
I 1:- ·•- ---- - - [ - ,-:-

ARRESTEN 
VAN RET 

HOF VAN VERBREI(ING 
NEDERLANDSE TEKSTEN 

VERZAMELD EN UITGEGEVEN MET DE MEDEWERKING 

VAN RAADSHEREN IN HET HOF VAN VERBREKING 

JAARGANG 1958 

BRUSSEL 

ETABLISSEMENTS EMILE BRUYLAN'l' 
Naamloze vennootschap voor juridische en wetenschappelijke uitgaven 

REGENTSCHAPSSTRAAT, 67 

Ho.ndels~eg. Bruasel n' 10357 

1963 



I 

ARRESTEN VAN BET HOF VAN VERBREKING 

NEDERLANDSE TEKSTEN 

JAARGANG 1958 

2e KAMER. - 17 september 1957 

1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - lNKOMSTEN ONDERHEVIG 
AAN DE EXTRABELASTING ENKEL IN ZOVER ZE 
EEN EXCEPTIONELE WINST UITMAKEN. - BE
GRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - .ARTIKEL 4 VAN DE WET 
VAN 16 OCTOBER 1945. ~ BEPALING DIE ENKEL 
DE VASTSTELLING VAN DE EXCEPTIONELE WINS'!' 
llE1'REITT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING, ~ ALINEA 2 VAN PARA
GRAAF 4 VAN ARTlKEL 4 VAN DE WET VAN 
16 OCTOBER 1945. - VOORWERP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EX1'RABELASTING. - .AR'l'IKEL 6 VAN DE WET• 
VAN 16 OCTOBER 1945. ~ BEPALING DIE TOT 
VOORWERP HEEFT, TEN EINDE DE WEDERAAN
LEG DER STOCKS 'l'E VERGEMAKKELIJKEN, EEN 
GEDEELTE DER EXCEPTIONELE WINSTEN VAN DE 
EXTRABELAS'l'ING VRIJ 'l'E STELLEN. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. - VERRICH'TING VOORZIEN 
BIJ ALINEA 2 VAN PARAGRAAF 4 VAN AR'TI
KEL 4 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. -
VERRICHTING DIE GEEN VERSCHILLEND REGIME 
INVOERT TUSSEN DE VENNOOTSCHAP EN DE VEN
NOTEN EN DIE ENKEL DE AFTREKKING DER TIJ
DENS HET REFERENTIETIJDPERK BEHAALDE 
WINSTEN MEDEBRENGT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING. ~ A~'TREKKING VOORZIEN 
BIJ ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN. 16 OCTOBER 
1945. - AFTREKKING WELKE ENKEL GE
SCHIEDT NA BEPALING DER EXCEPTIONELE WIN
STEN EN ENKEL TEN VOORDELE VAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE DIE DE WEDERAANLEG VAN DE 
DOOR HEM VODR DE OORLOG AANGELEGDE 
STOCKS MAG VORDEREN. 

7° INKO.lVISTENBELASTINGEN. 
EXTRABELASTING.- VERMINDERING VOORZIEN 
BIJ ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
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1945. - VERMINDERING DIE NIET TUSSEN
KOMT IN DE MAA'l'REGEL VAN BEPERKING VAN 
DE EXCEPTIONELE WINST VOORZIEN BIJ AR'fi
KEL 4, PARAGRAAF 4, ALINEA 2, VAN DE WET. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. -
EXTRABELASTING. -· VERMINDERING VOORZIEN 
BIJ ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 
1945. - VERMINDERING DIE NIET MAG INGE
ROEPEN WORDEN UIT HOOFDE VAN PROVISIE 
VOOR RET IN STAND HOUDEN DER STOOKS, TEN 
PERSOONLIJKE TITEL, DOOR DE VENNOOT VAN 
DE VENNOOTSCHAP DIE DEZE STOCKS HEEFT 
AANGELEGD. 

1 o De inlcomsten vermeld in artilcel 2, 
pat·agraat 1, van de wet van 16 october 
1945 zijn aan de ewtrabelasting slechts 
ondm·worpen in zover ze een ewceptio
nele winst ~bitmalcen, d.w.z. in de mate 
waarin ze hetzij de winst van het t·ete
rentietijdperk hetwelk het bepaalt, het
zij de bedmgen vet·meld in de pat·agra
fen 3, 5 en 6' van artikel 5 derzelfde 
wet te boven gaan (1). (Wet van 16 oc
tober 1945, art. 4, par. 1.) 

2° Artilcel 4 van de wet van 16 octobet· 
1945 bett·ett enlcel de bepaling van de 
ewcepUonele w·inst d·ie de ewtrabelas
ting trett. 

3° .Alinea 2 van paragTaaf 4 van fle ~vet 
va·n 16 october 1945 heeft geen andet· 
voorwerp, wat de vennootschappen be
trett voorzien bij alinea 1 van dezelfde 
pat·agmaf, flan gebe·nl'lijlc hct bedt·ag tc 
bepm·ken van de ewceptionele winst be
lastbaar hetzij in hoofde van de vcn
nootschap hetzij in hoofde van de ven
noten (2). 

4° Artilcel IJ van de wet van 16 october 
1945 is vr-eemd aan de bepaling van de 

(1) en (2) Raadpl. verbr., 19 maart 1957 
(A1'1'. Ve•·b•·., 1957, biz. 597; Bull. en PAsrc., 
1957, I, 873). 
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exceptionele winst en heett tot enlcel 
voorwerp, ten eincle cle wederaanley ,van 
de stoclcs te vergemalclcelijlcen, niet van 
de extrabelastiny te ontslaan, maar 
een yedeelte der exceptionele winsten 
daarvan vrij te stellen. 

Go De verrichtiny voorzien bij alinea 2 
van paragraaf 4 van cle wet van 16 oc
tober 194.5, die ,qemeen is aan cle ven
nootschap en aan cle vennoten, doet geen 
verschillend regime ontstaan voo-r die 
twee cateyorien van belastinyplichtiyen 
en brenyt slechts een verminrlering 
mede, rleze van cle Ujrlens het 1'efe1·en
Ueti}cltJe1·7c behaalcle winsten (l). 

()o De venninderiny ·voorz·ien bij artilcel 6 
van rle wet van 16 october 194.5 yeschieclt 
en/eel na bepaliny van het bedrag van 
ae exceptionele winsten' en slechts ten 
voonlele van cle belnstinyplicht'ige rlie, 
voo1· cle oo1·loy de stoclcs hebbenrle nan
geleycl, hun wede1·annley rnng vo1·de
~·en (2). 

7o De verminrlering 1:o01'zien bij nrtilcel 6 
vnn cle wet vnn 16 october 194.5 lcomt 
niet tussen in cle verrichting vnn beper
kiny vnn cle exceptfonele winst voorzien 
bij nrtilcel 4, pn1·aymnt 4, nlinen 2, van 
zelfcle wet (3) . 

go Een rennoot is niet yerechtigcl, ten 
pe-rsoonlijlce titel, een vrijstelling vnn 
belnsting te vrngen u'it hoofcle vnn pro
visie voor behourlen cler stoclcs van rle 
vennootschntJ wnadn hij betrolclcen 
is (4). 

(GOOSSENS, T. RELGISCHE STAAT, 
MlNIS'J'ER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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 de artikelen 4, paragraaf 4, en 
6 van de wet van 16 october 1945, en 97 
van de Grondwet, doordat het arrest aan 
verzoeker het recht geweigerd heeft op het 
exceptioneel deel van de winsten welke 
hij verkregen heeft als vennoot van de 
vennootschap in gemeenschappelijke 
naam Goossens Freres, welk deel deswege 
belastbaar is in de bij de wet van 16 octo
ber 1945 ingevoerde extrabelasting, tot zo
danig beloop als nodig in mindering te 
brengen de provisie tot instandhouding 
van de stocks, welke krachtens artikel 6 

(1) (2) (3) en (4) Verbr., 25 juni 1957 (A1·1·. 
Ve1·b1·., 1957, biz. 915; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
1286). 

van de wet van 16 october 1945 van de ex
trabelasting vrijgesteld is en welke door 
de vennootschap niet gebruikt is, wegens 

. het feit dat zij het door haar in reserve 
gestelde bedrag van de onder de extrabe
lasting vallende winst overschrijdt, dan 
wanneer artikel 4, paragraaf 4, lid 2, be
paalt dat de extrabelasting op de winsten 
van een vennootschap in gemeenschappe
lijke naam enkel mag worden geheven in 
de mate dat cle (uitgekeerde of gereser
veerde) winst van het belastbaar tijdperk 
cle (uitgekeerde of gereserveercle) winst 
van het referentietijdperk te boven gaat, 
en clan wanneer artikel 6, paragraaf 1, 
bepaalt dat het bedrag Yan de belastbare 
winsten van een hanclelsonderneming ver
minderd wordt met de « reser>e tot we
deraanleg van de stocks>>, hetgeen nood
zakelijk impliceert dat de door de ven
nootschap Goossens gemaakte overwinst 
cliende te worden verminderd met een re
ser>e tot wederaanleg van de stocks en 
dat deze reserve derhalve de vennoten ten 
goede moest komen wanneer, zoals ten 
deze, de vennootschap niet >oldoende ge
reserveerde winsten had om !Jewuste re
serve ten volle in mindering te !Jrengen : 

Overwegende dat ·artikel 2, paragraaf 1, 
van de wet van 16 october 1945 aanduidt 
welke de onder de extrabelasting vallende 
inkomsten zijn ; 

Dat artikel 4, paragraaf 1, !Jepaalt dat 
die inkomsten aan de extrabelasting enkel 
onderworpen zijn in zover zij een excep
tionele winst uitmaken, clit wil zeggen in 
zover zij hetzij cle in die bepaling om
schreven winst over het referentietijdperk, 
hetzij de in paragrafen 3, 5 en 6 van arti
kel 5 van dezelfde wet aangeduide !Jedra
gen te boven gaan; 

Overwegende dat alle bepalingen van ar
tikel 4 uitsluitend betrekking hebben op 
de bepaling van de exceptionele winst 
waarop de extrabelasting wordt geheven; 

Dat oncler meer lid 2, van paragraaf 4 
van artikel 4 geen ander voorwerp heeft, 
ten aanzien van de in lid 1 aangeduide 
vennootschappen, dan een eventuele beper
king van het bedrag van de exceptionele 
winst hetwelk belastbaar is, hetzij in 
hoofde van de vennootschap, hetzij in 
hoofde van de vennoten; 

Dat de daarin omschreven verrichting, 
enerzijcls, daar zij en voor de vennoot
schap en voor de vennoten van toepassing 
is, tussen beicle categorieen belastingschul-. 
digen geen verschillenclregime invoert, en, 
anderzijcls, een enkele aftrekking met zich 
brengt, de aftrekking van de tijdens het 
referentietijdperk gemaakte winsten; 

Overwegende dat artikel 6 vreemd is aan 
de bepaling van de exceptionele winst en 
enkel tot voorwerp heeft, ten einde de 
w~leraanleg van de stocks te vergemakke-



lijken, niet een deel van de door de extra
belasting getroffen exceptionele winsten 
van deze belasting te ontslaan, doch in de 
bij die wetsbepaling bepaalde voorwaar
den dat deel ervan vrij te stellen ; 

Overwegende dat nit deze beschouwin
gen valt af te leiden dat de vermindering, 
in artikel 6 van de wet omschreven, eerst 
na de bepaling· van het bedrag der belast
bare exceptionele winsten plaats heeft, en 
erikel ten behoeve van de belastingplich
tige die, daar hij v66r de oorlog stocks 
aangelegd had, op de wederaanleg aan
spraak mag maken; dat ter zake, aange
zien alleen het rechtswezen, clit is de ven
nootschap, stocks weder aan te leggen 
had, de in voormeld artikel 6 omschreven 
vermindering slechts dat wezen ten goede 
kon komen; 

Waaruit volgt, enerzijds, dat de aftrek
king toegestaan door artikel 6 van de wet 
van 16 october 1945, niet plaats heeft in de 
opera tie van beperking van de exceptionele 
winst bepaald bij artikel 4, paragraaf 4, 
lid 2, van dezelfde wet, en, anderzijds, 
dat aanlegger persoonlijk niet gerechtigd 
is om een vrijstelling van belasting uit 
hoofde van provisie tot instandhouding 
van de stocks te vorderen; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

17 september 1957. - 2" kamer. - Voo?·
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat generaal. -
Ple'iter, H. Fally (van de Balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 17 september 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- DIRECTE BELASTINGEN. - REGELMATIG
HEID VAN DE VOORZIENING. - REGELMA'l'IG
HEID DIE ENKEL MAG SPRUITEN UIT DE TER 
GRIFFIE NEERGELEGDE STUKKEN OVEREENKOM
STIG ARTIICEL 14 VAN DE WET VAN 6 SEP'l'EM
BEB 1895, VERVANGEN DOOR ARTIKEL 1 VAN 
DE WET VAN 23 .JULI 1953, OF UIT DE VAST
S'l'ELLINGEN VAN HE'l' BES'l'REDEN ARRES'l'. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
~ DIRECTE BELASTINGEN. Hoi< VAN 

(1) Raadpl. verbr., 21 september 1954 (Arr. 
T'e·rb,·., 1954, blz. 18; Bull. en PAsrc., 1955, I, 
27); wat het geval betreft van een grand van 
niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening 
door de verweerder opgeworpen, raadpl. 
verbr., 7 mei 1957 (An·. F e1·b,·., 1957, blz. 750; 
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VERBREKING BIJ" HETWELK EEN VOORZIENING 
AANHANGIG WORDT GEMAAKT TEGEN EEN AR
REST VAN EEN HOF VAN BEROEP WIJ"ZENDE 
OP VERWIJ"ZING NA VERBREKING. - ARREST 
VAN VERWIJ"ZING VAN HET HOF VAN VERBRE
KING DAT GEEN DEEL UITMAAKT VAN DE STUiK
KEN REGELMATIG NEERGELEGD DOOR DE PARTIJ" 
DIE ZICH VOORZIET TEGEN HE1' ARREST GEWE
ZEN DOOR HET HOF VAN VERWIJZING. -BE
WEEGREDENEN VAN HET ARREST VAN VERWIJ
ZING WEL'KE NIE'l' BLIJKEN UIT HET BESTRE
DEN ARREST NOCH UIT DE REGELMATIG NEER
GELEGDE STUiKKEN. - VOORZIENING NIET 
ON1'VANKELIJK. • 

1° Inzake di1·ecte belastingen, mag, p1'in
cipieel, de rechtvaardiging van de re
gelmatigheid van de voorziening enlcel 
blijken 1tit de ter grijJie afgegeven 
stulcken, overeenlcomstig artikel 14 van 
de wet van 6 september 1895, vervangen 
door artilcel 1 van de wet van 23 j1tli 
1953, of nit de vaststellingen van het 
bestreden arrest (1). 

2° W anneer het hof een a1·rest door een 
hot van beroep gewezen verbrolcen heett 
en de zaalc naar een ander hot van 
beroep heett verwezen, moet het arrest 
van verwijzing, op straf van niet ont
vanlcelijlcheid van de voorziening, be
grepen zijn onder de stnlclcen regelmat·ig 
afgegeven door de pMtij die zioh voor
ziet tegen hot arrest gewezen door het 
hof van verwijzing, behalve wanneer 
hot bestreden arrest of andere stulclcen 
de beweegredenen van dit an·est van 
verwijzing !a ten kennan (2). · 

(N. V. «SOCIETE BELGE BEDAUX » IN VEREFFE
NING, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI-

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 195G gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, van ambtswege opgeworpen, en af
geleid hieruit dat het bestreden arrest ge
wezen is na verbreking van het in de zaak 
door het Hof van beroep te Brussel gewe
zen arrest, met verwijzing naar het Hof 
van beroep te Luik, en hieruit dat aanleg
ster nagelaten heeft een uitgifte van het 
verbrekend arrest bij haar voorziening te 
voegen: 

Bull. en PAsrc., 1957, I, 1072) en nota 2 onder 
dit arrest, alsook de nota 1, blz. 1073. 

(2) Verbr., 23 februari 1948 (Arr. T'e,·b,·., 
1948, blz. 108); 6 december 1949 (ibid., 1950, 
blz. 207); vergel. verbr., 7 januari 1952 (Bull. 
en PASIC., 1952, I, 234). 



Overwegende dat het op aanlegster in 
verbreking rust de regelmatigheid van 
haar voorziening te bewijzen; 

Dat in_ zake van directe belastingen, dit 
bewijs enkel kan blijken uit de stukken 
welke ter griffie zijn afgegeven overeen
komstig artikel 14 van de wet van 6 sep
tember 1895, vervangen door artikel 1 van 
tle wet van 23 juli 1953, of uit de vast
stellingen van het bestreden arrest; 

Overwegende dat het arrest waarbij het 
hof de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik verwezen heeft niet voorkomt onder 
de regelmatig neergelegde stukken; dat 
noch het bestreden arrest, noch de andere 
stukken de redenen van het verwijzend 
arrest te kennen geven; 

Overwegende dat deze leemte het hof 
in de onmogelijkheid stelt de ontvanke
lijkheid van de voorziening na te gaan, in
zonderheid ten aanzien van de eventuele 
toepassing van artikel 1, lid 2, van de wet 
van 7 juli 1865, naar luid van hetwelk 
geen voorziening in verbreking aangeno
men wordt tegen een na verbreking gewe
zen arrest, in zover dit tweede arrest over
eenstemt met het verbrekend arrest; 

Dat de in deze omstandigheden inge
stelde voorziening niet ontvankelijk is ; 

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

17 september 1957. - 2" kamer. - Voor
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse. 
- Gelijkluidende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

l" KAMER. - 19 september 1957 

10 UITVINDINGSOCTROOI. - VEBLEN
GINO VAN DUUR WEGENS OORLOGSOMSTANDIG
REDEN. - VERLENGING VAN RET OCl'ROOI. -
UI1'WERKING OP DE CONl'RACTEN VAN EXPLOI
'l'ATIEVERGUNNING. - RECRTEN VAN DE TITU
LARIS VAN DE EXPLOITATIEVERGUNNING ONDER
WORPEN BLIJVENDE AAN DE VOORWAARDEN 
VOORZIEN IN RET CON'J'RAC'l' VAN VERGUNNING. 

2° MIDDEJLEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERMELDING DER 
vVETl'ELI.T.KE BEPALINGEN WAARVAN DE SCHEN
DING INGEROEPEN WORDT. - MIDDEL AFGE
LEID UIT DE SCRENDING VAN ARTIKEL 10 VAN 
DE BESLUI'l'WE'l' VAN 8 JULI 1946. - GEMIS 
AAN VERMELDING VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET 
VAN 20 MAART 1948 RE'l'WELK DE 'l'EKST VAN 
DIE BEPALING VERVANGEN REEFT. - l\fiDDEL 
NIETTEMIN VERWIJZENDE NAAR DE BEPALING 
i:OALS ZE OPGESTELD WAS OP HEJ' OGENBLIK 
DA'l' DE FEil'ENRECR'!'ER 'l'OEPASSING ERVAN 
REEFT GEMAAKT. 

4-

3° UITVINDINGSOCTROOI. VERLEN-
GING VAN DE DUUR VAN EEN Uil'VINDINGSOC
'l'ROOI WE'JENS DE OORLOGSOMS'l'ANDIGHEDEN. 
- UI'rVINDING '!'E GOEDER TROUW GEEXPLOI
'!'EERD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE NORMALE 
DUUR VAN RET OC'!'ROOI WELKE ZE BE
SCRERMDE EN TOT DE VERGUNNING VAN DE 
VERLENGING VAN RET OCTROOI. ---'- EXPLOI
'!'AN'!' HEl' RECHT BEHOUDENDE O~I DIE EXPLOI
'!'ATIE VOORT 1'E ZET1'EN SPIJTS DE VERLENGING 
TOEGESTAAN AAN DE HOUDER YAN RET 00-
TROOI. 

1° A1·tikel 8 van de besl'l!itwet van 8 j11l'i 
19-'!6 dat, wegens ooTlogsomstandighe
den, namelijlc cle rlmw van ae 1tit·vin
dingsoctrooien ve1·lengt, wanneer het be
schilct dat, gedurencle de ja1·en van ve1·
leng·ing van een octrooi, fle cont1·acten 
van veTgwming voo1·t httn uitwerlcsel 
zttllen hebben, heett niet tot voorwerp 
noch ten uevolge de bedingen van een 
vergttnningscont1·act ongeldig te malcen, 
die de 1·echten van een titula1·is van 
Z1tlke ve1·g1mn·ing aan e'en voorwaarfle 
onderwerpen. 

2° Het mifldel tot verb1·elcing, in bm·ge·r
Ujke zalcen, afgeleid tl.it ae schendin,r1 
van a1·tilcel 10 cler besl·uitwet van 8 j11li 
19-'!6 dat, wegens oorlogsomstanfligheflen 
nwmelijlc de dttur rler ttitvindingsoc
trooien verlengt, ve1·wijst naa1· gezegrl 
artilcel 10 zoals het opgestelcl was op 
het ogenblilc dat de feitenrechter toe
passing ervan heett gemaalct, d.w.z. met 
de wijziging die de wet van 30 maart 
19-'!8 eraan heett gebracht, alhoewel flie 
wet in het middel niet wenl ver
meld (1). 

3° Degene rlie, te goede1· t·ronw, in BelpiiJ 
een octrooi heett geiimploitee·rfl gednren
de de tijdru.imte wellce verlopen ~s tHs
sen het verstt"ijlcen van de nonnale rlmw 
van het octrooi dat de uitvinding be
schermde en het verg11nnen van rle veT
lenging van het oct1·ooi wegens oo1·lo{fs
omstandigheden, /Jewrw1·t het 1·echt d·ie 
1titvinding te emploiteren spijts de veT
lenging aan de houde1· van het octrooi 
verleend. (Besluitwet van 8 juli 1946, 
art. 10, vervangen door artikel 2 van de 
wet van 30 maart 1948.) 

(DE1'0URNAY, 1'. TIMMERMANS.) 

ARREST. 

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

(1) Verge!. verbr., 16 november 1916 (Bull. 
en PAsrc., 1917, I, 316) en 18 juni 1925 (ibid., 
1925, r, 297). 
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Overwegende dat nit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
verweerder, alstoen bediende in het be
clrijf van aanlegster, in 1926 een octrooi 
n" 339.119 genomen heeft; dat hij bij over
eenkomst van 26 april 1926 aanlegster kos
teloos de exploitatievergunning van dat 
octrooi afgestaan heeft voor de tijdsruimte 
gedurende welke hij in haar dienst zou 
wezen; 

Dat het contract van huur van diensten 
in 1945 een einde nam, maar dat partijen, 
als tegenprestatie voor de betaling van de 
verweerder tot einde april 1946 toeko
mende bezoldigingen en vergoedingen, het 
eens werden om de concessie van de ver
gunning· voortgang te laten vinden tot op 
dat tijdstip hetwelk met de normale duur 
van het contract overeenstemde en de 
wettelijke termijn van het octrooi met 
een maand overschreed; 

Overwegende dat verweerder naderhand 
op grondslag van de besluitwet van 8 juli 
1946 de verlenging van zijn octrooi van 
1 januari 1950 tot 31 december 1952 aan
vroeg en verkreeg; 

Overwegende dat de vordering, door ver
weerder in een exploot van 29 juni 1950 
ingesteld, ertoe strekt aan aanlegster te 
doen verbieden voortaan nit het octrooi 
voordeel te halen; 

Dat aanlegster, steunend op artikel 8 
van voormelde besluitwet, betoogd heeft 
dat haar exploitatievergunning verlengd 
was tijdens de termijn van verlenging van 
het octrooi; dat zij subsidiair doen geldeil 
heeft dat, aangezien zij tussen de datum 
van verstrijking en de datum van de ver
lenging van het octrooi te goeder trouw 
in het bezit van de uitvinding is geweest, 
cleze verlenging naar luid van artikel 10 
van dezelfde besluitwet aan haar rechten 
geen afbreuk kon doen; 

Dat deze stellingen door de rechter over 
cle grond verworpen zijn; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de ·artikelen 1, 2, 4, 6, 7 en 
8 van de besluitwet van 8 juli 1946 hou
dende verlenging, nit oorzaak van de 
oorlogsgebeurtenissen, van de termij
nen in zake nijverheidseigendom ·en 
van de duur der uitvindingsoctrooien, 
1 en 3 van de wet van 24 mei 1854 
op de uitvindingsoctrooien en 97 van 

de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest aanlegster bet voordeel van artikel 8 
van de besluitwet van 8 juli 1946 weigert, 
omdat door deze tekst niet van ainbts
wege een verlenging verleend zou zijn aan 
alle vergunninghouders << en dat ter zake 
enkel kan worden geoordeeld of deze wets
bepaling de vergunninghouders ten goede 
client te komen aan de hand van de door 
partijen zelf aangegane verbintenissen ll, 
en doordat het bestreden arrest verklaart 
dat artikel 8 « preciseert dat de conces-

siecontracten (dit wil zeggen de overeen
komsten tnssen de octrooi- en de vergun
ninghonder) en niet de vergunningen van 
kracht blijven ll, dan wanneer de tekst 
van artikel 8 van de besluitwet van 8 juli 
1946 volstrekt algemeen is en bepaalt : 
« tijdens de verlengingsjaren (van het oc
trooi) blijven de concessiecontracten voor 
exploitatievergunning van kracht JJ, aldns 
de rechter niet de macht latencl te oot·de
len of er al dan niet gronden zijn om de 
vergunningllonder het voordeel van de 
wetsbepaling te weigeren, en dan wanneer 
cle tekst van artikel 8 bepaalt dat het « de 
concessiecontracten voor exploitatiever
gunningen ll zijn die van kracht blijven 
en, in de gebruikelijke rechtstaal, « con
cessiecontract voor exploitatievergunning Jl 

en « exploitatievergunning ll gelijkbeteke
nend zijn : 

Overwegende dat, wanneer artikel8 van 
de besluitwet van 8 juli 1946 bepaalt : << tij
dens de verlengingsjaren (van het octrooi) 
blijven de concessiecontracten voor exploi
tatievergunningen van kracht Jl, het noch 
tot voorwerp, noch tot gevolg heeft de 
clausules van het contract van concessie 
van vergunning welke de rechten van de 
vergunninghouder van een voorwaarde af
hankelijk stellen krachteloos te maken ; 

Dat de rechter over de grond nit de door 
hem gedane vaststelling dat verweerder de 
vergunning tot exploitatie van zijn octrooi 
kosteloos aan aanlegster slechts toege
staan had zolang hij in haar dienst zou 
wezen, wettelijk afgeleid heeft dat aan
legster de vergunning niet meer genoot en 
dat geen verlenging ervan haar nog ten 
goede kon komen eenmaal dat verweerder 
haar dienst had verlaten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1168, 1183 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, ·2, 4, 6, 7 en 8 van 
de besluitwet van 8 juli 1946 houdende 
verlenging, nit oorzaak van de oorlogsge
beurtenissen, van de termijnen in zake 
nijverheidseigendom en van de duur der 
Uitvindingsoctrooien, 1 en 3 van de wet 
van 24 mei 1854 op de uitvindingsoctrooien, 
doordat het bestreden arrest aanlegster 
het voordeel van artikel 8 van de besluit
wet van 8 juli 1946 weigert, omdat ver
weerder zich ertoe zou verbonden hebben 
aanlegster zijn octrooien kosteloos te ver
schaffen enkel tijdens de periode gedu
rende welke hi.i in dienst van haar firma 
was, en « dat de staking van het bedien
dencontract een einde maakte aan de daar

