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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). 
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Overwegende dat er termen aanwezig 
zijn om aanlegster van ambtswege te 
machtigen om in rechten te verschijnen 
tot de doeleinden van deze instantie; · 

Over de voorziening : 

Overwegende dat de voorziening beperkt 
is tot de beschikking van het bestreden 
arrest waarbij het beroep van aanlegster 
niet gegrond is verklaard in zover het ge
richt is tegen de aanslag in de speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend .uit 
leveringen en prestaties aan de vijand, in
gevoerd door de wet van 16 october 1945; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid paragraaf 1, 
2°, a en b, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1, 2, 3, 4, 11 en 13 van de wet van 
15 october 1945 tot invoering van een spe
ciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, artikel 1 van deze wet zoals 
aangevnld bij artikel 5 van de wet van 
30 mei 1949, doordat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat « uit de ele
menten van het dossier niet blijkt dat 
verzoekster tijdens de jaren 1942 en 1943 
enige winstgevende betrekking als be
doeld in artikel 25 van de samengescha
kelde wetten zou gehad hebben )), tegelij
kertijd beslist enerzijds, dat << aangezien 
er niet aangetoond is dat Darvanx aan de 
vijand leveringen of prestaties verstrekt 
heeft onder de voorwaarden, omschreven 
in artikel 1 van de wet van 15 october 
1945, de bij artikel 4 bepaalde vermoedens 
welke enkel voor de aanslag in de speciale 
belasting gelden, niet mogen toegepast 
worden ll en, anderzijds, « dat een geheel 
van omstandigheden het vermoeden wet
tigt dat Darvanx baten verkregen heeft 
welke nit de activiteit van Seiler in dienst 
van de vijand voortvloeien ll, en bovendien 
verduidelijkt, ten antwoord op het door 
aanlegster bij conclusies ingeroepen mid
del, dat het van nut ontbloot is op te wer
pen dat een of ander bedrag << in werke
lijkheid nooit het patrimonium van Seiler 
verlaten heeft ll, want « het verkregen 
hebben van baten is niet onverenigbaar 
met het veinzen (tegen vergelding of uit 
goedwilligheid) de bezitter en de eigenaar 
te zijn van baten welke nog steeds aan 
een ander toebehoren ll : eerste onderdeel, 
dan wanneer, na verklaard te hebben dat 
er « niet aangetoond is dat Darvaux aan 
de vijand leveringen of prestaties ver
strekt heeft onder de voorwaarden, om
schreven in artikel 1 van de wet van 
15 october 1945 ll, dit wil zeggen onder 
meer - artikel 1, paragraaf 1, littera c, 
van evengemelde wet - door het verkrij
gen van baten dank zij om het even welke 
leveringen of prestaties in natura of in 

arbeid gedaan aan een natuurlijke per
soon in dienst van de vijand, en na aldus 
toepassing van de wet van 15 october 1945 
uitgesloten te hebben, en inzonderheid toe
passing van de in artikel 4 van deze wet 
onrschreven bijzondere vermoedens, de 
rechter over de grond niet zonder zich te
gen te spreken kon beslissen « dat een ge
heel van omstandigheden ll - deze in 
hoofdzaak de bijzondere vermoedens ople
verende waarvan de toepassing uitdrukke
lijk was uitgesloten - « het vermoeden 
wettigt dat Darvaux baten verkregen 
heeft welke uit de activiteit van Seiler in 
dienst van de vijand voortvloeien ll, · dit 
wil zeggen dat zij aan de vijand leverin
gen of prestaties zou verstrekt hebben on
der de voorwaarden, omschreven in arti
kel 1 van de wet van 15 october 1945, en 
vervolgens de in het raam van voormelde 
wet gevestigde litigieuze aanslag recht
vaardigen aan de hand van « de door de 
administratie gedane raming ll; tweede on
derdeel, dan wanneer de «nit de activi
teit van Seiler in dienst van de vijand ll 
voortgevloeide baten, verkregen door aan
legster die gedurende de belastbare jaren 
niet « enige winstgevende betrekking als 
bedoeld in artikel 25 van de samengescha
kelde wetten ll gehad heeft, en van wie 
de « daden welke de administratie haar 
aanwrijft ... blijkbaar slechts diensten wa
ren bij gelegenheid verstrekt, uit aanhan
kelijkheid als bijzit ll, geen onder de spe
ciale belasting vallende inkomsten konden 
uitmaken, vermits zij dit enkel konden 
wezen indien zij - door de rechter over 
de grond uitdrukkelijk uitgesloten omstan
digheid - verkregen waren « door een ac
tiviteit, aangeduid in paragraaf 1 van ar
tikel 25 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ll, en 
vermits, anderzijds, de rechter over de 
grond, door te beslissen « dat het van nut 
ontbloot is op te werpen dat een of ander 
bedrag in werkelijkheid nooit het patri
monium van Seiler verlaten heeft ll door 
de overweging dat « het verkregen heb
ben van baten niet onverenigbaar is met 
het veinzen (tegen vergelding of nit goed
willigheid) de bezitter en de eigenaar te 
zijn van baten welke nog steeds aan een 
ander toebehoren ll, noodzakelijkerwijze 
- aldus gevaar lopend in volstrekte zin
ledigheid te vervallen - de onderstelling 
heeft moeten uitsluiten volgens welke de 
door aanlegster « verkregen baten ll hun 
oorsprong zouden gehad hebben in een 
schenking die haar zou gedaan zijn; derde 
onderdeel, dan wanneer << het verkregen 
hebben van baten (alleen dan) niet onver
enigbaar is met het veinzen (tegen vergel
ding of uit goedwilligheid) de bezitter en 
de eigenaar te zijn van baten welke nog 
steeds aan een ander toebehoren ll, indien 
die veinzing vergolden geworden is, de 
enig mogelijk bron van werkelijke win-
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sten, welke omstandigheid de rechter over 
de grond in het onzekere gelaten heeft 
door tegelijkertijd aan te nemen dat die 
veinzing hetzij uit goedwilligheid, hetzij 
tegen vergelding heeft kunnen plaats heb
benll: 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben <lat niet bewezen 
is dat aanlegster aan de vijand leverin
gen of prestaties verstrekt heeft onder de 
voorwaarden, bepaald bij artikel 1 van 
de wet van 15 october 1945, beslist dat ten 
deze aanlegster onde;r de speciale belasting 
viel wijl zij baten verkregen heeft die 
krachtens voormelde wet aan de belasting 
onderhevig zijn; 

Dat in dit opzicht het arrest wijst op 
een reeks indicHln en omstandigheden 
waaruit het afieidt dat aanlegster baten 
verkregen heeft welke zijn voortgevloeid 
uit de door een genaamde Seiler in dienst 
van de vijand gepresteerde activiteit, en 
beslist dat zij op het totaal van die baten 
wettelijk in de speciale belasting is aan
geslagen; 

Overwegende dat aanlegster bij conclu
sies betoogd had dat de litigieuze aanslag 
gevestigd was geworden met inaanmer
kingneming van sommen welke los ston
den van haar patrimonium en integendeel 
deel uitmaakten van het gesequestreerd 
patrimonium van de Duitse officier Seiler, 
te weten de sommen van 350.000 frank 
(intekening op de S.E.P.I.), van130.000fr. 
( overneming van de S.A.R.), en van 
38.200 frank (aangegeven biljetten); 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder de materii:He echtheid van deze 
stellingen te betwisten, ze beantwoordt als 
volgt « dat het van nut ontbloot is op te 
werpen dat een of ander bedrag nooit het 
patrimonium van Seiler verlaten heeft : 
dat het verkregen hebben van baten niet 
onverenigbaar is met het veinzen (tegen 
vergelding of uit goedwilligheid) de bezit
ter en de eigenaar te zijn van baten welke 
nog steeds aan een ander toebehoren ll; 
dat deze laatste reden zonder dubbelzin
nigheid betekent dat, naar het hof van 
beroep acht, het ter zake weinig afdoet 
dat aanlegster tegen vergelding of uit 
goedwilligheid geveinsd heeft dat de van 
leveringen of prestaties aan de vijand 
voortkomende haten haar toebehoorden, 
dan wanneer zij bleven toebehoren aan 
Seiler; 

Overwegende dat, in de zin van de wet 
van 15 october 1945, inzonderheid van arti
kel 1, de uitdrukking « verkregen baten ll 
noodzakelijkerwijze impliceert dat de ver
kregen sommen voor degene die ze ver
krijgt een baat of een winst uitmaken, dit 
wil zeggen een vermeerdering van zijn pa
trimonium, wat niet kan gelden voor som
men welke een persoon voor een ander 
ter bede houdt of waarvan de houder 

slechts in schijn het juridisch bezit of de 
eigendom heeft; 

Dat hieruit volgt dat, door aan te ne
men dat in principe sommen in hoofde 
van aanlegster mochten aangeslagen wor
den waarvan niet bewezen is dat zij voor 
haar een in haar patrimonium gevallen 
winst opgeleverd hebben, het bestreden 
arrest het in het middel aangeduid arti
kel 1 van de wet van 15 october 1945 ge
schonden heeft; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, machtigt van ambts

wege aanlegster om zich in verbreking te 
voorzien tegen het arrest, door het Hof 
van beroep te Brussel op 11 mei 1956 ge
wezen; verbreekt dit arrest in zover daar
bij uitspraak is gedaan over de ten laste 
van aanlegster gevestigde aanslag in de 
speciale belasting; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerder 
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

1 october 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VersZaggever, H. Moriame. 
- GeUjlcZuidende oonolusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - PZeiters, HH. Van 
Ryn, van Beirs en Van Leynseele. 

2e KAMER. - I october 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN. BE-
DRIJFSBELASTING. - VRIJSTELLING, TEN BE
LOPE VAN DE HELFT, VAN DE WINSTEN AANGE
WEND TO'l' DE AANBOUW VAN ARBEIDERSWONIN
GEN. ~ VERBOUWING VAN EEN BESTAAND GE
BOUW GELIJKSTAANDE MET HET OPBOUWEN 
VAN EEN NIEUWE ARBEIDERSWONING. - VRI.J
S'l'ELLING TOEPASSELIJK. 

De v1·ijstelling van belastin.q, ten belope 
van de helft, van de winsten aangewenrl 
binnenslands binnen sleohts twaalf 
maanden van cle afsl~titing van het 
boekiaar tot het bmtwen van arbeiclers
woningen, is toepasselijk in geval van 
verbonwing van een bestaancl gebmtw, 
wanneer clie veTbO~twing, gelet op haar 
aard en omvang, gelijlcstaat met een 
nienw gebonw en het tot stancl brengen 
van een nie~twe arbeiderswoning impU
oeert (1). (Samengeschakelde wetten be-

(1) N opens de afwezigheid van vrijstelling in 
geval van aankoop van reeds bestaande ar
beiderswoningen, raadpl. verbr., 22 april 1952 
(A'"'· Ve,·br., 1952, blz. 460; Bull. en PASIC., 

1952, I, 530). 
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treffende de inkomstenbelastingen, arti
kel 27, par. 2, 5o.) 

(N. V. CHARBONNAGES DE TAMINES, 
T. BELGISCHE S'l'AA'£, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 december 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 27, paragraaf 2, 5°, 
van d<> samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen en 97 van 
de Grondwet, doordat bet bestreden ar
rest geweigerd heeft de door deze bepa
ling voorziene vrijstelling toe te passen op 
sommen welke besteed zijn aan het ver
bouwen van een pakhuis voor veevoeder 
tot arbeiderswoningen, dan wanneer het 
verbouwen van een pakhuis tot arbeiders
woning met het bouwen van een arbei
derswoning gelijkstaat; en doordat het 
bestreden arrest op onvoldoende en tegen
strijdige redenen gesteund is : 

'' Overwegende dat het bestreden arrest 
de niet-toepasselijkheid, ter zake, van ar
tikel 27, paragraaf 2, 5°, van de samen
geschakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen afgeleid heeft uit het be
ginsel dat de door deze bepaling voorziene 
vrijstelling van belasting ten aanzien van 
het bouwen van arbeiderswoningen naar 
recht dient uitgesloten te worden ingeval 
« tot arbeiderswoningen verbouwd worden 
gebouwen welke die bestemming niet bad
den ll, om- de redenen dat de wetgever en
kel het bouwen van nieuwe en moderne 
gebouwen op het oog heeft gehad en dat 
dit doel niet zou bereikt wezen indien de 
vrijstelling mocht toegepast worden op de 
verbouwingen toegebracht aan gelijk welk 
bestaand gebouw, ongeacht de aard en de 
ouderdom van dat gebouw; 

Overwegende ongetwijfeld dat, ener
zijds, de vrijstelling niet van toepassing 
is op het kopen van reeds opgerichte ge
bouwen vermits de wet het bouwen vergt, 
en dat, anderzijds, gelijk welke verbou
wing van een gebouw in het algemeerr niet 
als een bouwen vult aan te zien; 

Overwegende echter dat de aan bestaan
de gebouwen toegebrachte verbouwingen 
naar gelang van de omstandigheden en 
onder meer naar gelang van hun aard en 
hun belangrljkheid, eventueel << een bon
wen van arbeiderswoningen ll in de zin 
van de wet kunnen uitmaken, ingeval de 
verbouwingen zodanig zijn dat zij met 
een nieuwbouw gelijkstaan en dat zij de 
totstandbrenging van een nieuwe arbei
derswoning impliceren;-

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door na te laten te onderzoeken of ter 

zake de aangevoerde verbouwingen die 
kenmerken niet hadden en door de vrij
stelling te weigeren krachtens een rechts
beginsel dat artikel 27, paragraaf 2, 5o, 
niet behelst, deze laatste bepaling geschon
den heeft; 

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

beslissing, doch enkel in zover zij weigert 
de vrijstelling, voorzien door artikel 27, 
paragraaf 2, 5°, toe te passen op sommen 
welke besteed zijn aan het verbouwen 
van een pakhuis voor veevoeder tot ar
beiderswoning; beveelt dat melding van 
onderhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder tot de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar bet Hof van beroep te Brussel. 

1 october 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijklttidende conclusie, H. R. De
lange, advocaat-generaal. Ple-iter, 
H. Van Leynseele. 

1" KAMER. - 3 october 1957 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUROVEREENKOMS'l'EN. COMMERCIELE 
AARD VAN DE HUUR. - VASTSTELLING DOOR 
DE RECHTER. 

2o MIDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLIJI{E ZAKEN. J\lliDDEL DAT 
SLECHTS ZEKERE REDENEN VAN DE BESLISSING 
CRITISEERT. - DISPOSITIEF WETTELIJK GE
RECH'l'VAARDIGD 'DOOR ANDERE REDENEN. ~ 
MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK. 

3° HANDEL-HANDELAAR. - DAAD VAN 
KOOPHANDEL. - VERBIN'l'ENISSEN VAN COM
MERCTELE AARD. - VAS'l'STELLING DOOR DE 
RECH'l'ER. 

1° De rechter die vaststelt dat het huis, 
in hmtr ne.qeven, in .Qemeen overle,q, be
stemd werd tot het ~titoetenen van 
kleinhandel, namelijlc, een benz-inesta
tion, e1·kent aldus de commerciele aard 
van de h1tttr (1). (Afdeling van het Bur
gerlijk Wetboek inhoudende bijzondere 
regelen eigen aan de handelshuurover
eenkomsten, art. 1.) 

2° Zijn niet ontvankelijlc, bij gemis aa-n 
belang, de middelen die slechts zelce1·e 
redenen van de besl:issing critiseren, 

(1) Raadpl. verbr., 30 april 1953 (An·. T'e1·br., 
1953, biz. 594); 16 januari en 20 mei 1954 (ibid., 
1954, I, 333 et 815). 
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~vanneer het diS1JOsitief gerechtvaCtrdigd 
is door ande1·e redenen (1). 

3° Door vast te stellen dCtt contractanten 
handelaars zijn, zonder aan te stippen 
dat verbinten·issen spntitende uit een 
litigie1t8 beding van de overeenlcomst 
een oorzaa7c hebben m·eemd aan h1tn 
handel, m·kent ald11.s de rechter de com
merciiile Ctard van die verbintenissen. 
(Wetboek van koophandel, wet van 
15 december 1872, art. 2, laatste lid.) 

(DE SMET, T. LICOP.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 december 1955 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Nijvel; 

Gelet op de midclelen, het eerste, afge
leicl uit de schending van de artikelen 1, 
2, 3, 1°, 8, 9, 12, 1°, 21 van de wet op 
de bevoegclheid van 25 maart 1876, cle 
voorafgaande titel inhoudencle van het 
vVetboek van rechtspleging in burgerlijke 
zaken (gewijzigd bij de koninklijke be
sluiten van 13 januari 1935 en 30 maart 
1936 en bij de wetten van 15 maart 191'!2, 
20 maart en 28 juni 1948), 1 (gewijzigd 
bij de wet van 29 juni 1955) , 29 en 31 van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten . met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, welke 
afdeling IIbis van hoofdstuk II van 
boek III, titel VIII, van het Burgerlijk 
Wetboek vervangt, 524, 544, 577bis, 1101 
tot 1103, 1108, 1126 tot 1131, 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1650, 1875, 1876, 
1880 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 

_ vonnis bevestigd heeft de beslissing van 
onbevoegdverklaring ratione materiae en 
ratione, S1tmmae van de vrederechter bij 
wie de dagvaarding van aanlegger. een tot 
de handelshuurovereenkomst tnssen par
tijen betrekkelijke eis aanhangig had ge
maakt welke, naar luid van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen (wet 
op de bevoegdheid en de artikelen 29 en 
31 van de wet van 30 april1951), nochtans 
zowel door zijn aard als door zijn bedrag 
in de bevoegdheid van die rechter viel, 
om de redenen dat : << de litigieuze over
eenkomst bestaat uit een geheel van drie 
overeenkomsten : 1° een hoofdovereen
komst van verhuring van een onroerend 
goed tegen een huurprijs van 3.000 frank 
per maand; 2° een overeenkomst van uit
sluitende levering van de producten Su-

(1) Verbr., 12 juli 1957 (A1·r. Ye1·br., 1957, 
blz. 974; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1365). Vergel. 
verbr., 20 mei 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 
1032). 

per-Penn door (verweerders) aan (aanleg
ger); 3° een overeenkomst van overdracht 
van de helft van het handelsfonds door 
(aanlegger) aan (verweerders), tegen 
bruiklening van een compressor en een 
« neon-lichtreclame >>, het betalen van een 
lichte en tijdelijke reclame in een plaat
selijk dagblad en het aanbrengen van be
paalde reclameplaten op de muren en ge
vels ... ; ... dat de lasten (van verweerders) 
in voormelde overeenkomst complex zijn 
en niet met een eenvoudige lmur van on
roerend goed kunnen gelijkgesteld worden 
zonder de betekenis van de tekst te ver
draaien; ... dat, aangezien partijen han
delaars zijn ... , de uit het lftigieuze beding 
van het contract voortspruitende verbin
tenissen koophandelsverbintenissen zijn ... 
en dat (aanlegger) ze ... op meer dan 
10.000 frank geraamd heeft ... >>; eerste 
onderdeel, dan wanneer aanlegger, verre 
van de overeenkomst tussen partijen van 
8 november 1953 te willen gelijkstellen 
« met een eenvoudige huur van onroerend 
goed )), in de regelmatig aan de rechter 
over de grand voorgelegde stukken der 
rechtspleging erop wees dat het voorwerp 
van die overeenkomst bestond in de huur 
van een onroerend goed << hetwelk ... vanaf 
de ingebruikneming ... uitdrukkelijk dien
de tot het drijven van kleinhanclel in 
hoofclzaak )), clat zij clerhalve de rechts
kundige aarcl had van een handelshuur
overeenkorq.st, onclerworpen aan cle gebie
dende bepalingen van de wet van 30 april 
1951, en clat zowel de weclerzijclse rechten 
en verbintenissen cler partijen als cle be
voegclheicl van de eerste rechter om kennis 
ervan te nemen dienden te worden beoor
cleeld ten aanzien van die wet; dat de 
rechter over de grand, door de hem voor, 
gelegde overeenkomst te onderzoeken zon
der acht te slaan op haar eigen aard van 
<< handelshuurovereenkomst )), haar ware 
draagwijdte miskend heeft en de bewijs
kracht geschonden heeft van het contract 
tussen partijen gesloten en van de stuk
ken der rechtspleging (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1319, :1,320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 en 29 van de 
wet van 30 april 1951) ; tweede onderdeel, 
clan wanneer de litigieuze overeenkomst 
noch het contract van levering, noch de 
overeenkomst van bruiklening, noch de 
overeenkomst van overdracht van de helft 
van het handelsfonds, welke de rechter 
over de grand verklaart aanwezig te zijn, 
inhoudt, daar hun wezenlijke elementen 
ontbreken (schending van de artike
len 1101 tot 1103, 1108, 1126 tot 1131, 1582, 
1583, 1650, 1875, 1876, 1880 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 
dat, waar het het bestaan van die over
eenkomsten afleidt uit de bedingen van de 
handelshuurovereenkomst tussen partijen 
gesloten, welke betrekkelijk zijn : 1 o tot 
de verbintenis van de huurder in het ge-
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huurde slechts de producten van een be
paald merk te verkopen, 2° tot het afie
veren door de verhuurders en het gebrui
ken door de huurder van zekere roerende 
voorwerpen welke de wet aanziet als on
roerende zaken door bestemming, en 3° tot 
de gemene eigendom van het handels
fonds, het bestreden vonnis, benevens de 
bovenaangeduide wetsbepalingen, de arti
kelen 524, 544, 577bis, 1134, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek en de bewijskracht 
der overeenkomst geschonden heeft (arti
kelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); het tweede, afgeleid uit de 
schending van de in het eerste middel 
aangeduide artikelen van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en van de wet van 30 april 
1951 betreffende de bevoegdheid, van de 
artikelen 1103, 1131, 1134, 1582, 1583, 1650, 
1832, 1833, 1875, 1876, 1880 van het Bur
gerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis beslist : 
1° dat aanlegger « (zou) aanvaard hebben 
de helft van het op te richten handels
fonds over te dragen tot vergelding van 
de inbrengen van geintimeerden >> (ver
weerders) ; 2° dat buiten de huur van een 
onroerend goed en een overeenkomst van 
uitsluitende levering, er zou bestaan « een 
overeenkomst van overdracht van de helft 
van het handelsfonds door appellant (aan
legger) aan geintimeerden (verweerders), 
tegen bruiklening van een compressor en 
een << neon-lichtreclame », het betalen van 
een lichte en tijdelijke reclame .. 0 en het 
aanbrengen van bepaalde reclamepla
tenooo »; 3° « dat de lasten van (verweer
ders) in voormelde overeenkomst complex 
zijn » en « dato 00 de verbintenissen welke 
uit het litigieuze beding van het contract 
voortvloeieno 0 0 koophandelsverbintenissen 
zijn », om aldus te besluiten tot de onbe
voegdheid ratione materiae en ratione 
s11mmae van de eerste rechter, en het be
roepen vonnis te bevestigen, eerste onder
dee!, dan wanneer het bestreden vonnis, 
na uitdrukkelijk elke vereniging tussen 
partijen ter zijde geschoven te hebben, 
zonder deze vereniging weder in het leven 
te roepen of zich tegen te spreken niet 
kon verklaren dat verweerders cc inbren
gen » gedaan hadden (schending van de 
artikelen 1832 en 1833 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), en 
daarbij trouwens het aantal en de samen
stelling van die inbrengen in het onzekere 
laat (artikel 97 van de Grondwet), tweede 
onderdeel, dan wanneer, aangezien bruik
lening een eenzijdig en uiteraard koste
loos contract is, het bestreden vonnis niet 
vermocht, zonder ze tot een wederkerig 
en ondoer bezwarende titel gesloten con
tract te maken en bijgevolg de artike
len 1103, 1875, 1876 en 1880 van het Bur
gerlijk Wetboek te schenden, die bruikle
ning te doen « vergelden » door de be-

weerde overdracht, door aanlegger aan 
verweerders, van een deel van zijn han
delsfonds; derde onderdeel, dan wanneer, 
aangezien de overdracht een verkoop is 
welke noodzakelijkerwijze het bedingen 
van een bepaalde prijs onderstelt, het be
streden vonnis niet geldig kon beslissen 
dat aanlegger aanvaard had een deel van 
zijn handelsfonds over te dragen ingeval 
het, daartegenover, het volkomen ontbre
ken van een prijs vaststelde (schending 
van de artikelen 1131, 1582 1583, 1650 van 
het Burgerlijk Wetboek) ;' vierde onder
dee!, dan wanneer het bestreden vonnis 
in het midden laat of de « koophandels
verbintenissen >> waarop het verklaart 
acht te slaan om de bevoegdheid van de 
eerste rechter te verantwoorden, al dan 
niet overeenstemmen met de « lasten van 
gei:ntimeerden » (verweerders) welke het 
te voren aanvoert, en het punt onbepaald 
laat op welke van de onderscheiden over
eenkomsten die het beschrijft bewuste 
« lasten » betrekking zouden hebben 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Over het eerste onderdeel van het eerste 
middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanneemt dat het contract dat partijen 
met elkaar bindt en als benaming heeft 
« huurovereenkomst » onder meer een han
delshuurovereenkomst uitmaakt; 

