 (Arr. Verbr., 
1956, bl~. 951; Bull. en PASIC., 1956, I, 1257) 
en verbr., 1 juli 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 
1296). 



-983 

VAN DE DlENSTPLICRTIGE NIET VOORGESCHRE
VEN DOOR DE BIJ RET KONINKLIJE: BESL UIT 
VAN 5 OCTOBER 1951 GERECHTE TABELS VAN 
E:EURINGSCRITERIA. 

De tabels van keuringsoriteria, welke ge
heoht zijn bij het in uitvnering van arti
kel14, paragraaf 3, van de dienstplioht
wet van 15 juni 1951, genomen koninlc
lijk besluit van 5 october 1951, voor
schrijven de inobservatiestelling niet 
van de dienstpliohtige die een oog ver
loren heeft (1) (2) . 

(LIBERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de beslissing, 
op 23 mei 1957 genomen door de hoge her
keuringsraad van de provincie Limburg; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de bepalingen, opgenomen onder 
de rubrieken A 6 en A 7 van de bij het 
koninklijk besluit van 5 october 1951 ge
voegde tabel der ziekten en lichaamsge
breken welke vrijstelling en voorlopig 
afkeuring van de dienstplichtigen tot ge
volg hebben doordat aanlegger bij de be
streden beslissing geschikt voor de dienst 
aangewezen is : 1° zonder dat het oog on
derzocht werd; 2° zonder dat de bij de in
geroepen artikelen voorgeschreven inob
servatiestelling gelast werd; 3° zonder 
dat de beslissing passend gemotiveerd is, 
dan wanneer uit een bij het verzoek ge
voegd geneeskundig attest blijkt dat om 
vrijstelling van de dienst verzocht was op 
grond van een gezichtsscherpte van het 
rechter oog welke lager dan 1/10 is; 

Overwegende dat de wetsbepalingen 
welke zouden zijn geschonden en welke 
in de voorziening zijn aangeduid vreemd 
zijn aan de door aanlegger voorgebrachte 
grieven 1 en 3; 

Overwegende dat de in het middel aan
geduide tabel niet bepaalt dat de dienst
plichtige die een oog verloren heeft (in 
het middel ingeroepen lichaamsgebrek) in 
observatie dient te worden gesteld; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

(1) Verbr., 14 juli 1952, redenen (Arr. Verbr., 
1952, biz. 655; Bull. en PASIC., 1952·, !, 743). 

(2) De inobservatiestelling van de dienstplich
tige dient slechts bevolen te worden zo er twij
fel bestaat omtrent de geschiktheid van de 
dienstplichtige of indien die maa tregel opge
legd wordt door de in uitvoering .van arti
kel 14, paragraaf 3, van de wet van 15 juni 1951 

5 september 1957. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Vroonen. - Gelijkluidende oonolusie, 
H. F. D;umon, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 5 september 1957 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - VALSHEID IN GE
SCRRTFTEN. - GEBRUIK DOOR DE VERVAL
SER. - GEBRUIK DA'J' DE VOORTZETTING VAN 
RET MISDRTJF VAN VALSREID UITMAAKT. -
FElTEN DIE EENZELFDE MISDRIJF UITMAKEN 
VOOR'ZIEN BIJ DE ARTJKELEN 193 EN 196 VAN 
RET STRAFWETBOEK. 

2° BEVOEGDHEID EN A'ANLEG. 
STRAFZAKEN. - MISDRIJF VAN VALSHEID IN 
GESCRRIFTEN REGELMATIG BIJ DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK AANRANGIG GEMAAKT. -
RECHTBANK IN ROOFDE VAN DE BEKLAAGDE, 
BENEVENS DI'l' MISDRIJF, EEN FElT VAN GE
BRUI'K VAN VALSE STUKKEN VASTSTELLEND DIE 
DE VOORTZETTING VAN DE VERVALSING UIT
MAAKT. - RECRTBANK WAARBIJ DIT FElT 
VAN G'EBRUI'K REGELMATIG AANRANGIG IS GE
MAAKT. 

1° Maken eenzelfde misdrijf uit, voorzien 
en strafbaar gesteltl tloor tle artike
len 193 en 196 van het Stratwetboek de 
door die a1·tilcelen bedoelde valsheid in 
_qesohritten en het g,ebruilc dat e1·van 
door tle vervalser wortlt gemaalct, zo 
het gebnt.ik met hetzelfde bedrieglijlc 
opzet en oogmerk om te schatlen als de 
vervalsing we1·d gepleegd; het gebruilc 
is alstlan tle voortzetting van de ver
valsing (3) . 