·mee gepaarde verbintenis van appellant 
de octrooien ter beschikking van geinti
meerde (aanlegster) te stellen Jl, dan wan
neer het arrest anderzijds vaststelt (lat, 
« hoewel het contract van huur van dien-
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sten voortijdig verbroken was, dit is op 
31 october 1945, geintimeerde van het oc
trooi gebruik mocht maken tot met de af
loop van het contract, dit is 26 april 1946, 
tegen betaling van de aan appellant ver
schuldigde wedden en vergoedingen ll, 
waaruit volgt dat, krachtens een tussen 
partijen gesloten overeenkomst, de sta
king van het bediendencontract geen 
einde maakte aan de verbintenis aanleg
ster over de octrooien te laten beschik
ken: 

Overwegende dat het geenszins tegen
strijdig is vast te stellen, enerzijds, dat 
krachtens de oorspronkelijke overeen
komst van 26 april 1926, aanlegster opge
houden heeft de exploitatievergunning te 
genieten ingevolge het feit dat verweer
der op 31 october 1945 haar dienst verlaten 
heeft, en, anderzijds, dat bij een nieuwe 
overeenkomst van 26 december 1945 de 
kosteloze concessie van de vergunning tot 
26 april 1946, normale datum van verstrij
ken van het contract van huur van dien
sten, verlengd was geworden, als tegen
prestatie voor de betaling aan verweerder 
van de bezoldigingen en vergoedingen 
welke hem volgens de oorspronkelijke 
overeenkomst verschuldigd zouden zijn 
geweest; 

Dat het middel in feite niet opgaat; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1, 2, 4, 6, 7, 8 
en 10 van de besluitwet van 8 juli 1946 
houdende verlenging, uit oorzaak van de 
oorlogsgebeurtenissen, van de termijnen 
inzake nijverheidseigendom en van de duur 
de uitvingdingsoctrooien, 1101, 1134, 1317, 
1319 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek, 1, 3 en 24 van de wet van 24 mei 
1854 op de uitvindingsoctrooien en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden arrest 
aanlegster het voordeel weigert van arti
kel 10 van de besluitwet van 8 juli 1946 
hetwelk bepaalt dat de toegestane verlen
ging van een octrooi geen afbreuk kan 
doen aan de rechten van hen clie te goeder 
trouw in het bezit waren der uitvinding, 
omdat, al was aanlegster te goeder trouw 
tot 31 december 1949 en zelfs tot 6 januari 
1950, het niet meer aannemelijk is dat zij 
het geweest is op 29 juni 1950, de datum 
der dagvaarding, dan wanneer de goede 
trouw die, naar luid van artikel 10 van de 
besluitwet van 8 juli 1946, belet dat de 
verlenging van het octrooi aan de rechten 
van de derden afbreuk doet, bij dezen 
dient aanwezig te zijn op het tijdstip dat 
de verlenging aan de houder van het oc
trooi · wordt toegestaan en definitief hun 
rechten bevestigt welke spruiten uit het 
bezitten van de uitvinding v66r de ver
lenging van het octrooi, naardien geen en
kele daarna voorkomende gebeurtenis hun 
die rechten kan doen verliezen, en dan 

wanneer het , arrest geen antwoord ver
strekt op de conclusies waarbij aanlegster 
ten aanzien van dit middel deed 'gelden 
« dat te beslissen, zoals appellant voor
stelt, dat het aan de derden toegekende 
voordeel enkel van kracht zou zijn tijdens 
de periode welke zou verlopen tussen de 
verstrijking en de wedervankrachtmaking 
van het octrooi duidelijk zou indruisen te
gen cle wil van de wetgever die bedoeld 
heeft de gunst van de verlenging aan de 
houcler van het octrooi te verlenen, zonder 
evenwel hoe dan ook de belangen van de 
te goeder trouw zijnde derden te kren
ken ll, << dat, voorzeker, geintimeerde al
dus, zoals elke andere persoon die in haar 
geval zou verkeren, dit wil zeggen die het 
litigieuze octrooi geexploiteerd zou hebben 
gedurende de periode tijdens welke het 
wettelijk verstreken was, een voorrecht 
zou hebben dat afbreuk doet aan het mo
nopolie van appellant ll, « doch dat dit 
wettelijk gevolg van de verlenging - het
welk trouwens de geoctrooieerde het recht 
laat namakers te vervolgen die onrecht
matige daden begaan welke na de weder 
van kracht making· van het octrooi een 
aanvang hebben genomen - niet kan mis
kend worden zonder in tegenspraak te 
komen met de ondubbelzinnige bepaling 
van ar.tikel 10 van het besluit van 8 juli 
1946 )) : 

Overwegende dat aanlegster, in het mid
del steunend op artikel 10 van de besluit
wet van 8 juli 1946, zich daardoor ge
draagt aan voormeld artikel 10, zoals het 
luidde op het tijdstip toen de rechter ertoe 
gebracht is het toe te passen, dit wil zeg
gen met de wijziging welke daaraan door 
de wet van 30 maart 1948 toegebracht is ; 

Overwegende dat artikel 10 van de be
sluitwet van 8 juli 1946, zoals het door de 
wet van 30 maart 1948 gewijzigd is ge
worden, bepaalt : « eventuele verlenging 
van de duur der octrooien, waarvan de 
normale duur v66r de datum harer toe
kenning verstrijkt, maakt geen inbreuk 
op de rechten van degenen die, te goeder 
trouw, in Belgie in het bezit der uitvin
ding waren gedurende de tussen het ver
vallen van de normale geldigheidsduur 
van het octrooi en de toekenning der ver
lenging verstreken tijdspanne ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand vaststelt dat aanlegster, die de uit
vinding van verweerder exploiteerde, te 
goeder trouw was gedurende de periode 
welke aan de datum van verlening van 
de door verweerder aangevraagde verlen
ging voorafgegaan is ; 

Overwegende dat hij nit deze vaststel
ling had dienen af te leiden dat aanlegster 
zich bevond in de toestand, omschreven 
in het vorenaangehaald artikel 10 ; 

Dat krachtens de tekst van deze bepa
ling, toegelicht door de voorbereidende 
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werkzaamheden, inzonderheid door het 
verslag aan de Senaat hetwelk de aanne
ming van die tekst voorafgegaan is, aan
legster dus, ondanks de aan verweerder 
tDegestane verlenging, het recht behield 
de uitvinding te exploiteren welke voor
heen door het octrooi beschermd was, ter
wijl verweerder zijnerzijds insgelijks het 
recht behield zich erop te beroepen en elke 
namaker te vervolgen, afgezien van het 
recht van aanlegster; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het aanlegster 
het recht weigert zich op het bezit te goe
der trouw te beroepen, welk recht haar 
toegekend is door artikel 10 van de be
sluitwet van 8 juli 1946, gewijzigd bij arti.
kel 2 van de wet van 30 maart 1948 ; be
veelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik; veroordeelt ver
weerder tot de helft der kosten, de we
derhelft aanlegster ten laste gelegd zijnde. 

19 september 1957. -1'" kamer. - Voo?·
zitte?·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslarwever, H. Piret. - Gelijlc,l~t·idende 
conclusie, H. R. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HH. della Faille d'Huysse 
en Van Rijn. 

le KAMER. - 19 september 1957 

SEQUESTER VAN VIJANDELIJKE 
GOEDEREN. - NIET TEGENSTELBAARHEID 
AAN DE DIENST VAN RET SEQUESTER VAN AK· 
'l'EN BE'J'REFFENDE GESEQUESTREERDE GOEDE· 
REN. - 0VEREENKOMS'l' GESLOTEN IN OCTO· 
IlER 1944 DOOR DE GESEQUESTREERDE MET DE· 
GENE DIE 'l'EGEN HEM EEN EIS HAD INGESTELD. 
- 0VEREENKOMST ENKEL VASTGESTELD DOOR 
EEN VONNIS. - AKTE NIET TEGENSTELBAAR 
AAN DE DIENST VAN RET SEQUESTER. -
DIENST VAN RET SEQUESTER ONTSLAGEN DER· 
DEN VERZET AAN TE 'l'EKENEN. 

Artilcel 1, alinea 2, van de beslititwet van 
2.~ angttstus 1944 betreffende het seq~tes
ter van vijandelijlce goederen, rechten 
en belangen is toepasselijk op een over
eenkomst aangaande gesequestreerde 
goederen, die gesloten werd in october 
1944 door de geseqnestree1·de met de
gene die tegen hem een vordering had 
ingesteld, wellce slechts door een vonnis 
vastgesteld werd. Het ontslaat de Dienst 
van het sequester, aan dewellce die alcte 
niet tegenstelbaar is, derden verzet aan 
te telcenen. 

---- -- -- -

~~-=-· --·~--- ---

(HERTOG DE CROY, 
T. DIENST VAN RET SEQUESTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat nit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat, ingevolge een 
dagvaarding in 1923 gegeven door prinses 
en hertogin Ludmille cl'Arenberg, douai
riere van hertog Charles de Croy, tot ver
nietiging van een door haar aan haar kin
deren gedane schenking, de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel op 24 october 
1944 v~ststelde dat 1mrtijen akkoord gin
gen om aan het geschil een einde te maken 
en dat de schenking voor ongeclaan diende 
te worden gehouden ; 

Overwegende dat de Dienst van het se
quester ·de goederen welke geschonken 
waren geworden onder sequester stelde om 
de redenen dat op 4 september 1944, datum 
van de inwerkingstelling in Belgie van de 
besluitwet van 23 augustus 1944, bewuste 
goederen het eigendom van Duitse staats
onderdanen waren ; 

Overwegende dat hertogin en prinses 
d' Arenberg op 29 februari 1952 de Dienst 
van het sequester dagvaardde om te lwren 
zeggen dat voormeld vonnis van 24 octo
ber 1944 en twee naderhand gewezen ver
beterde vonnissen aan die dienst konden 
worden tegengeworpen, wat ten gevolge 
had dat de goederen buiten het sequester 
vielen, gezien het Belgisch inboorling· 
schap van aanlegster; 

Dat na haar overlijden, het geding her
vat werd door haar kinderen, de huidige 
aanleggers ; 

Dat bedoelde vordering door het bestre
den arrest verworpen werd ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 en 97 van 
de Grondwet, 1, 2, 3, 7 en 8 van de besluit
wet van 23 augustus 1944 betreffende het 
sequester van de vijandelijke goederen, 
1 van de besluitwet van 1 augustus 1945 
tot uitlegging van de besluitwet van 23 au
gustus 1944, van de wet van 14 juli 1951 
betreffende de sequestratie van de Duitse 
goederen, van de artikelen 544, 1101, 1134 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden arrest beslist dat de 
vonnissen van 24 october 1944, 31 october 
1945 en 13 maart 1951 aan de Dienst van 
het sequester niet kunnen tegengeworpen 
worden omdat << op 4 september 1944 de 
goederen, rechten en belangen welke het 
voorwerp uitmaakten van de akte van 
schenking van 4 december 1907 (bij even
gemelde vonnissen ongedaan verklaard) 
onbeschikbaar zijn geworden ingevolge de 
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besluitwet zelve, omdat ZlJ toentertijd 
deel uitmaakten van het patrimonium 
van de begiftigden aan wie de Duitse na
tionaliteit terecht of ten onrechte toege
schreven was; dat deze vraag in het hui
dige proces niet ten geschille staat en in 
een ander geding behandeld wordt >>, dan 
wanneer de ondersequesterstelling waar
door de goederen onbeschikbaar worden, 
door artikel 1 van de besluitwet van 
23 augustus 1944 enkel voorgeschreven is 
ten aanzien van de goederen, rechten en 
belangen welke rechtstreeks of onrecht
streeks het eigendom zijn, onder de con
trole of ter beschikking staan << van een 
vijandelijke Staat, een vijandelijk orga
nisme of een vijandelijke onderdaan », 
wat onderstelt dat het stellig en zeker 
bewijs van deze hoedanigheid van vijand 
bijgebracht is, naardien de twijfel de 
goederen buiten de uitzonderingsmaatre
gel der sequestratie moet doen vallen 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door uitdrukkelijk voor te behm:iden elke 
beslissing over de vraag of aanleggers op 
4 september 1944 ja dan neen vijandelijke 
onderdanen waren wier persoonlijke goe
deren en rechten onder het bij de besluit
wet van 25 augustus 1.944 ingevoerd se
quester vielen - over welke vraag een 
door hen zelve ingesteld afzonderlijk ge
schil hangende was - gene~·lei nadeel be
rokkend heeft aan die aanleggers wier 
rechten aldus ten volle gevrijwaard zijn 
voor het geval zij opheffing mochten beko
men van het sequester waaronder hun per
soonlijke goederen zijn gesteld geworden ; 

Dat het middel mitsdien bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 7 en 8 van 
de besluitwet van 23 augustus 1944 be
treffende het sequester van de vijandelijke 
goederen, rechten en belangen, uitgelegd 
door de besluitwet van 1 augustus 1945, 11 
van de wet van 14 juli 1951 en 97 van de 
Grondwet, eerste onderdeel, doordat het 
bestreden arrest beslist clat de vomrissen, 
op 24 october 1944, 31 october 1945 en 
13 maart 1951, gewezen over een in 1923 
door de rechtsvoorgangster van aanleggers 
ingestelde vordering, nit kracht van arti
kel 1, lid 2, van de besluitwet van 23 au
gustus 1944 aan de Dienst van het seques
ter niet kunnen tegengeworpen worden, 
omdat zij akten betreffende de onder se
quester gestelde goederen zijn, dan wan
neer bedoelde vonnissen, welke rechter
lijke beslissingen opleveren, geen « akten 
betreffende de onder sequester gestelde, 
goederen zijn », en terugwerken tot op de 
datum van de instelling van de vordering, 
dit wil zeggen tot op 3 november 1923, da
tum van de instelling van de vordering, 
zoals aanleggers conclusies deden &"elden, 
tweede omlerdeel, doordat het bestreden 

arrest verklaart dat, indien artikell, lid 2, 
van de besluitwet van 23 augustus 1944 
niet van toepassing was « op de vonnissen 
waarbij de dienst geen partij is, de excep
tie of het onderscheid, ingevoerd door ar
tikelll, lid 2, van de wet van 14 juli 1951, 
geen reden van bestaan zou hebben », dan 
wanneer integendeel, deze bepaling welke 
de vonnissen van scheiding van goederen 
aan de dienst niet tegenwerpbaar ver
klaart, tenzij de vordering v66r 3 septem
ber 1944 is ingesteld, geen reden van be
staan zou hebben indien de vonnissen 
reeds aan de dienst niet konden worden 
tegengeworpen krachtens de algemene re
gel van artikel 1, lid 2, van de besluitwet, 
van 23 augustus 1944 : 

Ten aanzien van het eerste onderdeel : 
1 o In zover het middel schending aan

voert van artikel 97 van de Grondwet : 
Overwegende dat, ten antwoord op de 

stelling dat het vonnis van 24 october 1944, 
doordat het van de gerechtelijke overheid 
uitging, buiten toepassing van artikel 1, 
lid 2, van de besluitwet van 23 augustus 
1944 viel, het bestreden vonnis erop wijst 
dat bewust vonnis zich erbij bepaalde vast 
te stellen dat partijen akkoord gingen 
over de door hertogin douairiere de Oroy 
ingestelde eis, en hun wil aldus open
baarde; dat het mitsdien betrekkelijk was 
tot een verrichting welke onder toepassing 
van voormeld artikel 1, lid 2, viel ; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond daardoor een passend antwoord 
verstrekt op de stelling van aanleggers; 
dat hij, oordelend dat de toestand der par
tijen bepaald was door een wilsovereen
stemming welke enkel bij een vonnis vast
gesteld was, geen antwoord behoefde te 
geven op het micldel, door aanleggers afge
leid uit de gevolgen eigen aan een vonnis; 

2° In zover het middel schemling aan
voert van de bepalingen van de besluitwet 
van 23 augustus 1944 : 

Overwegende dat artikel 1, lid 2, van 
deze besluitwet, waarvan de termen alge
meen zijn, niet ophoudt van toepassing te 
zi,jn op de overeenkomsten tussen partijen 
wanneer die overeenkomsten door een von
nis vastgesteld zijn; 

Dat het bestreden arrest erop wijst, zo
als is gezegd, dat ter zake bij het vonnis 
van 24 october 1944 enkel het akkoord 
vastgesteld is dat tussen hertogin douai
riere de Oroy en haar kinderen, huiclige 
aanleggers, gesloten is en tot stand ge
komen is door de neerlegging van de de
finitieve conclusies op de terechtzitting 
van 16 october 1944· 

Overwegende dat,' aangezien artikel 1, 
lid 2, van de besluitwet van 23 augustus 
1944 de akten betreffende de onder seques
ter gestelde goederen aan de dienst niet 
tegenwerpbaar verklaart, deze bepaling, 
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1ngev al bedoelde akte bestaan heeft in een 
door de rechter vastgestelde overeenkomst 
tussen partijen, de Dienst van het seques
ter ervan ontslaat derden-verzet.. aan te 
tekenen; 

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

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

zijn beslissing steunt op het feit dat bij 
het vonnis van 24 october 1944 enkel een 
tussen partijen gesloten akkoord vastge
steld is; 

Dat de beweegreden van het arrest, 
waarin de rechter over de grond artikel 11 
van de wet van 14 juli 1951 inroept, niet 
nodig is om het dispositief ervan te ver
antwoorden; 

Dat, in zover het tegen die beweegreden 
opkomt, het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang ; 

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

19 september 1957.- 1'6 kamer. - VoOI"
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slag.(Jever, H. Piret. - Gelijkluidende 
oonolttsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en 
Simont. 

l e KAMER. - 19 september 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - VORM VAN DE 
VOORZIENING. - BIJ TE VOEGEN STURKEN. 
- STUKKEN 'l'OT RECHTVAARDIGING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING. -
S,TUKKEN DIE . NIET NOODZAKELIJK DIENEN 
GEVOEGD BIJ HET VERZOEKSCHRIFT MAAR 
DIE NADERHAND KUNNEN OVERGELEGD WOR
DEN. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- PERSONEN DIE HOE
DANIGHEID HEBBEN OM ZICH TE VOORZIEN. -
BETWISTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
VERT]j:GENWOORDIGING VAN AANLEGGER OF VAN 
DE MACHTEN VAN EEN ORGAAN 0~' VAN EEN 
MANDATARIS VAN DEZE PARTIJ. - BETWIS
TING DIE ENKEL DOOR VERWEERDER MAG WOR
DEN OPGEWORPEN BEHALVE MISKENNING VAN 
EEN REGEL VAN OPENBARE ORDE.- VERWEER
DER DIE DE INGEROEPENE ONREGELMATIGHEDEN 
MOET PRECISEREN EN BEWIJZEN. 

3° VERZEKERING. - ZEEVERZEKERING. 
- CONTRACT GESLOTEN ONDER DE « GROTE 
ANTWERPSE VOORWAARDEN >>. - BEDING DAT 
HET RISICO VAN <<RE-JECTION», OM WELKE 
REDEN OOK, DOOR DE OVERHEDEN VAN HET 
LAND VAN BESTEMMING, DEKT. - GEDEKT RI
SICO 'ZELFS INDIEN RET VOORTKOMT VAN EEN 
EIGEN GEBREK VAN DE ZAAK. 

4° KOSTEN.- VoonziENING IN VERBREKING. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID VAN VERWEERDER VER
WORPEN. -KOSTEN VAN DE MEMORIE IN WE
DERANTWOORD. - TEN LASTE VAN VERWEER
DER ZELFS INDIEN DE VOORZIENING VERWOR
PEN IS. 

1° Is niet geg1·ond de grand van niet-ont
vanlcelijlcheid tegen de voorziening op
geworpen, in burgerlijlce zalcen, en at
tJeleid uit het gemis aan voeging bij het 
ve,·zoelcsohl·ift van de stulcken tot sta
ving van de ontvankelijlcheid van de 
voorziening, daa1· die stttlclcen later mo
tJen overgele[!d worden. (Wet van 25 fe
bruari 1925, art. 19, gedeeltelijk afge
schaft en vervangen door artikel 3, pa
ragraaf 2, van de wet van 20 juni 1953.) 

2o Behalve mislcenning van een regel van 
openbare orde moet de verweerder op 
een voorziening in verbl"elcin{f, in bttr
gerUjke zaken, ae ingeroepene onregel
matigheden betreffende de vertegen
woordiging van aanlet7ger en de mach
ten van zijn mandataris of or{faan, 
preoiseren en bewijzen (1). (Wet van 
25 februari 1925, art. 17bis, ingelast 
door artikel 2 van de wet van 20 juni 
1953.) 

3o lVanneer een zeevel·zelcerin.(Jsoontract 
gesloten onder de « Grote Antwerpse 
Voorwaarden » een beding bevat dat het 
risioo van «rejection», om wellce reden 
oak, door de ove1·heden van het land 
van bestemming van de ve1·voerde wa
ren delct, beslist de teitenreohter wette
lijk dat de verzelceraar voor dat 1·isioo 
verantwoo1·delijlc is, zelfs indien het 
voortspruit ttit een eigen t7eb1·ek van 
llie Tcoopwa1·en. ("Wet van 11 juni 1874, 
art. 18.) 

4o Wannee1· cle grand van niet-ontvanlce
lijkheid opgetvorpen door de ve1·weerrle1· 
tegen een voorziening in burgerlijlce za
ken verworpen is, moeten de kosten van 
de mernorie in wederantwoord tJed1·agen 
wortlen door de ve1·weerder, zelfs jndien 
de voorziening vei"'Worpen is (2). 

(REUNIONE ADRIA'f!CA DI SECURITA EN CONSOR
TEN, 'l'. VENNOOTSCHAP LIMPEX INCORPORA
TED.) 

ARREST. 

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

(1) Raadpl. verbr., 2 maart 1956 (Arr. 
Ye1·b?-., 1956, blz. 534; Bull. en PASIC., 1956, I, 
683). 

(2) Verbr., 23 november 1956 (A1·r. Yerbr., 
1957, blz. 197; Bull. en PASIC., 1957, I, 305). 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verwee1'ster tegen de voorzie
ning opgeworpen en hieruit afgeleid : 
A) dat de regelmatigheid van de verte
genwoordiging in rechten van de aanleg
gende vennootschappen niet kan worden 
nagegaan claar deze bij hun voorziening 
niet gevo'egd hebben de bewijsstukken : 
1 o· betreffende de samenstelling van de 
beheerraden van de vennootschappen, ver
meld onder nummers 1 tot 5, 9 tot 11 en 
14, hierbij opgemerkt zijnde dat, zover 
het verweerster ter kennis staat, de 
heer . .Alfredo Pototschnig, vermeld als· lid 
van de beheerraad van de vennootschap, 
eerste aanlegster, op het tijdstip van de 
indiening van de voorziening overleden 
was; 2° betreffende de volmachten van de 
natuurlijke of zedelijke personen welke 
verklaren de vennootschappen, organis
men of groeperingen, vermeld onder de 
nummers 6 tot 13, 15 en 16, geldig te ver
tegenwoordigen; 3° betreffende de samen
stelling van de beheerraad van de ven
nootschap cc Gellatly, Hankey and co ll en 
betreffende de volmachten, verleend aan 
deze vennootschap welke verklaart voor 
zoveel als noclig te handelen namens de 
onder de nummers 9 tot 13 vermelde ven
nootschappen ; 4° betreffende de juriclische 
aard, de bekwaamheid om in rechten op 
te treden en het clomicilie of de zetel van 
de onder de nummers 12 en 13 vermelde 
aanleggencle partijen; B) clat uit geen 
stuk cler rechtpsleg·ing blijkt clat de aan
leg·gencle vennootschappen voor de rechter 
over de groncl vertegenwoorcligd waren 
zoals zij verklaren het voor het hof te 
zijn : 

Overwegencle clat de artikelen 2 en 3, 
paragraaf 2, van de wet van 20 juni 1953, 
zijncle de artikelen 17bis en 19 van de wet 
van 25 februari 1925 betreffencle de rechts
spleging in cassatie in burgerlijke zaken, 
bepalen, enerzijcls, clat geen enkele grond 
van niet-ontvankelijkheicl, afgeleicl uit 
een onregelmatigheicl der vertegenwoordi
ging van de eisende partij of uit de ont
stentenis van volmachten van een orgaan 
of van een lasthebber van die partij, 
ambtshalve kan worden aangevoercl, bui
ten het geval waarin die groncl voort
vloeien zou uit de miskenning van een re
gel van openbare orde en, anclerzijcls, 
tlat, behoudens onder meer de stukken, 
overgelegcl ten einde de ontvankelijkheid 
van de eis tot verbreking te verantwoor
clen, daarna geen stuk meer kan worden 
overgelegcl; 

Overwegencle clat uit deze wetsbepalin
gen blijkt clat, behalve bij miskenning 
van een regel van openbare orcle, het ai
leen op de verwerende partij rust de on
regelmatigheden van de vertegenwoorcli
ging van de aanleggende partij of van de 
volmacht van een lasthebber of van een 

orgaan van die partij nacler aan te dui" 
den en te bewijzen, en clat de wetgever 
niet eist da t de aanleggencle partij bij het 
verzoekschrift de stukken ten bewijze 
van de ontvankelijkheicl van haar voor
ziening voegt, vermits hij toestaat clat 
bewuste stukken later overgelegcl wor
den; 

Overwegencle derhalve clat geen acht 
kan worden geslagen op de grond van 
niet-ontvankelijkheicl in zover claarin 
worclt geeist dat bewijsstukken nopens de 
regelmatigheid van de vertegenwoorcliging 
van de aanleggende vennootschappen en 
van de volmachten van hun organen of 
lasthebbers bij de voorziening zouden zijn 
gevoegd; dat, voor het overige, verweer
ster het op haar rustencle bewijs niet bij
brengt van de onregelmatigheid van die 
vertegenwoordiging of die volmachten, en 
geen schencling doet gelden van enige re
gel van openbare orcle ; 

Dat geen van de onclerdelen van de 
groncl van niet-ontvankelijkheicl kan aan
genomen worden ; 

Over de voorziening : 

Over het eerste micldel, afgeleicl uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, gebrek aan redenen, doordat het 
bestreden arrest beslist dat voldaan is 
aan de volgende cc warranty ll : cc The ma
nufacturer of the 'l'omato Paste will issue 
a statement, certifying that the merchan
dise, as manufactured, packed and ship
peel, was done so, in accordance with 
American resp. Canadian requirements ll, 
door de aflevering van certificaten, uit
gaande van de fabricanten der goederen 
en betrekking hebbencle op de staat er
van, dan wanneer bewuste certificaten, 
welke vaststelling van de staat der goede
ren inhielclen geenszins de voorwaarden 
van verpakking en verscheping bedoelclen, 
en het bestreden arrest, daar het de ver
meldingen van bewuste certificaten om
trent die punten niet kan inroepen, de 
redenen niet te kennen geeft op grond 
waarvan men zou kunuen aannemen dat 
aan voormelde warranty volclaan is, al
dus nalatend een antwoord te verstrekken 
op de in dit opzicht voor aanlegsters re
gelmatig genomen conclusies ; 

Overwegende dat het bestreclen arrest, 
de conclusies van aanlegsters nauwkeu
rig samenvattend, erop wijst clat « gein
timeerclen (hier aanlegsters) staande hou
clen dat appellante (hier verweerster) 
niet zou volclaan hebben aan de tweecle 
cc warranty ll waardoor is bedongen ... dat 
de fabricanten van de tomatenpuree een 
certificaat zouden verstrekken met de ver
klaring dat de koopwaar vervaarcligcl, 
verpakt en verscheept was geworden over
eenkomstig de .Amerikaanse voorschrif
ten ll; 
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Overwegende dat het arrest in ant
woord op die conclusies vaststelt dat alle 
fabricanten certificaten afgeleverd hebben 
waarin zij verklaren dat de koopwaar 
overeenstemt met de Amerikaanse voor
schriften; 