Dat het immers de bijzondere bestem
ming tot koophandel van het onroerend 
goed vaststelt, door erop te wijzen dat 
verweerders hun benzinestation in huur 
geven, waar geen andere koophandel zal 
mogen gedreven worden dan het verkopen 
van olie, benzine, gasoil en alle met het 
station verband houdende onderdelen voor 
automobielen en waar aileen de door ver
weerders verdeelde producten zullen mo
gen worden afgezet; 

Overwegende derhalve dat de aan het 
vonnis tegengeworpen grief de bijzondere 
aard van de handelshuurovereenkomst 
miskend te hebben welke aanlegger aan 
de litigieuze overeenkomst toeschreef, fei
telijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel van het eer-
0 ste middel en over het tweede en het 
derde onderdeel van het tweede middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat, volgens de tussen partijen 
gesloten overeenkomst, het handelsfonds 
dat aanlegger zou oprichten in het hem 
door verweerders in huur gegeven ben
zinestation vooraf en in gemeen overleg 
als gemeenschappelijk eigendom " be
schouwd wordt, op last, voor verweerders, 
het station te voorzien van een nieuwe 
compressor, van een fraaie neon-lichtre
clame, een lichte en tijdelijke reclame te 
betalen in een plaatselijk dagblad en be-
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paalde reclameplaten aan te brengen op 
de muren en gevels ; 

Overwegende dat het vonnis op grond 
van een met redenen omklede uitlegging 
van bovengemelde overeenkomst, welke 
met dezer termen verenigbaar is, laat gel
den dat de daaruit voor verweerders 
voortvloeiende lasten « complex zijn en, 
zonder de betekenis van de tekst te ver
draaien, niet met een eenvouclige lmur 
van een onroerend goed gelijk te stellen 
vallen >>; 

Overwegende dat deze soevereine nit
legging op zichzelf de beslissing recht
vaardigt waardoor de rechter over de 
grond, na vastgesteld te hebben dat par
tijen handelaars zijn, dat de verbintenis
sen die voortspruiten nit het beding met 
betrekking tot de eigi:mdom van het han
delsfonds koophandelsverbintenissen zijn 
en dat de vordering in elk van haar pun
ten op meer dan 10.000 frank is geraamd, 
beslist dat de vrederechter onbevoegd 
was; 

Dat hieruit volgt dat het tweede onder
dee! van het eerste middel en het tweede 
en het derde onderdeel van het tweede 
middel tegen overtollige redenen van het 
vonnis opkomen en, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk zijn; 

Over het eerste onderdeel van het twee
de middel : 

Overwegende dat, al wijst het vonnis in 
een van zijn redenen erop dat aanlegger 
aanvaardde de helft van het op te rich
ten handelsfonds over te dragen, tot ver
gelding van de << inbreugen >> van verweer
ders, er nit de beslissing in haar geheel 
blijkt dat de rechter over de grond niet 
bedoeld heeft aan die term de betekenis 
te geven van iets dat in gemeenschap ge
bracht wordt met het oogmerk om de 
winst te delen die daaruit kan ontstaan 
in de zin van artikel 1832 van het Burger
lijk W etboek; 

Dat het vonnis immers uitdrukkelijk 
vaststelt dat de bovenvermelde prestaties 
welke de overeenkomst aan verweerders 
oplegt, « lasten >> zijn die op hen rusten 
in ruil voor de overdracht, door aanleg
ger, van de helft van zijn handelsfonds; 

Waaruit volgt dat dit onderdeel van het 
middel, hetwelk op eeu onjuiste uitlegging 
van het bestreden vonnis rust, feitelijke 
grondslag mist; 

Over het vierde onderdeel van het twee
de middel : 

(1) en (2) Verbr., 9 juni 1955 (An·. Yerbr., 
1955, biz. 831; Bull. en PASIC., 1955, I, 1097). 

Over de natuur van de activiteit van de 
« onafhankeiijke vertegenwoordiger of agent>>, 
raadpl. verbr., 26 november 1934 (Bull. en 
PAsrc., 1935, I, 63); 7 maart 1950 (A1"1·. Ye1"b1·., 

Overwegende, enerzijds, dat het vonnis, 
door vast te stellen dat verweerders han
delaars zijn, zonder erop te wijzen dat de 
verbintenissen welke voor hen uit het liti
gieuze beding voortspruiten een aan hun 
koophandel vreemde oorzaak zouden heb
ben, bewuste verbintenissen erkend heeft 
als koophandelsverbintenissen; 

Overwegende, anclerzijds, dat uit de 
vermeldingen van het vonnis blijkt dat de 
« lasten van geintimeerden (bier verweer
ders) in voormelde overeenkomst ll, om 
reden van welke het vonnis aan de over
eenkomst het uitsluitend karakter van 
een eenvoudige huur van onroerend goecl 
ontzegt, de lasten zijn welke de tegen
prestatie uitmaken voor de toekenning, 
aan verweerders, van rechten op het han
delsfonds; 

Dat dit onderdeel van het midclel feite
lijke gronclslag mist; 

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

3 october 1957. - 1° kamer. - Voomit
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Bareel.- Gel'ij7cl1r·idenrle 
conclttsie, H. Mahaux, aclvocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn en Pirson. 

le KAMER. - 3 october 1957 

1° HUUR VAN WERK.- Huun YAN DIEN
STEN. - BEDIENDENCONTRACT. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN DIEN
S'l'EN. - BESTAAN VAN EEN BAND VAN ONDER· 
GESCHIICTHEID TUSSEN PARTIJEN. - JURI· 
DISCH EN NIET LOU'l'ER MATERlEEL FElT. 

3° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - BESTAAN VAN EEN 
BAND VAN ONDERGESCHIKTHEID, KENMERK VAN 
HE'l" BEDIENDENCONTRACT. - 00N'l'ROLE VAN 
HE'l' HOF. 

1° Het lcenmerlc van het contmct van hU111" 
van diensten en namez.ijlc van het be
diendencontTact is dat een persoon zijn 
activiteit ten dienste van een ande1·e 
persoon stelt ten opzichte van dewellce 
hij zich in een band van ondergeschilct
heid bevindt (1). (Impliciete oplossing.) 

2° Het bestaan van een band van onde1·
geschilctheid, lcemnerlv van het bedien
dencont1·act, is een jttrid·isch en niet 
een loute1· materieel teit (2). 

1950, biz. 454); 5 februari 1957 (A>·r. Verb1·., 
1957, biz. 436; Bull. en PAsrc., 1957, I, 667; DE 
PAGE, bd. IV, nrs 846 en 847; PLANIOL en 
RrPERT, bd. XI, nr 1432, 2o; FREnERrcQ, Tmite 
de d1"0it comme>·cial, bd. I, nr 212). 
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.3° Het Hot van verbreking is bevoegd om 
na te ,qaan of de feitenrechter wettelijk 
uit de door hem soeverein vastgestelde 
feiten het bestaan van een band van on
dergesohiktheid, Jcenme1·k van het be
diendencontract, heeft lmnnen afle'i
den (1). 

(N. V. COLLEPAC, T. COLSON.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 23 juni 1955 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep te Brus
sel, kamer van bedienden; 

Overwegende dat de sententie enkel aan
:gevallen is wat betreft de beslissing, gewe
zen over de punten van de oorspronkelijke 
eis die betrekkelijk zijn tot de aan 1 ja
nuari 1952 voorafgegane periode; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1107, 1108, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1779, 1984, 
1989, 1991 en 1993 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 en 4 van de wet van 9 juli 1926 
op de werkrechtersraden, 8 en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden senten
tie, zonder acht te slaan op de uitdruk
kelijke termen van de op 14 februari 1947 
tussen partijen tot stand gekomen over
,eenkomst volgens welker termen aanleg
ster verweerder in dienst genomen heeft 
als « onafhankelijk agent >J, besloten heeft 
tot het bestaan van een bediendencontract 
en het bestaan van het verband van on
!lergeschiktheid, hetwelk voor dit con
tract kenmerkend is, afgeleid heeft uit 
de volgende feiten : 1° dat verweerder om
trent zijn activiteit uitvoerige verslagen 
diende in te vullen welke geen eenvoudige 
Yerkoopverslagen waren, doch wel versla
gen waarin het resultaat van zijn stappen 
uiteengezet was, zelfs ingeval deze nega
tief waren of ingeval zij enkel het sluiten 
van een zaak in de toekomst lieten verho
pen; 2° dat aanlegger het progl:amma der 
bezoeken regelde, hiertoe de te bezoeken 
klanten aanduidde, en dat die bezoeken 
al zijn tijd in beslag namen; 3° dat ver
weerder elke week 's zaterdags te halftien 
vergaderingen van agenten moest bijwo
nen en dat aanlegster hierop bevelen, on
derrichtingen, goed- en afkeuringen, en 
onder meer berispingen gaf wegens te 
laat ,komen of niet inachtneming van !le 
werkuren; 4° dat verweerder de door aan
legster aangeduide vacantieperiode diende 
in acht te nemen, dan wanneer geen enkel 
van de aldus gereleveerde feiten en gege
vens het contract van onafhankelijk 

(1) Verbr., 9 juni 1955, redenen, vermeld in 
voorgaande nota. 

VERBR., 1958. - 4 

agentschap dat partijen uitdrukkelijk be
dongen hadden uitsluit, en de bestreden , 
sententie aldus aan de overeenkomst tus
f?en partijen gesloten een betekenis en een 
draagwijdte toegekend heeft welke met de 
termen ervan niet te verenigen va:llen en 
niet wettelijk gemotiveerd zijn : 

Overwegende dat niet betwist is dat 
verweerder tot 1 januari 1952 jegens aan
legster verbonden was ingevolge een con
tract van 14 februari 1947; dat, hij bij dit 
contract aangesteld werd als << onafhanke
lijk agent ll voor de verkoop van bepaalde 
producten; 

Overwegende dat, volgens aanlegster, 
het een contract van « handelsvertegen
woordiging ll of van « lastgeving met 
loon ll gold; 

Overwegende dat de bestreden sententie 
erop wijst dat de rechter niet gebonden is 
door de benaming welke de partijen aan 
de overeenkomst gegeven hebben; dat zij 
de juiste aard dier overeenkomst zoekt in 
de uitvoering welke partijen haar gegeven 
hebben; dat zij uit vier, in het middel 
aangehaalde feiten, besluit dat verweerder 
ten opzichte van aanlegster in een ver
band van ondergeschiktheid stond dat 
kemnerkend is voor het bediendencon
tract; 

Overwegende dat het bestaan van dit 
verband een rechtsfeit is; dat het hof 
bevoegd is om te onderzoeken of de rech
ter over de grond het wettelijk afgeleid 
heeft uit de feiten die hij vaststelt; 

Overwegende dat de eerste drie feiten 
niet onverenigbaar zijn met de benaming 
« onafhankelijk agent ll; dat noch de huur 
van werk, noch de lastgeving de mogelijk
heid uitsluiten van een samenwerking tus
sen partijen, van een toezicht, van alge
mene onderrichtingen of van periodieke 
samenkomsten; dat het feit dat de huur
der van werk of de lasthebber, om zijn 
contractuele verbintenissen te vervullen 
daaraan al zijn tijd dient te besteden, 
geen ondergeschiktheid in het leven roept 
waardoor hij het karakter van bediende 
verkrijgt; 

Overwegende dat het vierde feit, te on
duidelijk gesteld is om het hof toe te la
ten zijn toezicht uit te oefenen; dat het 
bestaan van een verband van onderge
schiktheid niet is af te leiden uit de en
kele omstandigheid dat een handels- of 
nijverheidsonderneming aan haar verte
genwoordiger als instructie zou geven 
haar geen bestellingen over te maken voor 
de periode tijdens dewelke zij, ingevolge 
de jaarlijkse vacantie, niet in staat zou 
zijn eraan te voldoen; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen voortvloeit dat de feiten welke de be
streden beslissing releveert geen bestaan 
van een bediendencontract tussen partijen 
uitwijzen; dat de sententie, door over de 
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eis'uitspraak te doen, de artikelen 1 en 4 
van de wet van 9 juli 1926, welke in het 
middel aangeduid zijn, schendt; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
is om het eerste middel te onderzoeken, 
verbreekt de bestreden sententie, doch en
kel zover zij een uitspraak geeft over de 
onderdelen van de eis die betrekking heb
ben op de aan 1 januari 1952 voorafgaande 
periode; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
werkrechtersraad van beroep te Bergen, 
kamer voor bedienden. 

3 october 1957. - 1e kamer. Voo1·zU-
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Sohier.- Gel·ijlcl7tidende 
concl!tsie, H. 1\llahaux, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. De Bruyn en VanRyn. 

l e KAMER. - 3 october 1957 

1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUI
TEN OVEREENKOMST). - 0PENBAAR 
BESTUUR ZEKERE WERKEN VERRIEDENDE, ZON
DER RECHTVAARDIGING. - YERBOD DE VER
KEERDE MENING LATENDE ONTSTAAN DAT DIE 
WERKEN ONGEOORLOOFD ZIJN EN ALDUS HUN 
UI'l'I'OERING BELETTENDE. - FOUT. 

2° EIGENDOM. - ScHENDING VAN RET 
EIGENDOMSRECHT. - BEGRIP. 

3° LUCHTVAART. - 0VEREENKOMST VAN 
CHICAGO VAN 7 DECEMBER 19!4. -WET VAN 
30 APRIL 1947. - DRAAGWIJDTE VAN HUNNE 
BEPALINGEN. 

4° ERFDIENSTBAARHEDEN.- LucHT
VAARTDIENSTBAARHEDEN. - 0VEREENKOMST 
VAN CHICAGO VAN 7 DECEMBER 1944. - WET 
VAN 30 APRIL 1947. - GEVOLG. 

1° Begaat een fo!tt, die zijn ve1·antwoor
delijkheid rnedebrengt, het openbaar be
stmtr dat, zonder wettelijlce of regle
rnentaire rechtvaardiging, de werken die 
een eigenaar wil uitvoeren verbiedt, bij 
hem de verkeerde rnening latende ont
staan dat die we1·ken ongeoorloofd zijn 
en aldus h!tn uitvoering belettende (1). 
(Burg. Wetb., art. 544, 1382 en 1383.) 

2° De schending van een recht en in het 
bijzonder van het eigendomsrecht be
staat niet enkel hierin de !titoefening 
van dat recht j-u.ridisch onmogelijlc te 
maken doch ook het fe-itelijk onmogelijlc 
te rnalcen. (Impliciete beslissing.) 

(1) Raadpl. verbr., 16 november 1950 (Arr. 
Verbr., 1951, I, 128). 

3° Door de wet van 30 apr'il 1947 tot goed
keuring van de overeenlcomst van Chi
cago van 7 december 1944, betreffende 
de burgerl-ijlce luchtvaart, heeft BelgUJ 
zich e·r toe bepe1·kt de verbintenis aan 
te gaan in hare nationale wetgeving ze
lcere bepalingen van die ove1·eenlcomst 
en van hare bijlagen in te voe1·en,· die 
bepalinpen zijn niet van rechtswege in 
Belgie toepasselij lc gewo1·den (2). 

4° De luchtvaa1·terfdienstbaarheden ·inpe
steld of aanbevolen door de overeen
komst van Gh·icapo van 7. decembe1· 1944 
betreffende de b7wperlijlce luchtvaa1·t, 
poedpelceurd do01· de wet van 30 april 
1947 of do01· de bijlagen die deze ovm·
eenlcomst hebben aanpemtld, zijn niet 
van rechtswepe toepasselijk in BelgiC; 
ze binden de partimtlieren niet voo1·alee1· 
h!tn opne·min.q in de nationale wet (3). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN VEBKEERS
WEGEN EN REGIE DER LUCHTWEGEN, T. MAR
RIES DE CROIX DE MAILLIE DE LA TOUR LAN
DRY EN CONSORTEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1956 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Gelet op het eerste middel, afgel\')id uit 
de schending van de artikelen 544, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest, na beslist te hebben dat de hou
ding van aanleggers in verbreking een 
<< formeel ll, « waarachtig ll en « werkelijk 
verbod ll in zich sloot de torens van het 
kasteel van verweerders op te bouwen 
en dat, bij ontstentenis van in Belgie 
bindende k~·acht hebbende wettelijke of 
reglementaire be paling, aanleggers zonder 
rechtvaardiging « het genot van het eigen
domsrecht (van verweerders) beperkt had
den ll, eerstgenoemden veroordeeld heeft 
om aan laatstgenoemden schadevergoeding 
te betalen, OlJ grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, dan 
wanneer de rechters over de grond ten 
andere vastgesteld hebben dat de aanleg
gers aangewreven houding « in feite, zoal 
niet naar recht ll oorzaak was geweest 
dat verweerders niet gehandeld hebben en 
dat dezen, « op grond van hun eigendoms
recht en daar ter zake geen positieve wet
geving bestond ll, over dat verbod hadden 
kunnen heenstappen en de torentjes van 
hun kasteel weder hadden kunnen opbou
wen, doordat deze .laatste redenen, welke 

(2) en (3) Zie conclusie van het open baar 
ministerie (Bull. en PAsrc., 1957, I, 88). 
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niet vrij zijn van strijdigheid met de eer
ste (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), in elk geval geen rechtvaardi
ging van het dispositief van het arrest 
mogelijk maken, aangezien er geen werke
lijke krenking, door aanleggers, van het 
eigendomsrecht van verweerders begaan 
is (schending van de artikelen 544, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

erop wijst dat aanleggers verweerders 
herhaaldelijk verboden hebben de torens 
van hun kasteel te Steenokkerzeel weder 
op te bouwen, dan wanneer dergelijk ver
bod op geen enkele wettelijke of reglemen
taire be paling rustte; 

Dat het terecht het karakter van een 
font toeschrijft aan de daad van aanleg
gers zodoende bij verweerders de ver
keerde mening teweeggebracht te hebben 
dat het hun niet veroorloofd was de door 
hen overwogen werken uit te voeren, en 
aldus de totstandkoming van bedoelde 
werken belet te hebben; 

Overwegende dat, al erkent het hof van 
beroep anderzijds dat geen enkele wette
lijke of reglementaire bepaling verweer
ders · hun eigendomsrecht en de daaruit 
voortvloeiende rechten ontneemt, deze be
schouwing in genen dele de redenen tegen
spreekt waarop de rechter over de grond 
zijn beslissing steunt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Gelet op het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 544, 1134, 
1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1 en 2 van de wet van 
30 april 1947 tot goedkeuring van de over
eenkomst betreffencle de Internationale 
lmrgerlijke luchtvaart, ondertekencl op 
7 december 1944 te Chicago, 37, 54 en 90 
van evengemelde overeenkomst, in 's lands 
wetgeving ingevoerd bij voormelde wet, 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest aanleggers in verbreking 
tot schadevergoecling jegens verweerders 
veroordeeld heeft ter zake van het kren
ken van hun eigendomsrecht en van het 
begaan van een geclragsfout door hun een 
bevel te betekenen de torentjes van hun 
kasteel niet weder op te bouwen, hetwelk 
cc op een rechtstoestancl vooruitliep ll, cc en
kel op een wetsontwerp steunde ll (op cle 
luchtvaartdienstbaarheden) en c< dus door 
geen enkele, in Belgie bindende kracht 
hebbende wett~lijke of reglementaire be
paling gerechtvaardigcl was ll, hoewel 
nochtans vaststellend dat de bepalingen 
van dat ontwerp overeenstemden met de 
internationale overeenkomst betreffende 
cle burgerluchtvaart, overeenkomst van 
Chicago geheten, welke door een Belgische 
wet goedgekeurd is en derhalve in Belgie 

van kracht is ll, eerste onderdeel, dan 
wanneer het eigendomsrecht van verweer
clers niet is kunnen gekrenkt worden door 
het verbieclen van een gebruik dat 
verboden is door een internationale 
overeenkomst welke in 's lands ' wet
geving is ingevoerd door een )3el
gische wet die van kracht was toen 
van bewust verbod kennis gegeven werd 
(schending van de artikelen 544, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bovenaangeduide bepaling·en van de 
wet van 30 april 1947), of clan wanneer 
althans de bovenstaande redenen het be
staan van deze krenking niet ten genoege 
van recht rechtvaardigen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); tweecle on
clercleel, clan wanneer de font waarop, 
naar het arrest vaststelt, verweerclers hun 
vorclering gesteund haclclen, er in bestond 
hun het verbod betekend te hebben de to
reus van hun kasteeel wecler op te bon
wen cc ter wille van de noodzakelijkheid 
cler veiligheid van het luchtverkeer rond 
de nationale luchthaven ll, en .clat de rech
ters over de grond clerhalve, zonder schen
ding van het gerechtelijk contract (schen
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek) en van de bewijskracht van de 
rechtsplegingsstukken (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek) of althans zonder naar 
recht genoegzaam het dispositief van het 
arrest te rechtvaardigen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), niet konden 
ervan afzien te onclerzoeken of de vige
rende internationale reglementering aan
leggers, bij ontstentenis van een passende 
inlandse wetgeving betreffende de lucht
vaartclienstbaarheden en zelfs buiten elke 
gedachte van een luchtvaartdienstbaar
heid, ertoe rechtigcle cc de noodzakelijk
heicl der veiligheicl van het luchtverkeer ll 
in te roepen om op verweerders vraag te 
antwoorden in de gecritiseerde zin : 