2° W anneer, na aanneming van verzach
tende omstandigheden, de raatllcamer 
een belclaagtle wegens het plegen van 
een door de artilcelen 193 en 196 voor
ziene valsheid in geschriften naar de 
oorreotionele rechtbank heett verwezen, 
is die rechtbanlc bevoega om van de 
valsheid in gesohriften en van het ge
bntik van valse stulclcen lcennis te ne
men, zo zij het bestaan vaststelt niet 

opgemaakte tabels van keuringscriteria (verbr., 
14 juli 1952, A rr. Verb•·., 1952, biz. 655; Bull. 
en PASIC., 1952, I, 743). 

(3) Verbr., 1 februari 1869 (Bull. en PASIC., 
1869, I, 103) en de conclusie van de beer Fai
der, eerste advocaat-generaal; 20 october 1879 
(Bull. en PAsiC., 1879, I, 398) .. Raadpl. ook 
verbr., 12 maart. 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 
732). 
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.e~lcel van de valsheid maar oolG van 
een door de belclaagde gepleegd feit van 

·: gebruilG van valse st·nlclcen die de voort
: · zetting van de vervalsing ttitmaalGt (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GEN'l', T. HUWEL.) 

AHREST. 

BET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied door 
de procureur generaal bij het Hof van be
roep te Gent ingediend; 
· Overwegende dat M. Huwel bij beschik
king, op 19 october 1956 door de raadka
mer der Rechtbank van eerste aanleg te 
Veurne gewezen, met inachtneming van 
verzachtende omstandigheden naar de 
correctionele rechtbank aldaar verwezen 
is geworden uit hoofde van te Veurne, 
gedurende de zomermaanden van het jaar 
1955, valsheid in geschriften te hebben 
gepleegd; 

Overwegende dat zij bij vonnis van 
4 januari 1957 van de . Correctionele 
Rechtbank te Veurne vrijgesproken werd; 
dat op hager beroep, door de procureur
generaal bij het. Hof van beroep te Gent 
ingesteld, dit hof bij arrest van 28 fe
bruari 1957 zich onbevoegd verklaarde om 
van de zaak kennis te nemen om reden 
dat Huwel niet alleen de vals beweerde 
stukken had vervaardigd, maar dat zij 
er tevens gebruik van had gemaakt, en 
oat bij gebrek aan correctionalisatie van 
de misdaad van gebruik van het vervalste 
stuk, de kennisneming van de zaak niet 
« regelmatig 1> waR opgedragen aan de 
correctionele rechtbank; 

Overwegende dat de beschikking van 
19 october 1956 van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Veurne 
Em het arrest van 28 februari 1957 van 
het Hof van beroep te Gent in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat hun tegen
strijdigheid een negatief geschil van juri
dictie doet ontstaan, waardoor de gang 
van het gerecht belemmerd wordt; 

Overwegende dat de vervaardiging van 
een vals stuk, die het misdrijf uitmaakt 
voorzien door de artikelen 1~3 en 196 van 
het Strafwetboek en het gebruik van dit 
vals stuk door de vervalser - gebruik 
dat zijn oorsprong ontleent aan het be
drieglijk opzet of het oogmerk om te 
schaden waarmede hij handelde bij het 
vervaardigen van het valse stuk - het
lielfde misdrijf uitmaken door voormelde 
artikelen voorzien en alleen krachtens 
diezelfde artikelen strafbaar zijn; -

(1) .RaadpL verbr., 10 januari 1955 (A1~·. 
Verb•·., 1955, blz. 344; Bull. en PAsrc., 1955, I, 
463). 

· Dat het gebrilik in dergelijk geval 
slechts het voorbestaan is van de vals
heid; 

Overwegende dienvolgens, dat het ge
recht van wijzen waarbij het misdrijf 
van valsheid regelmatig aanhangig werd 
gemaakt met dergelijke daad van gebruik 
door de vervalser rekening mag houden · 
· Overwegende dat het' hof van beroep' 
in 't onderhavig geval oordelende dat het 
misdrijf van valsheid in hoofde van de 
beklaagde bewezen was en ten haren laste 
op een dergelijke daad van gebruik van 
het valse stuk wijzend zich niet onbe
voegd mocht verklaren;' 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lende, vernietigt llet arrest op 28 februari 
1957 door het Hof van beroep te .Gent 
gewezen; beveelt dat van onderhavig ar
rest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing · ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. ' · 

5 september 1957. - Vacantiekamer. 
Voorzittm·, H. de Clippele, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Verslagge11er, 
H. Rutsaert. - Gelijlclttidende concl1t
sie (2), H. F. Duman, advocaat-generaal. 