Overwegende dat het arrest mitsdien de 
stelling van aanlegsters verworpen heeft 
door impliciet doch duidelijk aan te ne
men dat de overgelegde certificaten niet 
enkel op de fabricage van de koopwaar 
betrekking hebben, doch ook op de ver
pakking en verscheping ervan en de con
clusies passend heeft beantwoord; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest de bewijskracht van 
de scheidsrechtersuitspraak van 22 juni 
1953 schendt door, tot afwijzing van het 
middel hetwelk door aanlegsters bij con
clusies ontwikkeld is• en betrekking heeft 
op het bestaan, in de verscheepte koop
waar, van een oorspronkelijk gebrek, de 
redenen van bewuste uitspraak over te 
nemen, dan wanneer deze redenen enkel 
handelden 'over de verscheping aan boord 
van het ss. « Emma Bakke ll en niet over 
de verschepingen aan boord van de ss. 
cc Excalibur ll en « Knut Bakke ll althans 
schending van artikel 97 van d~ Grond
wet, doordat het bestreden arrest het 
middel verwerpt dat afgeleid is uit het 
bestaan van een oorspronkelijk gebrek 
van de koopwaar, om de reden dat de bij 
de aankomst door de averijcommissaris 
gedane vaststellingen dienen te wijken 
voor de bewijskracht van de bij de ver
scheping te Genua opgemaakte certifica
ten, dan wanneer de door aanlegsters 
dienaangaande regelmatig neergelegde 
conclusies insgelijks de te Napels ver
scheepte koopwaar bedoelden : 

Overwegende dat aanlegsters in hun 
conclusies voor de rechter over de grond 
betoogd hadden dat in al de verzekerde 
goederen een gebrek aanwezig was· dat 
bestond v66r de dekking van het risico, 
en dat aanlegsters derhalve niet ertoe ge
houden waren het wegens dat gebrek ont
stane schadegeval te dekken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich weliswaar gedragen heeft aan de be
schouwingen van de beroepen scheids
rechtersuitspraak waarvan niet betwist is 
dat zij enkel op de te Genua verscheepte 
koopwaar betrekking hadden; 

Overwegende echter dat het arrest, 
door eigen beschouwingen, erop wijst 
cc dat het doel van de verzekering juist 
geweest is elke betwisting te voorkomen 
omtrent de reden waarom het Ameri
kaans bestuur de koopwaar zou weigeren; 
dat zodanige verzekering voor de verze-

keraars onbetwistbaar ernstige risico's 
met zich brengt ten aanzien van het be
wijs van de hoedanigheid van de koop
witar voor de verscheping; dat de verze
keraars zich tegen deze moeilijkheden 
voorzien hebben door een hoge premie te 
eisen en door vrijelijk de « warranties ll 
te kiezen welke de fabricanten zouden 
moeten verstrekken; dat niets hun be
lette als bijkomende « warranty ll een ont
leding te bedingen, verricht door de s·chei
kundige van de Lloyd's Agent te New
York, doch dat zij het niet gedaan heb
ben; dat derhalve bewuste ontleding niet 
een der voorwaarden tot de verzekering 
is, doch enkel een der bewijselementen 
nopens de staat van de koopwaar, welk 
bewijselement kan weerlegd worden door 
andere bewijsmiddelen, wat ten deze het 
geval is; dat immers de v66r de versche
ping afgeleverde certificaten bewijzen dat 
de koopwaar v66r de verscheping in over
eenstemming was met de voorschriften 
van het Amerikaans bestuur ll; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen van het arrest niet valt af te leiden 
dat zij enkel gelden voor de te Genua ver
scheepte koopwaar en niet insgelijks be
trekking hebben op de te Napels ver
scheepte koopwaar; 

Dat hieruit volgt dat het alternatief 
verwijt, door het middel tegen bet arrest 
gericht, in beide onderdelen feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
18 van de wet van 11 juni 1874 op de ver
zekeringen, doordat het bestreden arrest 
beslist dat het door de verzekeringspolis 
gedekte risico van cc rejection ll client te 
worden uitgelegd als een buiten het raam 
van een contract van vervoerverzekering 
gedekt risico en dat dienvolgens, naar 
luid van de overeenkomst, bedoeld risico 
ten aanzien van gelijk welke oorzaak zou 
zijn gedekt, dan wanneer de cc floating po
licy ll, van welker termen de partijen hun 
wederzijdse verbintenissen hebben doen 
afhangen, uitdrukkelijk beslist dat de 
daarin opgesomde risico's gedekt 'zijn in 
het algemeen raam van een verzekerings
contrQ-ct, gesloten onder de cc Grote Ant
werpse Voorwaarden ll : 

Overwegende dat aanlegsters v•oor de 
rechter over de grond bij subsidiaire con
clusies betoogd hadden dat, zelfs indien 
door de verzekerde was voldaan aan de 
cc warranties ll (certificaten van de fabri
canten en van de toezichtvoerende maat
schappij), het risico van cc rejection ll des
niettemin enkel in aanmerking te nemen 
was in de perken van de tussen partijen 
gesloten vervoerverzekering, en dat in 
feite. geen enkele gebeurtenis zich gedu
rende het vervoer voorgedaan had ; 
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Overwegende dat het arrest, om deze 
conclusies af te wijzen, laten gelden 
heeft dat deze stelling indruist tegen de 
termen zelf van de verzekei·ingspolis 
welke het risico van « rejection JJ wegens 
gelijk welke oorzaak dekt; 

Overwegende dat de van de litigieuze 
clausule verstrekte uitlegging niet onver
enigbaar is met haar termen, zoals zij in 
de bestreden beslissing aangehaald zijn; 

Overwegende immers dat, al verwijst 
dit beding naar de << Grote Antwerpse 
voorwaarden JJ, het bovendien het risico 
van « rejection JJ door de Amerikaanse 
overheden wegens gelijk welke oorzaak 
dekt; dat deze bepaling van de overeen
komst, door de algemeenheid van haar 
termen, de uitzondering kan opleveren, 
omschreven in artikel 18 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen en het 
risico kan dekken dat spruit uit het eigen 
gebrek van de zaak welke overigens ver
voerd wordt onder de overeengekomen 
« warranties JJ ; 

Dat het middel niet kan ihgewilligd 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest beslist dat ten aan
zien van de verschepingen aan poord van 
de ss. « Excalibur JJ en « Knutt Bakke JJ 

voldaan is aan de «warranty JJ waarbij 
bedongen was dat cle koopwaar v66r de 
verscheping zou worden gecontroleerd 
door het afleveren, binnen de aan die ver
scheping voorafg·aande tijdruimte van 
tien dagen, van een certificaat, houdende 
vaststelling van het volvoeren van de con
troleverrichtingen op een tijdstip v66r de 
in de overeenkomst bedongen tijdruimte 
van tien dagen, dan wanneer uit de ter
men zelf van de overeenkomst blijkt dat 
de wil der partijen geweest is dat de con
troleverrichtingen zelf zouden plaats heb
ben in de aan de verscheping vooraf
gaande tijdsruimte van tien dagen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de verzekeringspolis· op dezelfde wijze 
uitlegt als het middel vermits het erop 
wijst dat « wat de verzekeraar gewild 
heeft is in het bezit g·estekl te worden 
van een door de toezichtvoerende maat
schappij opgemaakt getuigschrift ten 
blijke dat deze maatschappij de koopwaar 
onderzocht had en ze deugdelijk bevonden 
had binnen de tien aan de verscheping 
voorafgegane dagen JJ, wat impliceert, 
niet dat een in die tijdruimte opgemaakt 
certificaat volstaat, maar dat de controle . 
zelf in dezelfde tijdsruimte is moeten ge
schieden; 

Overwegende dat het arrest tegenover 
de stelling van aanlegsters, volgens welke 
de ontledingen van de te Napels ver
scheepte goederen meer dan tien dagen 

v66r de verscheping hadden plaats gehad, 
doet gelden, zonder deswege gecritiseerd 
te zijn, dat de verzekeringspolis in genen 
dele dergelijke ontledingen binnen die 
tijdruimte eiste, doch enkel het woord 
« survey J) bezigde, zonder een bepaalde 
wijze van controle op te leggen; 

Dat het hieruit heeft kunnen afleiden 
dat deze overeenkomst het de toezichtvoe
rende maatschappij, welke door aanleg
sters was gekozen en hun vertrouwen ge
noot, overliet vrijelijk en enkel op eigen 
verantwoordelijkheid de wijze te kiezen 
om de controleopdra·cht waarmede zij be
last was uit te voeren, en dat de overge~ 
legde certificaten, die het bewijs opleve
ren van het vervullen van deze opdracht 
binnen de overeengekomen termijn, ge
loofwaardig waren; 

Dat het middel mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt aanlegsters tot de kos
ten, uitgezonderd de kosten gevallen op 
de memorie van wederantwoord en die 
gevallen op de eerste memorie van ant
woord, betekend op 3 juli 1956 en waarde
loos bevonden, welke verweerster ten 
laste worden gelegd. · 

19 september 1957. -1° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Anciaux Henry de E'a
veaux. - Gelijkhtidende concl'ltsie, H. De
lange, advocaat-generaal. PleitM·s, 
HH. Simont en VanRyn. 

l e KAMER. - 20 september 1957 

HUUR VAN GOEDEREN. - LANDPACHT. 
- HUURCONTRACT DAT GEDEELTELIJK TO'!' 
VOORWERP HEEFT EEN BOUWGROND OF EEN 
GROND TO'l' DE NIJVERHEID BES'l'EMD. -TOE
PASSING VAN AR'l'IKEL 1774, PARAGRAAF 3, 3°, 
VAN RET BURGERLI.T.K WETBOEK OP DIE 
GROND NIE'l' ONDERWORPEN AAN DE VOORWAAR
DE DAT HI.T RET VOORNAAMS'l'E BESTANDDEEL 
YAN DE VERHUURDE GOEDEREN ZOU UI'l'MA
KEN. 

TV anneer de goederen die het vom·werp 
uitmaken 'ran een landpacht, begrijpen
de nameUjlc, een grand, clie, gelet op 
z·ijn Zigging, als een bouwgrond ·of een 
grana voo1· de nijverheid bestemd dient 
te worden beschouwd, is a1·tikel 1774, 
para_qraat 3, 3°, van het Btwgerlijlc 
Wetboelc toepasselijk op de hmw van 
die grond, zelfs indien hij het voor
naamste bestanddeel van de verhtttwde 
goederen niet uitmaakt (1). 

(1) Memorie van toelichting van de wet van 
7 juli 1951, Pasinomie, 1951, biz. 602, kol. 1. 
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(DARIMONT, T. LAMBOTTE-LEONARD.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 januari 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1711 en inzon
clerheicl 1711, lid 3, 1774, en inzonderheid 
1774, paragraaf 2 (wet van 7 juli 1951, 
art. 11) en paragraaf 3, 3° (wet van 
7 maart 1929, art. 6, en wet van 7 juli 
1951, art. 12) van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, cloorclat het be
streden vonnis de opzegging geldig ver
klaart welke door verweerster gedaan is 
voor een deel van het aan aanlegger ver
pacht landeigendom, te weten een perceel 
van 50 meter diepte, om de redenen dat 
het een bouwgroncl zou gelden en dat 
« het erkennen van dit karakter >> deze 
grond doet vallen buiten de termijn en de 
modaliteiten, omschreven in artikel 1774, 
paragraaf 2, van het Burgerlijk Wetboek, 
clan wanneer, naar luid van paragraaf 3, 
3°, van evengemeld artikel, de bepalingen 
van paragraaf 2 niet toepasselijk zijn op 
de overeenkomsten welke bouwgronden 
betreffen, en clat zulks enkel het geval 
is wanneer bewuste overeenkomsten in 
lwofdzaak dergelijke gronden betreffen, 
waaruit volgt dat de rechters over de 
grond, door niet vast te stellen dat de li
tigieuze grond het hoofdbestancldeel van 
het verpacht goed in zijn geheel vormde, 
bovenaangeduide bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek geschonden hebben en, 
in elk geval, hun beslissing niet wettelijk 
met redenen omkleed hebben : 

Overwegende dat het middel rust op de 
stelling dat, wanneer de in pacht gegeven 
landeigendommen slechts ten dele een 
grond omvatten waarvan de overeenkomst 
het karakter van bouwgrond of van voor 
de nijverheid bestemde grond vaststelt, 
of waaraan de rechter dit karakter toe
kent, cleze bijzondere bestemming de toe
passing, op die grond, van de regelen van 
paragraaf 2 van artikel 1774 van het Bur
gerlijk Wetboek enkel uitsluit op voor
waarde dat die grond het hoofdbestand
deel van het verpacht geheel vormt; 

Overwegende dat de uitlegging welke 
aanlegger aldus geeft van paragraaf 3, 3°, 
van voormeld artikel geen steun vindt in 
de tekst van deze bepaling welke duidt op 
alle overeenkomsten betreffende de gron
den die, gezien hun ligging, moeten_ be
schouwd worden als bouwgronden of 
gronclen voor de nijverheid bestemd, zon
der dat zij preciseert dat, in geval van 
verpachting van een geheel van landei
gendommen die verschillende bestemmin-
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gen hebben haar toepassing afhankelijk 
is van de . voorwaarde dat de bouwgroncl 
of de voor de nijverheid bestemde grond 
het voornaamste bestanddeel ervan uit
maakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over l1et tweede middel, afgeleid nit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis niet 
als wettelijk met redenen omkleed is aan 
te zien, in zover het de opzegging door 
verweerster aan aanlegger voor een }Jer
ceel van 50 meter diepte gedaan, geldig 
verklaart, claar het geen antwoorcl ver
strekt heeft op het middel, door aanleg
ger hieruit afgeleicl dat de litigieuze 
grond << thans >> niet het karakter van 
bouwgrond had : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat het gemeen
tebestuur machtiging verleend heeft tot 
het bouwen van verscheidene huizen 
welke geen andere toegang hebben dan cle 
weg waaraan de litigieuze grond gelegen 
is, verklaart « dat cle rechtbank de kwes
tieuze grond als bouwgrond erkent >> ; 

Dat cle rechter over de groncl mit'sdien 
beslist dat deze groncl ten clage van het 
vonnis het karakter van bouwgrond had, 
en dienvolgens op passende wijze de in 
het middel ingeroepen conclusies beant
woordt; dat,het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

20 september 1957. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. de Clippele, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slag,qever, 
H. Bareel. - Gelijlcl~tidende conclus·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
della Faille d'Huysse. 

1 e KAMER. - 20 september 1957 

1° BESLAG. - ONROEREND BESLAG. -VoN
NIB VAN GELDIGVERJ(LARTNG. - VONNIS DA'l" 
NAAR HE'!' LASTENKOHIER VERWIJST. - LAS
'l'ENR:OHIER DA'l' DE TI'l'EL LUIDENS DEWELKE 
HE'!' BESLAG WERD GEDAAN VERMELD'l'. - VEE
MELDING DIE IN HE'l' VONNIS NIET DIEN'l' TE 
WORDEN HERHAALD. 

2° BESLAG. - ONROEREND BESLAG. 
VRAAG TOT GELDIGVERKLARING. - VOOR
WERP. 

1° Het vonnis dat een onroerend beslag 
geldig verlclaart moet de titel niet ve1·
melden krachtens dewellce het beslag 
werd gedaan; het volstaat dat het naar 
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het lastenlcohier zo-u verwijzen, ter grit
fie neergelegd, hetwellc z~tllcs moet ver
melden. (Wet van 15 augustus 1854, ar
tikel gl.) 

2° Het voorwerp van de v1·aag tot geldig
verlclaring van een onroerend beslag is 
niet de veroordeling tot het bedrag van 
een sch~tldvordering maar de geldigheid 
van het beslag, de benoeming van een 
notaris en gebenrlijlc een beslissing over 
de opmerlcingen betreffende het lasten
lcohier. (Wet van 15 augustus 1854, ar
tikel g2, wet van 5 maart 1951, enig 
artikel, par. 1.) 

(GHEYSENS, T. HOCHSTEYN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 december 1956 bij verstek ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
cling van de rechten der verdediging en 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
61, go, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doordat het bestreden 
vonnis het door verweerster gelegd beslag 
op onroerend goed geldig verklaart om de 
enige reden dat het « naar cle vorm regel
matig en ten aanzien van de grond recht
matig )) zou wezen, zonder aan te duiden 
welke de schuldvordering is die verweer
ster kan hebben, noch welke de rechter
lijke beslissing is krachtens welke het 
beslag is gelegd, zodat aanlegger in de 
onmogelijkheid verkeert zich te bevrij
den, en dan wanneer de dagvaarding niet 
met reclenen omkleed was, daar zij geen 
micldel inhield, zodat zij nietig was 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich niet ertoe beperkt vast te stellen dat 
het beslag naar de vorm regelmatig en 
ten aanzien van de grond rechtmatig is; 
dat het tevens verwijst naar het exploot 
van inbeslagneming van '1:l september 
1956 en naar het lastenkohier ; 

Overwegende dat luidens artikel 31 van 
de wet van 15 augustus 1854, de titel, 
krachtens welke de inbeslagneming ge
daan is, client opgegeven te zijn in het op 
de griflie neergelegde lastenkohier; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het voorwerp van een 
eis tot geldigverklaring van een beslag op 
onroerend goed niet de veroordeling is tot 

(1) Verbr., 19 februari 1953 (A'"'- Ye?·b,·., 
1953, blz. 427, en nota 6 onder verbr., 20 juni 
1957 (An·. Ye1·br., 1957, blz. 888; Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1260). 

het betalen van het bedrag van een 
schuldvordering, doch het voorwerp, om
schreven in artikel gz van de wet van 
15 augustus 1854 en aangeduid in de aan 
aanlegger gedane dagvaarding; 

Overwegende dat, aangezien cleze voor 
de dagvaarding generlei opmerking of be
twisting omtrent het lastenkohier opge
worpen heeft, de dagvaarding, waar zij 
opgeeft dat het beslag naar de vorm re
gehnatig en ten aanzien van de grond 
rechtmatig is, de door artikel 61, go, van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring gEieiste korte uiteenzetting der mid
delen inhoudt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

20 september 1957. -16 kamer. - Voor
zitter, H. de Olippele, raadsheer waarne
~end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. An
cmux Henry de Faveaux. - Gelijlcl~ti
d~nde concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
mlCourt, · procureur-generaal. 

1" KAMER. - 20 september 1957 

1° OVEREENKO.MST. - VERRLARING. -
VERKLARING GESTEUND TEGELIJRERTIJD OP 
WAT DE OVEREENKO:MST UITDRURKELIJR BE
DINGT, OP DE ECONO:MIE ER VAN EN OP HET GE
RRUIK. - vVETTELIJKE BESLISSING. 

2° REOHTBANKEN. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - MACHT VAN DE RECHTER O:M VAN 
A:MBTSWEGE DE DOOR DE PARTIJEN VOORGE
STELDE MIDDELEN AAN TE YULLEN. -PERREN 
VAN DIE MACHT. 

go DWANGSOl\1. - BEGRIP. 

1" Is wettelijlc de verklaTing d·ie ae rech
ter van een ove1·eenkomst geeft door 
tegelijlcertijd te ste~men ov ae ~titdn(.lc
Tcelijke beclingen van llie ove1·eenlcomst, 
cle economie e1· van en het gebntilc (1). 
(Burg. Wetb., art. 1159 tot 1169.) 

2° De rechte1· mag ambtshalve ae door de 
partijen voo1·gestelde milldelen aanv-ul
len, wannee1· hij ~(,itsl~titencl 011 teiten 
stmmt £lie nan zijn beooraeUng zijn on
llerworpen en h'ij noch de oorzanlc noch 
het voorwerp van de vonle1·ing wij
zigt (2). 

(2) Verbr., 1 februari 1957 (Arr. Yerb1·., 
1957, blz. 416; Bull. en PAsrc., 1957, I, 645, en 
de nota, blz. 646); Fr. verbr., 18 maart 1957 
(Bull. des 0//Tets de la cour. de cass{])tion, ch. 
civ., 1957, no 138). 
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3o Maalvt geen veroo1·deling tot een 
dwangsom wit, d.w.z. tot een strat, de 
raming door de rechter van de schade 
die een vertrauing in de uitvoeriny van 
de ttitgestJ1"0lcen beslissing zal vm·oor
zaken en de ve1·oordeUng tot betaling 
van dat bedrag, in geval van zulke ver
traying (1). 

(GHEYSENS, T. HOCHS'l'EYN.) 

ATIRES'.r. 

HET HOF; - Gelet op het bestre~en 
vonnis op 7 januari 1957 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het vonnis beslist dat 
aanlegger verplicht is een door verweer
ster gezette haag als gemeen aan te ne
men, verklarend dat zulks blijkt u_it een 
authentieke verkoopakte van 27 mer 1943, 
zonder te antwoorden o]l de argumenten : 
a) dat deze akte geen verplichting een 
goed af te sluiten, en derhalve geen ver
plichting een gemene haag aan te nemen 
of te planten oplegt; b) dat, daar een 
bum·man Adriaens geweigerd had een af
sluiting aan te ;brengen, aanlegger ve~
plicht was op eigen kosten een haag, dre 
zijn uitsluitende eigendom was, te zetten; 
c) dat het merendeel dm: hagen niet ge
meen zijn en dat hun ergenaars ze aan 
beide kanten snoeien ; d) dat de echtge
noten Beylin in 1952 de eigemlom van de 
haag voor verweerster opgeeist hebben : 

Overwegencle clat het vonnis erop wijst 
clat, volgens de verkoopakte, verwee~·s~er 
een tot scheicling dienende afslmtmg 
moest aanbrengen door micldel van een le
vencle haag op gegalvaniseercle ijzer
clraacl· dat clezelfde akte bepaalcle clat 
verwe~rster de gemeenheid van de door 
de buren reeds aangelegcle afsluitingen 
zou vergelclen; clat het tenslotte met de 
economie van de overeenkomst en met de 
gebruiken strookt clat de verplichting van 
onclerhoucl van dergelijke afsluiting op 
elke van de aan elkaar palende eigenaars 
rust· 

Da't het vonnis door deze beschouwin
gen een passend antwooru verstrekt op de 
verweren, hier te voren aangehaald bij a, 
c en d; 

Overwegende dat de rechter er niet toe 
gehouden was het bij letter b vermelcl ar
gument te behandelen hetwelk geen ver-

(1) Verbr., 10 februari 1956, twee anesten 
(A·rr. Ve,-b,·., 1956, biz. 473 en 474; Bull. en 
PASIC., 1956, I, 603 en 604). 

band · houdt met de tussen aanlegger en 
verweerster bestaande juridische betrek
kingen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1319 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het vonnis acht dat 
aanlegger verplicht is aan het zetten van 
een litigieuze haag deel te nemen, deze 
haag te onderhouden, clan wanneer een 
verplichting een afsluiting aan te brengen 
niet bedongen is in het contract hetwelk 
zeer duidelijk is en generlei zogenaamde 
uitlegging kan dulden : 

Overwegencle clat, volgens de vaststel
lingen van het vonnis, de verkoopakte 
voorschrijft dat <<de afsluiting zal ge
schieden door micldel van een levende 
haag op gegulvaniseerde ijzerdraad )) ; 

Dat het vonnis, door te verklarP.n dat 
dergelijk beding aan verweerster de ver
plichting oplegt het door haar gekocht 
goed af te sluiten, geenszins de bewijs
kracht van de verkoopakte schendt; 

Overwegende, ten aanzien van de ver
plichting de afsluiting te ~r~cle!·houdel!-· 
clat het vonnis· vaststelt dat ZIJ met exph
ciet in de overeenkomst bepaald is, cloch 
dat het met dezer economie en met de ge
bruiken strookt dat deze verplichting op 
elke van de aan elkaar palencle eigenaars 
rust· 

Da't het vonnis, door aldus toepassing 
te maken van de artikelen 1159, 1160 en 
1161 van het Burgerlijk W etboek, geen 
enkele van de in het micldel aangeduicle 
wetsbepalingen schendt; 

Over het clerde middel, afgeleid nit de 
schencling van de rechten der verdediging, 
van het gerechtelijk contract alsmede van 
de artikelen 1319 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat argumenten van het vonnis argu
menten zijn welke de rechter van ambts
wege heeft gegeven, en geen argumenten 
van verweerster : 

Overwegende dat, in geval van betwis
ting omtrent de draagwijdte vm1 een 
overeenkomst, geen enkele wetsbepnling 
de rechter verbiedt de door een partij 
vercledigde uitlegging aan te nemen door 
rechtvaardiging van zijn dispositief op 
grond van argumenten welke die partij 
niet voorgesteld heeft; 

Dat de rechter over de grond van 
ambtswege de door de partijen voorge
stelde redenen mag aanvullen wanneer. 
zoals ten cleze, hij enkel steunt op hem 
regelmatig ter beoorcleling voorgelegde 
feiten en hij noch de oorzaak, noch het 
voorwerp van de eis wijzigt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde midclel, afgeleicl nit de 
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schending van de artikelen 1319 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 29, 30, 31 en 
32 van het Landwetboek, 97 van de 
Grondwet, doordat het vonnis ten on
rechte beslist dat de afsluiting van een 
erf noodzakelijkerwijze op de scheidsli
nie met de aanpalende erven aangebracht 
is, om hieruit af te leiden dat zij gemeen 
is, en verkeerdelijk releveert Clat de ver
koopakte voorschrijft dat de haag zal 
rusten op gegalvaniseerde ijzerdraad en 
palen, dan wanneer de akte niet spreekt 
van « palen », en doordat de· denkwijze 
van de rechter dermate gebrekkig is clat 
eruit volgt dat elke levende haag rJie op 
een stijve, · onbeweeglijke steun rust, op 
de uiterste grens van het eigendom ge
plant mag worden, in weerwil van arti
kel 30, lid 4, van het Landwetboek : 

Overwegende, enerzijds, dat, waar het 
vaststelt dat een afsluiting welke, vol
gens de termen van de verkoopakte. << zal 
geschieden door middel van een levencle 
haag op gegalvaniseercle ijzerclraad >>, l:et 
aanbrengen onderstelt van palen die de 
ijzerclraad clragen, het vonnis niets toe
voegt aan de tussen partijen gesloten 
overeenkomst en dezer termen niet tegen
spi:eekt; 

Overwegencle, anclerzijds, clat het von
nis noch uitclrukkelijk, noch impliciet be
slist clat een levende haag die een erf af
sluit en die op een stijve steun rust in 
alle omstancligheclen, in strijcl met arti
kel 30, lid 4, van het Landwetboek, op 
mincler dan vijftig centimeter van de 
scheidslinie met het aanpalend erf mag 
geplant worden, of clat clergelijke haag 
nooclzakelijkerwijze gemeen is; dat het 
vonnis zegt clat het de partijen vrijstaat 
bij overeenkomst van de bepalingen van 
het landwetboek af te wijken en clat, 
wanneer de verkoper aan de koper van 
een aanpalend eigenclom de verplichting 
oplegt een afsluiting aan te brengen door 
middel van een levende haag die rust op 
ijzerdraad, dit beding client begrepen te 
worden als de verplichting opleggend een 
afsluiting op de scheiclslinie tussen de 
twee erven a an te brengen; 

Dat elk van de onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 9 van de Grondwet, 
doorclat het vonnis aanlegger jegens ver
weerster veroordeelt tot een dwangsom 
van twintig frank per dag, dan wanneer 
de rechter zodoende zijn macht te buiten 
gaat, aangezien geen enkele wettekst de 
rechtbanken ertoe machtigt de tenuitvoer
-legging van hun beslissingen door drei
gende maatregelen te verzekeren; 

Overwegencle dat het vonnis aanlegger 
beveelt de beslissing ten uitvoer te leggen 
binnen een maand vanaf de betekening 
ervan en, bij gebreke hieraan te voldoen, 

hem thans reeds en tegen dan veroordeelt 
om verweerster als· schadevergoeding 
20 frank te betalen per dag vertraging 
vanaf de verstrijking van deze termijn 
totdat het nodige geclaan is; 

Dat het derhalve geen dwangsom geldt. 
dit wil zeggen een strafclausule voor het 
geval van vertraging in de tenuitvoerleg
ging van het vonnis, doch schadeloosstel
ling, vergoeding vim het nadeel dat een 
vertl·aging in de tenuitvoerlegging van 
het vonnis aan verweerster zal berokke
nen, welk nadeel thans reeds op 20 frank 
per dag kan geraamd worden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

20 september 1957. - 1'0 kamer. - YOOi'
zittei·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Yerslnggever, H. Lou
veaux. Gelijlcl·Ltidende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-general. - Pleiter, H. Demeur. 