Over het eerste onclerdeel : 

I. In zover het middel op de schending 
van artikel 97 van de Gronclwet gesteuncl 
is : 

Overwegende dat, waar aanleggers v66r 
de rechter over cle grond hadden cloen gel
den clat hun houding gerechtvaardigd was 
door cle goedkeuring, door Belgie, van een 
internationale overeenkomst over de 
luchtvaardienstbaarheden, het bestreden 
arrest erop wijst dat, volgens een brief 
van het orgaan van aanleggers, de natio
nale wet welke Belgie zich verbonden 
had te doen aannemen op het tijdstip toen 
het verbod medegedeeld werd nog een 
ontwerp was; 

Dat het trouwens eraan toevoegt dat de 
toestancl zich niet gewijzigd heeft en dat 
cc cle in het vooruitzicht gestelde bepalin
gen, welke met de vorenaangehaalde in-
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ternationale overeenkomsten overeenstem
men tot op heden geen bindende kracht 
hebben en er dus geen haclden toen het 
verbod aan geintimeerden medegedeeld 
werd>>; 

Overwegende dat deze redenen een pas
send antwoord op het middel uitmaken; 

II. In zover het miclclel op de schending 
van de artikelen 544, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de bepalingen 
van de wet van 30 april 1947 gesteuncl is : 

Overwegencle clat krachtens de wet van 
30 april 1947, Belgiil de verbintenis op 
zich nam in zijn nationale wetgeving ze~ 
kere bepalingen van de overeenkomst van 
Chicago van 7 <lecember 1944 en van· de 
bijlagen welke deze overeenkomst aange
vulcl hebben, op te nemen; 

Dat uit cleze wet niet bleek clat de 
krachtens voormelde overeenkomst of 
de bijlagen te vestigen luchtvaartdienst
baarheclen van rechtswege in Belgiil toe
passelijk werclen, noch dat aanleggers 
reeds v66r de aanneming van de in het 
vooruitzicht gestelde nationale wet de in
achtneming ervan aan de particulieren 
konden opleggen; 

Dat de rechter over de grond hieruit 
geldig afgeleicl heeft dat aanleggers een 
fout begaan haclden door het hun aange
wreven verbocl van wecleropbouw mecle te 
clelen, clan wanneer de nationale wet hun 
dit niet toestond; 

Over het tweede ondercleel : 

Overwegende dat verweerders zowel in 
de conclusies als in het exploot van rechts
ingang ter rechtvaardiging van hun vor
dering het feit inriepen clat aanleggers, 
zonder dit krachtens wettelijke of regle
mentaire bepalingen te kunnen cloen, hun 
verboclen haclclen de torens van hun kas
teel wecler op te bouwen; 

Dat het hof van beroep zijn beslissing 
juist op clit feit steunt en clus de bewijs
kracht van het exploot van rechtsingang 
en de conclusies niet schenclt; 

Overwegende clat het arrest, antwoor
dend op de verweren welke aanleggers 
afgeleid hadden uit de aanneming, door 
Belgie, van de overeenkomst van Chicago 
en uit de nooclzakelijkheid de veiligheid 
van het luchtverkeer te verzekeren, be
slist dat aanleggers hun houcling enkel 
haclden kunnen verantwoorclen aan de 
hand van een nationale wetgeving en clat 
dergelijke wetgeving noch op het tijdstip 
van het verbod, noch zelfs op het tijclstip 
dat het hof van beroep uitspraak client te 
do en, bestoncl; 

Dat geen van de onclerclelen van het 
miclclel kan aangenomen worden; 

Over het clercle miclclel, afgeleid nit de 
schencling van de artikelen 1382 en 1883 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 

de Grondwet, doorclat het bestreden ar
rest, zonder te antwoorden op het middel, 
door aanleggers regelmatig bij conclusies 
voorgestelcl, « clat, zo de wederopbouw, 
thans, van de torentjes, een nutteloos: 
werk (was) (verweerders) over generlei 
schade te klagen hadden, wel integen
deel », de aquiliaanse verantwoordelijk
heid van aanleggers vastgesteld heeft door 
hen te veroordelen om verweerders, als. 
schaclevergoecling, een « jaarlijkse ver
goeding van 30.000 frank», te betalen, 
zonder enige beperking van som of duur te 
stellen, alclus het punt in het onzekere la
tencl of deze vergoecling, beweerdelijk ver
bonclen met de krenking van het eigen
clomsrecht van verweerders door de schuld 
van aanlegg·ers, al clan niet zou ophouclen 
met het bestaan van clat recht in hunnen 
hoofcle ofwel te hunnen voordele of ten 
voorclele van hun rechtverkrijgenclen zon
der beperking van duur zou blijven be
staan, doordat een onzeker of louter even
tueel nadeel niet ten grondslag kan liggen 
aan de door het arrest gewezen veroorde
ling (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) en 
doordat cleze veroordeling bovendien niet 
ten genoege van recht gerechtvaarcligd is 
(schencling van artikel 97 van de Groncl
wet) : 

Overwegencle clat aanleggers in hun con
clusies inriepen clat het werk van wecler
opbouw van de torens van het kasteel van 
verweerders een nutteloos werk zou we
zen, gezien het nakencl invoegen, in de na
tionale wetgeving, van de luchtvaart
dienstbaarheden, gevestigd of aanbevolen 
door de overeenkomst van Chicago van 
7 december 1944 en haar bijlagen; 

Overwegende clat dit middel door de· 
rechter over de grond diende te worden 
behandelcl in zover het op het bestaan en 
het bedrag van het nadeel een invloecl kon 
uitoefenen; 

Overwegende dat het hof van beroep bij 
clit middel niet blijft stilstaan, doch zich 
ertoe bepaalt een veroordeling tot 30.000 fr. 
schadevergoeding per jaar uit te spreken 
zonder de draagwijdte in de tijd van cleze 
veroorcleling te beperken; 

Dat het alclus artikel 97 van de Groncl
wet schenclt; 

Om d~e redenen, verbreekt het bestre
den arrest, ,cloch enkel in zover het be
slist over het bestaan en het beclrag van 
het nadeel; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt aanleggers tot 
twee clerde en verweerclers tot een dercle 
der kosten; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik, 

3 october 1957. - 1° kamer. - Vom·zU
ter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaygeve·r, H. Piret. - Gelijlcl~~idende 
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conclusie, .H. Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn en Struye. 

le KAMER. - 4 october 1957 

1° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
WRAKING VAN EEN GE'l'UIGE. - ARREST DA'f 
ZE LAA'f'l'IJDIG VERKLAARl' OMDA'f ZE NA DE 
GE'l'UIGENIS WEHD VOORGES'l'ELD. - GEMIS 
AAN SCHRIF'l'ELIJKE RECH'l'VAAR.D!GING VAN DE 
WHAKING NIE'f ON'l'KEND. - GEMIS DA'f IN DE 
RESLISSING VAN DE RECH'l'ER NIEl' DIENT 'l'E 

·WORDEN VAS'l'GES'l'ELD. 

2° BEWIJS. - BURGERLI-JKE ZAKEN. 
WRAKING VAN EEN GE'l'UIGE. - 00RZAKEN 
IN AR'l'IKEL 283 VAN HET WETROEK VAN BUR
GERLI-TKE RECHTSVORDERING NIE'f LIMil'A'flEF 
VERMELD, - PERSOONLIJK BELANG VAN DE 
GEl'UIGE RIJ DE RESLISSING OVER HE'f GE
DING. - BELANG DA'f DE GETUIGENIS VER
DACH'f MAAKl'. - BEOORDELINGSMACHT VAN 
DE FEITENRECHTER. 

1° De reohter d·ie, in bu.rgerlijlce za7wn, 
de wra7cing van een get1tige na de ve,·-
7claring van deze laatste voorgesteld 
laattijdig verlclaart, is niet verplioht in 
zijn beslissin,q het gemis aan 1'eohtvaar
diging van die wralcing vast te stellen, 
wanneer clat .Qemis door de partij, die 
de wra7cing voorstelt, niet wordt ont-
7r,end (1). (Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, art. 282.) 

2o Indien, buiten de oorzalcen van W1'a-
7cin,q vermeld in a1·tilcel 283 van het Wet
boe7r, van b1truerlijke Teohtsvordering, 
een getuige mag gewTaa7ct worden wan
neer hij bij de beslissing oveT een rJe
ding een peTsoonlij7c belang heett, dat 
zijn getuigenis verdacht leon ma7cen, 
hangt de beoordeling van het bestaan 
at de atwezigheid van zullc belang at 
van de macht van de teitenreohteT (2) . 
(Impliciete beslissing.) 

(VAN PARIJS, T. MENU.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-

(1) Betreffende de verschillende 1'<\gelen toe
passelijk, op de motivering der vonnissen in 
burgerlijke en in strahechtelijke zaken, raadpl. 
verbr., 17 mei 1951 (An·. Ve,-b,·., 1951, blz. 533, 
en nota 2); 9 november 1951 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 116) . 

Over de aard van bet geschrift vereist bij 
artikel 282 van het Wetboek van burgerlijke 

ding van de artikelen 270, 282, 283, 290 en 
291 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 241 en 246 van het Bur
gerlijk Wetboek (gewijzigd door artikel 2 
van de wet van 14 december 1935) en 97 
van de Grondwet, doordat, bij bevestiging 
van het vonnis waartegen beroep, het be
streden arrest de echtscheiding tussen 
partijen ten voordele van verweerder toe
laat en bijgevolg aan deze de bewaking 
toevertrouwt van de uit dit huwelijk ge
sproten minderjarige kinderen, door te 
steunen op het geheel der getuigenissen 
ingewonnen in de loop van het door ver
weerder gevoerd onderzoek en door de 
wrakingen door aanlegster aangevoerd 
tegen de eerste, derde, zesde, achtste en 
negende getuigen van het rechtstreeks 
verhoor van verweerder niet gegrond te 
verklaren, enkel wegens de redenen van 
de eerste rechter, welke het desomtrent 
overneemt en zonder de verklaringen van 
gezegde getuigen uit de elementen van 
zijn overtuiging te weren, eerste onder
dee!, om reden dat de wraking van de 
zesde getuige Lai:rin niet voorgesteld 
werd, vooraleer de getuigenis afgelegd 
werd, zonder bovendien vast te stellen 
dat deze wraking niet schriftelijk ge
grond was, dan wanneer een wraking 
wettelijk na het getuigenis kan voorge
steld worden, zo deze schriftelijk gegrond 
is en bijgevolg van de hand niet kan ge
wezen worden, om de enkele reden dat ze 
na het getuigenis voorgesteld werd, en 
dan wanneer, bij gebreke aan vaststelling 
dat de wraking al dan niet schriftelijk 
gegrond was, het bestreden arrest althans 
het punt onzeker laat te weten of het de 
verwerping van de wraking op het weder
rechtelijk motief heeft gesteund dat naar 
recht geen enkel wraking na het getuige
nis zelf mag voorgesteld worden zelfs in
dien ze schriftelijk gegrond is, of op de 
feitelijke reden dat ze schriftelijk niet 
gegrond was, hetgeen .het toezicht onmo
gelijk maakt over de wettelijkheid van 
zijn beslissing en een gebrek aan redenen 
uitmaakt (schending van cle artikelen 270, 
282, 290 en 291 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, 241 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 
tweede onderdeel, om reden dat het feit, 
voor de eerste getuige, in de loop van een 
strafonderzoek gehoord te zijn geweest 
geen van de bij artikel 283 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering aan
geduide wrakingen uitmaakt, dat de ele-

rechtspleging, raadpl. DALLOz, Repe1·toire de 
p?YJcedu1·e civile et comme1'Ciale, 1956, v 0 Te
moins, nr 53; Fr. verhr., 28 maart 1957 (Dall., 
1957, blz. 467). 

(2) Verhr., 17 mei 1883, redenen (Bull. en 
PASIC., 1883, I, 240); Fr. verbr., 7 mei 1946 
(Dall., 1946, hlz. 345). 
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menten waarop het wijst ten aanzien van 
de achtste getuige niet binnen het kader 
vall en van de door· hetzelfde artikel aan
gehaalde wrakingen, dat dit ook geldt 
voor de negende getuige en dat, wat de 
derde getuige betreft, het niet bewezen is 
dat hij ten dienste van verweerder en van 
zijn vader zou zijn noch dat deze hem 
geldbeloften zou gedaan hebben, dan wan
neer de aanlegster voor de rechters in 
hoger beroep geconcludeerd had dat het 
vonnis waartegen beroep ten onrechte de 
wrakingen van de hand had gewezen om
dat het het belang, welk de gewraakte 
getuigen hadden, ten voordele van ver
weerder te getuigen, niet genoegzaam in 
beschouwing had genomen en dat het het 
hof van beroep behoorde te oordelen of 
een getuige wegens het belang welk hij 
in het geschil heeft kan gewraakt wor
den, en dat het bestreden arrest dit ver
weermiddel niet op gepaste wijze beant
woordt en de verwerping ervan niet moti
veert door er zich toe te beperken de hier
boven weergegeven beweegredenen over te 
nemen van het vonnis waartegen beroep 
welke in werkelijkheid vreemd zijn aan 
het door aanlegster bij haar conclusies in 
hoger beroep aangevoerd middel en in elk 
geval het punt onzeker laten te weten of 
het arrest dit middel van de hand heeft 
gewezen om de wederrechtelijke reden 
dat naar recht een getuige wegens het 
belang dat hij in het geschil heeft slechts 
zou kunnen gewraakt worden in de door 
artikel 283 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering aangeduide gevallen 
of om reden dat de gewraakte getuigen 
bij het beslechten van het geschil geen 
voldoend belang hadden om de wraking 
te verantwoorden, en doordat het arrest, 
bijgevolg niet met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet, en van de artikelen 283 en 291 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 241 en 246 van het Burgerlijk Wet
hoek), en dan wanneer artikel 283 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring niet op beperkende wijze de oorzaken 
van wraking aanduidt, dat iedere getuige 
kan gewraakt worden indien hij bij het 
beslechten van het geschil een voldoend 
belang heeft om zijn getuigenis verdacht 
te doen voorkomen en dat het bestreden 
arrest, dat over cUt belang geen uitspraak 
doet, wederrechtelijk de wrakingen heeft 
geweerd, uit een dergelijk belang afge
leid, welke aanlegster tegen de eerste, 
derde, achtste en negende getuigen op
perde, om de enkele reden dat de feiten, 
waarop het wijst ten opzichte van die 
getuigen, niet binnen het kader vallen 
van de door gezegd artikel opgesomde 
wrakingen (schending van de artike
len 283 en 291 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, 241 en 246 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat nit aanlegster's con
clusies blijkt dat deze geen enkele schrif
telijke rechtvaardiging inriep van de door 
haar tegen de zesde getuige gestelde wra
king; 

Dat het gebrek van dergelijke recht
vaardiging niet betwist zijnde, het hof 
van beroep niet gehouden was deze in 
haar beslissing vast te stellen; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende enerzijds dat aanlegster 
er zich toe beperkte bij haar conclusies 
staande te houden, zonder nadere bepa
ling, dat «de eerste rechter het belang 
niet genoeg in acht genomen had dat de 
getuigen hadden om ten voordele van ge
intimeerde (hier aanlegster) te getui
gen>>; 

Dat, door vast te stellen dat er geeri 
enkele reden bestaat om de rechtzinnig
heid van die getuigen te verdenken, het 
arrest de conclusies gepast beantwoordt; 

Overwegende, anderzijds, dat uit ge
zegde vaststelling blijkt dat het door aan
legster voorgehouden belang, volgens de 
beoordeling van de rechter, niet voldoend 
was om de getuigenissen te verdenken ; 

Dat de twee in het tweede onderdeel 
van het middel opgeworpen grieven, aldus 
feitelijke grondslag missen; 

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

4 october 1957. - 1° kamer. - Voorzit
ter, H. de Clippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·s!aggeve1·, 
H. Bayot. - Gelijlcluidende conolusie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. ~ Pleiters, HH. Pirson en 
VanRyn. 

1" KAMER. - 4 october 1957 

1° VERJARING. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
-WET VOOR DE VERJARING VAN EEN VORDE
JUNG EEN KORTERE TERMIJN DAN DE VORIGE 
WETGEVING VASTSTELLENDE. - RECHT ONT
STAAN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE 
NIEUWE WE1'. - TOEPASSING VAN DIE WET. 
- PERKEN. 

2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BIJDRAGEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZE
KERHEID. - 0NVERSCHULDIGDE BETALING. -
VORDERING TOT TERUGBE1'ALING. - WE'l' VAN 
14 JULI 1955. - TERMIJN VAN DE VERJA
RING TERUGGEBRACHT VAN DERTIG TOT DRIE 
JAAR. - GEVOLG VAN DIE VERMINDERING OP 
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DE BIJ DE INWERlUNGTREDING VAN DE WET LO
PENDE VERJARINGEN. 

3° KOSTEN. - VERBREKING. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - RIJKSDIENST VOOR MAAT· 
SCHAPPELIJKE ZEKERHEID AANLEGGER. 
Ul'rGIF'l'E VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING OF 
UITTREKSELS VAN STUKKEN VAN DE PROCE· 
DURE GEVOEGD BIJ DE VOORZIENING. - VRAAG 
TOT VEROORDELING VAN VERWEERDER TO'f DE 
KOSTEN BETREFFENDE DIE AKTEN. - VRAAG 
NIET GEGROND. 

1° Wanneer, in burge1·lijlce zalcen, een 
wet, zelfs van openbare onZe, voor de 
verjaring van een vordering een lcortere 
termijn bepaalt dan deze door de vorige 
wet,qeving voorzien, en het recht tot de 
vo1·derin_q v66r het inwerlcing treden 
van de nie~twe wet is ontstaan, begint 
die nieuwe termijn slechts te lo1Jen van. 
at die inwerlc·ingtreding, behalve stellige 
strijdige wU van de wetgeve1·.: niette
min lean de gehele d~tur van de ve1·ja.
ring de do01· de ourle wet voorziene ter
mijn niet overtreften (1). 

2° De vordering tot tentgbeta.ling van niet 
verschulrligde bijrlragen, tegen de Riflcs
dienst voor ma.atschappelijlw zekerheirl 
ingesteld, ve·rjaarrle na rlertig jaa.r v66r 
het inwerlcing t~·erlen van de wet van 
14 j~tli 1955; door die termijn , tot drie 
jaar te herieirlen heejt die wet niet ai
gewelcen van ae 1·egel dat de nie·nwe ter
mijn, wat rle lopende verjaringen be
treft, berekend wordt van at het inwm·
lcingtreden van de nieuwe wet, zonder 
nochtans dat de gehele dnur van de ver
jaring dertig jaar mag overtrefjen. (Wet 
van 14 juli 1955, art. 4.) 

3° De Rijksdienst voor maatschappelijlce 
zekerheid, zijnde vrijgesteld van regis
tratie-, zegel- en g1·ijJierechte11, is niet 
gerechtigd om de veroordeling van ver
weet·der te vorderen tot de kosten, be
trefjende de uitgifte van de bestreden 
beslissing of de uittrelcsels van de door 
die dienst tot staving van zijn voorzie
ning overgelegde procedure stulcken (2). 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. NOSEDA.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1956 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk; 

(1) RIPERT et BOULANGER, Traite de droit ci
vil, 1956, bd. I, biz. 132; Fr. verbr., 9 juli 1934 
(Dall. hebd., 1934, biz. 524) ; 2 mei 1939 (Sirey, 
1939, I, 226) ; 18 mei 1942 (ibid., 1942, I, 91) ; 
2 juli 1951 (Bull. des an·ets de la cou1' de cas-

__ I 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 en 7 van de 
wet van 14 juli 1955 tot wijziging van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 12, inzonderheid 12, para
graaf 1, alinea 3, van de gemelde besluit~ 
wet zoals het gewijzigd en aangevuld 
werd door de artikelen 2 van de besluit
wet van 6 september 1946, en 4 van de wet 
van 14 juli 1955, 2 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis niet verjaard verklaard 
heeft de vordering van verweerder tot te
rugbetaling van de bijdragen welke, naar 
beweerd, niet verschuldigd waren, be
taald meer dan drie jaar v66r de datum 
van de instelling der vordering, om reden 
dat artikel 4 van de wet van 14 juli 1955, 
welke de verjaringstermijn van de vorde
ringen tegen aanlegger ingesteld wegens 
onverschuldigde betaling van bijdragen op 
drie jaar bepaalt, geen terugwerkende 
kracht zou hebben en dat, daar in onder
havig geval de oude dertigjarige verja
ring nog liep op 1 juli 1955, datum waarop 
de wet van 14 juli 1955 in werking is ge
treden, het op die datum slechts is dat de 
verjaring zou verminderd geweest zijn 
tot drie jaar voor de toekomst en zou be
ginnen te lopen hebben, zodat ze pas op 
30 juni 1958 zou verkregen geweest zijn, 
dan wanneer het principe van de niet-te
rugwerkende kracht der wetten niet van 
toepassing is op de wet van 14 juli 1955 
die van openbare orde, is, dan wanneer 
haar bepalingen uitwerking hebben te re
kenen van 1 juli 1955 af, wat impliceert 
dat haar artikel 4 door de rechter moest 
toegepast worden op de vorderingen tot 
terugbetaling van niet-verschuldigde bij
dragen, vorderingen tegen aanlegger inge
steld na die datum, dan wanneer derge
lijke vordering verjaard erkennen omdat 
ze ingesteld is meer dan drie jaar na de 
betaling van de bijdragen, de nieuwe wet 
toepassen is en niet haar terugwerkende 
kracht verlenen, en dan wanneer dus de 
vordering van verweerder overeenkomstig 
artikel 4 van de wet van 14 juli 1955 
moest verjaard verklaard worden daar op 
de dag van de dagvaarding (28 november 
1955) meer dan drie jaar verlopen waren 
sedert de datum van de betaling der bij
dragen of, in alle geval, sedert deze waar
op, volgens het bestreden vonnis, de oude 
dertigjarige verjaring voor de laatste 
maal (18 april 1952) zou gestuit geweest 
zijn : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 

sation, 1951, ch. civ., section commerciale et 
financiere, nr 212) ; 17 maart 1952, vermeld in 
Si?·ey, 1952, Table, vo P1·esc1·iption, nrs 5 tot 8. 