VACANTIEKAMER.- 5 september 1957 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. - UIT
STALLING VAN LICHTBEELDEN DIE MET DE 
GOEDE ZEDEN STHIJDIG ZIJN. - AH'l'IKEL 383 
VAN HEr STRAFWETBOEK. - VEHBEURDVER
KLAHING VAN DE LICHTBEELDEN. ~ GEBREK 
AAN VASTSTELL!NG VAN HET BESTAAN VAN DE 
DOOR ARTIKEL 42 OB' AHTIKEL 386biS VAN 
HET STRAFWETBOEK BEl'AALDE VODRWAAR
DEN. - 0NWETTIGHEID. 

Is onwettig de beslissing die tengevolge 
van een wegens ttitstalling van met de 
goede zeden strijdige lichtbeelden inge
stelde vervolging, de verbettrdverlGla: 
ring van die licldbeelden beveelt zonder 
vast te stellen dat de doo1· artilcel 4il 
11an het StrafwetboelG voorziene voo•·
waarden voorhanden zijn of dat de 
lichtlieelden op of lan,qs de openbare 
weg werden tentoongesteld (3). 

(2) De conclusie van het openbaar ministerie 
werd opgenomen in de Revue du d•·oit penal et 
de c1·iminologie, 1957-1958, biz. 517 tot 526. 

(3) Verbr., 14 januari 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 532). 
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(BONNEVALLE EN DE PAEPE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 23 november 1956 gewezen door 
bet Hof van beroep te Gent; 

Over bet middel, van ambtswege gena
men wat Robert De Paeue betreft en in
geroepen door Bonnevalle en afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 42 en 43 
van bet Strafwetboek, 9 en 97 van de 
Grondwet, in zover bet bestreden arrest 
de verbeurdverklaring beveelt van de 
films « Danseuse de Paris ll en cc Girls 
need men ll en van de reclamefoto's welke 
bierop betrekking bebben, dan wanneer 
de beticbten de eigenaars niet waren en 
niet zijn van deze inbeslaggenomen voor
werpen, en dan wanneer, nocb de boet
straffelijke recbtbank nocb bet bof van 
beroep, de wettelijke voorwaarden bebben 
vastgesteld voor de toepassing van de bij
zondere verbeurdverklaring, voorzien bij 
artikel 42 van bet Strafwetboek : 

Overwegende dat bet beroepen vonnis, 
na aanleggers tot een correctionele straf 
veroordeeld te bebben uit boofde van de 
bij artikel 383 van bet Strafwetboek 
voorziene telastlegging, bet projectietoe
stel welk gediend beeft tot bet plegen 
van bet misdrijf en eigendom van de ver
oordeelden is, verbeurd beeft verklaard; 
dat bet bovendien de verbeurdverkla:dng 
uitgesproken beeft van cc de inbeslagge
nomen filmen en foto's, dit als scbadelijk 
voor de goede zeden ll; dat bet bestreden 
arrest bet beroepen vonnis bevestigd 
beeft met dien verstande dat de verbeurd
verklaring van bet inbeslaggenomen pro
jectietoestel zal gescborst blijven voor 
een termijn van vijf jaar ; 

Overwegende dat kracbtens artikel 42 
van bet Strafwetboek, bijzondere ver
beurdverklaring toegepast wordt : 1 o op 

de zaken welke bet voorwerp van bet 
misdrijf uitmaken en op die welke ge
diend bebben of bestemd waren tot bet 
plegen van llet misdrijf, wanneer de za
ken eigendom van de veroordeelde zijn; 
2° op de zaken die uit llet misdrijf voort
komen; 

Overwegende dat nocb de beweegrede
nen van llet bestreden arrest, nocb die 
van bet beroepen vonnis welke bet arrest 
overneemt, bet bof toelaten na te gaan 
of de verbeurdverklaring van de inbeslag
genomen filmen en foto's in de bij arti
kel 42 voorziene omstandigbeden uitge
sproken werd; 

Dat llet arrest evenmin vaststelt dat, 
wat de foto's betreft, de voorwaarden 
voorzien door artikel 386bis van bet Straf
wetboek ter zake voorbanden waren; 

Overwegende, derllalve, dat bet bestre
den arrest de verbeurdverklaring van de 
inbeslaggenomen filmen en foto's niet 
wettelijk gerecbtvaardigd beeft; 

En overwegende voor bet overige, dat 
de substantH~le of op straf van nietigbeid 
voorgescbreven recbtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing. overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, verbreekt bet bestre
den arrest slecbts in zover llet de inbe
slaggenomen filmen en foto's verbeurd 
beeft verklaard; verwerpt de voorzienin
gen voor llet overige; beveelt dat melding 
van onderllavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt elk der 
twee aanleggers tot de llelft der kosten 
van zijn voorziening, laat de wederbelft 
der kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de alzo beperkte zaak naar bet Hof 
van beroep te BrusseL 

5 september 1957. - Vacantiekamer. -
Voorzitter, H. de Clippele, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Gilmet. - Gelijkluirlende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 
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