2e KAMER. - 23 september 1957 

VERKEER. - TEKEN DOOR EEN BEVOEGDE 
AGENT. - BEVEL OF ANDERE DRAAGWIJD1'E. 
- BEOORDELING VAN FEITELIJKE ELEMENTEN 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

De vrnng te weten of een telcen gednan 
door een bevoegde persoon tot een weg
gebr1tilce1· een bevel is, in de zin van 
artilcel 7-3 van de Wegcode, hetzi:i een 
uitnodiging het.zij enkel een to elating, 
hangt at van feitelijlce elementen waa1·
vnn de beoordeling aan de feitenrechter 
behoort. 

(DE MOL, T. BAYENS.) 

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 gerich t is te
gen de beslissing over de publieke vorde
ring : 

Over het middel, afgeleid nit de schen
cling van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 7, paragraaf 1, van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954 op het 
wegenverkeer, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest eiser op 
strafrechteiijk en burgerlijk gebied ver
oordeeld heeft uit hoofde van, bij gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg, onvrijwil-
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1ige slagen of verwondi:Qgen aan verweer
ders veroorzaakt te hebben, en deze ver
oordeling gegrond heeft op het feit dat 
eiser, die in zijn hoedanigheid van poli
tieagent het verkeer regelde, terzelfder
tijd de linkerarm uitgestrekt had in de 
aslijn van de .Antwerpsesteenweg en met 
de rechterhand een teken gedaan had aan 
een autovoerder qie nit een secundaire 
weg kwam afgereden, dat dit tweede ge
baar als een bevel' moest gelden voor de 
autovoerder om de Antwerpsesteenweg op 
te rijden, en dat de kwestieuze aanrijding 
haar oorzaak vindt ',in die dubbelzinnige 
gebaren, dan wanneer een teken door een 
politieagent met zijn rechterhand gegeven 
om aan een weggebruiker toe te laten een 
bepaalde straat op te rijden een toelating 
of hoogstens een uitnodiging om voort te 
rijden betekent doch nooit een bevel, 
waaraan de weggebruiker zou wettelijk 
verplicht zijn te gehoorzamen, dan wan
neer de door het bestreden arrest uitge
sproken veroordeling aldus niet wettelijk 
gemotiveerd is; dan wanneer minstens 
nit de bewoordingen van het arrest niet 
kan uitgemaakt worden of de rechters 
over de grond in rechte hebben willen be
slissen dat de door eiser begane onvoor
zichtigheid aileen in het geven van een 
onvoorzichtig bevel kon bestaan om aan
leiding te geven tot de uitgesproken ver
oordeling, dan wei of zij in feite hebben 
willen beslissen dat deze onvoorzichtig
heid ook nit een onvoorzichtige toelating 
kon afgeleid worden en dan wanneer 
deze onduidelijkheid in de motivering 
met het gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk 
staat : 

Overwegende dat nit de redenen van 
het bestreden vonnis duidelijk blijkt dat 
het door aanlegger aan de gebruiker van 
de secundaire weg gegeven teken niet een 
toelating, doch wel een bevel tot het op-, 
Tijden -van de hoofdweg of een uitnodi
ging daartoe uitmaakte; 

Overwegf>nde dat de vraag of een door 
een bevoegd agent aan een weggebruiker 
gegeven teken e,en bevel in de zin van ar
tikel 7, 3, van de Wegcode, of een uitnodi
ging ofwel slechts een toelating uitmaakt 
afhankelijk is van feitelijke elementen 
die de rechter soeverein behoort te beoor
delen; 

Overwegende, dat het middel, in zover 
het op het onderscheid tussen een bevel 
en een uitnodiging wijst, van belang ont
bloot is, daar de aan aanlegger toegere
kende font hierin bestaat dat hij door 
tegenstrijdige gebaren de gebruiker van 
de hoofdweg en die van de secundaire 
weg heeft misleid ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantHile of 

VERBR., 1958. - 2 

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 beslissingen over de burgerli.jke 
vorderingen door verweerder tegen aan
legger ingesteld : 

Overwegende dat aarrlegger geen bij
zonder mid del inroept; 

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

23 september 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend vom;zitter. Verslaggeve1·, 
H. Neveu. - Gelijklnidende conclt~sie. 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu: 
reur-generaal. - Pleiter, H. Stntye. 

2e KAMER. - 23 september 1957 

VERKEER. BESTUURDER VERPLICHT 
DOORGANG TE VERLENEN. - BESTUURDER DIE 
ENKEL ZIJN GANG MAG VOOR1'ZETTEN INDIEN 
HIJ ZULKS KAN DOEN 'ZONDER GEVAAR VOOR 
ONGEVAL. - BES'J'UURDER DIE EEN GEVAAR 
VAN ONGEVAL NIET HEEFT INGEZIEN, GEVAAR 
ENKEL TE WIJTEN AAN EEN VERRASSENDE 
MAN<EUVRE VAN EEN ANDER BESTUURDER, DIE 
VAN AARD WAS HEM TE MISLEIDEN. - GEEN 
INBREUK OP ARTIKEL 16, 4, VAN DE WEG
CODE. 

Overtreedt niet het verbod, vermeld b'ij 
a1·tikel 16, 4, van de lVegcode, zijn gang 
voort te zetten indien hij zt~llcs niet 
kan doen zonder gevaar voor ongeval, 
cle bestt~twde1· die het gevaar voor on
geval, niet heett ingezien, gevaar enlcel 
te wijten aan ee_.n manamvre van een 
ande1· bestutwder die ven·assend was 
en van aa1·cl om hem te misleiclen (1). 

(ONGENA, T. DE NYS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestret1en 
vonnis, op 8 februari 1957 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Dender
monde; 

I. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de piJ.blieke vordering betreft : 

(1) Raadpl. verbr., 1 maart 1954 (Arr. 
J1e1'b1·., 1954, biz. 440; Bull. en PASIC., 1954, 
I, 562) ; 4 juni 1956 (Arr. J1 erb?'., 1956, blz. 831; 
Bull. en PAsrc., 1956, I, 1064); 17 september 
en 15 october 1956 (Arr. J1 erbr., 1957, blz. 8 
en 92; Bull. en PAsrc., 1957, I, 12 en 143). 
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Overwegende dat uit de stukken waar
op het hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan het openbaar ministerie; dat zij clien
volgens niet ontvankelijk is; 

II. Wat de voorziening tegen de beslis
sing over de burgerlijke vordering be
treft : 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 16 en 25, 2, 
b, van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 en 97 van de Grondwet, cloordat het 
bestreden vonnis na vastgesteld te hebben 
dat eiser de prioriteit over gans de 
breedte der kwestieuze baan genoot, clat 
verweerder het kruispunt, waarop de 
aanrijcling tussen de voertuigen van beide 
partijen zich voordeed, niet verder was 
opgereden dan nodig was 01i1 zich ervan 
te vergewissen of de baan vrij was, dat 
eiser, die links wilcle afdraaien, zijn 
bocht uiterst kort en links der baan aan 
het nemen was, toen verweerder op
daagde, en clat hij alclus verweerder, flie 
van links kwam, volleclig verrast en nlis
leid had, beslist heeft clat geen enkele 
fout in hoofde van verweercler kon weer
houclen worden en clat eiser de vollec1ige 
verantwoorclelijkheid van de gevolgen van 
het ongeval diencle te clragen, clan wan
neer verweercler de cloorgang moest ver
lenen aan eiser die zich op de hoofdweg 
bevoncl en in geen geval cleze weg mocht 
oprijclen inclien, gelet op de plaats, de 
ve.rwijclering en de snelheicl van de an
dere bestuurcler niet alle gevaar voor on
gevallen volstrekt · uitgesloten was, clan 
wanneer het bestreclen vonnis geenszins 
vastgesteld heeft cla t verweercler, door 
zich op de hoofclweg te b-egeven, « vercler 
gereclen had zoncler gevaar voor ongevn.l
len >> ; clan wanneer alleszins het bestre
clen vonnis onzeker gelaten heeft of de 
rechters over de grond in feite hebben 
willen beslissen dat verweerder, door de 
hoofdweg op te rijclen, clit geclaan had 
zoncler gevaar voor ongevallen, gelet up 
de plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurder, dan wel of zij 
in rechte hebben willen beslissen dat, van 
het ogenblik af dat hij de hoofdweg niet 
vercler opreecl clan noclig om uitzicht te 
nemen over deze weg, hij clit kon cloen 
zoncler acht te nemen op het gevaar van 
ong.evallen, gelet op de plaats, de verwij
dermg en de snelheid van de andere be
stuurder; clan wanneer het bestreden von
nis ook onzeker gelaten heeft of de rech
ters over de grond in rechte hebben wil
len beslissen dat het feit dat eiser rle 
bocht kort en links genomen had volstond 
om hem zijn voorgangsrecht te doen ver
liezen, clan wel of zij in feite hebben wil
len beslissen dat hij, om andere rf'denen 
gereden had op een foutieve wijze rli~ 
verweerder « verrast en misleid » had, en 

wanneer deze onduidelijkheden in de mo
tivering van het bestreden vonnis aan het 
Hof van verbreking niet toelaten zijn con
trolerecht over de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing uit te oefenen en met 
het gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk 
staat : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt, enerzijds, dilt verweercler niet 
verder het kruispunt is opgereden <Jan 
nodig was om zich ervan te vergewis;;en 
of de baan vrij was en dat aanlegger, clie 
links wilde afdraaien zijn bocht uiterst 
kort en links der baan aan het nemen 
was, en, anderzijds, zowel door eigen re
denen als door verwijzing naar de beoor
deling van de eerste rechter, dat verweer
der geen font beging, door een risico voor 
ongeval niet in te zien, hetwelk enkel te 
wijten was aan een heel en al verr·as
sende manceuvre van aanlegger, die 1•an 
aard was om verweerder te misleiden · 

Dat, door uit cleze niet het minst club
belzinnige vaststellingen af te leiden, dat 
verweerder geen font begaan heeft en ar
tikel 16, 4, van de Wegcode niet overtre.
den heeft, het vonnis geen enkel van de 
in het micldel bedoelde bepalingen ge
schonden heeft ; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

23 september 1957. - 2" kamer. - l'ooJ"
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. l'erslagget•er, 
H. Rutsaert. - GeUjkl~t·idende conclusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2" KAMER. - 23 september 1957 

CHECK. - UITGIFTE ZONDER DEKKING. -
ZIN VAN HET WOORD UITGIFTE. 

E1· is ltUrtitte van ee·n checl,: in de zi n 
van artilcel 509bis van het Sti·atwetboek, 
wanneer de check aan de gel·echti.{lrle 
af{le,qeven is of in omloop wonlt {IC

bmcht (1). 

(VAN DE VOORDE, T. lii:OREL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestrellen 

(1) Raadpl. verbr., 13 december 1938 (A1T. 
Ve,·b,·., 1938, biz. 251); verge!. verbr., 21maart 
1932 (Bull. en PASIC., 1932, I, 114). 
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arrest, op 18 maart 1957 gewezen door bet 
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 eerste onder
dee!, uit de schending van artikel 509bis 
van het Strafwetboek (art. 1 van de wet 
van 25 maart 1929), doordat de bestreden 
beslissing eiser ver,oordeelt op grond van 
voormelde wetsbepaling, dan wanneer er 
nit de vaststellingen van het arrest blijkt, 
namelijk uit de vrijspraak van eisers me
debeticbte Renee Heistercamp, dat deze 
alleen de bankcheck zonder voorafgaande 
en beschikbare dekking uitgegeven had; 
tweede onderdeel, minstens uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest geen enkele 
der voorwaarden van toepassing van ge
zegd artikel 509bis vaststelt in eisers 
hoofde: 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger, samen met 
een medebetichte, Renee Heistercamp. 
vervolgd werd om, als dader het misdrijf 
te bebben uitgevoerd van met voorweten 
een· bankcheck te hebben uitgegeven zon
der toereikende voorafgaande en beschik
bare dekking ; 

Overwegende dat de medebetichte vrij
gesproken werd om de reden dat zij niet 
wist voor welk bedrag en op welke datum 
de door haar in blanco getekende check 
door haar medewerker, aanlegger, zou 
uitgegeven worden en dat zij op het ('gen
blik van de uitgifte, de bescbikbaarbeid 
der fondsen niet heeft kunnen nagaan; 
dat het bestreden arrest, daarentegen, na 
vastgesteld te bebben dat hij de finanti'ele 
verrichtingen deed, aanlegger veroordeelt 
omdat hij, op bet ogenblik der uitgifte 
van de check, dit wil zeggen bij het afge
ven er van aan verweerder, er van be
wust was dat er geen toereikende vooraf
gaande en beschikbare dekking bestond; 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
dat aanlegger zelf bedoelde check uitge
geven heeft; dat er inderdaad uitgifte, in 
de zin van artikel 509bis van bet Straf
wetboek bestaat, wanneer de check aan 
de gerechtigde afgegeven of in omloop ge
bracht wordt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger wegens in
brenk op artikel 509bis, 1°, van het Straf
wetboek vervolgd en veroordeeld werc1; 

Overwegende dat, bet bestreden arrest 
in hoofde van aanlegger op bet bestaan 
wijst van al de elementen voorzien door 
gezegde wetsbepaling; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing over de burgerlijke vor
dering gewezen : 

Overwegende dat aanlegger er geen he
lang bij heeft zich te voorzien tegen <lie 
beslissing, welke de afstand van de cis 
van de burgerlijke partij decreteert en 
die partij tot de kosten veroordeelt; 

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

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

23 september 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggevel\ 
H. Delahaye. - Gelijkl~tidende oonolnsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pl. H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 23 september 1957 

1° MISDRIJF GEPLEEGD IN HET 'BUI
'.rENLAND. - WET VAN 17 APRIL 1878, 
ARTIKEL 7. - :iVIISDAAD OF W ANBEDRIJF TE
GEN EEN BELG. - :iVIAAT IN DEWELKE DIE BE
PALING TOEPASSELIJK IS OP DE MISDRIJVEN 
GEPLEEGD TEGEN DE BELGISCHE STAAT. 

2° WISSELOONTROLE.- INBREUK OP DE 
BESLUITWET VAN 6 OCTOBER 1944. - INBREUK 
DIE HET OPENBAAR KREDIET KRENKT EN NIET 
GEPLEEGD IS TEGEN DE. BELGISCHE STAAT PER
SOON ONDERSCHEIDEN VAN DE BELGISCHE GE
MEENSCHAP. - ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN 
17 APRIL 1878 ZONDER 'l'OEPASSING. 

3°. DOUANEN EN AOOIJNZEN. - UIT
VOER EN INVOER VAN KOOPWAREN ONDERWOR
PEN AAN AANGIFTE. - UITVOER EN WEDERIN
VOER VAN DEZELFDE KOOPWAREN ZONDER AAN
GIITTE. - 0NDERSCHEIDEN MISDRIJVEN. 

4° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
JiJENDAADSE SAMENLOOP. - J'l!J:ISDRIJF VAN GE
MEEN RECHT MET DE ZWAARS'l'E S'l'RAF GE
S'l'RAFT. - INBREUK OP DE WETTEN OP DE 
DOUANEN EN ACCI,JNZEN. - RECHTER DIE, BO
VEN DE HOOGSTE STRAF, DE ROETEN OPGELEGD 
VOOR EENIEDER DER INBREUKEN OP DE WET
TEN BETREFFENDE DE DOUANEN EN ACCIJNZEN 
MOE'!' UITSPREKEN. 

5° STRAF. - SUBSIDIAIRE GEVANGENISSTRAF. 
- JiJENDAADSE SAMENLOOP TUSSEN EEN MIS
DRIJF VAN GEMEEN RECHT EN EEN INBREUK OP 
DE WETTEN INZA:KE DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
GEVANGENISSTRAF WELKE DIENT UITGESPRO
KEN VOOR EENIEDER DER ROETEN VOOR DIE 
LAATSTE MISDRIJVEN, ZELFS INDIEN HET MIS
DRIJF VAN GEMEEN RECHT HET ZWAARSTE IS. 

• 
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~ VERMINDEIUNG VAN HET GEHEEL DER SUB
SIDIAIRE GEI'ANGENISSTRAFFEN TO'l' HET DUB
BEL VAN HE1' MAXIMUM VAN DE ZWAARS'l'E 
SUBSIDIAIRE GEVANGENISS'l'RAF. 

6° MIDDELEN TOT VERBREKING. -
STiiAFZAREN. - VoORZIENING VAN DE VER
DACHTE. - J\'fiDDEL AFGELEID UIT DE OMSTAN
DIGHEID DA1' HET ARREST ONZEKER, LAAT OF 
HET DE VERDACHTE ALS DADER OF MEDE
PLICHTIGE VEROORDEELT. ~ l\1IDDEL GE
STEUl'm OP DE OMSTANDIGHEID DAT DE VAST
STELLINGEN VAN HE'l' ARRES'l' SLECH'l'S EEN 
YEROORDELING WEGE:'!S MEDEPLICHTIGHEID 
RECH'.PVAARDIGEN. - UITGESPROKEN STRAF 
WELKE DEZE TOEPASSELIJK OP DE MEDEPLICH
TIGE NIET OVERTREFT. - l\1IDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

7° DOUANEN EN ACOIJNZEN. - WE'.r 
VAN 20 DECEMBER 1g97, ARTIKEL 1. - 1\tiiS
DRIJVEN. - INBREUK INZAKE DOUANEN, ZELFS 
INDIEN HET GAAT OM KOOPWAREN MET GEEN 
RECHTEN BELAST, MAAR ONDERWORPEN AAN 
WET'.PELIJKE MAATREGELEN VAN CONTROLE. 

go DOUANEN EN ACOIJNZEN. - WET 
VAN 6 APRIL 1g43, ARTIKEL 22. - 0N'l'DUI
KING VAN RECH'l'EN. - BEG RIP. 

9° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. -
AR'.PIKEL 65 VAN HET STRAFWETBOEK. -
ZONDER TOEPASSING OP DE VERBEURDVERKLA
HINGEN. 

i o De woorden cc misdaad of wanbedri.if 
teyen een Bely >> van artilcel 7 van de 
wet van 17 aJJ•·il 1878 zijn toepassel-ij 7c 
op een inbre,nk tegen de Belgisohe Staat, 
wanneer dat misd·rijf een m·isdaad of 
een wanbedrijf is gepleeyd niet reoht
st,reeks teqen de Bel.qisohe yemeensohap 
dooh te'n nadele van cle Staat als een 
van die yemeensohap ondersoheiden per
soon besohottwd (1). 

2° De inbre·ulcen op de beslnitwet van 
6 ootobe1· 1944, inzalce wisseloont1·ole, 
brenyen het openbaa1· k:recUet in het ge
drany en zijn niet ten nadele van een 
Belgisohe persoon en nameUjlc van de 
Staat, als persoon ondersoheiden van de 
Belg·isohe gemeensohap, gepleegd; dien
volyens is artilcel 7 van de wet van 
17 ctpril 1878 zonder toepass·ing op zulk·e 
misdrijven ·in het buitenland gepleeyd. 

3o TVanneer cle uUvoe,r en de invoer vnn 
een 1wopwan1· beide onderworpen zijn 

(1) Zie nota in Bull. en PAsrc., 1958, I, 28. 
(2) Verbr., 4 november 1946 (A,.,·. J!e,·b,·., 

1946, biz. 321) ; 9 mei 1949 (Arr. T' erb1·., 1949, 
biz. 307). 

(3) Conclusie van bet openbaar ministerie 
v6Jr verhr., 27 avril 1920 (Bull. en PAsrc., 1920, 
I, 119); raadpl. verbr., 14 november 1921 
(ibid., 1922, I, 68). 

(4) Verbr., 23 juli 1878 (Bull. en PAsrc., 1878, 
I, 365); 27 februari 1956 (An·. T' erb1·., 1956, 

aan een aangifte, maalct de inbre~tlc op 
een·ieder van die voorsohriften een on
dersoheiden misdrijf nit en is beteu.geld 
do01· een onde1·soheiden strat, zelfs in
dien de ingevoe1·de lcoopwnar dezelfde 
is als deze welke VToeyer nitgevoerd 
W61'd. 

4° Inzalce eendandse snmenloop tussen 
een misd,rijf vwn gemeen reoht, door de 
zwaarste strat betengelcl, en inb1'etr.lcen 
op cle wetten betrefjende douanen en 
aoo·ijnzen moet de reohter, boven de 
straf voorzie·it vooT het misdrijf van ge
meen reoht, de boete voo1·zien voor een
ieder der inb·renlcen op de wetten inzalce 
douanen en aooijnzen uitsprelcen (2). 
(Strafwetboek, art. 100, al. 2.) 

5° Inzalce eendaadse samenloop t!f,ssen 
een misdrijf van gemeen 1·eoht en in
breu1cen op de wetten betrefjende cle 
douanen en aoo·ijnzen moet een subsi
diwke gevangenisst1·at ttitgesp·rolcen 
worden wit hoofde van een'iede1· de1· 
boeten toegepast voo·r deze laatste mis
drijven, zelfs indien het misdrijf van 
gemeen Teoht het z·waarste is (3) ; het 
r1eheel deT s~tbsidiaire gevangenisstmf
ten witgesp1·olcen vooT al de 1nisdrijven 
moet nietten~in gebeurlijlc ve1·1nincle1·d 
worden tot het du.bbel van het rnaxinwm 
van de zwaarste subsidiaire gevangen·is
stmt (4). (Strafwetboek, art. 40, 60 en 
100, al. 1 en 2.) 

6o Is niet ontvan/celijlc, tot staviny van 
de voorziening, het middel afgele·id 1t'it 
de omstandi,qheden dat het arrest on
zelcer laat of de verdaohte veroordeeld 
is geweest als dader of medepliohtiye en 
dat de 1'aststellinr1en van de reohter en
lcel een veroordeling wegens medepl'ioh
tlgheid 1·eohtvaardigen, wanneer de ttU
gesJJroken st,·at deze op de medeplioh
tiye toepasselijlc n·iet te boven gaat (5). 

7o De inb1·eulcen op artikel 1 van de wet 
van 20 deoembe·r 1897, ven;angen door 
artilcel 9 van de wet van 30 jttni 1951, 
zijn misdrijven inzalce douanen, zelfs 
indien de lcoopwaren die het voo1·werp 
ervan rnaken, met geen ·reohten belast 
zUn, (Zooh enlcel aan wettez.ijlce maat
reyelen van oontrole onderworpen 
zijn (6). 

go Er bestaa.t ontduilC'lng van reohten, in 
de zin ·van aTtikel 22 van de wet van 

biz. 517; Bull. en PAsrc., 1956, I, 663) en de 
nota 3, hlz. 664. 

(5) Verbr., 3 november 1943 (Bull. en PAsrc., 
1944, I, 30). 

(6) Memorie van toelichting van de wet van 
20 december 1897 (Pasinomie, 1897, biz. 495 en 
496) ; verklaring van de Minister vmi financien 
in de kamer van volksvertegenwoordigers 
(ibid., 1897, biz. 498). 
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6 april 1843, niet enkel wanneer de ver
schuldigde rechten ontdol.:en worden, 
doch insgelijlcs 'U!anneer een cont·role
maatregel ontdolcen werd (1). 

go ArtUcel 65 van het StratwetboeJ.; is n·iet 
toepasselijlc op de stmfjen van bijzon
dere verbeurdverlcla1"'ing. (Strafwetboek, 
art. 64.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BE
ROEP TE BRUSSEL EN CONSORTEN, 'f. PU'f'fE
NEERS EN CONSOR'fEN:) 

ARRES'f. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1956 gewezen door llet 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de voorzieningen ver
knoch t zijn ; 

I. Over de voorziening van het open
baar ministerie : 

Over het midclel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen H7 van de Grand
wet, 7 en 12 van de wet van 17 april 1878, 
doordat het hof van beroep, alhoewel het 
minstens impliciet aanneemt clat de be
tichten Belg zijn en in Belgie aangetroffen 
werden zich onbevoegd heeft verklaard 
om te beslissen over de in de betichtin
gen 0 en D vermelde wanbedrijven welke 
in het buitenlancl tegen de Belgische 
Staat gepleegd werden : 

Overwegende dat de beklaagden ver
volgd werden nit hoofde van inbreuken 
op de wetgeving betreffende de wisselcon
trole : de eerste twee, om zonder toela
ting van het Belgisch-Luxemburgs Insti
tuut voor de wissel, tussen 15 juni en 
15 juli 1952, in het buitenlancl een ver
bintenis tegenover een buitenlander te 
hebben aangegaan (betichting 0) ; allen, 
om tussen 1 maart 1952 en 1 augustus 1952 
zonder dezelfde toelating beschikkingsda
clen van aan een inlander toebehorende 
roerende goecleren in het buitenlancl te 
hebben verricht (betichting D); 

Overwegende clat het hof van beroei> 
zich onbevoegd heeft verklaard ten aan
zien van deze betichtingen om reden clat 
krachtens artikel 7 van de wet van 
17 april 1878, de kennis van door Belgen 
tegen Belgen in het buitenland gepleegde 
inbreuken aan de Belgische rechtsmachten 
niet zou beh01·en, wanneer deze inbreuken 
tegen de Belgische Staat begaan werden; 

Overwegende weliswaar, dat, zoals in 
het middel beweerd worclt, de woorclen 
van artikel 7 van de wet van 17 april 1878 
<< een misdaad of een wanbedrijf tegen 

(1) Verbr., 23 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, 
I, 1012, en de nota's 1 en 2). 