(2) Verbr., 18 januari 1957 (Bull. en PASIC., 

1957, I, 575). 
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bijzondere bepaling in de besluitwet van 
28 december 1944, de verjaring van de vor
deringen, ingesteld tegen de Rijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid wegens 
onverschuldigde betaling van bijdragen, 
door het gemeen recht werd beheerd; dat 
dienvolgens de termijn van die verjaring 
dertig jaar bedroeg te rekenen vanaf de 
betaling; 

Overwegende dat, bij haar artikel 4, 
de wet van 14 juli 1955 heeft bepaald dat 
die vorderingen verjaren drie jaar na de 
datum der betaling; 

Overwegende dat, behoudens vastsstaan
de tegenovergestelde wil van de wetgever, 
wanneer in burgerlijke zaken voor de ver
jaring van een vordering de wet, al ware 
zij ook van openbare orde, een kortere 
termijn bepaalt dan deze door de voor
gaande wetgeving voorzien, die nieuwe 
termijn, bijaldien het recht op de vorde
ring v66r het inwerkingtreden van de wet 
is ontstaan, slechts een aanvang neemt te 
rekenen vanaf dit inwerkingtreden, zon
der dat de totale duur van de termijn 
evenwel deze door de voorgaande wetge
ving bepaald mag overschrijden; 

Overwegende dat uit de tekst van de 
wet van 14 juli 1955 noch uit de parlemen
taire voorbereiding ervan blijkt dat de 
wetgever de wil zou hebben gehad op die 
regel inbreuk te maken; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
artikel 7 bepaalt dat de wet, zonder uit
sluiting van haar artikel 4, in werking 
treedt op 1 juli 1955 en niet de tiende dag 
na haar bekendmaking, het karakter van 
de uitwerksels van clit inwerkingtreden 
niet wijzigt; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de vast
stellingen van de rechter blijkt dat de 
door verweerder gedane betaling v66r 
1 juli 1955 is geschied en clat min dan der
tig jaar tussen de datum van die betaling 
en 28 november 1955, datum van de dag
vaarcling, zijn verlopen; 

Overwegende, anderzijds, clat de vorde
ring min clan drie jaar na 1 juli 1955 wercl 
ingesteld; 

vVaaruit volgt dat het bestreden vonnis 
wettelijk heeft beslist dat de vordering 
niet verjaard was en dat het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 
1322 van h"et Burgerlijk Wetboek, van het 
gerechtelijk contract en van de bewijs
kracht van de akten welke het vaststel
len, doordat het bestreden vonnis beslist 
heeft dat verweerder in 1946 en 1947 deel 
uitmaakte van een familieonderneming, 
zonder de bewering te beantwoorden, wel
ke geschreven stond in de door aanlegger 
in hoger beroep regelmatig genomen con
clusies, dat in die onderneming op dat 

ogenblik een groot aantal vreemde arbei
clers te werk gesteld waren, aldus het 
punt onzeker latende of de rechtbank die 
bewering als onjuist heeft aangezien of 
als van gepastheid ontbloot, en doordat 
de beslissing, welke aanlegger veroordeelt 
de litigieuze bijdragen terug te geven, 
niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat zo aanlegger heeft na
gelaten de in het middel bedoelde conclu
sies bij zijn verzoekscllrift te voegen, het 
echter uit de vaststellingen van het be
streden vonnis blijkt dat aanlegger v66r 
de rechter heeft beweerd : « 3° dat de 
vordering ongegrond was, daar het niet 
ging over een familiale onderneming daar 
zij 13 tot 37 vreemde arbeiders in haar 
dienst l1ad >> ; 

Dat de rechter in gebreke is gebleven 
enig antwoord op het middel te verstrek
ken en hij alclus artikel 97 van de Grond
wet heeft geschonden; 

Wat betreft de kosten : 
Overwegende dat aanlegger vordert dat 

verweerder zou worden veroordeeld tot de 
kosten van de aanleg in verbreking en 
« van het vernietigd vonnis »; 

Dat die vraag in de hierna bepaalde 
mate moet worden verworpen om reden, 
enerzijds, dat de voorziening gedeeltelijk 
ongegrond is en, anderzijds, dat niet en
kel het de rechtbank, naar welke de zaak 
zal worden verwezen, aileen behoort uit
spraak te doen over de kosten van de aan
leg die de verbroken beslissing is vooraf
gegaan, maar bovendien dat, krachtens 
artikel 11 van de besluitwet van 28 de
cember 1944, aanlegger van registratie-, 
zegel- en griflierechten is vrijgesteld en, 
derhalve, de door hem overgelegde uit
gifte van de bestreden beslissing zonder 
kosten werd afgeleverd; 

Om ·die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis, behalve in zover het, na het 
hoger beroep ontvankelijk te hebben ver
klaard, voor recht zegt dat de vordering 
in terugbetaling van het onverschuldigde 
niet verjaard was; beveelt dat melding 
van onderhavig arrest zal wordengemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; · veroordeel t aanlegger tot de 
drie vierden en verweerder tot een vierde 
van de kosten van de aanleg in verbre
king; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar cle Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, zetelende in hoger beroep. 

4 october 1957. - 1" kamer. - Voorzit
ter, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Bel
paire. Gelijkluiaende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleiter, H. De Bruyn. 
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2e KAMER. - 7 october·l957 

1o VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLISSINGEN TEGEN DE WELKE MEN ZIOH 
MAG VOORZIEN. - STRAFZAKEN. - BESLIS
SING DIE DE VORDERING VERJAARD VER
KLAART. - VOORZIENING VAN DE VERDACHTE 
NIET ONTVAN:KELIJK. 

2o SCHIP-SCHEEPV AART. - BrNNEN
VAART. - KRUISING. - PRIORITEIT. - AF
STAND. - GEVOLG. 

1° Is niet ontvanlceUjk, bij gemis aan be
lang, de voorziening, door de verdachte 
ingesteld, tegen een beslissing die de p7t
btielce vordering ve·rjaard .verklaart (1). 

2o Wanneer een· sleep ten voordele van 
een ander sleep verzaalct heett aan de 
voorranu die artikel 17 in fine van het 
Tcmiinklijk besl7tit van 15 october. 1935 
van- het algemeen reglement der scheep
vaartwegen hem toelcende, is de verant
woordelijlcheid van de aanvaring onaf
hanlcelijk van het recht tot voorrang 
door die bepalingen vast,qesteld. 

(RANZENBERGER EN COMMUNAU~E DE NAVIGATION 
FRANCAISE RHf:NANE, T. VAN. DE WYGERD EN 
CONSORTEN.) 

ARRES'.r. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 november 1956 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Hasselt; 

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

Overwegende dat aanleggers zonder be
lang zijn om zich te voorzien tegen de be
slissing waarbij het bestreden vonnis de 
publieke vordering wegens verjaring ver
vallen heeft verklaard; 

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

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van het ko
ninklijk besluit van 7 september 1950, be
vattende de bijzondere reglementen van 
zekere scheepsvaartwegen, en artikel 97 
van de Grondwet, doordat om de gehele 
verantwoordelijkheid voor de aanvaring 

(1) Verbr., 28 januari 1957 (Arr. Ve1·b1·., 
1957, biz. 394; Bull. en PAsrc., 1957, I, 617). 

ten laste van eerste eiser te leggen, het 
bestreden vonnis geweigerd heeft de prio
riteit tussen de aanvarende slepen op 
grond van artikel 17, alinea 10, van het 
koninklijk besluit van 15 october 1935 te 
bepalen, om de reden « dat het Albert
kanaal. .. niet kon beschouwd worden als 
een vaarwater, waar stroom loopt )) en 
« dat" het uitbatend organisme nief de 
macht heeft een in een koninklijk besluit 
vastgelegd begrip door eenvoudige dienst
regeling te wijzigen, dan wanneer het ko
ninklijk besluit van 7 september 1950 uit
drukkelijk voorziet dat het algemeen re
glement der scheepvaartwegen (koninklijk 
besluit van 15 october 1935) slechts geldt 
voor de scheepvaartwegen waarop bijzon
dere reglementen van toepassing zijn, in 
zover er aan door deze laatste niet expli
ciet of impliciet afwijkingen worden aan
gebracht, en dan wanneer door een bericht 
uitgaande van de heer directeur-generaal 
van de Dienst der scheepvaart dd. 28 mei 
1955 wordt voorgeschreven dat << met be
trekking tot de toepassing ... van alinea 10 
van artikel17 van het algemeen reglement 
der scheepvaartwegen, er aan wordt her
innerd dat het Albertkanaal moet worden 
beschouwd als een vaarwater waar stroom 
loopt )) : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, onderzoekend welke van beide sle
pen het eerst de nabijheid van de brug, 
bereikte, vaststelt dat, in de onzekerheid 
nopens deze vraag, de sleep Olympia -
Athena door het stoppen van de sleepboot 
en door het ankerwerpen van het ge
sleepte schip - dit laatste bestuurd zijn
de door aanlegger - te kennen heeft ge
geven dat hij de voorrang liet aan de 
sleep Thilla IV - Artevelde. 

Overwegende dat door deze vaststelling 
van het verzaken door aanlegger van zijn 
eventuele prioriteit, de door het middel 
opgeworpen rechtsvraag, of hij ja dan 
neen de voorrang had, van belang ont
bloot is geworden daar zij overtollige 
beweegredenen betreft; 

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

7 october 1957. - 2" kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Rut
saert. - Gelijlcl7tidende concl7tsie, H. Ma
haux, advocaat-generaal. Pleite1·s, 
Van Ryn, Demeur, Pirson en Veldekens. 
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1° YERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 21, 
2, a. - INHALEN. - YERPLICHTING ZICH TE 
VERGEWISSEN OF DE WEG OVER EEN VOL
DOENDE UITGESTREKTHEID VRTJ IS. - DRAAG
WIJDTE. 

2° YERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 20, 2. 
- KRUISEN. - BENUTl'IGING VAN DE GELIJK
GRONDSE BERM. - YOORWAARDEN. 

3° YERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE \'ORDERING. 
- YORDERING INGESTELD TEGEN DE VER
DACHTE EN DOOR DE VERDACHTE TEGEN EEN 
MEDEVERDACHTE. - NIET DEFINITIEVE BE
SLISSING OVER DE EERSTE VORDERING EN DE
FINITIEVE OVER DE TWEEDE. - BESLISSINGEN 
GESTEUND OP DEZELFDE ONWETTELIJKE BE
DEN. - YOORZIENING VAN DE VERDACHTE 
ON'l'VAN.KELIJK 'l'EGEN DE 'l'WEEDE VORDERING. 
- YERBREKING WEJ:lli:E DIE VAN DE BESLIS
SlNG OVER DE EERSTE VORDERING MEDE
BRENGT. 

4° YERBREKING. - DRAAGWIJDTE. -
STRAI<'ZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERINGEN. 
- Y ORDERING TEGEN DE VERDACHTE INGE
STELD EN DOOR DEZE LAATSTE INGESTELD. -
YEROORDELING OP DE EERSTE. - YERWER
PING VAN DE TWEEDE. - BESLISSINGEN GE
STEUND OP DEZELFDE ONWE'l"l'ELIJKE REDEN. 
- BEIDE DISPOSITIEVEN BESTREDEN. - YER
BREKING VAN DE EERS1'E WEL:KE DIE VAN DE 
TWEEDE MEDEBRENGT. 

5° YERBREKING. DRAAGWIJDTE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERIN
GEN. - BESLISSING DE GEHELE VERANTWOOR
DELIJKHEID TEN LASTE VAN EEN VERDACHTE 
LEGGENDE 'l'ER UITSLUITING VAN DE TWEEDE 
VERDACHTE. - BESLISSING VERBROKEN OM 
REDEN DAT DE FOUTEN AAN DE TWEEDE VER
DACHTE VERWETEN ONWE'l'TELIJK NIET VAST
S'l'AANDE WERDEN VERKLAARD. - YERBRE
KING VAN DE BESCHIKKINGEN DIE DE EERSTE 
VERDACHTE VEROORDEELDEN OM DE ANDERE TE 
VERGOEDEN EN ZIJN EIS TEGEN DEZE LAATSTE 
AFWEZEN. - YERBREKING ZICH NIET UIT
STREKKENDE TOT DE BESCHIKKING DIE BE
SLIST DAT DE EERSTE VERDACHTE FOUTEN 
HEEFT GEPLEEGD DIE ZIJN VERANTWOORDE
LIJKHEID MEDEBRENGEN. 

(1) VAN RoYE, Code de la circulation, nr 887. 
Raadpl. ook verbr., 2 mei 1939. (A,.,·, Verbr., 
1939, blz. 155; 2 juli 1951 (Arr. Ve1·M., 1951, 
I, 653) en 6 juli 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 
774). 

(2) VAN RoYE, Code de la ci1·culation, nr 869. 
Vergel. verbr., 21 december 1953 en 5 april 
1954 (An·. Ve1·br., 1954, blz. 285; Bull. en 
PAsrc., 1954, I, 685). 
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1° Artike~ 21, 2, a, van de Wegoode legt 
in algemene termen aan de bestnurder 
de verpliohting op zioh te vergewissen 
v66r het inha~en, dat de baan vrij is 
over een vo~doende ttitgestrektheid zo
dat er geen gevaar voor ongevallen is, 
zonder in aoht te nemen of de andere 
bestmtrders a~ dan niet httn rege~matige 
plaats houden (1). 

2o De bestttttrder die een andere lcrttist 
mag de ge~ijlvgrondse berm volgen op de 
dubbele voorwaarde dat die berm geen 
rijwielpctd is en dat de breedte vnn de 
rijbctctn niet toelctM gemalvkelijlc de ma
nmttvre ttit te voeren (2). 

3° W anneer de beslissing over de btwger
lijke vordering ingesteld tegen de ver
dctohte en de beslissing over de bttrger
lijke vorde.-ing ingesteld door de ver
daohte tegen een medeve1·dnohte op de
zelfde onwettelijke reden zijn gestettnd, 
de ve1·daohte slechts tegen de twee
de beslissing een ontvnnlcelijlce voorzie
ning heett ingeste~d, en de eerste 
niet definitief is, brengt de ve1·brelcing 
vnn de beslissing over de tweede V01'
de.-ing de verbreking mede vnn de be
s~issing over de eerste (3) zelts indien 
de ctctnlegger ctfstnnd heett gednctn van 
zijn voorziening tegen deze ~natste be
slissing (4). 

4° 1Vanneer de veroordeling vnn de ver
dctohte over de vordering vnn een bttr
gerlijke pnrtij en de vm·werping vnn de 
burgerlijke vordering ingesteld door de 
verdctchte tegen die pnrtij beide door 
de verdaohte worden best·reden en op 
deze~fde onwettelijlce reden steunen, 
brengt de verbreking van het ee1·ste dis
positief de ve1·brelcing mede van het 
tweede (5). 

5° lV nnneer een besl-issing de gehele ver
nntv;oordelijklwid van een onge&al, ten 
laste legt vnn een ve·rdQohte, ter ttit
slttiting van de andere ve'l'daohte, strelct 
de verbreking van de besohiklcingen de 
eerste verdaohte ve'!'oo·rdelende om de 
tweede vm·daohte te vergoeden en zijn 
eis tegen deze laatste afwijzende, uit
gesproken om ,-eden dat cle ten laste 
vnn tweede verdachte gelegde touten 
onwettelijlc niet bewezen '/.Verden ver
k~aard, zioh niet nit tot de besohilcking 
besl-issende dat de ee1·ste ve1·daohte [011-

(3) Yerbr., 7 februari 1955 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 601). 

(4) Vergel. verbr., 25 juni 1956 (An·. Ve1·b1-., 
1956, blz. 899; B"ll. en PASIC., 1956, I, 1170) en 
20 mei 1957 (A1T. Verb?-., 1957, blz. 792; Bull. 
en PASIC., 1957, I, 1134). 

(5) Verbr., '8 october 1951 (A1"1·. Verbr., 
1952, blz. 42). 
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ten heejt gepleegd; die het ongeval heb
ben veroorzaalct en zijn verantwoorde
lijlcheid medebrengen (1). 

(VERBANDT, T. POLDERVAART EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

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

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

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

II. Wat de voorzie:ning betreft tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
van aanlegger tegen Hendrik Polder
vaart : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 2, littera a, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende het Algemeen Reglement 
op de politie van het wegverkeer, 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
hoewel het aanstipt dat eiser, bij het na
deren van eerste verweerder, << deels op 
het rechter en deels op het middenvak 
van de betonbaan is blijven. doorrijden ll 
en dienvolgens het voorhanden zijn van 
een gevaar voor ongevallen vaststelt, niet
temin beslist dat eerste verweerder geen 
fout heeft begaan door _in die omstandig
heden in te halen, om de reden dat « im
mers op deze 9 meter brede betonbaan 
verdeelU in drie rijstroken van 3 meter 
en, bovendien, voorzien van een gelijk
grondse boord in kassei van 1 m. 50 
breedte, langs de zijde waar eiser reed, 
geen hinder was om een dergelijke inha
lende beweging door te voeren, in zover 
Verbandt zelf de rechterzijde van de rij
baan zou gehouden hebben ll en bijgevolg 
eiser voor de schadelijke gevolgen van 
het ongeval volledig verantwoordelijk 
verklaart, dan wanneer artikel 21, 2, lit
tera a, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, dat aan elke bestuurder de 
verplichting oplegt, alvorens in te halen, 
er zich van te vergewissen « dat de weg 
over een voldoende uitgestrektheid vrij 
is, zodat er geen gevaar voor ongevallen 
is ll, een algemene draagwijdte heeft en 
de verplichting die het oplegt niet afhan-

(1) Raadpl. verbr., 29 october 1956 en 24 juni 
1957 (Arr. Verbr., 1957, blz. 133 en 906; Bull. 
en PASIC., 1957, I, 211 en 1278). 

kelijk stelt van enigerlei voorwaarde be
treffende de gang der andere bestuurders 
die zich op de rijbaan bevinden : 

Overwegende dat door te oordelen dat 
verweerder Poldervaart bij zijn inhalings
manamvre het voorschrift van artikel 21, 
2, littera a, van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954: niet overtreden heeft, 
omdat het voertuig van aanlegger geen 
hinder was, indien aanlegger zelf de rech
terzijde van de rijbaan zou gehouden heb
ben, het bestreden arrest dit artikel ge
schonden heeft, daar dit laatste in alge
mene bewoordingen aan de bestuurder, 
die een inhalingsmanamvre wil uitvoeren, 
oplegt zich ervan te vergewissen dat de 
weg over een voldoende uitgestrektheid 
vrij is zodat er geen gevaar voor ongeval
len is, zonder een onderscheid te maken 
naar gelang de andere bestuurders zich 
op hun reglementaire plaats bevinden of 
niet; 

Dat het middel dienvolgens gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, 2, ali
nea's 1 en 2, van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954, houdende het Algemeen 
Reglement op de politie van het wegver
keer, 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest, hoewel het vaststelt dat de 
rijbaan op de plaats van het ongeval uit 
drie betonnen rijstroken bestond en eerste 
verweerder Poldervaart « op het ogenblik 
der aanrijding bijna volledig over de mid
den-as van de betonbaan gekomen was en 
aldus met de linkerwielen de linkerstrook 
bereed ll niettemin beslist dat hij hierdoor 
geen fout heeft begaan en dienvolgens de 
gehele verantwoordelijkheid voor de scha
delijke gevolgen van het ongeval ten laste 
van eiser legt, om de reden dat « er ne
vens de betonbaan een gelijkgrondse berm 
van 1 m. 50 breedte ter beschikking van 
eiser was om zich naar de bepalingen van 
artikel 20, 2, alinea's 1 en 2 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954 te voe
gen ll, dan wanneer, enerzijds, gezien de 
breedte van de rijbaan, artikel 20, 2, ali
nea 2, niet toepasselijk was en eiser dus 
van de gelijkgrondse berm geen gebruik 
kon maken en in die omstandigheden, 
anderzijds, artikel 20, 2, alinea 1, aan 
eerste verweerder Poldervaart de ver
plichting oplegde op de rijbaan zelf, ge
noeg ruimte aan zijn linkerzijde te laten 
om eiser gemakkelijk te laten doorgaan : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om elke verantwoordelijkheid van ver
weerder Poldervaart af te wijzen, op de 
beweegreden steunt dat hij, bij zijn in
halings- en kruisingsmanceuvre, rekening 
mocht houden met het feit dat nevens de 
betonbaan een gelijkgrondse berm ter be
schikking lag van aanlegger; 
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Overwegende dat, indien artikel 20, 2, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 toelaat de gelijkgrondse berm, die 
geen rijwielpad is, te volgen wanneer het 
kruisen wegens de breedte van de rijbaan 
niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden, 
daaruit nochtans niet voortvloeit dat ver· 
weerder Poldervaart met het bestaan van 
een gelijkgrond se berm moch t rekening 
houden, indien het kruisen wegens de 
breedte van de rijbaan gemakkelijk kon 
uitgevoerd worden; 

Dat het bestreden arrest, door de ver
antwoordelijkheid van verweerder Pol
dervaart uit te sluiten zonder rekening 
te houden met de hierboven aangewezen 
wettelijke voorwaarde, op een interpreta
tie van hogervermeld artikel 20, para
graaf 2 steunt, die deze bepaling schendt; 

Dat het middel bijgevolg gegrond is; 

III. Wat de voorziening betreft tegen 
de beslissing over de burgerlijke vordering 
van Hendrik Poldervaart tegen aanleg
ger: 

Overwegende dat aanlegger verklaard 
heeft afstand te doen van zijn voorzie
ning, dat een verhaal tegen die beslissing 
thans niet on tvankelijk is bij toe passing 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering; 

Doch overwegende dat de beslissingen 
gewezen over de burgerlijke vordering 
van aanlegger en over de burgerlijke vor
dering van verweerder ·Poldervaart, in 
het onclerhavig geval, ondeelbaar zijn in 
zover zij beslissen dat aanlegger aileen 
verantwoordelijk is voor de gevolgen van 
de aanrijding; dat de verbreking van de 
eerste beslissing in de hierna bepaalde 
mate deze van de tweede medebrengt; 

IV. Wat de voorziening betreft tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
van de Landsbond der christelijke mutua
liteiten, als gesubrogeerd in de rechten 
van Hendrik Poldervaart, tegen aanleg
ger : 

Overwegende dat de beslissingen gewe
zen over de burgerlijke vordering van 
aanlegger en over de burgerlijke vorde
ring van hierbovengemelde verweerder, 
in het onderhavig geval, ondeelbaar zijn 
in zover zij beslissen dat aanlegger aileen 
verantwoordelijk is voor de gevolgen van 
de aanrijding; dat de verbreking van de 
eerste beslissing deze van de tweede me
debrengt in de hierna bepaalde mate; 

V. Wat de voorziening tegen de beslis
singen over de burgerlijke vorderingen 
van de burgerlijke partijen Liliane De 
Smet, Leon De Smet en Madeleine Hil
derson betreft : 

Overwegende dat aanlegger regelmatig 
verklaard heeft afRt.and te doen van zijn 
voorziening; 

VI. Wat de voorziening betreft tegen 
de beslissingen over de andere burgerlijke 
vorderingen tegen aanlegger gericht : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der middel inroept ; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest in zover het uitspraak gedaan 
heeft over de burgerlijke vordering van 
aanlegger tegen verweerder Hendrik Pol
dervaart en over de burgerlijke vorderin
gen van laatstgenoemde en van de Lands
bond der christelijke mutualiteiten, als 
gesubrogeerd in de rechten van Hendrik 
Poldervaart, tegen aanlegger, behalve in 
de mate waarin het beslist dat aanlegger 
een fout begaan heeft die hem jegens die 
partijen verantwoordelijk stelt; decre
teert de afstand van de voorziening in 
zover zij gericht is tegen de beslissingen 
over de vorderingen van de burgerlijke 
partijen Hendrik Poldervaart, Liliane De 
Smet, Leon De Smet en Madeleine Hil
derson; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat melding van tegen
woordig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt aanlegger, ver
weerder Hendrik Poldervaart en verweer
der Landsbond der christelijke mutuali
teiten, elk tot een derde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

7 october 1957. - 2° kamer. - VooTzit
teT, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Rut
saert. - Gelijkluidende conclusie, H. Ma
haux, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. VanRyn. 

2" KAMER. - 7 october 1957 

1o DESKUNDIG ONDERZOEK.- STRAF
ZAKEN. - EED VAN DE DESKUNDIGE. - D~S
KUNDIGE DOOR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK AANGES'l'ELD. - EED AFGELEGD IN DE 
RAADKAMER. - WETTELIJXHEID. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAF
ZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZI'l"l'ING DAT V'A.STSTELT DAT DE TOLK DE EED 
HEEFT AFGELEGD. - VERMELDING WELKE 
vASTSTELT DA'l' DE TOLK DOOR DE VOORZITIER 
AANGESTELD IS GEWEEST. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAF
ZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING. - TOLK. - MELDING VAN ZIJN 
OUDERDOM. - NIET VEREIST OP STRAF VAN 
NIETIGHEID. 

4o STRAF. - MEERDAADSE SAMENLOOP VAN 
WANBEDRIJVEN.- SAMENVOEGING DER S'l'RAF-
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FEN. - DUBBEL VAN HET MAXIMUM VAN DE 
ZWAARSTE STRAF. - BE'.rEKENIS VAN DIE 
LAATSTE TERMEN. 

{)o STRAF. - MEERDAADSE SAMENLOOP VAN 
WANBEDRIJVEN. - GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN GECORRECTIONALISEERD EN INRREUKEN 
OP DE WISSELCONTROLE. - SAMENLOPENDE 
ROETEN DIE 4.000 FRANK NIET MOGEN OVER
SCHRIJDEN, BEHALVE DE OPDEOIEMEN. 

o()o VERWIJZING NA VERBREKING.
STRAFZA:KEN. - VERBREKING VAN DE BESLIS
SING IN ZOVER ZE, OVEREENKOMSTIG AR'fi
KEL 60 VAN HET STRAFWETBOEK, DE UI1'GE
SPR0l(EN ROETEN NIE'f HEEFT VERMINDERD. 

, - GEDEELTELIJKE VERRREKINo MET VERWIJ

ZING. 

7° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. -
EENDAADSE SAMENLOOP, - MISDRIJF VAN GE
MEEN RECHT RETEUGELD MET DE ZWAARSTE 
STRAF. - !NBREUKEN OP DE WETTEN BETREF
FENDE DE DOUANEN EN ACOIJNZEN.- RECHTER 
DIE, BOVEN DE ZWAARSTE STRAF, DE BOETE 
VOORZIEN VOOR EENIEDER DER INBREUKEN OP 
DE WET'l'EN BETREFFENDE DE DOUANEN EN AC
OIJNZEN UITSPREEKT. - WETTELIJKHEID. 

8° MISDRIJF.- ARREST DAT VASTSTEL'r DAT 
VERSCHEIDENE FElTEN VAN DE BETICH'fiNGEN 
HE'f UITWERKSEL ZIJN VAN EEN ZELFDE MIS
DADIG INZICHT. - TOEPASSING VAN EEN EN
KELE STRAF. - lMPLICIETE BESLISSING DAT 
DE FElTEN SLECHTS EEN ENKEL MISDRIJF UIT
:MAREN. 

90 VERJARING. - STRAFZAKEN. - VER
SCHEIDENE MISDRIJVEN DEWELKE DE UITVOE
RING VAN EEN ENKELE MISDADIG INZICHT UI'r
MAKEN. - VERJARING DIE E!W:EL BEGIN1' TE 
LOPEN VANAF HET LAATSTE MISDADIG FElT. 

lOo REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZA:KEN. 
VERWEER VREEMD AAN DE BETICHTING TEN 
LASTE VAN DE VERDACHTE WEERHOUDEN. -
GEEN VJ<;'RPLICHTING OM EROP TE ANTWOOR

DEN. 

no VONNISSEN EN ARRESTEN. -
81'RAFZAKEN, - EXPERTISE REV OLEN VOOR 
HET ONDERZOEK VAN TWEE DOOR DE RECHTER 
SAMENGEVOEGDE ZAKEN. - EXPERTISE DIE IN 
HE'r BIJZONDER BETICHTINGEN VREEMD AAN 
EEN DER VERDACHTEN BETREFT. - VEROORDE
LING GESTEUND OP DIE EXPERTISE MAAR DE 
VERDACHTE VRIJSTELLENDE VAN DE KOSTEN 
ERVAN. - WE1"l'ELIJKHEID. 

1o De deslcundige, door de correctionele 
rechtbanlc aangesteld, legt wettelijlc de 
bij artilcel 44 van het Wetboelc. van 
stratvo1·dering opgelegde eed at tn de 
1·aadlcame1· (1). (Grondwet, art. 96;.Wet
boek van strafv., art. 44, 190 en 211.) 

2o De melding van het proces-verbaal van 
de terechtzitt-ing dat de tollc op de zit-

ting de eed heett afgelegd in handen 
van de voorzitter bewijst genoeg dat 
die tollc door die magistraat aangesteld 
is geweest (2). (Wetboek van strafvor
derlng, art. 332.) 

3° De aanduid·ing in het proces-verbaal 
van de zitting van een stratrechtelijlce 
rechtsmacht van de ottderdom van de 
tollcen is niet vereist op strat van nie
tigheid (3). (Wetb. van strafv., art. 332.) 

4° In geval van meerdaadse samenloop 
van wanbedrijven waa1·van een min
stens met gevangenisstraf is beteugeld, 
mogen de samengevoegde st1·afjen be
halve wat de verbeurdverlclarinu' be
treft, het dubbel van het mamimttm van 
de zwaarste straf niet oversch1'ijden, 
d.w.z. van ieder element van de straf 
waat·van de gevangenisstrat de zwaarste 
is en niet van ieder zwaarste element 
van die verschillende strafjen (4) (5). 
(Strafwetboek, art. 60 en 64.) (Impli
ciete beslissing.) 

5o In geval van materiele samenloop van 
gecon·ectionaliseerd gebruilc van valse 
stttlclcen en van inb1'f31J,lcen op de wissel
controle, mogen de samenlopende strai
ten van boete, nevenveroordelingen van 
de hoofdgevangenisstrafjen, behoudens 
de opdeciemen, 4.000 franlc niet over
schl'ijden (6). (Strafwetboek, art. 60, 
197 en 214; besluitwet van 6 october 
1944, art. 5, gewijzigd door de besluit
wet van 4 juni 1946, art. 2.) 

6o De verbrelcing, ttitgesprolcen in zover 
een beslissing het geheel der uitgespro
lcen boeten wegens samenlopende mis
d1'ijven niet heett verminderd overeen
lcomstig a1·tUcel 60 van het Stratwet
boelc, ill tot die beschilclcing beperlct, 
doch geschiedt met verwijzing (7). 

7o In geval van eendaadse samenloop ttts
sen een wanbedrijf van gemeen recht, 
met de zwaarste straf betettgeld, en 
inbreulcen op de wetten betrefjende de 
douane en accijnzen, moet de rechter, 
boven de straf voorzien voor het mis
d1'ijf van gemeen 1·echt, de boete uit
sprelcen voor eenieder der inbrettlcen op 
de wetten betrefjende de dottane en ac
cijnzen (8). (Strafwetb., art. 100, al. 2.) 

go Door vast te stellen dat de ten laste 
van de verdachte gelegde feiten voort
spruiten uit een enlcel misdadi.Q inzicht 
en door een enlcel straf uit te sprelcen, 
bij toepassing van artilcel 60 van het 
Stratwetboek beslist de feitenrechter 
impliclet dat die feiten een enlcel wan-

(1) tot (8) Zie nota's in Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 105. 



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

-62-

bedrijf of misdaaa uitmaken (1). (Straf
wetboek, art. 65.) 

9o Wanneer menige wanbedrijven de uit
voering van een enkel misdadig inzicht 
en ald7tS een erilcel wanbedrijf uitma
lcen, begint de verjaring van de p7tblieke 
vordering slechts te loven, ten opzichte
van al de feiten, vanaf het laatste er
van (2). 

10° De rechter die de betichting van vals
heid verwerpt en de betichting van ge
bruik van valse st7tlclcen bewezen ver
lclaart moet de concl7tsies van de ver
dachte die de ontvankelijlcheid van de 
betichting wegens valsheid betwist niet 
beantwoorden (3). 

11 o W anneer de st1·atrechter een expertise 
voor het onderzoelc van twee door hem 
samengevoegde zalcen heett bevolen en 
die expertise in het bijzonder betichtin
gen bet1·ett waarvoor een der verdach
ten zich niet te verantwom·den he eft, 
mag de rechter, wetteUjlc en zonder te
genstrijdigheid, de ve1·oordeling van die 
verdachte op die expertise steunen, en 
hem van de lcosten ervan m·ijstellen. 

(AVERBUH EN FACHLER, 
T. BELGISCHE STAAT, :MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectief op 13 februari 1957 
en 27 maart 1957 gewezen door het Hof 
van beroep te Brussel; 

I. Nopens de voorzieningen van Jacob 
Averbuh en Leib Averbuh : · 

Over het eerste midclel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 43, 44, 190 en 
211 van het Wetboek van strafvordering, 
en 96 van de Grondwet, cloordat het be
streclen arrest, evenals het vonnis a quo 
dat het bekrachtigt, eisers wegens al de 
weerhouclen betichtingen veroordeelt zon
der de cleskundige verslagen cld. 8 en 
15 september 1956 van de heer Van Oost 
nit de clebatten te verwijcleren, clan wan
neer cleze cleskundige, door vonnis van de 
eerste rechters dd. 3 juli 1956 benoemd, de 
door artikel 44 van het Wetboek van 
strafvorclering voorgeschreven eed v66r 
de uitvoering van zijn opdracht niet wet
telijk ter zitting cld. 26 juli 1956 van de 
Raaclkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel heeft afgelegd, claar 
het proces-verbaal van cleze zitting noch 

(1) tot (3) Zie nota's in Bull. en PAsrc., 1958, 
I, 105. 

de openbaarheid van cleze zitting vaststelt 
noch het bestaan van een voorafgaande 
beslissing waarbij bevolen werd clat de 
terechtzitting met gesloten deuren zou ge
houden worden, zoals voorzien bij arti
kel 96 van de Gronclwet : 

Overwegende clat een voorbereidend von
nis, op tegenspraak gewezen op 3 juli 1956 
door de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen, een deskunclige aangesteld heeft 
om de herkomst van de inbeslaggenomen 
waar na te gaan en de expert toegelaten 
heeft de eed af te leggen v66r de Correc
tionele Rechtbank te Brussel; dat de ver
lofkamer van gezegcle rechtbank, in de 
raadkamer, op 26 juli 1956 de eed afgeno
men heeft; 

Overwegende dat, inclien uit artikel 44 
van het W etboek van strafvordering 
blijkt clat de eedafiegging van een deskun
dige een substantH\le rechtsvorm is, deze 
wetsbepaling niet vereist clat, om geldig 
te zijn, de eed op een publieke terecht
zitting moet afgelegd worden; 

Overwegencle clat de artikelen 96 van de 
Gronclwet, 190 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, ter zake aileen toepas
selijk zijn in zover zij betrekking hebben 
op de openbaarheid der terechtzitting 
waarop het verslag van de deskunclige 
client te worden onderzocht door de recht
bank en de partijen, doch dat de aange
haalde wetsbepalingen niet voorschrijven 
clat de deskundige in het openbaar de eecl 
moet afieggen; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

Over het tweecle micldel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 332 en 333 van 
het Wetboek van strafvorclering en 97 van 
de Grondwet, doordat niet vastgestelcl 
wordt dat de tolken voor de Franse taal, 
de heer Van Elslancle en Crauwels, die de 
heer van Oost bijgestaan hebben, welke 
onderhoord werd als getuige en cleskun
clige door de eerste rechters ter zittingen 
dd. 2 en 3 october 1956, regehnatig be
noemd werclen noch clat zij een en twin
tig jaar oud waren, dan wanneer deze 
wettelijke voorwaarclen van de tussen
komst van een tolk op straf van nietig
heicl voorgeschreven zijn, en dan wan
neer, - daar het Hof van verbreking in 
de onmogelijkheid worclt gesteld zijn toe
zicht uit te oefenen -, het vonnis a q·uo 
alsook het bestreden arrest dat het be
krachtigt nietig waren cloordat zij deze 
getuigenissen en verslagen van de heer Van 
Oost uit de debatten niet hebben verwij
clercl en zij de veroorclelingen van eisers 
er op gegrond hebben : 

Overwegende dat de verslagbladen cler 
gehouclen terechtzittingen door de eerste 
rechter op 2 en 3 oktober 1956 vaststellen 
uat de deskundige Van Oost bijgestaan 
werd telkenmale door een tolk die de door 

1 de wet vereiste eed heeft afgelegd; 
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Overwegende dat uit het eed afnemen 
door de voorzitter van de rechtbank 
blijkt daJ de tolken door deze magistraat 
aangesteld werden; 

Overwegende dat de vermelding door 
de grHfier, op het zittingsblad, van de 
leeftijd van de aangestelde tolken noch 
een substantiele noch ,een op straf van 
nietigheid voorg~schreven rechtsvorm is; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 60, 61, 62, 82, 
196 en 214 van het Strafwetboek, en 5 
van de besluitwet van 6 october 1944 be
treffende de wisselcontrole (gewijzigd door 
artikel 2 van de besluitwet van 4 juni 
1946), doordat wegens samenloop van een 
gecorrectionnaliseerde misdaad van ge
bruik van valse akte met wanbedrijven 
bestaande uit overtredingen met boven
vermelde besluitwet van 6 october 1944, 
het bestreden arrest ieder eiser veroor
deeld heeft tot opgelegde straffen die het 
dub bel van het maximum van de zwaarste 
straf overschrijden wat de geldboete be
treft, hetzij deze voorzien voor het ge
bruik van valse akten : 

Overwegende dat aanleggers wegens de 
in het middel aangehaalde feiten veroor
deeld werden: 1° respectievelijk, de eer
ste tot vier en de tweede tot acht maand 
gevangenisstraf en ieder tot een geld
boete van 100 frank hoofdens de telast
legging I, A, a, b, c, d, e en f, zijnde ge
correctionnaliseerde misdaden van ge
bruik van valse schriften gepleegd met 
een zelfde strafbaar inzicht, en 2° ieder 
tot een geldboete van 100.000 frank hoof
dens de telastlegging I, B, a, b en 0, a, b, 
c en d, zijnde wanbedrijven in zake wis
selcontrole, eveneens gepleegd met een 
zelfde strafbaar inzicht; 

Overwegende dat bij samenloop van 
aangehaalde misdrijven de zwaarste straf 
deze is voorzien in geval van gebruik van 
valse schriften; 

Overwegende dat het maximum van de 
zwaarste straf in tlit geval, ten opzichte 
van de geldboete luidens artikel 214 van 
het Strafwetboek, 2.000 frank is voor 
iedere inbreuk; dat overeenkomstig arti
kel 60 van gezegd wetboek, de samenlo
pende geldboeten het dubbel van dit maxi
mum niet mochten overschrijden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door het totaal der geldboeten, aan ieder 
der aanleggers opgelegd, niet tot 4.000 fr. 
te herleiden, de in het mid del aangehaalde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het 'vier de middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 26 en 28 
van de wet van 17 april 1878 bevattende 
de voorgaande titel van het W etboek van 

rechtspleging in strafzaken, 1 van het be
sluit van de Regent van 15 december 1944 
betreffende de invoer van waren, 3 van de 
wet van 30 juni 1931 betreffende hetzelfde 
voorwerp, 1 en 4 van de wet van 20 decem
ber 1897, 19 en 22 van de wet van 6 april 
1943, en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest eisers veroordeeld heeft 
hoofdens invoeren, zonder de vereiste in
voervergunning te hebben voorgelegd, van 
met aangiften ten verbruik aangegeven 
waren op 10 october 1950 (feit I), 30 en 
31 october 1950, 7 en 15 november 1950, 5 
en 11 januari 1951 en 24 april 1951, dan 
wanneer elkeen van deze wanbedrijven 
van invoer op de datum van het bestreden 
arrest verjaard was en de daad van on
derbreking van de verjaring, zijnde de 
dagvaarding van 27 april 1954, door het 
arrest weerhouden, meer dan drie jaar 
sedert elkeen van bovenvermelde wanbe
drijven van invoer heeft plaats gehad : 

Overwegende dat aanleggers wegens ver
scheidene feiten van invoer zonder de 
vereiste invoervergunningen veroordeeld 
werden elk tot een enkele gevangenisstraf 
en, overeenkomstig artikel 100, lid 2, van 
het Strafwetboek tot verscheidene geld
boeten; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat << de straftoemeting verant
woord is met inbegrip van de toegepaste 
vermengingen en opslorpingen in verhou
ding tot hetzelfde misdadig opzet met 
hetwelk is opgetreden geworden in de zin 
van artikel 65 van het Strafwetboek >>; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond aldus stilzwijgend heeft aangeno
men dat al de feiten van invoer zonder de 
vereiste invoervergunningen een enkel 
strafbaar feit uitmaken; 

Overwegende dat het arrest niet aileen 
de in het middel aangehaalde feiten van 
invoer doch eveneens feiten gepleegd in 
1952 bewezen verklaart; dat het dusdoen
de er op wijst dat het enig misdrijf pas 
in 1952 is volvoerd geweest; 

Dat het dienvolgens wettelijk kon be
slissen dat de verjaring der openbare vor
dering te bekwamer" tijde gestuit werd 
door de betekening der dagvaarding na
melijk op 23 april 1954; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. Over de voorziening van Fachler : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 197 van het 
Strafwetboek, 10 vim de wet van 17 april 
1878 en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest eiser, die geen Belg is, 
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veroordeeld heeft uit hoofde van gebruik 
van valse stukken, zonder vast te stellen 
dat het misdrijf in BelgHl gepleegd werd 
en alleszins zonder zijn besluiten te be
antwoorden, in zover zij staande hielden 
dat « er reden is om de onmogelijkheid 
vast te stellen om vreemdelingen te ver
volgen wegens een valsheid waarvan niets 
bewijst dat zij in Belgie is gepleegd ge
worden, dat bijgevolg, in overeenstem
ming met artikel 10 van de wet van 
17 april 1878, de vervolgingen wegens 
valsheden wettelijk onmogelijk waren >> : 
eerste onderdeel, dan wanneer de Bel
giselle rechtbanken onbevoegd zijn om 
kennis te nemen van een op het grondge
bied van een vreemd land gepleegde vals
heid, indien het niet bewezen is dat het 
vals stuk in Belgie opgemaakt werd; 
tweede onderdeel, dan wanneer de rech
terlijke beslissingen op al de door par
tijen in regelmatig neergelegcle besluiten 
ingeroepen middelen of excepties moeten 
antwoorden : 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger bij conclu
sies v66r het hof van beroep de onmoge
lijkheid voorgehouden had vreemdelingen 
in Belgie te vervolgen wegens een vals
heid, waarvan niets bewijst dat zij in 
Belgie «is gepleegd geworden >> en dat bij
gevolg, in· overeenkomst met artikel 10 
van de wet van 17 april 1878 de vervolgin
gen wegens valsheden onmogelijl)r waren; 