·. r 

een Belg >> een tegen de Belgische Staat 
gepleegd misdrijf kunnen bedoelen; dat 
zulks, echter, slechts het geval is wan
neer er sprake is van een misdrijf dat 
niet rechtstreeks tegen de Belgische ge
meenschap gepleegd is, doch ten nadele 
van de Staat als een van die gemeenschap 
onderscheiden persoon beschouwd; 

Dat inderdaad, zowel uit de vergelij
king ~an de artikelen 6 en 7 als uit de 
voorbereidende werkzaamheden van de 
wet blijkt dat de opstellers van die wet 
niet hebben willen afwijken van de aan 
de wet van 30 december 1836 gegeven in
terpretatie dit wil zeggen van het onder
scheicl tus~en de tegen Belgie en de tegen 
de personen gepleegcle misdrijven; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
clat de teir laste van verweerders gelegde 
misdrijven, zijncle inbreuken op de be
sluitwet van 6 october 1944 betreffencle de 
wisselcontrole, « het openbaar krediet >> 
en niet << het partikulier krediet van de 
Belgische Staat>> in het g~~rang br~nge.~, 
claarcloor bedoelend clat zrJ geen mrsclnJ
ven uitmaken welke tegen de Staat, als 
persoon onderscheiden van de Belgische 
gemeenschap gepleegcl zijn; 

Overwegende dat die vaststelling wet
telijk is en dat, door eruit. af . ~e leicl.en 
clat de bestratring van die nusdnJven m~t 
door artikel 7 van de wet van 17 apnl 
1878 beheerst was, het arrest noch .deze 
bepaling noch enig andere in het mrddel 
aangeduide wetsbepaling geschonden 
heeft; 

Dat het middel naar recht fault; 
En overwegencle dat de substantii~le of 

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

II. Over de voorziening van de Bel
giselle Staat (Minister van financien) : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van <le artikelen 70 en volgen
de meer bepaald 78 van het Strafwetboek, 
4 'n8 en 119 van de wet van 26 augustus 
1S22 en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreclen arrest verweerders van de 
douaneovertreding, IIa, vrijspreel~t onder 
het voorwendsel dat de beteugelmg. van 
de weclerinvoer van diamuntstenen dre op 
onwettige wijze uitgevoerd werden on~o
gelijk kan aangenomen worden, ;enmts 
verweerclers aldus uan de onwe~trg~ t~e~ 
stand geschapen door hun slmkmtvoer 
clier stenen een einde gesteld hebben, clan 
wanneer, om ongestraft te blijven d~e we
clerinvoer regelmatig moest geschreclen, 
wat niet het geval is geweest en wat de 
bestreden beslissing ook niet vaststelt, 
terwijl het al'l'est alclus ee!l grond van 
rechtvaardiging en verschomng aanneemt 
die door de Strafwet niet voorzien wordt : 

Overwegende clat het arrest verweerders 
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Reyntjens en Smits uit hoofde van de 
telastlegging van onregelmatige invoer 
van bewuste edelstenen vrijspreekt om de 
enkele reden dat « het bezwaarlijk kan 
aangenomen worden dat, waar de betich
ten wegens sluikuitvoer der stenen ver
volgd werden, en waar gebleken is dat 
zij aan deze onwettige toestand een einde 
hebben gesteld door de stenen terug naar 
BelgH~ over te brengen, zij terzelfdertijd 
voor uitvoer en invoer kunnen vervolgd 
worden )) ; 

Overwegende dat de wet de onregelma
tige uitvoer van waren die aan de douane
controle onderworpen zijn en de onregel
matige invoer van dezelfde waren als on
derscheiden en ogenblikkelijke inbreuken 
beteugelt; 

Dat het herstel van de vo6r de uitvoer 
bestaande toestand door het op onregel
matige wijze weder invoeren in Belgie 
VlJ-n de onregelmatig uitgevoerde waren 
geen grond van rechtvaardiging of ver
schoning van het misdrijf van onregel
matige invoer uitmaakt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 40 en 100 van 
het Strafwetboek, doordat het bestreden 
arrest beslist dat er geen vervangende 
gevangenisstraf, weze het ook subsidiair, 
wegens hun douaneinbreuken aan ver
weerders dient te worden opgelegd : 

Overwegende dat krachtens artikel 100, 
lid 2, van het Strafwetboek, artikel 65 
van hetzelfde wetboek niet van toepas
sing is op de geldstraffen die gesteld_ zijn 
om de inning van de fiscale rechten te 
verzekeren, en derhalve op de ten laste 
van verweerders Reyntjens, Smits, Mees 
en Van den Bosch, wegens het feit I uit
gesproken geldboete; 

Overwegende dat uit de artikelen 40 en 
100, lid 1, van het Strafwetboek blijkt 
dat de rechter die de beklaagde uit hoofcle 
van een wanbeclrijf wettelijk tot een geld
boete veroorcleelt, bovendien, behalve af
wijkende bepaling van een bijzondere 
wet, een bij die geldboete subsidiaire ge
vangenisstraf moet uitspreken; 

Dat claaruit volgt dat, hoewel de mis
drijven B, E en I door hetzelfcle feit uit
gemaakt werden, de rechter verplicht was 
bij iedere wegens het misdrijf I opgelegde 
geldboete een subsicliaire gevangenisstraf 
nit te spreken, gebeurlijk onder voorbe
houd het geheel van de tegen een zelfde 
beklaagcle uitgesproken subsicliaire gevan
genistraffen te verminderen bij toepassing 
van artikel 60 van het Strafwetboek ; 

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

de substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werden na-

geleefd en da t de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

III. Over de voorziening van Smits : 

Over het eerste middel, eerste onder
dee!, afgeleid uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet in zover het hof 
van beroep, aan de ene kant, aanueemt 
dat de cliamanten 1,14 caraat, 1 caraat, 
1,23 caraat, 1,09 caraat, 1,39 caraat en 
1,15 caraat te Antwerpen (dus v66r elke 
uitvoer) ten nadele van aanlegger werden 
verduisterd en hem niettemin veroordeelt 
wegens de feiten B, c, voorzien in de dag
vaarding van de heer procureur des ko
nings en wegens de feiten I, c, voorzien 
in de dagvaarcling van het Beheer der 
clouanen en accijnzen, dit wil zeggen om 
samen met de andere betichten dezelfde 
cliamanten als degene die verduisterd wa
ren zonder toelating of sluiks te hebben 
uitgevoerd, dat hier een tegenstrijdigheid 
voorhanden is welke met gebrek aan mo
tivering gelijkstaat; tweede onderdeel, af
geleid uit de schencling van de artikelen 7, 
9, 97 van de Grondwet, 2, 66, 67 van het 
Strafwetboek, 1, 5, 6 en 9 van de besluit
wet van 6 october 1944 betreffende de 
wisselcontrole, zoals gewijzigd door de 
artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 
4 juni 1!}46 en 7 van het besluit van de 
Regent van 6 october 1944 betreffende de 
wisselcontrole, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 van de wet van 6 april 1843, 
1, 2, 3, 4 van de wet van 2Q december 
1897, zoals gewijzigd door artikel 9 van 
de wet van 30 juni 1951, in zover het hof, 
na eerst vastgesteld te hebben dat de 
hierboven bedoelde diamanten te Antwer
pen, en dus voor hun uitvoer naar Duits
land ten nadele van de aanlegger werden 
verduisterd, deze laatste niettemin ver
oordeelt om ze naar Duitsland te hebben 
uitgevoerd dan wanneer hij geen mate
riele daad van uitvoer stelde en ook niet 
stellen kon vermits hij het bezit van de 
diamanten sedert hun vertrek uit Ant
werpen niet meer had; clat hier wederom 
een tegenstrijdigheid voorhanden is die 
met gebrek a an motivering gelijkstaat; 
clerde onderdeel, afgeleid nit de schending 
van dezelfde wetsbeschikkingen, in zover 
het hof van beroep aanlegger heeft ver
oordeeld om aan uitvoer van de diaman
ten naar Duitsland mededader of mede
plichtige te zijn geweest, clan wanneer 
aanlegger in zijn conclusies elke collusie 
en wilsovereenstemming met de hoofdda
ders ontkende en overigens niet kon heb
ben, vermits deze collusie en wilsovereen
stemming uitgesloten was dewijl de hoofd
daclers v66r de uitvoer te Antwerpen de 
diamanten voor hun eigen voordeel bad
den verduisterd; dat het arrest dus een 
tegenstrijcligheid inhoudt die met een ge
brek aan motieven gelijkstaat en het ar
rest tevens de beschikkingen betreffende 
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mededaderschap en medeplichtigheid heeft 
overtreden daar deze beschikkingen een 
bedrieglijke samenspraak vereisen 

Over de onderdelen samen : 

Overwegende dat het middel op de be
wering· rust dat de ten nadele van aan
legger begane verduistering aan de uit
voer van de diamanten en de wederinvoer 
voorafging; 

Overwegende dat deze bewering strijdig 
is met de vaststellingen van het arrest 
betreffende de data waarop de feiten der 
betichtingen B, c, en I, c, bedreven wer
den; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede mid<lel, eerste onder
deel, afgeleid uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, in zover recht
doende zowel op de vordering van de 
procureur des konings als op de vordering 
van het Beheer der douanen en accijnzen, 
het bestreden arrest aanlegger heeft ver
oordeeld als mededader of als medeplich
tige : 1 o aan uitvoer van de diamanten 
uit BelgUl zonder toelating van het Bel
gisch-Luxemburgs Institnut voor de wis
sel; 2° aan sluikuitvoer van de diamanten 
naar Duitsland en 3° aan invoer van 
Duitsland naar Belgie van 5.900 Duitse 
marken en 5.450 Duitse marken, zonder 
zelfde toelating van het Belgisch-Lnxem
burgs Instituut voor de wissel en dit en
kel en alleen omdat aanlegger de diaman
ten aan Putteneers bezorgde en zou ge
weten hebben dat de diamanten naar 
Duitsland overgingen, clan wanneE>r a'an
legger in zijn conclusies had verklaarcl 
clat « zijn wetenschap (van het feit .clat de 
diamanten naar Duitsland gingen) <lan 
nog zeer betrekkelijk was en slechts op 
vermoedens gesteund was, vermits con
cluderencle helemaal niet wist hoe, waar, 
wanneer en in welke omstandigheden de 
cliamanten uit Belgie vervoerd werden ... 
dat het beste bewijs hiervan blijkt uit de 
formulering van de betichtingen zelf; dat 
concluclerende geenszins op de hoogte was 
van de in de dagvaarclingen vermelde om
standigheclen; dat hierop niet werd ge
antwoord en zeker niet 0!1 het argument 
afgeleid uit het feit clat hij niet op de 
hoogte was van de in de dagvaarclingen 
vermelde omstandigheden; dat nochtans 
om gestraft te worden de mede<lader of 
de medeplichtige, zeer goed weten moet 
hoe, waar, wanneer en in welke omstan
digheden het misdrijf geschieden zal; 
tweede onderdeel, afgeleid uit de schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, in 
zover, rechtdoende zowel op de vordering 
van de procureur des konings als op de 
vordering van het Beheer der douanen en 
accijnzen, het bestreden arrest aanlegger 
heeft veroordeeld als mededader of als 

medeplichtige aan uitvoer van de diaman
ten uit Belgie zonder toelating van het 
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de 
wissel en als mededader of medeplich tige 
van de sluikinvoer van Duitsland in 
BelgH! van 5.900 Duitse marken en 
5.450 Duitse marken en als mededader of 
medeplichtige van sluikinvoer van de dia
manten, alleen omdat hij de diamanten 
zou gegeven hebben aan Putteneers die de 
uitvoer verrichtte en aldus aan Putteneers 
« zodanige hulp verleende dat zonder zijn 
bijstancl het wanbedrijf niet kon gepleegcl 
worden ll, dan wanneer aanlegger, in bij
komende conclusies neergelegd zowel te
gen de procureur-generaal als tegen het 
Beheer der douanen en accijnzen, op 
bladzijde 2 had aangevoerd dat hij << ten 
stelligste betwist dat hij enige claad van 
daderschap of mecleplichtigheid zou ge
steld hebben; clat de andere betichten ook 
bij andere personen diamanten hadden 
kunnen verkrijgen en het afgeven van 
deze diamanten door concluclerende dus 
zeker geen noodzakelijke schakel was 
voor het plegen van het misdrijf ll; da t 
hierop niet werd geantwoord en er aldus 
inbreuk op artikel 97 van de Grondwet 
voorhanden is; clerde onderdeel, afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, in zover het hof niet heeft 
geantwoord op de opwerping van aanleg
ger die, in bijkomende conclusies, liet 
gelden dat om het mededaderschap en of 
de medeplichtigheid vast te stellen het 
Jiiet voluoende is dat de betichte een al
gemene wetenschap zou hebben van het 
delict dat door de hoofcldader zal ge
pleegd worden, doch dat de « wilsover
eenstemming ll die tussen de hoofddaders 
en de mededader of medeplichtige voor
handen moest zijn om tot toepassing van 
de artikelen 66 of 67 van het Strafwet
boek aanleiding te geven, « erin bestaat 
dat allen het misdrijf hebhen willen ple
gen zoals het tenslotte gepleegd werd ll ; 
vierde onderdeel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 7, 9, 97 van de 
Grondwet, 2, 66 en 67 van het Strafwet
boek, 19, 28 van de wet van 6 april 18~3, 
1, 2, 3, 4 van de wet van 2D december 
1897, zoals zij gewijzigd werd door arti
kel 9 van de wet van 30 juni 1951, 1, 5, 
6 en 9 van de besluitwet van 6 october 
1944 betreffende de wisselcontrole, zoals 
gewijzigd door de artikelen 2 en 3 van 
de besluitwet van 4 juni 1946 en artlkel 7 
van het besluit van de Regent van 6 oc
tober 19·44 betreffende de wisselcontrole, 
doordat het hof van heroen, door het mid
del, waarvan sprake in het tlerde onder
deel niet te beantwoorden de princiepen 
betreffende het medecladerscha11 en de 
medeplichtigheid heeft geschonden; vijfde 
onderdeel, afgeleid uit de schending van 
dezelfde artikelen in zover het hof niet 
heeft bepaald of aanlegger als mededader 
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of als medeplichtige werd veroordeeld, 
dan wanneer dit onderscheid noodzakelijk 
is; dat het vonnis a quo dat op dit ge
bied door het hof wordt bevestigd, zulks 
evenmin had bepaald; zesde onderdeel, 
afgeleid uit de schending van dezelfde 
artikelen in zover het hof, aan de ene 
kant, vaststelt dat de « betichte de stenen 
(lees diamanten) overhandigde met het 
bepaald doel een inbreuk op de wet te 
plegen >>, verder nog zegt dat << indien hij 
(betichte) de stenen aan Putteneers niet 
hadde toevertrouwd, zij nooit naar Duits
Iand hadden kunnen uitgevoerd worden», 
en het hof zodoende aanneemt dat de ma
terHile tussenkomst van aanlegger zich 
beperkt heeft tot de in artikel 67 van !let 
Strafwetboek betreffende de medeplich
tigheid, omschreven daden, dit wil zeggen 
ofwel onderrichtingen gegeven te hebben 
om het feit te plegen ofwel wapenen, 
werktuigen of elk ander middel verschaft 
te hebben die tot de misdaad of het wan
bedrijf hebben gediend, wetende dat zij 
daartoe moesten dienen, ofwel nog, buiten 
het geval voorzien bij paragraaf 3 van 
artikel 66 met hun weten de dader of de 
daders van de misdaad of het wanbedrijf 
geholpen te hebben in de handelingen 
welke het feit voorbereid of vergemakke
lijkt, ofwel in die welke het voltooid heb
ben, dan wanneer, aan de andere kant, 
het hof zegt dat aanlegger « aldus vrij
willig aan het plegen van het misdrijf 
medewerkte » en « aan Putteneers zoda
nige hulp verleende dat zonder zijn bij
stand het wanbedrijf niet kon gepleegd 
worden», hetgeen de tekst is van de 
tweede en van de derde alinea van arti
kel 66 van het Strafwetboek betreffende 
het mededaderschap, dat het hof bijge
volg vaststelt dat de materiele voorwaar
den -van :utikel 67 betreffende de mede
plichtigheid aanwezig zijn, doch ander
zijds schijnt te beslissen dat de beschik
kingen van artikel 66 betreffende het 
mededaderschap voorhanden zijn; dat dit 
ten eerste een tegenstrijdigheid van mo
tieven uitmaakt die met een gebrek aan 
motieven gelijkstaat en ten tweeoe een 
verkeerde toepassing van de beginselen 
van het mededaderschap en de medeplich
tigheid (Strafwetboek, art. 66 en 67) 

Over de eerste vier onderdelen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat volgens de verklaringen 
van aanlegger zelf in de loop van het ge
daan onderzoek, enerzijds, het tussen bei
den aanlegger en de medebetichte Putte
neers wei verstaan werd dat de diaman
ten die aanlegger hem zou toevertrouwen 
in smokkel naar Duitsland zouden gaan 
en, anderzijds, dat aanlegger « zulks deed 
om er voordeel nit te trekken »; dat het 
arrest uit deze vaststellingen afleidt << dat 
betichte (aanlegger) aldus vrijwillig aan 

het plegen van het misdrijf medewerkte; 
dat hij te voren te clien einde met be
tichte Putteneers samenspande; dat hij 
aan Putteneers zodanige hulp verleende 
dat zonder zijn bijstand het wanbedrijf 
niet kon gepleegd worden »; 

Dat het arrest alzo de in het middel 
aangehaalde conclusies op passende wijze 
heeft beantwoord; 

Over het vijfde en ze~de onderdeel : 
Overwegende, wat de overtreding van 

de wetgeving over de wisselcontrole be
treft, dat de tegen aanlegger uitgesproken 
straf de twee derden van de op de claders 
van het wanbedrijf toepasselijke straf 
niet overschrijclt; 

Overwegencle, wat het wanbedrijf van 
onwettelijke uitvoer aangaat, clat arti
kel 28 van de wet van 6 april 1843 op de 
dacler en op de medeplichtige van de in
brenk dezelfcle straf toepasselijk maakt ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk 
zijn; 

Over het derde middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 7, 9, 97 van 
de Grondwet, 2, 66 en 67 van het Straf
wetboek, 19, 28 van de wet van 6 april 
1843, 1, 2, 3, 4 van de wet van 20 decem
ber 1897, zoals zij door artikel 9 van de 
wet) van 30 juni 1951 gewijzigd werd, 1, 
5, 6 en 9 van de besluitwet van 6 october 
1944 betreffende de wisselcontrole gewij
zigd door de artikelen 2 en 3 van de be
sluitwet van 4 juni 1S46 en 7 van het be
sluit van de Regent van 6 october 1944 
betreffende de wisselcontrole, in zover het 
hof aanlegger wegens feit E, c, van de 
dagvaarding van de procureur des ko
nings veroordeeld heeft hetzij wegens in
voer zonder toelating van Duitsland naar 
Belgie van 5.900 Duitse marken en 
5.450 Duitse marken, clan wanneer aan
Iegger, ook wat cUt feit betreft, zowel in 
zijn eerste als in zijn bijkomende• beslui
ten « ten stelligste betwistte enige daad 
van daderschap of medeplichtigheid ge
steld te hebben » en tevens ook elke we
tenschap betreffende de feiten, in de zin 
van de wetenschap vereist om als mede
dacler of medeplichtige gestraft te wor
den, ontkende; dat het hof niet heeft be
paald welke materiille daden van mecle
daclerschap en of medeplichtigheid aan
legger heeft gesteld tot het plegen van 
het feit E, c; dat het hof Bll,b. feit B wel 
heeft bepaalcl welke materHile daden het, 
wat betreft het feit B, c, van de oorspron
kelijke dagvaarding ten laste van aanleg
ger weerhield, doch Sltb feit E niet heeft 
bepaald welke daden het ten laste legde 
van aanlegger wat betreft het feit E, c, 
namelijk de invoer zonder toelating van 
Duitsland in Belgie van 5.900 Duitse mar
ken en 5.450 Duitse mar ken; dat zulks 
ten eerste een gebrek aan motivering en 



-- ------ , __ --~----- _ _r_- :_-:_:-:-:-~-,---~-----=- -___ ~..:--=--=-_:::.:_ __ r_ -- :·:--

-25-

ten tweede een schending van de hierbo
ven aangehaalde wettelijke beschikkingen 
uitmaakt; 

Overwegende dat het middel slechts het 
beschikkend gedeelte betreffende de be
tichting E, c, critiseert; 

Overwegende dat aanlegger tot een en
kel straf wegens feiten B, c, en E, c, ver
oordeeld werd; dat de vaststellingen van 
het arrest nopens feit B, c, volstaan om 
deze straf te rechtvaardigen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 9, 97 van 
de Grondwet, 2, 58, 63, 65, 100 van het 
Strafwetboek, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28 van de wet van 6 april 1843, 1, 2 en 4 
van de wet van 20 december 1897, meer 
bijzonder artikel 1 zoals gewijzigd door 
artikel 9 van de wet van 30 juni 1951, 
doordat, eerste onderdeel, het bestreden 
arrest, na beslist te hebben dat de ten 
Iaste van aanlegger gelegde inbreuken op 
de wetgeving betreffende de wisselcon
trole en de douaneinbreuken, wegens een
heid van inzicht en bij toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek, door de 
zwaarste straf (in het onderhavig geval, 
de door de wetgeving op de wisselcontrole 
voorziene straf) dienen beteugeld, niette
min de door het bestuur der douanen en 
aCClJnzen gevorderde geldstraffen uit
spreekt, dit krachtens artikel 100, lid 2, 
van het Strafwetboek, om reden « dat de 
wet van 20 december 1897 . . . een wet is 
die de bevordering van 's Lands economie 
beoogt en tevens tot doel stl'ekt de toe
passing van het douanestelsel in zijn ge
heel genomen met de inning van de fiscale 
rechten te vergemakkelijken ll, dan wan
neer artikel 100, lid 2, van het Strafwet
boek bepaalt dat de toepassing van het 
eerste boek van het Strafwetboek niet zal 
geschieden wanneer zij tot gevolg zou heb
ben geldstraffen te verminderen welke ge
steld zijn om het innen van fiscale rechten 
te verzekeren, dan wanneer het arrest 
vaststelt dat de diamanten « vrijgesteld 
zijn van invoer- en uitvoerrechten ll, en 
dan wanneer, daar de wet van 20 decem
ber 1807, niet het innen van fiscale rechten 
- rechten die 'in het onderhavig geval 
niet bestaan - tot doel heeft, artikel100, 
lid 2, van het Strafwetboek niet van toe
passing was; en in zover, tweede onder
dee!, het bestreden arrest beslist « dat de 
inbreuken op de wet van 20 december 
1807, gewijzigd door de wet van 30 juni 
1951 inbreuken op een douanewet uitma
ken ll, dan wanneer de wet van 20 decem
ber 1897 geen douanewet is ; dan wanneer 
oorspronkelijk de wet van 20 december 
1897 een wet was die de invoer van be
paalde goederen verbood, omwille van sa
nitaire, hygienische en veiligheidsredenen 
(zie thans nog art. 2. van deze wet), en 

de wijziging door artikel 9 van de wet 
van 30 juni 1951 aan artikel 1 van de wet 
van 20 december 1897 gebracht tot doel 
had de economische reglementering te ver
sterken en de mogelijkheid te scheppen 
tot vaststelling, beteugeling en vervolging 
door bemiddeling van de douaneagenten 
van inbreuken op economisch gebied en 
deze te doen beteugelen met de straffen 
voorzien door de wet van 6 april 1843 
(art. 4 van de wet van 20 december 1897) ; 
dat het zeker niet is omdat een wet in
breuken met de straffen voorzien door de 
wet van 6 april 1843 beteugelt dat zij een 
douanewet wordt; dat - zo men enige 
zin aan de uitdrukking douanewet geven 
wil - een douanewet niets anders kan 
zij:J?. dan een wet die de inning van rech
ten bij de invoer en uitvoer in en nit het 
land verzekert; dat naar het stelsel van 
het hof van beroep om het even welke wet 
die gebeurlijk zonder of met inning van 
rechten aan de grens toegepast wordt, een 
douanewet wordt : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 20 december 1897 ~ gewijzigd door 
artikel 9 van de wet van 30 juni 1951 -
de artikelen 19 tot en met 26, 28 en 30 
van de wet van 6 april 1843 tot beteuge
ling van de sluikhandel inzake douane 
toepasselijk maakt op de beteugeling van 
invoer, uitvoer of doorvoer, zonder aan
gifte ofwel met aangifte, doch onder dek
king van valse of bedrieglijk bekomen 
machtigingen, van alle al dan niet belast
bare goederen welke, zelfs tijdelijk en om 
welke reden ook, aan verbodsbepalingen, 
beperkingen of controlemaatregelen on
derworpen zijn ; 

Overwegende dat uit deze tekst alsook 
uit de voorbereidende werken van de wet 
van 20 december 1897 blijkt dat de wet
gever de invoer, uitvoer of doorvoer, zon
der aangifte, van tijdelijk verboden of 
aan controlemaatregelen onderworpen goe
deren, al zijn die goederen niet voor in
ning van rechten vatbaar, met de bedrieg
lijke invoer, uitvoer of doorvoer van goe
deren, die aan douanerechten onderhevig 
zijn, gelijkgesteld heeft; 

Overwegende derhalve dat vermelde in
breuken, krachtens de wil van de wetge
ver, als douanemisdrijven dienen be
schouwd te worden; dat geen onderscheid 
tussen beide so01·ten inbreuken te maken 
is wat de aard der straffen betreft; 

Overwegende bovendien dat in de zin 
van artikel 22 van de wet van 6 april1843, 
rechten ontdoken worden niet aileen wan
neer men zich aan verschuldigde rechten 
ontrekt maar ook wanneer een controle
maatregel wordt ontgaan; 

Overwegende, dienvolgens, dat het be
streden arrest wettelijk heeft beslist da t 
door de in de betichting I bedoelde dia-

rnsfituut voor 
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manten aan een controlemaatregel te heb
ben onttrokken, aanlegger zich schuldig 
heeft gemaakt aan een inbreuk waarop 
de uitzonderingsbepaling van artikel 100, 
lid 2, van het Strafwetboek toepasselijk 
"ras; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde mi<ldel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 7, 9, !17 van 
de Grondwet, 2, 42, 43, 58, 63, 65, 100, 
eerste en tweede alinea, van het Straf
wetboek, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 28 
van de wet van 6 april 1843, 1, 2. 4 van 
de wet van 20 december 1897, meer bijzon
der van artikel 1 zoals het gewijzigd 
werd door de wet van 30 juni 1951, 1382, 
1383, 1384, 1385 en 1386 van het Bnrgerlijk 
vVetboek, eerste onderdeel, in zover het 
hof van beroep ook ten laste van aanleg
ger de verbeurdverklaringen en fictieve 
verbeurdverklaringen uitgesproken heeft, 
clan wanneer de verbeurclverklaring een 
straf is ; dat zulks zelfs waar is, moest 
het hier om een inbreuk op een douane
wet gegaan zijn, en dat vermits de ver
beurdverklaring een straf is, deze straf 
opgeslorpt wordt krachtens artikel 65 van 
het Strafwetboek, artikel waarvan de uit
werking niet bij toepassing van de tweede 
alinea van artikel 100 van het Strafwet
boek kon verhinderd worden; tweede on
derdeel, in zover (moest de verbeurdver
klaring zelfs wettelijk kunnen worden 
uitgesproken- quod non -) het hof van 
beroep aanlegger tot de fictieve verbeurd
verklaringen heeft veroordeeld, dit wil 
zeggen tot betaling van de tegenwaarde 
van cle diamanten die niet kunnen voor
gebracht worden, zijnde in casu 1,39 ca
raat, waarde 37.530 frank + 1,15 caraat, 
waarde 27.360 frank (men leze 28.305 fr.) 
verduisterd door Pntteneers en 1,09 ca
raat, waarde 23.328 frank - verduisterd 
door Reyntjens - totaal 88.218 frank, dan 
wanneer uit het arrest zelf blijkt dat 
Putteneers en Reyntjens deze diamanten 
te Antwerpen, dus v66r hun uitvoer naar 
Duitsland, bedrieglijk vercluisterden of 
verspilden, dus lang v66rc1at het Beheer 
der douanen en accijnzen op wiens vorde
ring de fictieve verbeurdverklaring uitge
sproken werd het in haar dagvaarding 
bedoeld proce's-verbaal van 10 februari 
1955 betekende, en aanlegger dus niet bij 
machte was op de eerste aanvraag, na het 
betekenen van het proces-verbaal, deze 
cliamanten aan het Beheer der douanen 
en accijnzen te vertonen of af te geven, 
ten einde een effectieve verbeurdverkla
ring mogelijk te maken : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de bewoordingen 

van artikel 64 van het Strafwetboek volgt 
dat artikel 65 van dezelfde code niet op 
de ver beurd ver klaring toepasselijk is; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit het hogervermeld 
antwoord op het eerste middel van aan
legger's voorziening blijkt dat het tweede 
onderdeel van het middel feitelijke grand-
slag mist; ···· 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat na het beroepen vonnis te 
niet te hebben gedaan wat betreft feit II 
en aanlegger nit dien hoofde vrijgespro
ken te hebben het bestreden arrest het 
beroepen vonnis niettemin bevestigde wat 
betreft feiten I en II «met dien verstande 
dat de uitgesproken werkelijke verbeurd
verklaring en de fictieve verbeurdverkla
ringen voor feit I alleen uitgesproken 
werden )), dan wanneer clergelijke beschik
king als dubbelzinnig voorkomt en niet 
op passende wijze gemotiveerd is : 

Overwegende dat nit het beroepen von
nis blijkt dat de eerste rechter in verband 
met de betichtingen I en II de verbeurd
verklaring van edelstenen ten laste van 
aanlegger en andere medebeklaagden uit
gesproken heeft; 

Dat het hof van beroep vaststelt dat 
cc hoewel betichten niet aan de feiten II 
schuldig worden verklaard de door het 
Beheer gevorderde verbenrdverklaringen 
evenwel in verband staan met feit I; dat 
zij clan ook terecht door de eerste rechter 
uitgesproken werden )) ; 

Dat het arrest alzo zijn beschikking 
zonder dnbbelzinnigheid gemotiveerd 
heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zevende middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 61 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtspleging, wat 
betreft de inhond der dagvaardingen : 

Overwegende dat het middel bij gebrek 
aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is; 

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

Om die redenen, voegt de voorzieningen 
samen en zonder acht te slaan op de me
marie voor beklaagde Smits del. 20 sep
tember 1956 en de memorie in wederant
woord voor de Belgische Staat (Minister 
van financHln) dd. 26 december 1956 welke, 
aan de ontvankelijkheid van de door 
Smits ingestelde voorziening vreemd zijn 
en neergelegd werden meer dan twee 
maanden na de inschrijving van de zaak 
op de algemene rol, verbreekt het bestre
den arrest in zover het, uitspraak doende 
over de door de Administratie der dona-
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nen en accijnzen ingestelde vordering : 
1° beklaagden Reyntjens en Smits van de 
betichting II, a, heeft vrijgesproken; 
2° beslist heeft dat er geen aanleiding be
stand om subsidiaire gevangenisstraffen 
uit te spreken met betrekking tot de, we
gens de betichting I, aan beklaagden 
Reyntjens, Smits, Mees en Van den Bosch 
opgelegde geldboeten ; verwerpt, voor het 
overige, de voorziening van de Belgische 
Staat alsook de voorzieningen van het 
openbaar ministerie en van Smits; ver
oordeelt Smits tot de kosten van zijn 
voorziening en tot een vierde van de kos
ten van de voorziening van de Belgische 
Staat, veroordeelt Reyntjens tot een vier
de, en Mees en Van den Bosch, ieder, tot 
een achtste der kosten van dezelfde voor
ziening; veroordeelt de Staat tot de ove
rige kosten, daarin begrepen de kosten 
van de voorziening van het openbaar mi
nisterie; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de alzo beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

2g september 1957.- 2• kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gilmet. - Gelijlclttidende conclus·ie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-gl'meraal. - Pleite1·, H. Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 23 september 1957 

1° DAGVAARDING. - STRAFZAKEN. -
AKTE BIJ DEWELKE EEN WANBEDRIJF VAN SLA
GEN OF DODING BIJ ONVOORZICH'I'IGHEID BIJ 
DE RECHTSMACH'I' VAN WIJZEN AANHANGIG 
WORD'l' GEMAAKT. - AKTE DIE DE AANDUI
DING VAN DE DATUM VAN DE BESTANDDELEN VAN 
RET W ANBEDRIJF WELKE DE VOLTOOIING ER
VAN VOORAFGINGEN NIET MOET VERMELDEN. 

2° ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN 
EN DODING. - DODING. - 0GENBLIK 
VAN DE VOLTOOI!NG VAN HE'l' WANBEDRIJF. 

go RECHTBANKEN. - S'l'RAFZAKEN. -
RECHTSMACH'l' VAN WIJZEN BIJ DEWELKE EEN 
ONVRIJWILLIGE DODING OP EEN BEPAALDE DA
TUli-I GEPLEEGD AANI-IANGIG WERD GEMAAK'l'. -
ARREST HE'I'WELK EEN GEMIS AAN VOORUIT
ZICHT OF VOORZORG RELEVEERT VOOR DE DA
TUM VAN RET OVERLIJDEN VAN RET SLACH'l'
OFFER GEBEURD. - WET'I'ELIJKI-IEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN VEROORDELING DA'l' EEN VERWEER GE
STEUND OP DE ONOVERWINNELIJKE DWALING 
VERWERP'l'. - ARRES'l' DAT DE REDENEN 
WA'AROP Drl' VERWEER GEGROND IS NIET ON
DERZOEKT. -,--- NIET GEMOTiyEERD. ARREST. 

5° VERWIJZING NA VERBREKING. 
STRAFZAKEN. - HOF VAN BEROEP VOOR HET
WEL'K DE ZAAK AANHANGIG WORD'!' GEMAAKT 
NA ACI-ITEREENVOLGENDE VERBREKING VAN AR
RESTEN IN DEZELFDE ZAAR GEWEZEN DOOR DE 
'I'WEE ANDERE HOVEN VAN BEROEP. -ARREST 
INSGELIJKS VERBROREN NA VERWIJZING. -
VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP, DA'I' 
VROEGER VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT GENO
MEN, DOCH ANDERS SAMENGES'I'ELD. 

1° De alcte waa1·door de st?-afrechtelijlce 
rechtsmacht van wijzen lcennis neemt 
van een wanbedrijf van verwondingen 
of doding bij onvoorzichtigheid moet de 
aandttiding niet vermelden van de da
tum van de bestanddelen van het mis
drijf dewellce de voltooijng e1·van voor
afgingen, namelijlc de datttm van het. 
gebrelc aan voontitzicht dat de verwon
dingen of de dood heeft veroorzaa7ct. 

2o Het wanbedrijf van doding bij gebrelc 
aan vooruitzicht of voorzorg is slechts 
voltooid de dag waa1·op het slachtofjer 
overlijdt (1). 

go De rechtsmacht van wijzen, wellce lcen
nis neemt van een wanbedrijf van on
vrijwillige doding, gepleegd op een be
paalde datum, mag wettelijlc ten laste 
van de verdachte een voor deze datum 
gebeurd gebrelc aan vooruitzicht of 
voorzorg weerhottden, dat het overlij
den heeft veroo1·zaalct. 

4o Is niet gemotiveerrl het arrest van ver
oordeling dat een ve1·wee1· van de ver
dachte ve1·werpt, gestetrnd op het be
staan van een onoverwinnelijlce dwa
ling, zonder de redenen te onderzoelcen 
waarop dit ve1·weer gegrond is. 

5° Wannem· een an·est gewezen in st·raf
zalcen door een H of van beroep in Euro
pees Belgii!, na achtereenvolgende cas
sat·ie van de a1-resten gewezen in de
zelfde zaalc door twee hoven van beroep, 
insgelijlcs verbrolcen is met ve1·w·ijzing, 
geschiedt deze laatste naar een der ho
ven van beroep die m·oege1· van de zaalc 
lcennis hebben genomen, doch anclers 
samengesteld (2). 

(GILLO, T. PLACE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

(1) Verbr., 17 mei 1957 (An·. Verb1·., 1957, 
biz. 780; Bull. en PASIC., 1957, I, 1118, en de 
nota's 2, 3 en 4). 

(2) Verge!. inzake rechtstreekse belastingen, 
verbr., 8 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 
954). 



-28-

I. Wat de voorziening van Gillo betreft : 

Over het enig middel, ::rfgeleicl uit de 
schending van de artikelen 154, 155, 182, 
189, 211 van het Wetboek van strafvorde
ring, van de rechten der ·verdediging en 
97 van de Grondwet, doonlat aanlegger 
vervolgd geweest zijnde om << op 21 sep
tember 1950 en na deze datum een onvrij
willige docling te heben begaan ll, het be
streden arrest ten laste van aanlegger 
feiten van v66r 21 september 1950 weer
houdt als fouten uitmakende : 

0Yerwegende dat de akte, waarcloor een 
misclrijf van onvrijwillige cloding bi:i een 
rechtsmacht van wijzen aanhangig wordt 
gemaakt, de datum niet moet vermelden 
van cle elementen van het misclrijf die aan 
de voltooiing ervan zijn voorafgegaan; 

Overwegende dat het gebrek aan voor
uitzicht of voorzorg, dat cle dood veroor
zaakt heeft slechts een element uitmaakt 
Yan het misdrijf van onvrijwillige doding 
en clit laatste slechts voltooid wordt op 
cle dag van het overlijden van het slacht
offer; 

0Yerwegende dat het arrest, zonder de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
te schenclen, ten laste van aanlegger een 
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg heeft 
kunnen weerhouden, hetwelk aan de dag 
voorafging van de voltooiing van het mis
drijf van onvrijwillige doding, uit hoofde 
waarvan aanlegger vervolgd werd; 

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

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

II. Wat de voorziening vicm Place be
treft : 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 71 van het Strafwetboek, 
doorclat het bestreden arrest eiser heeft 
veroordeeld wegens onvrijwillige cloud
slag om reden dat hij nagehiten had de 
vroductie en de verkoop van zwavelbloem 
van medebetichte Gillo te controleren zon
cler te antwoorden op het middel door 
eiser in zijn besluiten afgeleid uit het feit 
clat zijn eventuele verkeerde interpretatie 
van artikel 17 van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1885 geen gebrek aan voorzorg 
of vooruitzicht kon uitmaken en dat zij 
een onoverwinbare dwaling uitmaakte, 
dan wanneer dit gebrek aan antwoord op 
de besluiten van eiser gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest aanlegger 
veroordeelt wegens onvrijwillige doding; 
dat het ten laste van aanlegger een ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg weer
houdt, door enkel hierop te steunen dat 

hij, als verantwoordelijke apotheker van 
de firma Probel, waaraan een geneesheer 
gewassen zwavel had besteld, zelf deze 
levering niet had uitgevoerd of er geen 
toezicht over had uitgeoefend, dan wan
neer clit product een artsenijbereiding uit
maakt, in de zin van artikel 17 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1885; 

Overwegende dat, in regelmatig v66r 
het hof van beroep genomen conclusies, 
aanlegger onder meer aanvoerde, dat, al 
moest gewassen zwavel als een artsenij
bereicling in de zin van voormeld arti
kel 17 beschouwd worden, hij dan nog 
niet kon veroordeeld worden omdat hij 
een onoverwinnelijke dwaling had be
gaan; 

Dat hij dit verweer op de volgende 
beschouwingen steunde : dat gewassen 
zwavel niet meer onder de artsenij-berei
dingen vermeld werd in de van kracht 
zijnde farmacopee ten tij de van de fei
ten; dat volgens de rechtsleer alleen in de 
farmacopee vermelde geneesmiddelen art
senijbereidingen uitmaken; dat zekere 
parketten die mening zijn toegedaan en 
dat elk redelijke en voorzichtige mens 
dergelijke dwaling zou hebben begaan; 

Overwegende dat het arrest de reden 
niet opgeeft waarom het dit verweer ver
werpt; 

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

den arrest in zover het uitspraak gedaan 
heeft ten opzichte van aanlegger Place; 
verwerpt de voorziening van aanlegger 
Gillo; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt aanlegger Gillo tot de kosten 
van zijn voorziening; legt de kosten van 
de voorziening van aanlegger Place ten 
laste van de Staat; verwijst de alzo be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel anders samengesteld dan bij het 
wijzen van het arrest van 9 maart 1956. 

23 september 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Rutsaert. - Gelijkl~t·idende oonol~tsie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiters, HH. Simont en Goffin. 

2" KAMER. - 23 september 1957 

VOORZIENING IN VERBREKING. -
BESLISSINGEN TEGEN DEWELKE MEN ZICH MAG 
VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - BESCHERMING 
DER MAATSCHAPPIJ. - COMMISSIE BIJ DE 
PSYCHIATRISCHE AFDELING VAN EEN STRAFIN
STELLlNG. - BESLISSING ZEGGENDE DAT ER 
GEEN TERMEN BESTAAN OM TOT EEN INVRIJ-
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HEIDS'l'ELLING OP PROEF VAN EEN GEiN'rER
NEERDE OVER 'l'E GAAN. - VOORZIENING IN 
VERBREKING. - NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID. 

De beslissin.IJ bij dewellce de commissie 
bij de psychiatrische afdel-in,q van een 
strafinstelling zegt dat er geen aanlei
ding bestaat tot invrijheidstelling op 
proet van een ge·!ntimeerde heeft niet 
het lcarakter van een beslissing vatbaar 
voor voorz·iening in ·tJerbrelcing (1). (Wet 
van 9 april 1930, art. 21.J 

(COllDY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de beslissing, op 
14 juni 1957 getroffen door de commissie 
werkzaam bij de psychiatrische afdeling 
Yan de geYangenis te Gent, waarbij ver
klaard wordt dat de invrijheidstelling op 
proef van aanlegger niet dient bevolen te 
worden; 

Overwegende dat de bestreden beslissing 
het karakter niet vertoont vim een beslis
sing die krachtens de artikelen 15 van de 
wet van 4 augustus 1832 en 20 van de wet 
van 25 maart 1876, tot een voorziening in 
verbreking aanleiding kan geven; 

Om die redenen, verwerpt het verhaal. 

23 september 1957.-2° kamer.- Voor
zUter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Neveu. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. 

2e KAMER. - 24 september 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP Vo6R RET HOF VAN BEROE?. - 0N
DERZOEKSMAATREGEL DOOR ·EEN PAR'l'IJ GE
VRAAGD. - SOEVEREINE llEOORDELING DOOR 
DE FElTENRECHTER VAN HET PERTINENT KA
RAK'l'ER VAN DIE MAATREGEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TEHMIJN. - TERMIJN GE
SCHORS'l' DOOR DE BESLUITWET ''AN 17 DE
CEMBER 19±2. - TERMIJN VERLENGD DOOH DE 
WET VAN 30 JULI 19±7. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINS'l'EN VOOHT
KOMENDE VAN LEI'ERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - PHESTA'l'IES OF LEVERINGEN GE-

(1) Raadpl. verbr., 1 maart 1954 (A1~·. 
Ye,·b?-., 1954, biz. 442; Bull. en PAsrc., 1954, I, 
564). 

DAAN AAN EEN BELGISCHE AANNEMER DIE TE
GELIJKER'l'IJD WERKEN 'rEN DIENS'l'E VAN DE 
VI.JAND EN WERKEN VREEMD AAN DE VIJAND 
VERRICH'l"l'E. - BEWIJS TEN LASTE VAN DE 
ADMINISTRATIE DAT DE DOOR HAAR INGE
ROEPENE PRESTA'l'IES OF LEVERINGEN BETREK
KING HADDEN OP WERKEN UITGEVOERD .TEN 
DIENS'l'E VAN DE VIJAND. 

1° Het hof van be1·oep, wijzende inzake 
van inlcomstenbelastingen, beoo1·deelt 
soeverein of een door een der pa1·tijen 
gevraa,qde onllerzoelcsmaatregel. al llan 
niet ·een pe!·tinent lcaralcter vertoont (2). 

2° A1·tilcel 1 van de wet van 30 juli 1947 
heeft verlengll tot 31 llecember 1954, wat 
betreft lle inlcomsten der jaren 1940 tot 
1944 belloeld bij artilcel 2.'i, pamg1·aaf 1, 
lle1· samengeo1·denlle wetten bet?-ettende 
de inlcomstenbelastingen, de bttitenge
wone tennijnen voor aanslag, voorzien 
bij artilcel 7 4 van zelfde wetten, de
wellce geschorst wa1·en geweest door de 
besluUwet van 17 december 1942 (3). 

3o lV annee1· lle aclministratie ten laste van 
een belast-ingplichtige een aanslag ves
tigt ·in de speciale belasting op lle win
sten voortkomenlle van leveringen en 
prestaties aan de vijanll, we,qens inlcom
sten, winsten of profijten spntitende ttit 
leveringen of prestaties gedaan aan een 
aannemer, dewellw teaelijkertijd wer
lcen tt.itvoe1·de ten dienste van de vijand 
en we·rlcen vreemd aan lleze laatst.e, 
moet ze het bewijs bijbrengen llat die 
leveringen en prestaties lloor de belas
tingplichtige gedaan betrelclcing hadden 
op de werlcen ten llienste van de vijand 
ttitgevoerd. (Wet van 15 october 1945, 
art. 1 en 13.) 

(DUCHATEAU-SLE'l'S, 'l'. BELGISCHE STAAT, 
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gezien het bestreden ar
rest, op 14 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Ot"er het eerste middei, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 62 en 66 der 
samengeordende belastingswetten, als
mede nm artikel 9 van de wet van 6 sep
tember 1895, gewijzigd bij de wet van 
23 jnli 1953, doordat het bestreden arrest 
zekere verklaringen door een genaamde 
heer Bloem, afgelegd tijdens het adminis
tratieve onderzoek aan een inspecteur, 

(2) Raadpl. verbr., 13 juni 1957 (A1·r. 1'e1•br., 
1957, biz. 856; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1224) .. 

(3) Verbr., 9 april 1957 (A1'1'. Yerbr., 1957, 
biz. 672; Bull. en PAsrc., 1957, I, 972-). 
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als te onnauwkeurig bestempelt, erbij voe
gende dat derhalve dan ook enige onder
zoeksmaatregel, betreffende deze bewerin
gen van gezegde heer Bloem, of betref
fende enkele facturen door deze laatste 
opgesteld, zoals in subsidiaire orde door 
verzoeker in zijn besluiten aangevraagd, 
van nu af als ontoereikend en niet die
nende ter zake van de hand dient gewe
zen te worden; dan wanneer het vast
staat, dat in de loop van het jaar 1952 
verzoeker zich bij de toenmaals instru
menterende inspecteur aanbood, vergezeld 
van gezegde heer Bloem, en dat deze laat
ste alsdan zekere verklaringen heeft af
gelegd; dat de inspecteur alsdan nagela
ten heeft deze verklaringen te acteren; 
dat in het jaar 1955 de directeur, bij ge
acteerde vraag, aan de inspecteur de 
vraag stelde, waarom deze verklaringen 
niet werden geacteerd, en dat de inspec
teur daarop antwoordde, dat het was, om
dat het ging over een blote bevestiging, 
niet terzake dienende, dat deze verklarin
gen niet werden geacteerd, nadat noch
tans vooreerst dezelfde inspecteur ver
klaarde : « zo mijn geheugen mij getrouw 
is, kwam de verklaring van de heer Bloem 
hierop neer; enz. >>; dat nochtans uit de 
samenlezing van de drie vermelde artike
len vaststaat, vooreerst, dat de inspecteur 
derden kan onderhoren en vervolgens, dat, 
ten einde de controle van het hof doelma
tig te maken, de directeur verplicht is 
alle stukken betreffende de fiscale betwis
ting onmiddellijk na de betekening van 
het verhaal in beroep, ter griffie van het 
hof neer te leggen; dat hieruit ontegen
sprekelijk de verplichting voor de inspec
teur voortvloeit, ten einde de controle 
van het hof doelmatig te maken, een pro
ces-verbaal op te stellen van de verklarin
gen der door hem gehoorde derden, bij 
gebreke waarvan de controle van het hof 
theoretisch wordt; dat aldus de vermelde 
artikelen werden geschonclen : 

Overwegende dat indien het aan de ad
ministratie toegelaten is, om het bedrag 
van de belastbare inkomsten te bepalen, 
zich op alle bewijsmiddelen van gemeen 
recht, behalve de eedafiegging, te beroe
pen, zulks nochtans niet insluit dat de 
administratie er toe gehouden is tot het 
getuigenverhoor over te gaan van alle per
sonen, welke inlichtingen kunnen ver
schaffen; dat het hof van beroep van zijn 
soevereine beoordelingsmacht gebruik ma
kende, een onderzoeksmaatregel betreffen
de de beweringen van de door aanlegger 
bedoelde getuige Bloem, als ontoereikend 
en niet clienend ter zake van de hand ge
wezen heeft; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 74 der samen-

geordende belastingswetten, 2 van de wet 
van 15 mei 1846 op de Staatscomptabili
teit, en 111 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest niet ambtshalve de ver
jaring heeft opgeworpen inzake gewone 
inkomstenbelastingen van de belastingen 
of supDlementen van belastingen, die wer
den aangekondigd bij het bericht van 
wijziging van 24 februari 1954, voor wat 
de dienstjaren 1943 en 1944 betrof, als
mede van de aanvullende aanslag over 
het dienstjaar 1949, navordering over 
1945, belastingen of supplementen van be
lastingen van respectievelijk : 67.770 frank 
voor dienstjaar 1943, 277.302 frank voor 
clienstjaar 1944, en 17.973 frank voor 
dienstjaar 1945, dan wanneer nochtans de 
ingeroepen artikelen zulkdanige lange ter
mijnen niet hebben voorzien : 

Overwegende dat de in artikel 74, eer
ste lid, der samengeschakelde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen voor
ziene termijnen tot vordering of navorde
ring van de ontdoken rechten tot 27 de
cember 1954 verlengd werden door de wet 
van 31 juli 1947, voor zoveel zij betrekking 
hebben op de in artikel 25, paragraaf 1, 
van bewuste samengeschakelde wetten be
doelde inkomsten, verkregen gedurende 
de jaren1940 tot 1944 of blijkend uit de in 
de loop der jaren 1940 tot 1944 afgesloten 
balansen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest niet ge
antwoord heeft op de afrekening en de 
betwistingen, door verzoeker persoonlijk 
gericht aan de inspecteur Frederickx op 
13 september 1952 als gevolg op dezes 
vraag om inlichtingen van 21 augustus 
1952, en waarbij de posten : « vergoeding 
aan chauffeur >> en « onkosten verbruik >> 
werden afgetrokken van de door de 
heer Bloem aan verzoeker uitbetaalde 
sommen, hetgeen de bruto-ontvangsten 
van 269.067 frank tot 88.072 frank her
leidt, hetzij netto aan 55 t. h. tot de be
lastbare som van 48.438 fr 05, dat verzoe
ker nochtans in zijn verhaal uitdrukke
lijk alle middelen en motieven, ingeroepen 
in zijn voormeld bezwaarschrift en in de 
loop van gans de administratieve proce
dure had voorbehouden; dan wanneer 
nochtans artikel 97 van de Grondwet uit
drukkelijk voorziet, dat elk vonnis de 
gronden moet vermelclen, waarop het 
rust: 

Overwegende dat het bezwaarschrift 
waarvan gewag in het middel niet bij de 
voorziening gevoegd werd en dat der
halve het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
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15 october 1945 betreffende de speciale be
lasting op de leveringen en prestaties aan 
de vijand, doordat het bestreden arrest 
verklaart, dat,- indien verzoeker beweert 
voor rekening van aannemer Bloem voor 
de burgerlijke sector te hebben gevaren, 
hij er het bewijs van client te leveren; en 
doordat het bestreden arrest verder ver
klaart, dat de bewering, als zou verzoe
ker de bestemming zijner leveringen aan 
de maatschappij La Campinoise niet ge
kend hebben, geen steek houdt, vermits 
in de boeken van verzoeker meerdere in
schrijvingen van facturen, opgesteld in 
Yerband met leveringen aan deze firma, de 
llestemming «La Campinoise-Wehrmacht ll 
vermelden, hetgeen verzoeker betwist, dan 
wanneer artikel 1 der gezegde wet slechts 
de vestigiug der speciale belasting voor
ziet op de inkomsten, winsten en baten, 
bekomen door organismen en physische of 
morele vijandelijke personen, of die in 
dienst van de vij aml stonden, evenals door 
physische of morele personen, gemanda
teerd of opgeeist door de vijand, ofwel 
door ondernemingen, clie het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een maatregel van 
beheer vanwege de vijand ofwel door alle 
11hysische of morele personen, ingeval die 
inkomsten behaald werden door leverin
gen, gedaan aan de eerste twee catego
rieenbelastingplichtigen in de speciale be
lasting : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de vervoerprestaties van aanlegger voor 
rekening van aannemer Bloem, het be
streden arrest verklaart dat het algemeen 
bekend was dat gezegde Bloem zich bezig 
hield met de uitvoering van grote mili
taire werken ten bate van de bezetter, 
dat verzoeker tevergeefs aanhaalt dat hij 
onwetend was van de bestemming van het 
door hem uitgevoerd vervoer en dat, zo 
hij beweert voor de burgerlijke sector te 
hebben gevaren hij er het bewijs van 
dient te leveren; 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 15 october 1945 geen vermoeden van 
de hoedanigheid van belastingplichtige in 
de speciale belasting invoert ten laste van 
elk persoon die welkdanige levering of 
prestatie zou gedaan hebben waarvan het 
« burgerlijk karakter ll niet bewezen is, 
doch aileen die hoedanigheid toekent aan 
de personen van wie het bewezen is dat 
zij leveringen en prestaties aan de vijand 
hebben gedaan in de door gezegd artikel 
voorziene voorwaarden; 

Overwegende dat door aanlegger als be
lastingplichtige in de speciale belasting 
te beschouwen om reden dat hij in gebreke 

, blijft te bewijzen dat hij voor de burger-
lijke sector gevaren heeft, het bestreden 
arrest de in het micldel aangehaalde wets
bepaling geschonden heeft; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, met betrekking tot de 
leveringen aan de maatschappij La Cam
pinoise, het hof van beroep het verschul
digd zijn van de speciale belasting op 
grond van artikel 1 van de wet van 15 oc
tober 1945, door een feitelijke en aldus 
soevereine beoordeling, heeft afgeleid uit 
verscheidene inschrijvingen van facturen, 
opgesteld in verband met leveringen aan 
gezegde firma, onder vermelding van 
de bestemming «La Campinoise-Wehr
macht ll; 

Dat het tweede onderdeel aldus feite
lijke grondslag mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 4, paragraaf 1, c, 
alinea 2, van de wet van 15 october 19cl5 
op de speciale belasting, cloordat het be
streden arrest verklaart, dat de bewering, 
dat de commissielonen op leveringen aan 
de maatschappij La Campinoise in werke
lijkheid door een zekere Nieuwenhuize op
getrokken werden, niet eens beantwoordt 
aan de op hem berustende bewijslast van 
het juiste bedrag zijner belastbare inkom
sten, daar waar hij van ambtswege in de 
speciale belasting aangeslagen werd; dan 
wanneer nochtans het gezegde artikel uif
drukkelijk verklaart dat de belasting
plichtige het vermoeden van belastbaar
heid mag teniet doen door het bewijs bij 
te brengen, dat de getaxeerde operaties 
niet hebben plaats gehad : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, de in het 
middel bedoelde betwisting co=issielo
nen betreft die verzoeker op zijn leverin
gen aan La Campinoise in 1944 zou ont
vangen hebben; dat het arrest in betrek'
king daarmede aanstipt dat het door de 
genoemde Nieuwenhuize destijds afgele
verd attest niet aileen in 1943 en dus niet 
in 19!4 opgetrokken commissielonen be
treft, maar tevens riiet eens laat blijken 
dat gezegde commissielonen op leveringen 
aan La Campinoise zouden betrekking 
hebben; · 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
in het middel gecritiseerde beweegreden 
slechts een overtollige beweegreden uit
maakt en het middel niet ontvankelijk is; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1108 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest steunt op het door aanlegger gege
ven akkoord omtrent de door de adminis
tratie veropgestelde winst van 156.194 fr. 
om voor de dienstjaren 1943 en 1944 geen 
vermindering toe te kennen inzake gewone 
belastingen, wegens gemeenschappelijke 
uitbating met zijn broeder, dan wanneer 
dit akkoord niet geldt voor de door de 
administratie naderhand gevestigde sup
plementaire aanslagen : 

I 
I 
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Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het bestreden arrest, het in
achtgenomen winstcijfer van 156.194 fr., 
waaromtrent instemmi:q.g bestaat, enkel 
de winst betreft van de groenten- en fruit
handel en door de administratie als dus
<lanig behouden blijft, en de verhoging 
van de aanslagbasissen aileen spruit uit 
de winst welke aanlegger heeft verwezen
lijkt door zijn vervoerprestaties ten bate 
van de bezetter op het vliegplein te Brus
them; 

Dat het middel bijgevolg feitelijke 
gron<lslag mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover, beslissend over de be
twisting nopens de inkomsten voortko
n1end uit de vervoerprestaties gedaan 
voor aannemer Bloem, het arrest het ver
haal betreffende de aanslag in de speciale 
belasting niet gegrond heeft verklaard; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt <lat melding van onderhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt aanlegger tot twee derden van de 
kosten; legt het overige derde ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

24 september 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve·rslaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Sneyers en Van Leynseele. 

l e KAMER. - 26 september 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELAS'l'ING. - NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP. - Ul'l'KERING VAN EEN NETTO DIVI
DEND. - BE'l'ALING DOOR DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP VAN DE MOBILIENBELASTING. -
!NKOMST DEll- AANDELEN VERMEERDERD MET 
EEN BIJKOMEND YOORDEEL. - MOBILIENBE
LAS'l'ING DIE DIENT BEREKEND MET DE ALDUS 
AANGEVULDE INKOMST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - INKOMSTEN 
TOEGEKEND AAN DE AANDELEN OF DELEN IN DE 
ACTIENVENN001'SCHAPPEN. - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP DIE EEN NETTO DIVIDEND UIT
KEERT. - MOBILIENBELASTING BETAALD DOOR 
DE YENNOOTSCHAP '!'Ell- ON'l'LAS'l'ING VAN DE 
AANDEELHOUDERS .- NA'l'IONALE Cll-ISISBE
LASTING VERSCHULDIGD OP RET NETl'O DIVI
DEND VERMEERDERD MET DE MOBILIENBELAS
TING GEDRAGEN DOOR DE YENNOOTSCHAP. 