Overwegende dat de rechter over de 
grohd dit middel niet diende te onderzoe
ken aangezien hij aanlegger wegens het 
<< plegen der vervalsingen >> vrijspreekt; 
dat het tweede onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, wijl aanlegger ver
volgd werd om te Antwerpen onder meer 
gebruik te hebben gemaakt van valse 
stukken, het arrest, door de betichting 
bewezen te verklaren, vaststelt dat de 
valse stukken in Belgie gebruikt werden; 
dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 179, 181, 189 en 
190 van het Wetboek van strafvordering, 
97 van de Grondwet en van de rechten 
van de verdediging, doordat om de tegen 
eiser uitgesproken veroordeling uit hoofde 
van gebruik van valsheden te staven het 
lJestreden arrest gebruik heeft gemaakt 
van de bestanddelen verzameld in de 
« zaak der douanen >> waarin andere per
sonen vervolgd werden - doch waarin 
eiser niet- vervolgd werd, en onder meer 
van een deskundig verslag van de 
heer Van Oost, doch beslist beeft dat de 
kosten van deze expertise ten laste van 

eiser niet konden gelegd worden, dan wan
neer een strafrechterlijke veroordeling 
niet kan uitgesproken worden op grond 
van een expertise die niet op tegenspraak 
bevolen en uitgevoerd werd, dan wanneer 
het alleszins intrinsiek tegenstrijdig is 
enerzijds te beslissen dat de kosten van 
een expertise niet ten laste kunnen ge
legd worden van een betichte om reden 
dat zij bevolen werd in een zaak waarin 
hij niet eens vervolgd werd, en ander
zijds te beslissen dat de vastStellingen 
of besluiten van dezelfde expertise tegen 
deze beticbte kunnen ingeroepen worden 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegende dat de eerste recbter, na 
op 14 november 1955 de zaken I, 
nr 12.791/54 en II nr 17.511/54, wegens 
verknochtheid te bebben samengevoegd, 
bij vonnis van 3 juli 1956 met het oog op 
het verder onderzoek van beide samenge
voegde zaken een expertise gelast heeft; 
dat het bestreden arrest bovendien er op 
wijst dat aanlegger in de gelegenheid ge
steld werd dit verslag te bespreken in de 
hem meest gunstige zin doch dat hij zich 
afzijdig heeft gebouden; 

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

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanlegger van de kosten der expertise 
vrijstelt niet omdat zij bevolen werd in 
een zaak waarin aanlegger niet vervolgcl 
werd doch omdat deze onderzoeksdaad 
bepaalde telastleggingen in het bijzonder 
aanbelangt over dewelke aanlegger zich 
niet te verantwoorden heeft; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del, afgeleid uit een verkeerde uitlegging 
van het arrest, feitelijke grondslag mist; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van de be
sluitwet van 6 october 1944 betreffende de 
wisselcontrole, 1319, 1320 van het Burger
lijk Wetboek, en van de bewijskracht van 
de klacht van het Belgiseb-Luxemburgs 
Instituut voor de wissel van 16 februari 
1954, onder de handtekening van de 
heer E. Bary, van de artikelen 179, 181, 
189, 190 van het Wetboek van strafvorde
ring, 97 van de Grondwet en van de reeh
ten van de verdediging, doordat het be
streden arrest eiser veroordeeld beeft niet 
aileen uit hoofde van verrichtingen betref
fende 4.000 +1.000 dozijnen in de Ver
enigde Staten van .Amerika gekochte ny
lon-kousen, zijnde de zaken Gordon en 
.Apex, die het voorwerp uitmaakten van 
de klacht van het Belgisch-Luxemburgs 
Instituut voor de wissel, doch ook uit 
hoofde van verrichtingen betreffende 
805,2/12 dozijnen nylon-kousen, zaak Fin
ger en 1.200 dozijnen, zaak Deutex, die 
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het voorwerp niet uitmaakten van voor
melde klacht ten laste van eiser, dan 
wanneer volgens artikel 6 van de besluit
wet van 6 october 19±4, de vervolgingen 
slechts op klacht van voormeld Belgisch
Luxemburgs Instituut konden uitgeoefend 
worden, dan wanneer alleszins uit de be
woordingen van deze klacht duidelijk 
blijkt dat de verrichtingen betreffende de 
805,2/12 dozijnen en 1.200 dozijnen nylon
kousen niet door deze klacht bedoeld wer
den: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
een enkele straf uitspreekt wegens, ener
zijds, de in het middel aangehaalde fei
ten en, anderzijds, het gebruik van andere 
valse stukken; dat de uitgesproken straf 
dienvolgens wettelijk gerechtvaardigd is 
op grond van het laatst genoemde gebrnik 
van valse stnkken en het middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest impli
ciet aangenomen heeft dat eiser slechts 
als borg was opgetreden en nooit eigenaar 
geweest was van de kwestienze goederen 
- en hem desondanks nit hoofde van be
schikking over de kwestienze goederen 
veroordeelcl heeft - hetgeen intrinsiek 
tegenstrijdig is; en alleszins wanneer het 
arrest de besluiten van eiser onbeant
woord gelaten heeft in zover zij staande 
hielden dat << eiser nitsluitend is tussenge
komen in hoeclanigheid van borg tegen
over de Valorbank en dat hij bijgevolg 
aan de hem ten laste gelegde betichtingen 
niet schulclig kon verklaarcl worden daar 
de koopwaar nooit zijn eigendom is ge
weest of nooit zijn eigendom kon wor
den ll: 

Overwegende dat aanlegger onder meer 
vervolgd werd wegens inbreuken op de 
wisselcontrole namelijk telastlegging B, 
a en b om ... zonder toelating van het Bel
gisch-Luxemburgs Institunt voor de wis
sel, om het even welke gedeeltelijke of to
tale daad van beschikking... betreffende 
goederen welke aan een inlander toebeho
ren te hebben gesteld, en 0, om zonder 
toelating van gezegd institunt, a en b, ver
bintenissen te hebben aangegaan tegenover 
een bnitenlander, c en d daden te hebben 
gesteld betreffende goederen of schnldvor
ueringen welke in BelgH\ in het bezit van 
een vreemdeling zijn; 

Overwegende dat wijl het bestreden ar
rest aanlegger wegens de telastleggingen 
B en 0 tot een enkele straf veroordeelt, 
de uitgesproken straf wettelijk gerecht
vaardigd fs op de grond van de misclrijven 
wier bestraffing niet bestreden wordt; dat 
het middel bij gebrek aan belang, dien
volgens, niet ontvankelijk is; 

Over het vtjfde middel, afgeleid nit de 

VEREB., 1958. - 5 

schending van de artikelen 197 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest, na beslist 
te hebben dat het onmogelijk was nit te 
maken << in hoever eiser in aanmerking 
kwam voor wat de vervaardiging van de 
kwestienze valse bescheiden betreft ll en 
eiser nit hoofde van die valsheden vrijge
sproken te hebben, eiser toch nit hoofde 
van gebrnik van gezegde valse stnkken 
veroordeeld heeft, en deze beslissing ge
staafd heeft op het feit dat « het eiser 
niet kon ontgaan zi~n dat de invoer der 
kwestienze goederen in Belgie gedekt was 
geworden bij aanwending van de valse 
bescheiuen ll, dan wimneer het gebrnik 
van een vals stuk een positieve daad van 
gebruik veronderstelt, dan wanneer het 
bestreden arrest geenszins vastgesteld 
heeft dat eiser een dergelijke daad zou 
gesteld hebben, dan wanneer alleszins 
het bestreden arrest de besluiten van eiser 
niet beantwoord heeft, in zover zij staan
de hielden dat er geen sprake kon zijn 
van « gebrnik van valse documenten ll die 
nooit door hem gebruikt zijn geweest en 
voor hem zonder belang waren, vermits 
zijn persoonlijke waarborg tegenover de 
Valorbank, die met hare gelden de finan
cering heeft gedaan en zonder welkdanige 
betaling, in welke vorm ook vanwege 
eiser, ophield van het ogenblik af dat de 
bestemmelingen van de C.I.F. verkochte 
goederen deze in ontvangst genomen en 
in het bnitenland betaald hadden )) : 

Overwegende dat aanlegger in zijn con
clusies v66r het hof van beroep voorge
honden had dat hij geen gebrnik had ge
maakt van de valse stnkken; 

Overwegende dat aanlegger vervolgd en 
veroordeeld werd om de misdrijven van 
gebrnik van valse stukken te hebben uit
gevoerd of aan de uitvoering er van recht
streeks te hebben medegewerkt of om door 
welke daad ook tot die nitvoering zoda
nige hnlp te hebben verleend dat zonder 
zijn bijstand het gebruik der valse stnk
ken niet kon geschieden; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na er op te hebben gewezen dat, volgens 
de feiten waarop het wijst, aanlegger << de 
goederen te zijner beschikking heeft la
ten invoeren hetgeen slechts met zijn 
medeweten en medewerking is knnnen g·e
schieden bij aanwending van de beoogae 
valse bescheiden ll, vaststelt dat aanlegger 
« dan ook er zich tevergeefs op toelegt de 
telastleggingen A, a, b, c, d, e en f, 1°, te 
weerleggen voor zoveel het gebrnik der be
doelde valse bescheiden wordt voorzi.en ll; 

Dat het aldus de inbrenken op de arti
kelen 66 en 197, het laatste in het middel 
aangehaald, wettelijk bewezen verklaart 
en de conclnsies passend beantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
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Over de zesde en zevende miudelen : 
het zesde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 44 van het Wetboek van 
strafvorclering, en 96 van de Grondwet, 
cloorclat het bestreclen arrest gewezen 
wer.d op grond van de expertise van de 
door de rechtbank van eerste aanleg aan
gestelcle cleskunclige heer Van Oost, die, 
volgens stuk 148 van het dossier, op 

. 26 juli 1956 de eed v66r de raaclkamer 
van genoemcle rechtbank afgelegcl heeft, 
clan wanneer de eecl ter openbare terecht
zitting van de rechtbank had moeten af
gelegd worden : het zevencle, afgeleicl nit 
de schending van de artikelen 332 van het 
Wetboek van strafvorclering en 97 van de 
Gronclwet, doordat het bestreclen arrest 
gewezen wercl op groncl van de expertise 
van de heer Van Oost die toen hij op de 
terechtzittingen van 2 en 3 october 1956 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen gehoorcl werd (stukken 176 en 
177) bijgestaan was door de heer Van Els
lande en de heer Crauwels die als tolk op
tl·aden, clan wanneer de tolk op straffe 
van nietigheid, door de voorzitter van de 
rechtbank moest benoemd worden en 
minstens een en twintig j aar oncl zijn, 
dan wanneer het bestreclen arrest geens
zins vastgesteld heeft dat de twee voor
melde personen door de voorzitter van de 
rechtbank benoemd werden en meer dan 
een en twintig j aar oud war en, clan wan
neer het Hof van verbreking niet bij 
machte is zijn controlerecht over de wet
telijkheicl van de bestreclen beslissing nit 
te oefenen : 

Overwegencle clat cleze miclclelen de ver
breking van het arrest van 27 maart 1957 
beogen om de redenen respectief aange
wend in de eerste en tweede middelen 
door aanleggers Averbuh naar voren ge
bracht tegen het arrest van 13 febrnari 
1957; 

Overwegencle clat de hierboven gegeven 
antwoorclen op laatstgen6emcle midclelen 
als antwoorcl gelclen op cleze door aanleg
ger Fachler opgeworpen micldelen; 

Over het achtste midclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 25, 60, 196, 197, 
214 van het Strafwetboek, cloordat het be
streclen arrest eiser veroorcleeld heeft : 
1° nit hoofcle van gebruik van valsheclen 
A tot een gevangenisstraf van vier maan
den en een geldboete van 100 frank; 2° nit 
hoofcle van de vermengcle feiten B en 0 
( overtrecling van de wet op de wisselcon
trole) tot een gelclboete van 100.000 frank, 
dan wanneer, bij samenloop van verschil
lencle wanbeclrijven, de uitgesproken straf
fen het dnbbel van het maximum van de 
zwaarste straf niet mogen overschrijden, 
dan wanneer bijgevolg het arrest geen 
hogere straf aan eiser had kunnen opleg
gen clan tweemaal vijf jaar gevangenis 

en tweemaal 2.000 frank geldboete (arti
kelen 60 en 197 van het Strafwetboek) : 

Overwegencle clat clit miclclel als gegrond 
voorkomt om de hierboven gegeven rede
nen nopens het dercle midclel voorgesteld 
door Jacob Averbuh; 

En overwegencle, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheicl 
voorgeschreven rechtsvormen werclen na
geleefd en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreclen 
arresten cloch enkel in zover zij nagelaten 
hebben het totaal der gelclboeten uitge
sproken ten laste van Jacob Averbuh, 
Leib Averbuh en Joseph Fachler tot 
4.000 frank met de opcleciemen ten op
zichte van elk hunner te herleiclen; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; 
zegt clat melding van onclerhavig arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gecleeltelijk vernietigcle beslissing; ver' 
wijst de alclus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent; veroorcleelt aan
leggers tot de clrie 1ierclen cler kosten, 
laat het overige viercle ten laste van de 
Staat. 

7 october 1957. - 2" kamer. - Voo1·zit
te1·, H. Vanclermersch, raaclsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaygever, H. De
lahaye. Gelijkl1tidende concl·us·ie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Pirson en Strnye. 

2" KAMER. - 8 october 1957 

1° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. 
BEDRI.JFSBELASTING. - BEDRIJFSUI'fGAVEN. 
- UITGAVEN DIE EEN PERSOONLI,JK KARAK
TER VERTONEN EN ALLE ANDERE UITGA VEN DlE 
DOOR DE UITOEFENING VAN HET BEDRIJF NIET 
WORDEN VEREIST. - NIE'l' AFTREKBARE UIT
GAVEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - BEDRIJFSUITGAVEN. 
- BETALING DIE HAAR OORZAAK VINDT IN DE 
SOHENDING VAN EEN WET VAN OPENBARE ORDE. 
- GEEN CRITERIUJI£ VAN ABSOLUTE AARD OJ\[ 
DE AF'l'RJilK VAN DIE BETALING VAN HET BRUTO 
BEDRAG VAN DE BIJ ARTIKEL 25 DER SAMEN
GESOHAKELDE WETTEN AANGEDUIDE INKOMSTEN 
TE RECHTVAARDIGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- AFTREK VAN DIE UIT
GAVEN ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDE 
DAT DE BETALING UIT NORMALE EN RECHTMA
TIGE UITOEFENING VAN HET BEDRIJF VOORT
VLOEIT. - 0NWETTELIJE:E VOORWAARDE. 

1° Pa1·ayraat 3 van artih·el 26 cle1· samen
yeschakelcle wetten betretfende de in-
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lcomstenbelastingen v-ult het principe 
aan volgens hetwelke de bedrijfsbelas
ting de -inkomstenbelastiitgen op hun 
netto bed1·ag treft, d.w.z. volgens htm 
b1·uto bedrag venninderd met de enlcele 
bedrijfsttitgaven, gedurende het belast
baa,· tijdpe1·lc gedaan, ten e-inde die in
lcomsten te ve1·lcri.iuen of te behottden, 
en precisee1·t dat van tle betlrijfsinlcont
sten niet afgetroldcen wortlen rle uitga
ven van persoonl-ijlce aartl en alle an
tle1·e 1titgaven tlo01· ae u.itoefening van 
het bedri,if niet vereist (1). 

2° H et feit ant ae betalingen £lie tloor de 
belastingplichtige gednnn zifn geweest 
en die « een ze1cer verbantl met het 
bedriff ve1·tonen Jl lmn oo1·zaa1c vinden 
·in de schending van een wet van ozJen
bnre o1·ae maalct geen absol!uut c1·iterittm 
ttit -uan die aanl ant het tle weigering 
1·echtvnnrtligt om (l-ie betnlingen nt te 
t1·eklcen, als beddffsuitgaven, van het 
bntto be(l!'ag va:n tle bij nrt-ilcel 25 de1· 
snmengesclwkelde wetten venneltle in
lcomsten {2). (Samengeschakelde wetten, 
art. 25 en 26, par. 1.) 

3° H et hot van beroep vennng niet de 
nftrelc, als betlriffsn·itgaven, vnn beta
l-ingen doo1· de belastingplichtige getlaan 
en die << een zel"e·r ve·rbantl met het be
tlrijf ve1·tonen JJ, vnn het b1·uto be£l1·ng 
de·r inlcomsten betloeltl in artikel 25 tler 
samengeschalceltle wetten te onae,·wer
pen aan tle voorwaarde dat d·ie betalin
gen de normale en rechtmati.qe emplo-i
tatie van het bedrijf bet1·et.ten, voor
waanle aoor ae wet niet -uoorz·ien. (Sa
mengeschakelcle wetten, art. 25 en 26, 
par. 1.) 

{RADEMAN, 'l'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juli 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het tweede milldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 en 110 van 
de Grondwet, 25 en 26 van de samenge
schakelde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen en correlatief, 2 en 7 van 
de samengescllakelde besluiten betreffende 
de nationale crisisbelasting, 2, para
graaf 3, inzonderlleid lid 2 en 1!} van de 

(1) Verbr ., 26 october 1954 (A1'1'. T' erb1·., 
1955, blz. 116; Bull. en PAsrc., 1955, I, 167) en 
23 september 1955 (Bull. en PASIC., 1956, I, 32). 

(2) pie nota onder nr 2 in Bull. en PASIC., 
1958, I, 112. 

wet van 16 october, 1945 betreffende de 
extrabelasting, 1317 tot 1320 en 1351 van 
llet Burgerlijk Wetboek, doordat het be
streden arrest geen enkele wettelijke 
grondslag heeft, tegenstrijdige motieven 
bevat, strijdig is met de termen van het 
strafrechtelijk arrest en niet wettelijk 
gerechtvaardigd is, ingevolge een ver
keerde interpretatie en toepassing van ar
tikel 26 der samengeschakelde wetten en 
van artikel 2, paragraaf 3, van de wet 
van 16 october 1945, waar het ten on
rechte een bedrijfskarakter ontkent aan 
de door aanlegger ten voordele van . de 
slachtoffers van vergiftigde likeuren ge
dane betalingen van schadevergoeding en 
dus die uitgaven als niet aftrekbaar van 
de winsten beschouwt om de principiele 
reden dat betalingen van vergoedingen 
toegekend tot herstel der door een mis
drijf berokkende schade hun grondslag 
vinden in de overtreding van een wet van 
openbare orcle, en dat slechts uitgaven in 
aanmerking kunnen worden genomen die 
de normale en eerlijke uitbating van het 
bedrijf betreffen en, in het onderhavig 
geval, het niet controleren door aanlegger 
van de aangekochte alcohol in uiterst 
verdachte omstandigheden verhandeld, 
kenmerkend zijn van een niet normale 
bedrijfshandeling, eerste onderdeel, dan 
wanneer llet bestreden arrest eensdeels 
vaststelt dat er een verband bestaat tus
sen die betalingen en aanleggers beroeps
bedrijvigheid en anderdeels die betalin
gen als vreemd aan de uitbating van de 
handel beschouwt, en zodoende tegenstrij
dige motieven bevat, tweede onderdeel, 
dan wanneer artikel 26 der samengescha
kelde wetten voor de aftrekbaarlleid van 
bedrijfsuitgaven niet vereist dat zij de 
normale en eerlijke uitbating van het be
drijf betreffen; derde onderdeel, dan wan
neer de kwestieuze schadevergoeding haar 
grondslag vindt, niet in een misdrijf of 
een overtreding van een wet van openbare 
orde maar in een schadeverwekkende 
fout, door aanlegger gepleegd in het uit
oefenen van zijn bedrijf; vierde onder
dee!, dan wanneer de betalingen er van, 
voor zover zij noch de uitvoering van een 
straf noch het herstel van de geschonden 
openbare orde uitmaken, op grond van de 
wegens gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg foutieve bedrijfsuitoefening de ver
wezenlijking van normale bedrijfsaleas 
vormen en als dusdanig inherent en noo.d
zakelijk zijn tot het uitoefenen van het 
bedrijf; vijfde onderdeel, dan wanneer 
het bestreden arrest die betalingen be
schouwt als wordende vermoed voort te 
komen van belastbare winsten, en dit in 
strijd met artikel 2, paragraaf 3, lid 2, 
van de wet van 16 october 1945 volgens 
hetwelk aileen de betalingen van schulden 
die op een vermogensaccres wijzen een 
wettelijk vermoeden uitmaken : 
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Over het tweede en het dercle onder
dee! : 

Overwegencle dat het bestreclen arrest 
vaststelt eenscleels dat aanlegger zowel 
door de lmrgerlijke als de correctionele 
rechtsmacht veroordeelcl is geworden om 
vergoedingen te betalen aan nersonen die 
vergiftigd waren geweest tloor likeuren 
die hij met methylalcohol had vervaar
digd, of aan hun rechthebbenden, ander
deels dat er een zeker verband bestaat 
tussen die betalingen en de beroepsbedrij
viglleid van aanlegger; dat llet arrest ze 
nochtans niet als aftrekbare lasten aan
neemt op grond van deze overwegingen, 
eensdeels, dat voor de aftrekbaarheid van 
dergelijke betalingen vereist is dat zij de 
normale en eerlijke uitbating van het be
drijf betreffen, en dat ten deze de be
clrijfshandeling waaruit zij voortvloeiden 
niet normaal was, anderdeels dat de be
talingen van vergoedingen toegekend tot 
herstel van een door een misdrijf berok
kende scllade hun grondslag vinden in de 
overtreding van een wet van openbare 
orde, als vreemd aan de uitbating van de 
handel moeten worden beschouwd, en dus 
niet mogen afgetrokken worden als be
drijfsuitga ven geclaan om de wins ten te 
behalen of te behouclen; 

Dat llet bestreden arrest steunt op een 
arrest van het Hof van beroep te Gent 
del. 31 october 1941, waarvan een echt ver
klaarcl uittreksel bij de voorziening ge
voegd is, en waaruit blijkt dat aanlegger 
veroordeelcl wercl nit lloofde van bij ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg onvrij
willig de dood van een persoon te hebben 
veroorzaakt en aan ancleren lichamelijke 
letselen te hebben toegebracht; 

Overwegencle clat, naar luid van arti
kel 26, paragraaf 1, van de samengescha
kelde wetten betreffemle de inkomstenbe
lastingen, de bedrijfsbelasting de bedrijfs
inkomsten treft naar hun zuiver bedrag 
hetzij op grond van hun bruto-beclrag ver~ 
minderd met de bedrijfsuitgaven aileen, 
welke gedurende de belastbare tijd wer
clen gedaan om die inkomsten te verkrij
gen of te behouclen, en dat paragraaf 3 
van hetzelfde artikel daaraan toevoegt 
clat van de beclrijfsinkomsten niet worden 
afgetrokken de uitgaven van persoonlijke 
aard en alle andere uitga ven welke tot 
het uitoefenen van het bedrijf niet nood
zakelijk zijn ; 

Dat artikel 30 van dezelfde wetten, het
welk slechts een toepassing van voormelcle 
regel inhouclt ten aanzien van zekere in
komsten, nader bepaalt clat de af te trek
ken uitgaven aan het uitoefenen van het 
beclrijf eigen moe ten zijn; 

Overwegende dat, waar het bestreclen 
arrest de aftrekking van betalingen die 
in zeker verbancl met de beroepsbedrij
vigheid van aanlegger staan, afhankelijk 

maakt van de voorwaarde clat zij de nor
male en eerlijke uitbating van het beclrijf 
betreffen en het criterium met volstrekt 
karakter inroept, clat die betalingen hun 
gronclslag niet vinden in de overtreding 
van een wet van ot?enbare orde, het ar-. 
rest voor de aftrekkmg voorwaarden stelt 
clie door de wet niet bepaald zijn · 

Da t beide onderdelen van het 'mid del 
gegrond zijn; 

Over het c!erde middel, afgeleicl nit de 
schenc!ing van de artikeJen 97 en 110 van 
de Gronclwet en 1 van de wet van 30 mei 
1949, eerste onderdeel, doordat het be
streden arrest zich er toe beperkt vast te 
stellen da t de reclama tie van 29 juni 1949 
tegen de aanslag onder artikel 2437 over 
het dienstjaar 1948, bij na vorclering van 
rechten over 1946 door de directoriale be
slissing als te laat ingediend afgewezen 
werd, zonder de· gegronclheid dezer beslis
sing van ambtswege te onclerzoeken, clan 
wmmeer aanlegger in zijn verzoekschrift 
en zijn conclnsies die laattijdigheid be
twist had; dat het arrest dus niet wet
telijk gemotiveenl is (artikelen 97 en no 
van de Gronclwet) ; tweede onclerdeel, 
cloorclat het bestre<len arrest beslist dat 
de reclamatie van 2d mei 1951 gericht te
gen de aanslag in de mobilienbelasting en 
de aanvullende personele belasting en op 
het kohler gebracht onder n" 10573 van 
het dienstjaar 1951, bij navordering van 
rechten over 1946, niet van ambtswege 
geldt voor cle aanvullencle personele be
lasting, op het kohler gebracht onder 
n" 2437 van het dienstjaar 1948, bij na
vordering van rechten o>er 1946, dan wan
neer eenzelfde element van 1.075.624 frank 
gemeen was aan de in 1948 en 1951 belaste 
grondslagen en dan wanneer de reclama
tie voor de andere op dezelfde bestand
clelen gevestigde belastingen van ambts
wege gelclt krachtens het artikel 2 van de 
wet van 30 mei 1949; clerde onderdeel, 
doordat, alhoewel het bestreclen arrest 
beslist dat de reclarnatie van 24 mei 1951 
niet van ambtswege geldt voor de aanvul
lende personele belasting welke op het 
kohier gebracht werd oncler artikel 2437 
van het dienstjaar 1948 bij navordering 
van rechten over 1946 op groncl van 
1.075.624 frank, het niettemin de grief on
gegrond verklaart betreffende de onvol
doende aftrek van huurlasten met betrek
king tot de opeisingsvergoeding begrepen 
in het bedrag van 1.075.624 frank, clan 
wanneer, volgens het door het arrest ge
huldigd stelsel, de groncl van de grief niet 
mocht onclerzocht worden, waaruit blijkt 
clat het arrest op tegenstrijclige motleven 
rust, hetgeen met ontstentenis van motie
ven gelijk staat : 

Over het eerste omlercleel : 

Overwegende enerzijcls, clat naar luid 
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van de door aanlegger v·66r het hof van 
beroep overgelegde conclusies hij er zich 
toe beperkte te verklaren « dat zelfs in
dien de reclamatie van 29' juni 19·{9 laat
tijdig was - quod non - deze laattijdig
heid gedekt was door de tijdige reclama
tie van 2J mei 1951 tegen de aanvullende 
aanslag ll ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet verplicht was de overtollige beschou
wing betreffende het te laa t indienen van 
de vroegere reclamatie te beantwoorden; 

Overwegencle da t niets toelaa t te onder
stellen dat !let hof van beroep niet van 
ambtswege nageg·aan heeft of de re~la
matie al clan niet te laat ingediend werd; 

Dat clit onclerdeel van !let midllel niet 
kan ingewilligd worden; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende llat het bestreclen arrest 
er op wijst <1at voor !let vestigen van de 
aanvullencle aanslag ur 10573 alleen in 
aanmerking genomen werden vergoedin
gen in het jaar 19-43 aan aanlegger toe
gekend wegens gebruik of opeising door 
!let leger van gedeeltelijk gemeubileerde 
gebouwen, maar dat geen wijziging werd 
gebraeht aan de vroeger onder artikel 2437 
belaste bedrijfsinkomsten welke alsdan 
reeds in de aanslaglmsis van de aanvul
lende personele belasting waren opgeno
men; dat slechts een deel der opeisings
vergoeding, namelijk 87.028 frank in die 
vroegere aanslagbasis overgenomen werd 
zodat de reclama tie van 24 mei 1951 niet 
tot de bedrijfswinsten kan uitgebreid 
worden, doch alleen tot de in artikel 2437 
begrepen opeisingsvergoedingen ; 

Overwegende dat !let niet tegenstrijdig 
is aan te nemen dat de reclamatie van 
24 mei 1951 niet geldt voor de vroeger be
laste bedrijfsinkomsten waaraan door de 
aanvrrllende aanslag geen wijziging werd 
gebracht, doch wel voor 87.028 frank, het 
deel der in de vroegere aanslagbasis op
genomen opeisingsvergoedingen; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit !let antwoord op 
het derde onderdeel blijkt dat het bestre
den arrest ten opzichte van beide aansla
gen in de aanvullende personele belasting 
geen ander gemeenschappelijk element 
bevonden heeft dan de opeisingsvergoe
ding, met uitsluiting van !let overblij
vende gedeelte der ongewijzigde bedrijfs
inkomsten; 

Dat dienvolgens het tweede onderdeel 
van !let middel in feite niet opgaat; 

Over !let vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 46 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen sa
mengeschakeld bij koninklijk besluit van 
12 september 1936 zoals gewijzigd door 
!let koninklijk besluit van 3 juli 1939, 

doordat !let bestreden arrest beslist dat 
de aanvullende personele belasting per 
schijf werd berekend door toepassing van 
volgende schijven : 1 t. h. op de eerste 
schijf van 25.000 frank, 1 1/2, 2, 3, 4, 6, 
8 t. h. op de volgende schijven, dan wan
neer gemeld artikel bepaalt dat voor !let 
deel van het belastbaar inkomen dat 
300.000 frank te boven gaat, het belas
tingpercentage 20 t. h. niet mag overtref
fen en dan wanneer de wijziging aange
bracht aan voormelde bepaling bij -arti
kel 7 van het besluit van 2 maart 1942, 
slechts toepasselijk is op · de aanslagen 
over dienstjaar HJ42, dit krachtens arti
kel 18, 4°, van gezegd besluit : 

Overwegencle dat !let middel de onwet
telijkheicl van becloelde aanslag niet aan
duiclt; clat het micldel wegens zijn on
nauwkeurigheid niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den arrest doch slechts in zover het aan
leg·gers beroep ongegrond verklaard heeft 
ten opzichte van de schadevergoeding; 
beveelt dat van onderhavig arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ;· ver
oordeelt iedere partij tot de helft der kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Luik. 

8 october 1957. - ze kamer. - Voorzit
ter, H. Vandermersch, raallsheer waarne
mend voorzitter. :- Verslaggever, H. Ne
veu. - G-elijlclttidende ooncl-asie, H. Gans
hof van cler Meersch, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

2" KAMER. - 8 october 1957 
) 

~ INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING, - 0VERDRACHT VAN 
EEN HANDELSZAAK. - 0VEREENKOMST DIE 
NIET UITGEI'OERD IS GEWEES'l', DAAR DE CE
DENT ZIJN ZAAK VOORT GEEXPLOITEERD HEEFT 
EN DE WINSTEN ENKEL DOOR GEZEGDE CEDEN'£ 
BEHAALD WERDEN. - TAXATIE VAN DE CEDENT 
EN NIE'l' VAN DE CESSIONARIS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIREC'l'E BELASTINGEN, -
MIDDEL OPGEWORPEN VOOR HET HOF VAN BE
ROEP BETREFFENDE EEN VOORWERP VREEMD 
AAN DE BETWISTING WAARVAN HET HOF TE 
KENNEN HAD, - GEEN VERPLICHTING VOOR 
HET HOF VAN BEROEP DAT :I.IIDDEL TE BEANT
WOORDEN. 

1 o TVannee1· een overeenlcomst van over
draoht van een handels.zaalc geen uit
voering heeft gelcregen en de per
soon in d:ie ove1·eenlcomst als cedent aan-
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gedttid de zaak voort heeft geexpZoi
teerd, besZist het hof van beroep wet
teZijk dat spijts de overeenkomst van 
ove1·d1·acht de winsten van cZe handeZs
expZoitatie ttitsZttitend door de cedent 
behaaza zijn geweest en dat, dienvol
gens, ze in hoofde. van deze Zaatste en 
niet van de cessionaris dienen te worden 
aangesZagen voor het bedoeZrZe dienst
jaar. (Samengeschakelde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
par. 1, 1°.) 

2o Het hof van be1·oep is niet ve1·pUcht 
te antwoorden op een middel betref
fende een voorwerp vreemcZ aan de be
twisting waarvan het te lcennen 
heeft (1). 

(ROMBOUTS, T. BELGISCHE STAA'l', 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet 25 35 74bis van de samengescha
kelde w'ette;l betreffende de inkomstenbe
lastingen (besluit van de Regent van 
15 januari 1948), 1315, 1319, 1320, 1322, 
132-S van het Burgerlijk Wetboek, en van 
de bewijskracht van de tussen eiser en 
zijn drie zonen Louis, Hubert en Victor 
gesloten overeenkomst van 1 december 
1946, doordat, zonder te ontkennen dat er 
door eiser en zijn drie zonen een over
eenkomst. gesloten geweest was, waarbij 
hij hun afstand van zijn handelszaak 
deed en zonder vast te stellen dat deze 
overeenkomst nietig of geveinsd en fictief 
zou geweest zijn, het bestreden arrest be
slist heeft dat eiser geldig op de winsten 
van deze handelszaak aangeslagen werd, 
om reden dat bedoelde overeenkomst ge
dagtekend 1 december 1946, niet geregis
treerd was, dus geen vaste datum had, 
dat zij « geen uitvoering kreeg >> en dat 
eiser de zaak bleef uitbaten, eerste onder
dee! dan wanneer het feit dat eiser de 
zaak na 1 december 1946 zou << uitgebaat » 
hebben geenszins als gevolg moest hebben 
dat de afstand en verkoop van de han
clelszaak, die klaar en duidelijk door de 
bedoelde overeenkomst bedongen werden, 
ipso facto vernietigd of verbroken werden 
en dat eisers zonen hun eigendomsrecht 
op de aangekochte handelszaak verzaakt 
hadden, dan wanneer alleszins het onmo-

(1) Verbr., 10 juli 1947 (A1T. YC1·b1·., 1947, 
blz. 253; 24 maart 1949 (ibid., 1949, I, 173). 

gelijk nit de bewoordingen van het arrest 
kan uitgemaakt worden of de rechter over 
de grond heeft willen beslissen dat er 
geen afstand der zaak op 1 december 1946 
gesloten werd, dan wel of hij heeft willen 
beslissen dat de niet-uitvoering van ze
kere bepalingen van de overeenkomst, on
der meer het niet uitbaten van de zaak 
door de overnemers ipso facto de vernie
tiging of de verbreking van de overeen
komst als gevolg moest hebben wat de 
afstand en verkoop, en bijgevolg ook wat 
het recht van de overnemers op de win
sten van de zaak betrof, dan wanneer 
deze onduidelijkheid in de motivering 
aan het hof niet toelaat zijn controlerecht 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing uit te oefenen, dan wanneer 
deze onduidelijkheid met het gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering gelijkstaat, tweecle on
der<leel, dan wanneer de onderhandse 
overeenkomst van 1 december 1946 bewijs
kracht heeft, tenzij de rechter over de 
grond zou vastgesteld hebben dat deze 
overeenkomst vals, fictief of geveinsd was, 
dan wanneer het bestreden arrest geens
zins beslist,heeft dat zulks het ·geval was, 
dan wanneer het bijgevolg bewijskracht 
aan de akte moest verlenen, derde onder
dee!, dan wanneer het bestreden arrest de 
besluiten van eiser niet beantwoord heeft, 
in zoverre zij staande hielden : a) dat de 
echtheid van de datum van 1 december 
1946 bewezen was door het feit dat « de 
akte opgesteld werd op het firmapapier 
clat in december 1946 in gebruik was en 
met geldige zegels in omloop in december 
Hi46 voorzien was en dat het een absolute 
en materHHe onmogelijkheid is ten lmidi
gen dage zich nog deze papieren en zegels 
a an te schaffen »; b) dat de administratie 
zelf het bewijs van de overname der zaak 
leverde vermits het niet eiser maar wel 
Louis Rombouts, een der overnemers is 
die aan het zevende kantoor der over
drachttaks de aanvraag deed om een 
machtiging tot het gebruik in zijn zaak 
van een zegelmachien; c) da t de adminis
tratie tegenstrijdig is met zichzelve, ge
zien zij voor het boekjaar 1949- de door 
eiser aangegeven wins ten, hetzij 132.480 fr. 
wel degelijk heeft aangenomen; dan wan
neer, om wettelijk gemotiveerd te zijn, 
de rechterlijke beslissingen al de door cle 
partijen, in regelmatig neergelegde con
clusies, ingeroepen micldelen moeten be
antwoorclen : 

Over cle eerste twee onderdelen : 

Overwegende da t het besfreclen arrest 
niet beslist da t de onderhandse akte del. 
1 clecember 1946 geen afstand van aan
leggers han clelszaak a an zijn zonen vast
stelt of dat deze nietig of verbroken is; 
dat het lh? overeenkomst van afstancl 
even min interpreteert; dat het, na er op 
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gewezen te hebben dat de akte geen vaste 
datum heeft, enkel vaststelt dat << bedoel
de overeenkomst geen uitvoering kreeg en 
dat de rekwestrant de zaak bleef uitba
ten ll; dat het aldus tevens wettelijk en 
duidelijk, overeenkomstig artikel 25, pa
ragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen beslist, dat, vermits de overeenkomst 
niet uitgevoerd werd, de winsten van het 
handelsbedrijf, niettegenstaande de over
eenkomst van afstand, uitsluitend door 
aanlegger behaald werden, en dienvolgens, 
ten aanzien van de besproken dienstja
ren, in zijnen hoofde dienden belast; 

Over het derde onderdeel : 

a) Overwegende dat ten gevolge van de 
vaststelling dat <le overeenkomst van af
stan<l niet uitgevoerd werd, de rechter 
over de grand niet meer verplicht was 
aanleggers bewijsvoering omtrent de be
wijskracht van de akte die ze vaststelt 
en bepaaldelijk omtrent haar datum te 
weerleggen; 

b) Overwegende dat aanlegger, in zijn 
conclusies, de <laadwerkelijke afstand van 
de handelszaak onder meer steunde hierop 
<< dat de administratie zelf het bewijs 
levert van de overname der zaak vermits 
het niet Frans Rombouts is maar Louis 
Rombouts, een der overnemers, die aan 
het zevende kantoor der overdrachttaksen 
een aanvraag deed tot machtiging voor 
het gebruik in zijn zaak van een zegel
machien; dat in deze vraag om een zegel
machien op 1 februari 1954 tach niet dien
de gesproken te worden van een overname 
tussengekomen op 1 december 1946, dat 
zulks ten andere daarin niet gepast voor
komt en dat dit ook niet gevraagd 
wordt ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grand, steunende op de omstandigheden 
waarop hij wijst, beslist dat de besproken 
overeenkomst niet uitgevoerd werd en dat 
hij zodoende het in het middel aangevoerd 
element afwijst; 

o) Overwegende dat het hof van beroep 
niet gehouden was een midde1 te beant
woorden dat betrekking had op het boek
jaar 1949 en dat derhalve vreemd was aan 
de betwisting waarover het te beslissen 
had; 

Dat het middel niet kan aang·enomen 
worden; 

(1) Over het punt dat, in burgerlijke zaken, 
de rechter in beroep, bij dewelke een beroep 
tegen een vonnis van onbevoegdheid aanhangig 
wordt gemaakt, na dit vonnis te hebben her
vormd, enkel kennis van de grond van de 
zaak mag nemen indien ze voor een definitieve 
beslissing vatbaar is, raadpl. verbr., 23 jtmi 

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

8 october 1957. - 28 kamer. - Voorzit
ter, H. Vanclermersch, raadsheer waarne
mend voorzittel'. - Verslaggever, H. De
lahaye. Gelijlclwidende oonolnsie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Struye en Van 
Leynseele. 

le KAMER. - 10 october 1957 

1° HOGER BEROEP. - BURGERLIJ:KE ZA
KEN. - 'HoGER BEROEP ~l'EGEN EEN VONNIS 
DAT EEN EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID AAN
NEEMT. - 0NDERZOEK VAN DE GROND VAN DE 
ZAA:!C NOODZAKELIJK OM OVER DE EXCEPTIE 
TE WIJZEN. ~ 0NDERZOEK DAT GEEN TOT 
Z!CH TREKKEN VAN DE GROND UITMAAKT. 

2. lVIIDDELEN VAN VERBREKING. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0NJUIS•r WOORD 
GEBRUIKT IN DE BESTREDEN BESL!SSING. -
0NJUIST GEBRUIK DAT NIET VOLSTAAT 0}.1 
TOT VERBREKING AANLEIDING . TE GEVEN. 

3° NIEUWE VRAAG. - BuRGERLIJKE ZA
KEN. - RECHTER IN HOGER BEROEP BIJ WIE 
EEN BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN ONBEVOEGD
HEID EN EE:-1 NIEUWE YRAAG AANHANGIG WOR
DEN GEMAAK'r. - BESLISSING DIE HET BEROE
PEN YONNIS HERVORMT, DE GROND NAAR DE 
EERSTE RECH'l'ER VERWIJZENDE EN DE NIEUWE 
YRAAG NIET ONTVANKELIJK VERKLARENDE. -
BESLISSING DIE ZELFS NIE'l' GEDEELTELIJK DE 
GROND VAN HET GEDING NAAR ZICH TREKT. 

1 o De 1·eohte1·, bij wie het hoge1· beroep 
tegen een vonnis dat eon exceptio van 
onbevoegdheid in b·twgerlijlce zalcen aan
neemt aanhangig wordt .Qemaakt, ll'ie 
een element van de grand van het ge
ding onderzoekt, trekt ald!tS de grand 
van de zaak niet tot zioh, wanneer dat 
onde1·zoelc noodza7celij7c is on~ over de 
exoepUe te beslissen (1). (Wetboek van 
burgerlijke rechtspleg·ing, art. 473.) 

2° Een onjnist woordgebrnik in de be
streden besz.issing volstaat, niet, op 
ziohzelf, om aanleiding te geven tot ver
brelcin,q (2). 

3° De 1·eohter b'ij wie aanhangig worden 
gemaalct tegeUjlcertijd eon hager be
roep tegen een vonnis dat een exoepUe 
van onbevoegdheid aanneemt en een 

1955 (A1r. Ve1·b,.., 1955, blz. 865; Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 1148). 

(2) Fr. verbr., re burg. kamer, 7 mei 1956 
(Bull. des a1·rets de la couT de cassation, 1956, 
nr 178); ra~dpl. ook verbr., 16 mei 1946 (A1·r. 
V erbT., 194;6, blz. 184). 
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niemve vraag ingesteld in graad van 
hager beroep, die enerzijcls, het vonnis 
hervorrnt en cle g?·ond van cle zaak naa1· 
de eerste rechter ve?·wijst, en ancler
zijcls, de nie~twe vraag niet ontvanlcelijlc 
verlclaart, trelct floor cleze laatste be
slissing de m·ond van het geding, ctan 
de ee1·ste ~-echter onclerworpen, zelfs 
niet rJecleeltel'ijlc tot zich. (Wetboek van 
burgerlijke rechtspleging, art. 464.) -

(DUBUFFET, '1'. POIZOT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 11 juni 1955 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Ber
gen; 

Over het micldel, afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 8, 97 van de Grand
wet, 473 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 45 en 85 van de wet van 
9 juli 1926 betreffende de werkrechters
raden, doordat de bestreden sententie, na 
erop gewezen te hebben « dat mitsdien op 
de debatten is gebleken dat Poizot voor
namelijk als tuinier bij Dnbuffet ar
beidde en bij de maatschappelijke zeker
heid diende ingeschreven te zijn )), hoewel 
vaststellend dat « Poizot het nadeel clat 
hem berokkencl is niet nanwkenrig op
geeft )), achtereenvolgens beslist heeft, na 
de door de eerste rechter gewezen beslis
sing van onbevoegdverklaring vernietigd 
te hebben, cc dat het arbeiclsgerecht be
voegcl was)), cc wat de eis tot schadeloos
stelling voor het derven van de werkloos
heidsvergoedfiigen betreft, de zaak tot 
zich trekkend )) cc de vordering niet ont
vankelijk )) verklaarcl heeft en, tenslotte, 
cc de zaak voor het overige naar de eerste 
rechter )) heeft verwezen, clan wanneer, 
eerste ondercleel, de redenen van de be
streden sententie waarom de rechter over 
de grond de door' verweerder ingestelde 
eis in beginsel gegrond verklaard heeft en 
aldns de grond van het proces in zijn ge
heel tot zich getrokken heeft, in tegen
spraak zijn met het dispositief van deze 
zelfde sententie hetwelk de evocatie uit
drnkkelijk tot een van de pnnten van de 
eis beperkt en cc de zaak voor het overige 
naar de eerste rechter )) verwijst, dan 
wanneer, tweede onderdeel, aangezien de 
eerste rechter niet over de grond nit
spraak gedaan heeft, de werkrechtersraad 
van beroeD ter zake de grond van' het ge
schil niet- tot zich vermocht te trekken, 
zelfs gedeeltelijk, vermits nit de vaststel
lingen zelf van de bestreden beslissing 
blijkt dat de zaak niet in staat was om 
definitief afgedaan te worden, hetgeen 
tronwens de werkrechtersraad van be-

roep, die door een zelfcle sententie clefini
tief over de grond uitspraak had clienen 
te doen, ertoe bracht de zaak met het oog 
op een aanvullend onderzoek naar de eer
ste rechter te verwijzen : 

Overwegende, aangaanue het eerste on
derdeel, clat de eerste rechter beslist had 
dat de werkrechtersraad onbevoegd was 
om van de vordering van verweerder ken
nis te nemen, omclat deze niet deed blij
ken van cc zijn hoedanigheid van tninier, 
enkel met dit doel door aanlegger in 
dienst genomen )) ; 

Overwegende dat de bestreclen senten
tie, door deze beslissing te wijzigen om 
de redenen dat nit de debatten gebleken 
was dat verweerder voornamelijk als tni
nier bij aanlegger arbeidde en dat deze 
omstandigheid volstond om zijn inschrij
ving bij de maatschappelijke zekerheid 
verplicht te maken, ongetwijfeld over een 
element van de grond der betwisting tns
sen partijen nitspraak gedaan heeft; 

Overwegende echter dat, wanneer het 
onderzoeken van dit element onontbeer
lijk is voor de beslissing, te wijzen over 
het door aanlegger voorgebracht middel 
tot aiwijzing van ue bevoegdheid, de rech
ter in hoger beroep bij het verrichten van 
dat onderzoek de grond niet tot zich ge
trokken heeft en gebleven is in de grenzen 
van zijn uit het door verweerder ingestel
de hoger beroep voortvloeiende kennisne
ming; 

Overwegende, ten aanzien van het 
tweede onderdeel, dat, al heeft de bestre
den sententie, na de door de eerste rech
ter gewezen beslissing van onbevoegdver
klaring gewijzigd te hebllen, gezegcl cc de 
zaak tot zich te trekken wat de eis tot 
schadeloosstelling voor het derven van de 
werkloosheidsvergoedingen betreft )), deze 
eis niet ontvankelijk verklaard en enkel 
het overige naar de eerste rechter verwe
zen, er zon<ler dubbelzinnigheid uit de 
redenen blijkt dat de bewoordingen cc tot 
zich trekken )) in oneigenlijke zin door de 
rechter in hoger beroep is gebezigd ; 

Dat immers door die redenen vastge
steld is dat bewuste eis voor de eerste 
maal voor de rechter in hoger beroep in
gesteld is en een nienwe, niet ontvanke
lijke eis is; 

Overwegencle dat het bezigen van ter
men in oneigenlijke zin in de beslissing 
van de rechter on zichzelf niet tot verbre
king kan leiclen -en dat de bestreden sen
tentie, door te zeggen dat er geen gronden 
aanwezig zijn om een vo6r de rechter in 
hoger beroep ingestelde nieuwe eis naar 
de eerste rechter te verwijzen, geen en
kele van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan aang·enomen 
worden; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

tO october t957. ~ 16 kamer. - Voo·r
zitter en verslaggever, H. Sohier, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijkl·ui
dende concl1tsie, H. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. VanRyn en Pirson. 