1° Wanneer de algemene vm·gadering van 
de aandeelho-uders van een naamloze 
vennootschap beslist dat deze laatste, 

ter ontlast-ing van de aandeelhouders, 
de mobilii3nbelasting dewelke het netto
dividend trett zal betalen, kent ze een 
bijkomend voordeel toe aan de aandeel
houders, dat insgelijlcs een inkomst van 
de aandelen 7titmaalct, en b·ij het divi
dend dient te wo1·den gevoegd voor de 
berelcening van de mobilienbelasting (1). 
(Samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 14, par. 1 
en 2, en 15, par. 1, a.) 

2° TVanneer de algernene vergadering van 
de a.andeelhouders van een naarnloze 
vennootschap beslist dat deze laatste, 
ter ontlast-ing van de aandeelhouders, 
de mobiliiinbelasting die het netto-div·i
dend trett zal betalen, rnoet de natio
nale crisisbelasting worden berekend op 
het bedrag van het netto dividend ver
meerderd met de (loor de vennootschap 
gedragen mobilWnbelasting. (Besluit 
van de Regent van 16 januari 194S hou
dende samenordening van de wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, 
art. 2, vervangen door artikel 33, 1 o, van 
de wet van 8 maart 1951; samengescha
kelde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 14, par. 1, en 15, para
graaf 1, a.) 

(N. Y. CHARBONNAGES ANDRE DUMONT, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, paragraaf 1 (ge
wijzigd bij artikel 33, 1 o, van de wet van 
8 maart 1951) en 6 van het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948, tot samen
schakeling van cle wetten betreffende cle 
nationale crisisbelasting, en van de arti
kelen 14, paragraaf 1, inzonderheid 1°, en 
paragraaf 2, 15, paragraaf 1, en 20, para
graaf 1, 1°, en paragraaf 2, van de wetten 
betreffencle cle inkomstenbelastingen, sa
mengeschakelcl bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, en 110 van cle 
Gronclwet, cloordat het bestreden arrest 
het beroep van aanlegster ten onrechte als 
niet gegron<!l verwerpt en haar tot de kos
ten veroorcleelt, om cle reden dat cle natio
nale crisisbelasting, welke krachtens ar
tikel 33, 1 o, van de wet van 8 maart 1951 
verschulcligcl is op de inkomsten, door 

(1) Verbr. 27 september 1955 (A1'1·. Ye1·br., 
1956, biz. 44; Bull. en PASIC., 1956, I, 56); 
raadpl. ook verbr., 31 januari 1957 (A1T. 
Ye1·b•·., 1957, biz. 413; Bull. en PAste., 1957, 
I, 641). 
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aanlegster toegekend aan de aandelen 
der vennootschap, op dezelfde wijze als de 
mobilHlnbelasting dient te worden bere
kend en dat, wanneer de vennootschap 
van belastingen vrije dividenden uitkeert 
doordat zij de mobilHlnbelasting ter ant
lasting van de verkrijgers van inkomsten 
voldaan heeft, de mobilHlnbelasting bij 
het bedrag der inkomsten dient gevoegd · 
te worden om de grondslag der belasting 
te bepalen, dan wanneer deze belasting 
ten laste van de vennootschap gevestigd 
en geind wordt volgens de op de mobilien
belasting toepasselijke modaliteiten, an" 
dere dan die welke omschreven zijn in 
artikel 14, paragraaf 2, van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, en dan wanneer derhalve, 
in geval van uitkering van dividenden 
waarop de belastingen gekweten zijn, de 
door de vennootschap ten voordele van de 
aandeelhouders voldane mobilienbelasting 
voor het berekenen van de nationale cri
sisbelasting niet bij het bedrag van die 
dividenden mag worden gevoegd : 

Overwegende dat, wanneer een naam
loze vennootschap beslist aan haar aan
deelhouders een netto dividend uit te ke
ren, en dienvolgens te hunner ontlasting 
de mobilii:lnbelasting te kwijten welke op 
dat dividend geheven wordt, zij hun een 
bijkomend voordeel toekent dat een der 
hun « uit welken hoofde en op welke wijze 
ook ll uitgekeerde baten uitmaakt, en be
grepen is in de inkomsten uit aandelen 
volgens de artikelen 14, paragraaf 1, en 
15, paragraaf 1, a, van de samengescha
kelde wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen; 

Overwegende dat artikel 2, paragraaf 1, 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948, vervangen door artikel 33, 1°, 
van de wet van 8 maart 1951, hetwelk aan 
de nationale crisisbelasting onderwerpt de 
inkomsten toegekend aan de aandelen of 
delen iii de actienverinootschappen, op 
deze belasting de modaliteiten van vesti
ging en inning van de op dezelfde inkom
sten te heffen mobilienbelasting toepasse
lijk maakt, zonder de modaliteiten uit te 
sluiten welke omschreven zijn in bovenge
melde artikelen 14, paragraaf 1, en 15, 
paragraaf 1; 

Overwegende dat, waar het op al de 
o'nder de mobilienbelasting vallende in
komsten het principe toepast van het aan
slaan van de bijkomende winst welke voor 
de verkrijger van die inkomsten voort
vloeit uit het voldoen van die belasting 
door de schuldenaar van die inkomsten, 
artikel 14, paragraaf 2, van de samenge
schakelde wetten de draagwijdte van 
voormelde artikelen 14, paragraaf 1, en 
15, paragraaf 1, niet beperkt heeft, doch 
de regel welke die bepalingen reeds voor
schreven ten aanzien van de inkomsten 
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uit aandelen en daarmede gelijkgestelde 
delen, tot andere . inkomsten uitgebreid 
heeft; dat de wet van 8 maart 1951, door 
de toepassing van voormeld artikel 14, 
paragraaf 2, op het stuk van de nationale 
crisisbelasting uit te sluiten, mitsdien 
geen afbreuk gedaan heeft aan de bijzon
dere regel betreffende de laatstbedoelde 
inkomsten; 

Overwegende dat de wet van 8 maart 
1951, door voor de nationale crisisbelas
ting de toepassing van de artikelen 20, 
paragraaf 2, en 14, paragraaf 2, van de 
samengeschakelde wetten uit te sluiten, 
enerzijds de vennootschappen op aande
len, welke krachtens paragraaf 1 van 
evengemeld artikel 20 die belasting ver
schuldigd zijn, het vermogen ontnomen 
heeft bewuste belasting op de belastbare 
inkomsten af te houden niettegenstaande 
elk verzet vanwege de verkrijgers, en, 
anderzijds, verduidelijkt heeft dat het 
geen belasting gold welke ter ontlasting 
van deze verkrijgers ten laste van de 
schuldenaar valt; 

Dat hieruit volgt dat, waar het beslist 
dat, voor het berekenen van de nationale 
crisisbelasting, de mobilienbelasting, wel
ke de aanleggende naamloze vennootschap 
ter ontlasting van haar aandeelhouders 
voldaan heeft, aan het bedrag van het 
uitgekeerde netto dividend diende te wor
den toegevoegd, het bestreden arrest de 
ingeroepen bepalingen juist toegepast 
heeft; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

26 september 1957. - 1e kamer. - Vom·
zUter, H. Sohier.- Verslaggever, H. Vroo
nen. - GeHjkl~tidende conclttsie, H. De
lange, advocaat-generaal. PleUers, 
HH. Ansiaux en Van Leynseele. 

1° KAMER. - 26 september 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - 0PBRENGST VAN VEE
GUNNING VAN ROERENDE GOEDEREN. - SaM
MEN BE'l'AALD AAN EEN VREEMDE VENNOOTSCHAP 
VOOR. DE TIJDELIJKE VERGUNNING VAN EEN 
ROEREND RECHT. - SOMMEN ONDERHEVIG 
AAN MOBILIENBELASTING. 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIF'l'E. - BI.JZO'ifDEBE AANGIFTE, DOOR 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, VAN DE IN
KOMSTEN VAN ROERENDE ZAKEN OF VAN BE
DRIJFINKOMS'l'EN ANDERE DAN DEZE BEDOELD 
B!J PARAGRAA~' 1 VAN AR'l'IKEL 54 DEB SA-
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MENGESCHAKELDE WETTEN RETBEFFENDE DE IN
KOMSTENBELASTINGEN. AANGIFTE VEB
SCHILLEND VAN DEZE VOOBZIEN BIJ GEZEGD AR
'l'IKEL 54, PARAGRAAF 1. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUI'l'ENGEWOl\'E 'l'ERMIJN. - GEMIS AAN BIJ
ZONDEBE AANGIFTE VOORZIEN BIJ ARTI.KEL 54, 
PARAGRAAF 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE 
WE'l'TEN RE'l'REFFENDE DE INKOMS'l'ENRELASTIN
GEN. - TAXA'l'IE DER INKOMSTEN DIE HET 
VOORWERP HADDEN MOETEN UITMAKEN VAN DIE 
AANGIF'l'E. - AANSLAG WE1"1'ELIJK INGEKO
HIERD RINNEN DE RUI'l'ENGEWOliE TEHMIJN 
VOOHZIEN RIJ ARTIKEL 74 VAN GEZEGDE WET
TEN. - AANGIFTE VOORZIEN BIJ ARTI.KEL 54, 
PAHAGRAAF 1, REGELMATIG GEDAAN EN DIE IN
KOMSTEN LA'l'ENDE :KENNEN. - ZONDER UIT

WEHKING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
:M:OBILIENRELAS'l'ING. - ARTIKEL 14, PARA
GRAAF 2, DER SAMENGESCHAKELDE WE'I"l'EN RE
'l'l1EFFENDE DE INKOMS'l'ENRELASTINGEN. 
VOORWAARDEN VAN 'l'OEPASSING. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENRELAS'l'ING. ~ AR'l'IKEL 14, PARA
GRAAF 2, DER SAMENGESCHAKELDE WE'l"l'EN. -
lVIOBILIENRELASTING DOOR DE SCHULDENAAR 
DER INKOMSTEN BIJ DE RRON NIET AFGEHOU
DEN. - FElT DA'l' NIET NOODZAKELIJK RET 
BEWIJS LEVER'l' DA'l' DE SCHULDENAAR JEGENS 
DE GENIETER VAN DE INKOMSTEN DE VER
BINTENIS ZOU HERREN AANGEGAAN DIE RELAS
'l'ING 'l'E DRAGEN TER ON'l'LAS'l'ING VAN GEZEGDE 
UENlETER. - GEVAL VAN 'l'OEPASSING. 

1 o De sommen door een Betgische ven
nootschap aan een ·r-reemde vennoot
schap gestm·t tot vergoeding van de con
cessio aoo·r aeze laatste van een roe
rena recht, mal,;en opbrengsten ttit 
van de concessie van roerende goe
cleren en zijn onde1·hevig aan cle mobi
lienbelasting (1) (2). (Samengeschakel
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 14, par. 1, 4°, lid 4.) 

2° De bijzonae,·e aangifte, voorzien bij 
ctrt-ilcel 54, pamgraaf 2, cler sa'l!1-enge~ 
schakelde wetten betreffencle cle tnlcom
stenbelastingen, die ellce vernwotschatJ 
moet doen betreffende cle inkomsten van 
roe1·ende goederen of beclrijfsinlcomsten 
anam·e dan cleze voorzien bij art-ikel 54, 

(1) Raadpl. verbr., 31 januari 1938 (Bull. en 
PAsrc., 1938, I, 28); 23 maart 1948 (A•·r. Verbr., 
1948,· blz. 178); 4 october 1949 (Arr. Ve1·br., 
1950, blz. 55; Bull. en PASIC., 1950, I, 61). 

(2) Zie nota in Bull. en PAsrc., 1958, I, 53. 
(3) en (4) Raadpl. verbr., 2 december 1942 

(Bull. en PAsrc., 1942, I, 302). 
(5) Verbr., 31 januari 1957 (An·. Verbr., 

1957, blz. 413; Bull. en PAsro., 1957, I, 641). 
(6) Raadpl. verbr., 27 september 1955 (An·. 

paragraaf 1, versohilt van cle aangifte 
becloelcl bij artilcel 54, paragraaf 1, wat 
cle terrrvijnen binnen clewelke ze moet 
geschieclen, alsmecle wat haar voorwerp 
en haar vorm, bet.·eft (g). 

go Bij .oemis aan bijzoncle·re aangifte 
voorzien bij artikel 54, paragraaf 1, der 
samengeschakelde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen is een aanslag 
wettelijlc ingelcohie1·d binnen de buiten
gewone termijn van d1'·ie jaar bepaald 
bij artilcel 74 van zelfde wetten, ten 
laste van de vennootschap die de belas
ting versch1tldigd is op de inlcomsten 
van roerende goederen of ttit het be
drijf, bedrijf andere dan deze V001'
zien bij a-rtilcel 54, paragraaf 1, zelfs 
indien de aangifte bedoeld bij deze 
laatste bepaling en regelmatig door de 
vennootschap gedaan het bestaan en het 
1Jedrag van die ande1·e inlcomsten liet 
Jcennen (4). 

4° Opdat een ~·ennootschap, die de mobi
lWnbelasting op de opbrengsten van een 
concessie van roerende goecle1·en ve1·
schnldigd is, gehottden zou, zijn die taxe 
te betalen op het bedrag van di,e op
brengsten vermee1·de1·d met het bed1·ag 
van de taxe, moet de administ1·atie be
wijzen dat de vennootschap de ve,·bin
tenis had aangegaan die taxe te dra.oen 
ter ontlasting van de genieter van 
d·ie inkomsten {5). (Samengeschakelde 
wetten beti·effende de inkomstenbelas
tingen, art. 14, par. 2, en 20, par. 2.) 

5° Het lonte1· feit voor de schttldenaa1· 
van de inlcomsten onde1·hevig aan de 
mobilienbelasting, deze aan cle bran n·iet 
te hebben afgehonden, wannee1· hij, 
zelfs ten onrechte, beschouwde dat ze 
niet ve·rschuldigd was, implicee1·t niet 
dat, in de ondeTstelling dat ze ve,·schu.l
digd is en hij ze moet betalen, hij cle 
verbintenis heeft aangegaan ze te eZra
yen ter ontlasting van de geniete1· en 
dat hij e1·van afgezien heeft de tent-fl
betaling te vorde1·en van deze , aan wie 
hij een gedeeltelijlc onverschu.ldigde be
taling heeft lcunnen doen (6). (Samen
geschakelde wetteu betreffende de in
komstenbelastingen, art. 14, par. 2, en 
20, par. 2.) 

T'm·b?-., 1956, blz. 48; Bull. en PASIC., 1956, I, 
60) en 31 januari 1957 (A1'1'. T'e•·bT., 1957, 
blz. 413; Bull. en PAsrc., 1957, I, 641). Verge!. 
verbr., 29 januari 1937 (Bull. en PAsrc., 1937, 
I, 207) ; de red en en van dit ·laa tste arrest rele
veren dat de feitenrechter vastgesteld had dat 
de vennootschap schuldenares van de inkom
sten op geen ogenblik voorgehonden had dat 
de met de beneficiaris gesloten overeenkomst 
de mobiliiinbelasting ten laste van deze laat
ste legde. 
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(N. V. ETABLISSEMENTS GILBEER, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat, volgens het bestreden 
arrest en de stukken waarop het hof ver
mag acht te slaan de vennootschap Comina 
van een Russisch organisme de uitslui
tende vertegenwoordiging van een auto
mobielmerk voor Belgie en het Groot-Her
togdom Luxemburg bekomen heeft, dat 
zij deze vertegenwoordiging voor BelgH! 
onder-geconcedeerd heeft aan de aanleg
gende vennootschap, tegen betaling van 
een vaste som per voertuig; 

Overwegende dat aanlegster in haar 
aangifte in de inkomstenbelastingen over 
de dienstjaren 1951 tot 1953 de door haar 
aan Comina betaalde sommen als commis
sielonen vermeld heeft en ze als bedrijfs
lasten van haar inkomsten heeft afgetrok
ken; 

Overwegende dat de administratie, na 
deze aangiften aangenomen te hebben en 
op grondslag ervan aanslagen gevestigd te 
hebben, overwogen heeft dat de overeen
komst tussen Comina en aanlegster in 
werkelijkheid een vergunning van roe
rende goederen uitmaakte, waarvan de 
aan Comina gestorte sommen voor deze de 
opbrengst waren, dat deze sommen mits
dien krachtens artikel 14, paragraaf 1, 4°, 
lid 4 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen on
der de mobilienbelasting vielen; dat, hoe
wel het een inkomen gold dat Comina ge
noot, de belasting, bij toepassing van ar
tikel 20, paragraaf 1, 3°, en paragraaf 2, 
bij de bron diende afgehouden en door 
aanlegster betaald te worden; dat deze, 
buiten haar aangifte in de bedrijfsbelas
ting krachtens artikel 54, paragraaf 2, 
een 'aangifte van die onder de mobilien
belasting vallende inkomsten had dienen 
te cloen; 

Overwegende dat de administratie we
gens het ontbreken van een zodanige aan
gifte van ambtswege aanslagen op het 
kohier heeft gebracht, op 11 december 
1953, dienstjaar 1953, navordering van 
rechten over 1950, op 23 december 1953, 
dienstjaar -1953, navordering van rechten 
over 1951, en op 15 april 1954, dienstjaar 
1954, navordering van rechten over 1952; 

Overwegende dat de eerste van deze 
aanslagen door het bestreden arrest ver
nietigcl is geworden, zonder dat deswege 
een voorziening is ingesteld; dat de voor
ziening betrekking heeft op de beslissin
gen van het arrest ten aanzien van de 
andere twee aanslagen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 14, paragraaf 1, 4°, 
lid 4, voormeld, doordat het bestreden ar
rest de litigieuze overeenkomst aanziet 
als een concessie van roerende goecleren, 
dan wanneer Comina krachtens de over
eenkomst een zekere activiteit diende te 
ontwikkelen welke bestond in veelvuldige 
verrichtingen om de gebreken van de in
gevoerde wagens te verhelpen, prijsver
minderingen te bekomen, enz., en clan 
wanneer de belastingwetten strikt dienen 
te worden uitgelegd : 

Overwegencle dat het middel niet be
twist clat Comina de concessie van een 
roerend recht bekomen had; 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
evenmin gecritiseerd is in zover het vast
stelt dat Comina dit recht voor een be
perkte tijdruimte aan aanlegster onder
geconcedeercl he eft; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
het in het middel aangeduide artikel 14, 
paragraaf 1, 4°, lid 4, in zeer ruime be
woorclingen vervat is welke de opbreng
sten van een zodanige concessie van roe
rende rechten omvatten, het bestreden ar
rest daarvan geen verruimende uitlegging 
verstrekt heeft doch wettelijk de draag
wijdte ervan heeft bepaald; 

Overwegende dat het arrest, door erop 
te wijzen dat de door aanlegster aan Co
mina betaalcle retributies de opbrengsten 
van de concessie van roerende goederen 
uitmaakten, de toepassing van de mobi
lienbelasting wettelijk gerechtvaarcligd 
heeft; 

Dat immers het arrest heeft kunnen 
overwegen dat de in het middel bedoelde 
verrichtingen van Comina als tussenper
soon tussen de oorspronkelijke concedent 
en aanlegster, oncler-concessioriaris, bij 
leveranties die gebreken vertoonden, noch 
de aard van het contract, noch derhalve 
de aard van de retributies gewijzigd heb
ben; 

Dat bovenclien aanlegster bij conclusies 
enkel het beginsel van de belastbaarheid 
van die retributies in de mobilienbelasting 
betwistte en niet inriep dat zij bezwaard 
waren met lasten welke in werkelijkheid 
op de verkrijger dienden te rusten; 

Dat het middel mitsdien niet kan aan
genomen worden; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit de 
schencling van artikel 74 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doordat het bestreden ar
rest de administratie ten onrechte de bui
tengewone aanslagtermijn heeft laten ge
nieten, dan wanneer aanlegster binnen de 
wettelijke tremijn een volledige aangifte 
van haar ink omen verstrekt had, met aan
duiding, daarin, van de gestorte sommen 
als commissielonen, en dan wanneer de 
nieuwe aanslag clienvolgens niet hierop 
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gesteund is dat een nieuw, door de belas
tingplichtige verborgen element na de 
oorspronkelijke aanslag ter kennis zou 
zijn gekomen, doch enkel op een verande
ring van qualificatie welke uit een ver
schillende uitlegging van de wet voort
vloeit; 

Overwegende dat, volgens artikel 54, pa
ragraaf 2, van de samengeschakelde wet
ten, hij die belastingen verschuldigd is 
voor inkomsten van roerende zaken of be
drijfsinkomsten, andere dan de in para
graaf 1 van dat artikel bedoelde inkom
sten, een onderscheiden aangifte dient in 
te dienen welke ten aanzien van het voor
werp, de vorm en de termijnen verschil
lend is van de aangiften, voorgeschreven 
voor laatstbedoelde inkomsten; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
zodanige aangifte, de administratie de 
niet-aangegeven elementen in de termijn 
van artikel 74 vermag aan te slaan zelfs 
ingeval de feiten welke de aanslag ver
antwoorden haar door de controle van 
een andere aangifte gebleken zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleicl nit de 
schending van artikel 14, paragraaf 2, van 
de samengeschakelde wetten, doordat de 
mobilienbelasting berekencl is geworden 
op de basis van 18/826 , clan wanneer dit 
breukgetal enkel mag worden toegepast 
wanneer de belasting niet bij de bron is 
afgehouden geworden en door de schulde- · 
naar ter outlasting van de verkrijger vol
claan wordt, en dan wanneer aanlegster 
ter zake de belasting ingehouden had wel
ke, naar zij meende, aileen opeisbaar 
was: 

Overwegencle dat artikel 14, para
graaf 2, van de samengeschakelcle wetten 
toepasselijk is wanneer de schuldenaar 
van onder de mobilienbelasting vallende 
inkomsten deze belasting ter outlasting 
van de verkrijger van de inkomsten voor 
zijn rekening genomen heeft; 

Overwegende dat het arrest de toepas
sing, ter zake, van deze bepaling recht
vaarcligt door de enkele beschouwing dat 
llet vaststaat dat aanlegster de litigieuze 
retributies aan de vennootschap Comina 
betaald heeft zoncler enige afllouding als 
be lasting te doen; 

Overwegende dat het enkel feit dat de 
schuldenaar van onder de mobilienbelas
ting vallende inkomsten deze belasting 
niet bij de bron afgehouden heeft, dan 
wanneer hij ze, ware het ten onrechte, 
beschouwcle als niet verschuldigd, niet 
impliceert dat, in de onderstelling dat zij 
verschuldigd mocht zijn en dat hij ze zou 
dienen te betalen, hij zich ertoe verbon
den heeft ze ter outlasting van de ver
krijger te dragen en ervan afgezien heeft 
de terugbetaling ervan te vorderen door 
deze t:erkrijger aan wie llij een betaling 

heeft kunnen doen welke ten dele niet 
verschuldigd was; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
mitsdien niet wettelijk vastgesteld heeft 
dat het op de administratie rustende be
wijs van de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 14, paragraaf 2, van de samenge
schakelde wetten bijgebracht was; 

Dat het middel mitsdien gegrond is; 

Over het viercle middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 57 van de samenge
schakelcle wetten, doordat de in dit arti
kel omschreven verhogingen toegepast 
zijn, dan wanneer het geen geval van niet
aangifte of van onvolledige of onjuiste 
aangifte gold, doch er enkel een menings
verschil aanwezig was over de rechtskun
dige uitlegging van de op een aangegeven 
bedrag toepasselijke belasting : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat aanlegster de 
bij artikel 54, paragraaf 2, van de samen
geschakelde wetten voorgeschreven aan
gifte niet heeft gedaan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het beslist 
heeft dat de door aanlegster verschuldigde 
mobilienbelasting door haar gekweten 
werd ter outlasting van de vennootschap 
Comina en diende berekend te worden 
met toevoeging van het bedrag dier belas
ting aan de aan die vennootschap betaalde 
retributies, en het aanlegster tot twee 
derde der kosten veroordeeld heeft; ver
werpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder tot een viercle der kosten 
en aanlegster tot het overige drie vierde; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

26 september 1957. - 16 kamer.- Voor
zitter en ve1·slaggever, H. Sohier, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlclu:i.
dende oonol7tsie, H. R. Delange, advocaat
generaal.- Pleiters, HH. Van Herck (van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

le KAMER. - 27 september 1957 

1° BEJSii'AG. - ZEGELS. - DECREET VAN 
6-8 PLUVIOSE JAAR II. - DECREET DAT DE 
l'ERMIJN VAN UITOEFENING VAN EL'KE VORDE
RING SCHORST TEN VOORDELE VAN DE BUR
GERS, WIER TITELS BIJ DERDEN ONDER ZEGELS 
WERDEN GEPLAATST. - DECREET AFGESCHAFT 
DOOR RET WE'l'BOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSPLEGING, 
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2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJ:KE ZAKEN, - MIDDEL DAT DE 
SCHENDING VAN EEN AFGESCHAFTE WETSBEPA
LING INROEPT. ~ NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1o Het decreet van 6-8 pluviose jaar II 
betre[jende de titels of rechtsplegingen 
onder zegels, hetwellce bij zijn artikel 4 
de termijnen tot uitoetening van elke 
vordering ten voordele van de burgers 
wie1· titels bij derden onde1· zegels wer
den gep~aatst schorst, is ajgeschaft door 
de bepalingen van het W etboek van 
b~trgerlijke rechtspkifing die de besla
gen betretfen (1). (Wetboek van burger
lijke rechtspleging, art. 1041.) 

2o Is niet ontvanlcelijk het middel flat 
een schending van een ajgeschajte wets
bepaling inToept (2). 

(N. V. SAMBRE-ESCAUT, 
'1'. DIENST VAN WEDERZIJDSE HULPVERLENING.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1134, 1148, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 3 en 25 van de 
besluitwet van 31 december 1945 tot in
richting van de rechtspleging inzake aan
vragen om vergoeding uit hoofde van be
paalde schade, veroorzaakt door Ameri
kaanse, Britse of onder Brits bevel ge
plaatste geallieerde strijdkrachten, van 
het decreet dd. 6-8 pluvi{)se jaar II (25-
27 januari 1794) « relatif aux titres ou pro
cedures qui se trouvent sous scenes 11, 

doordat het bestreden arrest, waarbij 
nochtans wordt vastgesteld dat de stuk
ken en bewijzen van eiseres door de 
krijgsauditeur in beslag werden genomen, 
niettemin verklaart dat de termijnen om 
de eis tot herstelling van de schade voor 
verweerder aanhangig te maken, door 
deze inbeslagneming niet geschorst wer
aen, zonder de door eiseres ingeroepen 
middelen te beantwoorden, dan wanneer 
eiseres deed gelden : (( de opmerkingen 
die de wet van 25 februari 1925 begeleiden 
zinspelen letterlijk op het geval voorzien 
door het decreet van 6-8 pluviC\se jaar II, 
waarin te lezen staat dan wanneer de ti
tels en bewijzen van een burger onder 
zegel zijn geplaatst geen termijnen tegen 
hem lopen, namelijk om een vordering in 

(1) DALLoz, Repertoire, vo Scelles et inven
taires, nr 7, So. 

(2) Verbr., 14 november 1955 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 237). 

te leiden, zolang de zegels niet gelicht 
zijn ll : 

Overwegende dat tegen het arrest opge
worpen wordt dat het de door aanlegster 
ingestelde vordering niet ontvankelijk 
heeft verklaard zonder de conclusies te 
beantwoorden, waarin staande gehouden 
was dat (( de opmerkingen die de wet van 
25 februari 1925 begeleiden letterlijk zin
spelen op het geval voorzien door het de
creet van 6-8 pluviC\se, jaar II JJ; 

Overwegende dat het arrest, wat de ont
. vankelijkheid van de vordering lietreft, 
naar de redenen van de eerste rechter 
uitdrukkelijk verwijst; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat (( gelet op de overeenkomsten getrof
fen door de Verenigde Naties welke deze 
besluitwet (van 31 december 1945) ingehul
digd heeft, en gelet op het verslag aan de 
Regent, aat deze voorafgaat, niet kan be
twist worden dat deze besluitwet een on
herroepelijke termijn vaststelt, waarvan 
de niet-naleving onherstelbare en defini
tieve uitsluiting medebrengt JJ; 

Dat aldus duidelijk wordt beslist dat 
noch het decreet van 6-8 pluviC\se, jaar II, 
noch zelfs de overmacht een verlenging 
van de bepaalde termijn kunnen recht
vaardigen; 

Overwegende dat die beschouwingen een 
passend antwoord uitmaken op de conclu
sies waarnaar het middel verwijst; 

Dat dit derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede ;middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3, 9, 10, 
11, 12, 13, 25 van de besluitwet van 31 de
cember 1945 tot inrichting van de rechts
pleging inzake aanvragen om vergoeding 
nit hoofde van bepaalde schade veroor
zaakt door de Amerikaanse, Britse of on
der Brits bevel geplaatste geallieerde 
strijdkrachten, van de ((Memorandum of 
agreement lJ van 31 december 1945, van 
het decreet van 6-8 pluviC\se, jaar II, 
(25-27 januari 1794) in het bijzonder van 
artikel 4 van gezegd decreet, van de arti
kelen 1101, 1121, 1134, 1148 van het Bur
gerlijk Wetboek, 37 en 38 van het Wetboek 
van strafvordering, 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, waarbij 
wordt vastgesteld dat de stukken, titels 
en bewijzen van eiseres, door de krijgs
auditeur in beslag werden genomen, noch
tans verklaart dat de eis door eiseres bij 
de O.M.A. ingediend om vergoeding te 
bekomen voor de onwettige wegneming 
van haar goederen, krachtens de artike
len 3 en 25 van de besluitwet dd. 31 de
cember 1945, te laat en onontvankelijk 
diende verklaard, dan wanneer alle ter
mijnen om alle eis in te dienen of om alle 
handeling tot bewaring van recht te stel
len geschorst ~orden, krachtens het de
creet van 6-8 pluviC\se, jaar II, ten voor-
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dele! van de burgers wier titels onder ze
gel werden gesteld : 

Overwegende dat aanlegster beweert 
dat, om de door haar bij de O.M.A. inge
diende eis tot vergoeding niet ontvanke
lijk te verklaren, het arrest het decreet 
van 6-8 pluviose, jaar II, heeft miskend 
dat zonder onderscheid in zijn artikel 4 
bepaalt dat alle termijnen om alle eisen 
in te dienen worden geschorst ten voor
dele van de burgers wier titels onder ze
gel werden gelegd bij een derde; 

Overwegende dat dit decreet van 6-8 plu
viOse, jaar II, met de bepalingen van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
betreffende de zegels onverenigbaar is; 
dat hieruit voortvloeit dat het inwerking
treden van die laatste bepalingen, over
eenkomstig artikel 1041 van gemeld Wet
boek, de afschaffing van het decreet heeft 
medegebracht; 

Overwegende dat het middel dat steunt 
op de schending van een afgeschafte wet 
niet ontvankelijk is; 

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

27 september 1957. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Vm·slaggever, H. van Beirs. - Gelijlclui
uenue conchtsie, H. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. della Faille d'Huysse, Veldekens en 
Van Leynseele. 

le KAMER. - 27 september 1957 

1 o TAKS OP DE SLIJTERIJEN VAN 
GEGISTE DRANKEN. - SLIJTER EIGE
NAAR, ERFPACHTER OF VRUCHTGEBRUIKER VAN 
EEN SLIJTERIJ, DEZE AFSCHAFFENDE EN ZE 
OVERBRENGENDE IN EEN ANDER LOKAAL DAT HIJ 
IN HUUR NEEMT. - LOKAAL DAT NOG NIET 
ALS SLIJTERIJ HEE~'T GEDIEND. - OPENING 
BINNEN HET JAAR VAN DE AFSCHAFFING VAN DE 
EERSTE SLIJTERIJ. - SLIJ1'ER NIET BE
SCHOUWD ALS NIEUW SLIJ'l'EH. - BESTEM
MING VAN EEN NIEUW LOKAAL TOT SLIJTEHIJ 
HET AKKOORD VAN DE EIGENAAH VAN DIT LO
KAAL ONDERSTELLENDE. - 0MSTANDIGHEID 
ZONDER BELANG. 

2° VRUCHTGEBRUIK. 0NROEHEND 
GOED. - WIJZIGING DER BES'l'EMMING. -
KAN NIET GESCHIEDEN ZONDER DE TOESTEM
MING VAN DE BLOTE EIGENAAH. 

1 o W orut niet beschowwa als nieuw slijter· 
van gegiste uranken uegene uie, slijter 
zijnue, ae slijterij U'ie hij in een lokaal 
emploiteerde, waarvan hij eigenaar·, ert
pachter of vruchtgebruiker was, sl~tit 
en overbr·engt in een ancler· lolcaal, het
welk nooit tot sl'ijterij heett gediena, 

dat hij in huur neemt en dat hij tot d·ie 
bestemming aanwendt op voorwaarde 
aat ae opening geschiedt binnen liet 
jaar van de afschajjing van de eerste 
slijterij; ae omstandigheuen aat de slij
ter noch eigenaar, noch erfpachter noch 
vnwhtgebruiker is van het nieuw lolcaal 
en dat, aerhalve, de bestemming tot 
slijterij het alclcom·d van ae eigenaar 
van uit lolcaal onderstelt zijn onver
schillig (1). (Wet van 23 augustus 1919, 
art. 7, par. 1, 4°, b; samengeschakelde 
wetten bij koninklijk besluit van 
3 april 1953, art. 20, 4°, b.) 

2° Evenmin als een h~mrder mag de 
vntchtgebntilcer van een O?troer·end goea 
ae bestemming van aat goed aoor Z'ijn 
enlcele wil veranueren, zullce veranue
ring vereist ae toestemming van ae 
blote B'igenaar (2). (Burg. Wetb., arti
kelen 578 en 601.) 

(BELGISCHE STAAT, DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
T. VAN STEENBEHGHE.) 

AHREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 7, meer bepaald 
paragraaf 1, 4°, b, van de wet van 29 au
gustus 1919 op de drankslijterijen, zoals 
volledigd bij artikel 5 van de wet van 
26 juli 1952, 3, 4 en 13 van laatstgenoemde 
wet, en, voor zoveel als nodig, 8, 9, 15 en 
20, 4°, b, van het koninklijk besluit van 
3 april 1953 houdende samenordening van 
de wettelijke beschikkingen op de drank
slijterijen, doordat het bestreden vonnis 
beslist dat de eigenaar ener drankslijterij, 
die deze sluit, gerechtigd is de openings
taks over te dragen op een andere drank
slijterij waarvan de lokalen nooit als dus
danig werden gebruikt, zelfs indien hij 
geen eigenaar, erfpachter of vruchtgebrui
ker ervan is, en derhalve eiser veroorcleelt 
tot terugbetaling van de openingstaks wel
ke hij van verweerder op de nieuw ge
opende drankslijterij gevordercl had, dan 
wanneer de ontheffing van betaling der 
openingstaks alleen kan worden toege
staan indien de eigenaar, erfpachter of 
vruchtgebruiker die een eerste drankslij-

(1) Contm : Rep. pmt. d1·. belge, vo Sph·i· 
tueuses (Regime des boissons), nr 504. 

(2) DE PAGE, bd. VI, nrs 262 en 264; KLUYS

KENS, Zakem·echt, nr 154; Rep. 11rat. dr·. belge, 
v0 Usufruit, nr 19; BEUDANT, bd. IV, nrs 437 en 
464; PLANIOL en RIPERT, bd. III, nrs 832 en 839; 
COLIN en 0APITANT, bd, I, nr 1757). 
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terij gesloten heeft, eveneens een dier 
hoedanigheden bekleedt ten overstaan van 
de nieuw geopende drankslijterij, wat 
hier terzake niet het geval was van ver
weerder, vermits hij die nieuwe drank
slijterij huurde : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 7, paragraaf 1, 4°, b, van de wet van 
29 augustus 1919 betreffende de slijterijen 
van gegiste dranken, niet als nieuwe slij
ter wordt aangezien hij die, slijter zijnde 
of sedert minder dan een jaar opgehouden 
hebbende slijter te zijn, zijn slijterij over
brengt in een lokaal dat nog niet tot slij
terij diende, doch daartoe gebruikt wordt 
(mais affecte a cet usage, naar luid van 
de Franse tekst) door de eigenaar, de erf
pachter of de vruchtgebruiker ener afge
schafte slijterij, in zover de opening ge
schiedt binnen een jaar na de afschaffing 
dezer slijterij; _ 

Overwegende dat het middel, door zijn 
ontwikkeling nader bepaald, op de dub
bele bewering steunt : 1 o dat, een voor
melde wetsbepaling alleen de bewoordin
gen van de Franse tekst « affecte a cet 
usage ll en niet van de Nederlandse tekst 
« daartoe gebruikt ll de juiste wil van de 
wetgever uitdrukken; 2° dat, alhoewel de 
wettekst slechts melding maakt van de 
bestemming van het nieuw lokaal tot slij
terij door de eigenaar, de erfpachter of 
de vruchtgebruiker van de afgeschafte 
slijterij, deze noodzakelijk ook een van 
die hoedanigheden in verband met het 
nieuw lokaal moeten bezitten, vermits de 
verandering van bestemming van een on
roerend goed slechts door een van die 
houders van zakelijk recht kan gedaan 
worden; 

Overwegende dat, zo de wetgever, door 
deze bepaling, slechts een verandering 
yan bestemming van het onroerend goed 
had willen bedoelen, welke door de enkele 
wil van de door hem opgesomde personen 
zou kunnen geschieden, zonder de mede
werking van andermans wil, men niet zou 
kunnen begrijpen dat hij de vruchtgebrui
ker zou hebben vermeld; dat deze even
min als de huurder het recht heeft, door 
zijn wil alleen de bestemming van het on
roerend goed te veranderen; 

Overwegende dat, de tweede bewering 
naar recht falend, het onderzoek van de 
eerste van belang ontbloot is; 

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

(1) FREDERICQ, bd. V, biz. 1091, nota 1; PAS
SELECQ, T1YUte des societes commerciales, 
ur 5253; RESTEAU, '1'1·aite des societes anonymes, 
bd. IV, ur 2179; PouLLET, AI anuel de d1·oit inter
wztional p1·ive, uitg. 1947, biz. 233, nota; 
GUILLERY, Gornmentai1·e legislatif de la loi du 
18 mei 1873, verklaring van de heer Bara, Mi-

.r I - -- ~- - - ------
•--~---~--~~-

27 september 1957. - 1° kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
V erslaggever, H. Bayot. Gelijlclui
dende condusie, H. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Van Leynseele en Struye. 

1 e KAMER. - 27 september 1957 

VENNOOTSOHAPPEN. - VREEMDE HAN
DELSVENN001'SCHAP. - VENNOOTSCHAP DIE 
VOOR RET IN WER-KING TREDEN VAN DE WET 
VAN 18 MEI 1873 EEN FILIALE OF EEN ZETEL 
VAN BEDRIJF BEZAT. - WETSREPALINGEN BE
TREFFENDE DE BEKENDMAKING DER STICH
TINGSAK'l'EN NIE'l' 'l'OEPASSELIJK. 

Artikel 198 der samengeschalcelde wetten 
op de handelsvennootschappen, l·nidens 
hetwellc de artilcelen van deze wet be
treffende de belcendmalcingen, nameUjk 
van de stichtingsalcten de1· vennoot
schappen, toepasselijlc zijn op de m·eem
de vennootschappen, sluit u-it die toe
passing de vennootschappen die, voo1· 
het in wm·king treden van de wet van 
18 mei 1873 1·eeds in BelgiiJ een bijhttis 
of een zetel van bedrijf hadden geves
tigd (1); zullcs is het geval zelfs wan
nee,· de activi-teit van dat bijh-nis of van 
die zetel naderhand gesplitst is of tot 
andere gedeelten van het land 1tit{le
b1·eid (2). 

(P. V. B. A. LEON COULIER EN ZOON, 
'1'. N. V. PHOENIX ASSURANCES LD'l'.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11 en 198 der samen
geschakelde wetten op de handelsvennoot
schappen, titel IX van boek I van het 
Wetboek van koophandel uitmakende, 
doordat het bestreden arrest, bij bevesti
ging van het beroepen vonnis, de vorde
ring ingesteld door verweerster, vreemde 
vennootschap die in BelgH~ zetels bezit, 
waarvan althans een slechts sedert een 
twintigtal jaren gesticht werd, ontvanke
lijk heeft verklaard, hoewel verweerster 

nister van justitie, bd. III, nr 363; Gontm : 
Namen, bd. II, ur 1372; DEVos en VAN MEENEN, 
Gommentai1·e des lois su1· les societes comme?·
ciales, bd. III, biz. 223. 

(2) RESTEAu, Tmite des societes OJnonymes, 
bd. IV, nr 2179. 
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haar akte van oprichting in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad niet bekend 
gemaakt had; dan wanneer, bij de hier
boven bedoelde bepalingen, aan iedere 
vreemde vennootschap die in Belgie een 
kantoor bezit, en in 't bijzonder aan de
gene die, voorafgaandelijk aan het jaar 
1873 dergelijk kantoor bezittend, er een 
nieuw heeft gesticht, opgelegd wordt tot 
de wettelijke bekendmaking over te gaan, 
op straffe onder meer niet ontvangen te 
worden om v66r de nationale rechtscolle
ges op te treden : 

Overwegende dat, volgens artikel 198 
van de door het koninklijk besluit van 
30 november 1935 samengeschakelde wet
ten op de handelsvennootschappen, de ar
tikelen, de bekendmaking der akten be
treffende, toepasselijk zijn op de vreemde 
vennootschappen die een filiale of welk 
ander kantoor in Belgie stichten; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat 
volgt uit die tekst, welke artikel 130 van 
de wet van 18 mei 1873 overneemt, alsmede 
uit de parlementaire voorbereiding van 
die wet, dat die bepaling de vreemde ven
nootschappen niet beheert die, v66r het 
inwerkingtreden van gemelde wet, reeds 
in Belgie een filiale of welk ander kantoor 
hadden gevestigd; 

Dat het arrest vaststelt dat reeds v66r 
1873 verweerster een « bijhuis )) te Ant
werpen had; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
artikel 198 niet gelijkstelt met de vreemde 
vennootschappen die, v66r het inwerking
treden van de wet van 18 mei 1873, noch 
filiale noch kantoor in Belgie hadden, de 
vennootschappen die, v66r die datum, een 
filiale of kantoor in Belgie hadden en die 
naclerhand de activiteit ervan splitsen of 
tot andere delen van het land uitbreiclen; 

Overwegende, dienvolgens, dat het mid
del niet kan slagen; 

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

27 september 1957. - 1e kamer. - Voo1·
.<!Uter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijklni
dende concMtsie, H. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiters, 
HH. Demeur en VanRyn. 

2e KAMER. - 30 september 1957 

GEJNEJEJSKUNDEJ. - TANDHEELKUNDE. -
TOEPASSING DER AR'l'IKELEN 8b·is ET 8sewies 
VAN HE'l' KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 1 JUNI 
1934. - ALGEHELE VERDOVING AIE'l' HE1' OOG 
OP EEN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING. -

AO'riVI'l'EI'l' AFHANGENDE VAN DE 'l'ANDHEEL
KUNDE. 

Voor de toepassing van de artikelen Bbis 
en Bsexies van het lconinklijk besluit 
van 1 juni 1934 de ttitoefening van de 
tandheelkttnde regelende, aanyemtld bij 
het besluit van 9 november 1951, is de 
alyehele ve1·doving ttitgevoerd rnet het 
oog op een tandheellcttndige behandelinv 
een act'iviteit athangende van de tand
heellcunde. 

(LAMBO'l'TE, T. UNION DES DENTISTES 
E'l' STOMA'l'OLOGIS1'ES DE BELGIQUE.) 

ARBES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 29 december 1956 gewezen door 
het Hof -van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
te_gen de over de publieke vorclering ge
wezen beslissing : 

Over het middel, afgeleid' nit de schell
cling van de artikelen 4, 14, 18 en 19 van 
de wet van 12 maart 1818, ter regeling 
van hetgene betrekkelijk is tot de uitoefe
ning van de verschillende takken der ge
neeskunde, 1, 3, 6, 8bis, 8sewies en 10 van 
het koninklijk besluit van 1 juni 1934 hou
dende reglement op ·de beoefening der 
tandheelkunde, aangevuld bij het konink
lijk besluit van 9 november 1951, alsmede 
van het beginsel dat de wetsbepalingen 
met een strafrechtelijk karakter veren
gend dienen uitgelegcl te worden, doordat 
het bestreden arrest, na expliciet als naar 
recht vaststaand te hebben aangenomen 
dat de bepalingen '•an de nieuwe artike
len 8bis en 8sewies van voormeld Iwnink
lijk besluit van 1 juni 1934 enkel betrek
king hebben op de beoefenaars van de 
tandheelkunde, zoals zij in de artikelen 1 
en 3 van evengemeld besluit omschreven 
zijn, de veroordeling welke het ten laste 
van aanlegger gewezen heeft steunt op de 
omstandigheid dat deze, bij het onderzoe
ken van de patienten ten einde ze te ver
doven en bij het verdoven « behandelingen 
zou uitgevoerd hebben welke inhaerent 
zijn aan de tandheelkunde )), dan wan
neer de algehele verdoving welke door 
aanlegger uitsluitend toegepast werd op 
de clienten van de « Centrale dentaire 
beige)), die een andere doctor in de ge
neeskuncle in tandheelkunclig opzicht be
hanclelde, geen behandeling of bewerking 
in de monel cler patienten, noch enig on
clerzoek naar de staat van de monel van 
die personen en verricht met het oog op 
een diagnose of een prognose impliceert, 
en clan wanneer, naar luicl van de bepa
ling - welke noodzakelijkerwijze veren-
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gend dient uitgelegd - welke voormeld 
artikel 3 van het besluit geeft van de 
tandheelkunde, tot de tandheelkunde en
kel behoren al de behandelingen en be
werkingen, uitgevoerd in de mond der pa
tulnten, alsmede de diagnosen die aan 
deze behandelingen en bewerkingen voor
afgaan : 

Overwegende dat aanlegger, doctor in 
de geneeskunde, veroordeeld is ter zake 
van het overtreden van de artikelen Sbis 
en ssexies van het koninklijk besluit van 
1 juni 1934, houdende reglement op de be
oefening van de tandheelkunde, gewijzigd 
bij het besluit van de Regent van 12 april 
1950 en aangevuld bij het koninklijk be
sluit van 9 november 1951; 

Overwegende dat, volgens het middel, 
de activiteit wegens welke aanlegger ver
oordeeld is, uitsluitend bestond in het 
algeheel verdoven van de clienten van de 
«Centrale dentaire beige)), die een an
dere doctor in de geneeskunde in tand
heelkundig opzicht behandelde; dat het 
middel stelt dat, aangezien deze activiteit 
geheel los staat van de aan de tandheel
kunde inhaerente behandelingen, aanleg
ger niet onder de wetsbepalingen viel 
welke vervat zijn in voormelde artike
len Sbis en Ssexies; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 1, 
3°, van het koninklijk besluit van 1 juni 
1934 bepaalt dat de doctors in de genees
kunde de tandheelkunde mogen beoefe
nen; dat, anderzijds, uit artikel 6 van 
hetzelfde koninklijk besluit blijkt dat het 
toebrengen van de algehele verdoving voor 
de tandheelkundige operaties door voor
meld koninklijk besluit geregeld ls en dat 
aileen de doctors in de geneeskunde ze 
mogen uitvoeren; 

Dat hieruit volgt dat de algehele ver
doving, ingeval zij toegebracht wordt ten 
einde tandheelkundige operaties mogelijk 
te maken, een activiteit uitmaakt, gere
geld bij het koninklijk besluit van 1 juni 
1934, gewijzigd bij het besluit van de Re
gent van 12 augustus 1950 en aangevuld 
bij het koninklijk besluit van 9 november 
1951; 

Dat het bestreden arrest, door dit te 
beslissen, geen enkele van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

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

substantHlle of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

Overwegende dat aanlegger geen bij
zonder middel doet gelden; 

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

30 september 1957. - 2• kamer. - Voor
zUter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Dal (van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel.) 

2• KAMER. - 30 september 1957 

BESCHERMING DER MAATSCHAPPIJ. 
- INTERNERING. - VERLENGING. - ADVIES 
VAN DE GENEESHEER DIENSTHOOFD VAN DE 
PSYCHIATRISCHE AFDELING. - AFDELING DIE 
NIET IN DEZELFDE PLAA'l'S ALS DE INSTELLING 
TOT BESCHERMING DER MAA1'SCHAPPIJ MOET 
GELEGEN ZIJN. 

De psychiatTische afdeling, bedoeld bij 
artilcel 22, tweede lid, van de wet tot 
bescherming der maatschappij van 
9 apTil 1930, is niet noodzalcelijlc een 
afdeling gelegen in dezelfde plaats als 
de installing tot besche1·ming der maat
schappij waar d.e ge'interneerde zich be
vinclt (1). (Impliciete beslissing.) 

(BER1'RAND.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 augustus 1957 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van artikel 22, lid 2, van de wet van 
9 april 1930, doordat de kamer van inbe
schuldigingstelling, om de bestreden be
slissing te wijzen, zich ertoe beperkt 
heeft, eerste onderdeel, het advies in te 
winnen van de bestuurder van de instel
ling tot bescherming der maatschappij te 
Doornik en van de geneesheer, dienst
hoofd van de psychiatrische afdeling te 
Namen, dan wanneer de in de voorziening 
aangeduide bepaling eiste dat zij het ad
vies zou inwinnen van de geneesheer van 
de psychiatrische afdeling en van de be
stuurder van de instelling te Namen, waar 
de ge!nterneerde zich bevond; .tweede on
derdeel, het advies in te winnen van twee 
geneesheren die tot verschillende instel-

(1) De psychiatrische afdeling bedoeld bij 
die wetsbepaling is, inderdaad, deze bij de
welke een commissie ingericht is waarvan de 
geinterneerde afhangt (art. 13 en volg. van de 
wet). · 
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lingen behoren, dan wanneer uit het in 
bovengemelde bepaling gebezigde woord 
<< inzonderheid ll blijkt dat het vereist ad
vies dient uit te gaan van twee geneeshe
ren die behoren tot de instelling waar de 
geinterneerde zich bevindt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de redenen van het requisitoir van de pro
cureur-generaal overneemt, hetwelk ge
steund is op het van 6 maart 1957 gedagte
kend advies van de bestuurder van de in
stelling tot bescherming der maatschappij 
te Doornik en vaststelt dat de geinter
neerde zich in deze instelling bevindt; 

Dat dit 6nderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de bepaling waarvan 
schending aangevoerd is enkel eist dat het 
rechtscollege dat de internering voor een 
nieuwe termijn of de hernieuwing van de 
verlenging gelast het advies ingewonnen 
heeft van de geneesheer, diensthoofd van 
de pyschiatrische afdeling en dat van de 
bestuurder van de instelling waar de ge
interneerde zich bevindt; dat ongetwij
feld uit het bezigen van het woord « in
zonderheid ll blijkt dat het vermag boven
dien andere adviezen in te winnen doch 
dat niet is voorgeschreven dat de advie
zen, welke verplicht moeten ingewonnen 
worden, uitgaan van geneesheren die tot 
dezelfde instelling behoren; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Overwegende, voor het overige, dat aan
legger slechts feitelijke beschouwingen 
doet gelden welke buiten de toezichtsbe
voegdheid van het hof vallen; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

30 september 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijkl~tidende oonolnsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - I october 1957 

1° VERBREKING.- BEVOEGDHEID VAN RET 
HOF VAN CASSATIE. - lNZAKE INKOMSTENBE
LASTINGEN. - VOORZIENING INGESTELD DOOR 
EEN ECHTGENOTE ZONDER MACHTIGING VAN 
HAAR MAN. - ECHTGENOOT GEDAAGD VOOR 
RET HOF 'L'EN EINDE ZI.JN ECHTGENOTE TE 
MACHTIGEN OM IN RECHTEN TE VERSCIDJNEN. 
- MACHT VAN RET HOF OM AANLEGSTER TE 
MACHTIGEN IN RECHTE:"' TE VERSCHIJNEN. 

2° IN:KOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORT
VLOEIENDE UI'l' LEVERINGEN EN PRES'L'A'L'IES 
AAN DE VIJAND. - 0NDERWORPENHEID AAN 
DIE BELASTING. - WINS'l'EN BEHAALD DANK 
ZIJ DE AC'L'IVI'l'EI'L' VAN EEN DERDE '!'EN DIENS'l'E 
VAN DE VIJAND. - WINS'l'EN IN HE'l' VERMO
GEN GEKOMEN VAN DEGENE DIE ZE VERl{REGEN 
HEEF'l'. - WINSTEN IN ZIJN HOOFDE BELAST
BAAR. 

1 o TVanneer een voo1·ziening in ve1·brekin{! 
inzake inkomstenbelastinuen in{!estelcl 
is {!eweest door een eohtgenote zonder 
rnaohti{!in{! van haar rnan, rnaa1· dat 
deze laatste gedaagd is {!eweest ten 
einde zijn eohtuenote te maohtigen om 
in 1·eohten te versohijnen, is het hof be
voegd om, bij gebrek aan <le rnan, de 
vrottw te machtigen om in reohten te 
verschijnen (1). (Burg. Wetb., art. 215 
en 218.) 

2o Om aan de spec·iale belasting op de 
winsten voo,·tvloeiende uit de leveringen 
en prestaties aan de vijand onderwor
pen te djn is het niet noodzakelijk pe1·
soonlijk die leve'fin{!en of p1·estaties te 
hebben gedaan; het volstaat winsten te 
hebben oehaald voortlcornende van de 
aotiviteit van een derde ten dienste van 
de vijand; de bewoordingen <( verlcregen 
baten ll irnplicee1·t het vallen van win
ston in het pat·rimoninm van die{!ene 
die ze verlcrijgt en sluit de detentie ter 
bede voor een andere uit met sleohts de 
schijn van het j·uridisch bezit of van de 
eigendom. (Wet van 15 october 1945, 
art. 1.) 

(DARVAUX ECHTGENOTE ROCCA, 
'!'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

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

Overwegende dat aanlegster haar echt
genoot, Maurice Bocca, heeft laten dag
vaarden om v66r het hof te verschijnen 
ten einde zijn echtgenote te machtigen 
zich tegen voormeld arrest in verbreking 
te voorzien of, bij ontstentenis hiervan, 
ten einde het hof voormelde machtiging 
van ambtswege te horen verlenen; 

Overwegende dat Maurice Bocca niet 
verschijnt; 

Gelet op artikel 218 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

(1) Raadpl. verbr., 12 december 1950 (A1·r. 
Ve•·M., 1951, blz. 176); 17 juni 1957 (Ar1·. 
Yerb1·., 1957, blz. 874; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
1243). 