1" KAMER. - 11 october 1957 

to EOH'L'SOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- 0VERSPEL VAN 
DE MAN. - RECHTSGROND VAN ECHTSCHEI
DING. - VOORWAARDEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
VREEMD VONNIS. - GEZAG. - VONNIS VAN 
EEN NEDERLANDSE RECHTBAN'K DE ECHTSCREI
DING UI'fSPREKENDE TUSSEN ECHTGENOTEN VAN 
BELGISCHE NATIONALITEIT OM EEN DOOR DE 
BELGISCRE WET NIET VOORZIENE RECH'fS
GROND. - VONNIS IN BELGIE VAN GEZAG BE
ROOFD. 

go VERBREKING. - TAAK VAN RET HOF. 
- BES1'REDEN BESLISSING ZIJN DISPOSITIEF 
STEUNENDE OP EEN DOOR DE VOORZIENING GE
CRITISEERDE REDEN. -MACHT VAN RE'f HOF 
OM EEN RECHTSGRON'D AAN TE WENDEN DIE 
RET DISPOSITIEF RECHTVAARDIGT. 

to H et ove1·spel van de rnan rnaalct enlcel 
een rechtsgrond van echtscheiding ~tit 
indien hij gewoonlij 7c schu.ldige betrelc
lcingen rnet een bijzit in de gerneen
schappelijlce waning heett onderhou
den (1). 

2° Het gezag van een vonnis vcm een Ne
derlandse 1·echtbanlc, dat de echtschei
ding 1titspree7ct t~t.ssen echtgenoten van 
Belgische nationaliteit orn een door de 
Belgische wet niet voorziene rechts
grond, rnag in Belgie niet worden er
lcend (2). (Artikelll, to, van het Neder
lands-Belgische verdrag van 28 maart 
t925, goedgekeurd door de wet van 
t6 augustus t926.) 

go Wanneer de bestreden beslissing haar 
dispositief steu.nt op een door de voor
ziening gecritiseerde reden, rnag het hot 
een rechtsgrond aanwenden clie het dis
positiet 1·echtvaardigt (g). (Impliciete 
beslissing.) 

(1) Raadpl. verbr., 19 october 1896 (Bull. en 
PASIC., 1896, I, 291). 

(2) ;Raadpl. verbr., 4 october 1956 (Arr. 
T' erb1·., 1957, biz. 55; Bull. en PASIC., 1957, I, 
88). 

.~--=~----------:,-_-;:__.:....::....::c_L,---1--_;::;;_--

(FRANCK, T. DUPONT EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen g, 6, 147, t84, 227 
en 230 van het Burgerlijk Wetboek, 11, 
namelijk paragraaf t, to, en paragraaf 2 
van het Verdrag te Brussel op 28 maart 
t925 gesloten tussen Belgie en Nederland 
betreffende de bevoegdheid en het gezag 
van rechterlijke beslissingen, van het en
kel artikel van de wet van t6 augustus 
1926 dit verdrag goedkeurende, en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest zegt voor recht dat de echtscheiding 
uitgesproken door de arrondissements
rechtbank te 's Gravenhage (Nederland) 
op 6 augustus t948 tussen eiser en tweede 
verweerster niet tegenstelbaar is in Bel
gie, en dienvolgens dat het huwelijk daar
na gesloten tussen eiser en eerste ver
weerster nietig ts daar eiser nog in de 
banden van een eerste huwelijk verkeer
de, de overschrijving beveelt van zijn be
schikkend gedeelte op de registers van de 
bevoegde ambtenaar van de burgerlijke 
stand en de melding ervan in de rimd van 
de huwelijksakte der partijen Franck
Pannier, en eiser tot de kosten veroor
deelt, en doordat het deze beslissing 
steunt op de verklaring dat gezegd vollllis 
strijdig is met de Belgische openbare 
orde, om de reden : dat elke geheime ver
standhouding tussen de echtgenoten om 
een echtscheiding door onderlinge toestem
ming te vermoll1ll1en onder de vorm van 
een echtscheiding wegens een llepaalde 
oorzaak strij dig is met de wet en met de 
openbare orde, en om de reden dat Franck 
en Dupont het eens zijn geweest om uit 
de echt te scheiden en hun echtscheiding 
v66r de Nederlandse rechter te vervolgen, 
vo6r dewelke, uaar in het Nederlands 
recht de echtscheiding door onderlinge 
toestemming uitgesloten is, Dupont een 
geding in echtscheiding instelde O!J basis 
van onderhoud van bijzit in hoofde van 
Franck, dat Franck daarin volkomen toe
stemde en de gepaste maatregelen trof die 
bedoelde, procedure moesten vergemakke
lijken, zich te Scheveningen liet inschrij
ven voor de noodwendigheden van de 
zaak, concludeerde op de vordering dat 
hij zich gedroeg aan het oordeel der recht
bank en berustte in het vonnis welk daar-

(3) Verbr., 21 juni 1957 (An·. Verbr., 1957, 
biz. 898; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1269); verge!. 
verbr., 1 juli 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 
1303). 

---------_:_:____r_ __ L_~ 
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up de echtscheiding uitsprak, en dat deze 
uiteenzetting der feiten bewijst dat 
Franck en Dupont een echtscheiding door 
onderlinge toestemming hebhen vermomcl 
onder de vorm van een Nederlandse pro
cedure wegens bepaalde oorzaken zonder 
vast te stellen, of ten minste met onzeker 
te laten, dat de aangevoerde oorzaak tot 
echtscheiding werkelijk of fictief was, dan 
wanneer de nietigheicl van een . overeen
komst om een echtscheicling door onder
linge toestemming te vermommen onder 
de vorm van een echtscheicling wegens be
paalcle redenen enkel cleze overeenkomst 
treft en ~~en der echtgenoten niet kan ont
zetten van het recht van een echtschei· 
ding te vervolgen en te bckomen om een 
bepaalcle reclen aangenomen door de Bel
giselle wet, zoals terzake het onclerhoud 
Yan bijzit, inclien deze reden werkelijk is 
in welk geval de Belgische wet, ver van 
gescl1onden te worden, een juiste toepas
sing krijgt; clan wanneer eiser v66r de 
rechters over de gruncl regelmatig had be
sloten clat het echtelieclen steeds vrijstaat 
een echtscheicling wegens bepaalcle oor
zaak te doen plaats grijpen, instede van 
een echtscheicling bij onclerlinge toestem
ming, zo zij clit verkiezen en de wettelijke 
vereisten voor een echtscheicling wegens 
bepaalcle oorzaak verenigcl zijn, en, door 
''erwijzing tot de redenen van het vonnis 
waarvan beroep, clat de aangevoerde ver
momming vereiste cla t de grieven in de 
Nederlandse procerlure geformuleercl lou
ter voorgewencl zouclen zijn, wat niet be
wezen was, en clan wanneer het bestreden 
arrest aan deze besluiten geen passend 
antwoord geeft en dus niet gemotiveercl 
is volgens de voorschriften van artikel 97 
van de Gronclwet; clan wanneer, zoals 
eiser het beweerd had in zijn v66r het 
llof van beroep regelmatig genomen be
sluiten en waarop het bestreden arrest, 
de plicht van de rechters miskennencl hun 
beslissing met red en en te omkleden, geen 
g_ntwoorcl heeft gegeven, artikel 11 van 
het Verdrag van 28 maart 1925 tussen Bel
gie en N eclerland de regel bevestigend dat 
llet gezag van rechterlijke beslissingen ge
wezen in burgerlijke zaken in een der 
beicle Staten zal erkencl worden in de an
dere Staat, onder het voorbehoud name
lijk dat de lleslissing niets inhoudt dat 
strijdig is met de internationale openbare 
orcle van het land waar zij wordt ingeroe
pen, maar uitclrukkelijk bepaalt dat de 
regelen met betrekking tot de bevoegcl
heid, het bewijs en de rechtspleging de 
openbare orde niet betreffen, zoclat het 
bestreclen arrest niet uit de door hem aan
gehaalcle feiten, die juist betrekking hacl
clen met cleze zaken, niet wettelijk mocht 
afieiden dat het Neclerlandse echtschei
dingsvonnis, trouwens gegroncl op een 
door de Belgische wet aangenomen oor
zaak tot echtscheiding, strijdig was 

met de Belgische internationale openbare 
orde, noch mocht, voor de beoordeling van 
de tegenstelbaarheid van dit vonnis in 
Belgie, een toezicht instellen op de wel'
kelijkheicl en waarheicl van feiten, ter 
zake van deze oorzaak tot echtscheiding, 
door een partij v66r de Nederlandse rech
ter aangevoercl, en door die rechter als 
bewezen aangenomen : 

Overwegencle dat het bestreden arrest 
op impliciete doch onclubbelzinnige wijze 
d~ conclusies van aanlegger, welke voor
lllelden dat het de echtgenoten Franck 
vrijstoncl de echtscheicling wegens be
paalcle oorzaak te vorderen, indien zulke 
oorzaak werkelijk bestoncl, heeft beant
woord, door vast te stellen dat die echt
genoten een echtscheicling door onderlinge 
toestemming onder de vcirm van een ech t
scheiding wegens een bepaalde oorzaak 
hadden verborgen, wat noodzakelijk im
pliceerde dat de rechter over de grond de 
bepaalde oorzaak, door Marguerite Du
pont ingeroepen, als fictief beschouwcle; 

Overwegende dat de rechter insgelijks 
het middel van aanlegger heeft beant
woorcl, het gezag inroepende welke arti
kel 11 van het Nederlands-Belgisch ver
drag aan het Neclerlandse vonnis toekent, 
door te beslissen da t gezegd vonnis strij
dig was met de Belgische openbare orde, 
zodat, luidens artikel 11, paragraaf 1, 1 o, 

van voormeld verdrag, llet in Belgie van 
gezag was beroofd; 

Overwegende clat die IJeweegredenen 
aan cle vormregel opgelegd bij artikel 97 
van de Grondwet voldoen; 

Dat het middel, dienaangaande, feite
lijke grondslag mist; 

Overwegencle dat uit de overgelegde 
stukken der procedure blijkt : 1° dat 
Marguerite Dupont haar eis tot echtschei
ding, voor de arrondissementsrechtbank 
te 's Gravenhage ingesteld, heeft gesteund 
op de reden dat « eiseres had moeten on
dervinden dat gedaagde, tijdens het hu
welijk van partijen, met een andere 
vrouw dan zijn wettige echtgenote vlese
lijke gemeenschap heeft gehad in hun ge
meenschappelijke woning en cUe vrouw 
heeft onclerhouden 11; 2° dat de rechtbank 
te 's Gravenhage die eis heeft ingewilligd 
om reclen dat « de vorderingen noch on
rechtmatig noch ongegrond voorkomen 11; 

3° clat op het ogenblik waarop dat vonnis 
werd gewezen, beide echtgenoten van Bel
giselle nationaliteit waren; 

Overwegencle dat, luidens artikel 3, 
dercle lid, van het Burgerlijk vVetboek, 
de wetten betreffende de staa t der perso
n en, voor de Belgen, ook wanneer zij in 
het buitenland verblijven, gelden; 

Dat cUe wetten, van openbare orde, 
cleze begrijpen welke de rechtsgronden 
van echtscheicling op beperkende wijze 
bepalen; 
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'Overwegende dat artikel 230 van · het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
« de vrouw kan echtscheiding vorderen op 
grond van overspel tegen haar man, wan
neer hij zijn bijzit in de gemeenschappe
lijke woning gehouden heeft ll ; 

Dat de Belgische wetgever dus het over
spel van de man als rechtsgrond tot echt
scheiding enkel aanneemt wanneer de 
echtgenoot gewoonlijk schuldige betrek
kingen met een bijzit in de gemeenschap
pelijke woning heeft onderhouden; 

Overwegende dat het vervullen van die 
voorwaarden ten deze niet vaststaat, ver
mits, enerzijds, de Nederlandse rechtbank 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat de 
vordering niet ongegrond voorkomt en 
dat, anderzijds, die vordering steunde op 
de enkele omstandigheid dat de man vle
selijke gemeenschap met een andere 
vrouw dan zijn wettige echtgenote in hun 
gemeenschappelijke woning had gehad, 
zonder aan te voeren dat die betrekkin
gen een gewoonlijk karakter hadden ver
toond; 

Dat zo aanlegster er aan toevoegde dat 
haar man die vrouw had onderhouden, 
't is te zeggen haar geldelijke prestaties 
had geleverd, die omstandigheid ter zake 
niet dienend was, vermits artikel 230 van 
het Burgerlijk vVetboek geen acht slaat 
op het al dan niet baatzuchtig karakter 
van voormelde betrekkingen om het over
spel, welke het voorziet, te bepalen; 

Overwegende dat, luidens artikel 11, 
paragraaf 1, 1°, van het Nederlands-Bel
gische verdrag van 28 maart 1925, 'het ge
zag van het vonnis door de rechtbank te 
's Gravenhage gewezen dus in BelgH~ niet 
kan worden erkend, vermits het, in strijd 
met artikel 230 van het Burgerlijk Wet
boek dat van openbare orde is, de echt
scheiding uitspreekt; 

Dat uit die overwegingen volgt dat het 
dispositief van het bestreden arrest wet
telijk gerechtvaardigd is; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding YaJ.l artikel 11 van gezegd verdrag 
bedoelt, derhalve, bij gemis aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

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

11 october 1957. - 16 kamer. ~ Voor
zitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques. - Ge
Ujlclttidende concltts·ie, H. Depelchin, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Pirson 
en VanRyn. 

l" KAMER. - ll october 1957 

1° WEGENIS.- GEBOUW IN STRIJD MET EEN 
GEM:EENTEREGLEMENT. - GEBOUW OPGERIOHT 

DOOR EEN VORIGE EIGENAAR. - REGLEMEN'l' 
DAT BEDINGT DAT DE RECHTER DE OVERTREDER 
TOT AFBRAAK VAN HET ONWE'rTELIJK OPGE
RIOHTE GEBOUW ZAL VEROORDELEN. ~ BEPA

LING WELKE DE GEM:EENTE TOELAAT VAN DE 
NIEUWE EIGENAAR DIE AFBRAAK 'l'E EISEN. 

2° VERBREKING. - TAAK VAN HET HOF. 
~ BESTREDEN BESLISSING 'ZIJN DISPOSITIEF 

S'l'EUNENDE OP EEN DOOR DE VOORZIENING GE

CRI'l'ISEERDE RED EN. - .MACH'l' VAN HET HOF 
OM EEN ANDERE RECHTSGROND AAN TE WENDEN 
DIE HET DISPOSITIEF RECHTVAARDIGT. 

1° Wanneer een gebouw opgericht is 
door een vo1·ige eigenaar in st1·ijil 
met een gemeentereglement en het 
reglement beschilct ilat de 1·echter de 
overtrede1· tot afbraalo van het onwet
telijk opgerichte gebottw zal veroO'I·de
len, mag ile gemeente ilie afbraak 'ran 
de niettwe eigenaar eisen. 

2° Wanneer de bestreden beslissing haar 
dispositiet stetf.nt op een door de voor
ziening gecritisee1·de reden, mag het hot 
een rechtsgrond aanwenden die het dis
posUief rechtvaardigt (1). 

(GOOS, T. GEM:EENTE BRASSCHAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 mei 1956 gewezen door de 
vrederechter van het kanton Ekeren; 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 544, 1101, 1136, 1165, 
1382, 1383, 1582 en 1583 van het Burgerlijk 
Wetboek, 47, 48 en 49 van het reglement 
betreffende de gebouwen van de gemeente 
Brasschaat van 19 augustus 1904 gewij
zigd op 10 maart 1905, 6 april1907, 23 april 
1910 en 8 mei 1922, 44 van het Strawet
boek, 161 en 189 van het Wetboek van 
strafvordering, 11 en 97 van de Grondwet, 
doordat, na te hebben vastgesteld dat het 
gebouw, waarvan de gemeente verweer
ster de afbraak vervolgde als zijnde in 
strijd met de voorschriften van het bouw
reglement, door verkoper van eiseres op
gericht was geweest, ~ en niet door eise
res zelve - voordat zij het aankocht, en 
na te hebben erkend dat zij geen overtre
ding had gepleegd aan gezegd reglement, 
het bestreden vonnis, zonder geen enkele 
font in hm·en hoofde op te nemen, niette
min eiseres veroordeelt om het wederrech-

(1) Zie vorig arrest. 
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telijk opgericht huis op haar grond te 
J3rasschaat af te breken en, bij gebreke 
zulks vrijwillig te doen, verweerster 
machtigt om tot deze afbraak te doen 
overgaan op kosten van eiseres, deze kos
ten invorderbaar op eenvoudig vertoon 
der kwijtingen, en dat om de enige reden 
dat eiseres in de rechten doch ook in de 
verplichtingen van haar rechtsvoorganger 
is getreden, dat de verplichting nog steeds 
bestaande in hoofde van cUe rechtsvoor
ganger tegenover de gemeente het gebouw 
af te breken overgegaan is op eiseres en 
de gemeente zo gerechtigd is te eisen dat 
zij zou nakomen deze verplichting van 
civiele aard, de gemeente cUt recht put
tende niet zodanig in de bepalingen van 
haar bouwreglement dan wel in de alge
mene wettelijke beschikkingen : 1 o dan 
wanneer het verkoopcontract niet in hoof
de van de aankoper de verbinte.nissen cUe 
reeds in hoofde van de verkoper zijn ge
boren doet overgaan, en in 't bijzonder 
zijn verbintenis nit hoofde van overtre
dingen door hem gepleegd aan het gemeen
telijk reglement op de gebouwen (schen
ding van de artikelen 1101, 1136, 1165, 
1582 en 1583 van het J3urgerlijk Wetboek) ; 
dan wanneer het vonnis erkent dat de 
rechtsvoorganger van eiseres nog steeds 
tot zijn verbintenis van af te breken we
gens de gemeente gehouden is, vaststelling 
clie een tegenstrijdigheicl van de redenen 
uitmaakt vermits zij alle mogelijkheia 
van een beweerde verbintenisovergang 
uitsluit, wat het hof aldus in de onmoge
lijkhe~.(! stelt zijn toczicht over de wette
lijkheid van: de beslissing nit te oefenen 
(schending van artikel H7 van de Grond
wet) ; dan wanneer het vonnis zo eiseres 
veroordeelt tot het herstellen van het na
deel aan de gemeente veroorzaakt door 
een overtreding, waarvan het vonnis vast
stelt dat eiseres de dac1er niet is en zonder 
te haren laste geen enkele persoonlijke 
font op te nemen (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het J3urgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet) ; 2° dan 
wanneer de artikelen 47, 48 en 4H van het 
voonneld reglement van de gemeente 
J3rasschaat betreffende de gebouwen het 
herstellen der p1aatsen in hun vorige 
staat of llet afbreken der werken die de 
overtreding uitmaken enkel voorzien door 
veroordelingen van (( de overtreders ll, en 
niet ten laste van een derde, niet pliclltig 
aan de overtreding, en wanneer de vrede
rechter, rechtsprekende uit-sluitend als 
burgerlijke rechter en niet als strafrech
ter, dan wettelijk eiseres niet kon ver
oordelen, zonder dat de dader zelf van de 
overtreding werd veroordeeld, het kwes
tieus gebouwtje af te breken, waarvan 
zij eigenares was, en, zelfs inclien de da
der van de overtreding tot deze afbraak 
kon veroordeeld worden, dan kon het ai
leen op zijn kosten en eigen risico zijn, 

en indien het de gemeente toegelaten was 
zich in de plaats te stellen van gezegde 
sdmltlige, dan kon het eveneens zijn, -
!Jehoudens haar verhaal tegen deze laat
ste, - ten laste er de kosten van te dra
gen jegens eiseres en deze schadeloos te 
stellen voor alle schade die deze afbraak 
voor l!aar zou kunnen medebrengen 
(schending van de artikelen 47 tot 49 van 
het gemeentereglement van J3rasschaat in 
het middel aangeduid, 44 van het Straf
wetboek, 161 en 189 vail het Wetboek van 
strafvordering, 11 en 97 van de Grondwet, 
544, 1382 en 1383 van het J3urgerlijk Wet
bock) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat llet gebouw, opgericllt door 
een vorige eigenaar op het erf van aan
legster aan verscllillende voorscllriften 
van het reglement betreffende de gebou
wen der gemeente J3rasschaat niet beant
woordt; 

Overwegende dat luidens artikel 48 van 
dat reglement, regelmatig'genomen krach
tens de artikelen 50 van het decreet van 
14 december 1789 en 3 van titel XI van llet 
decreet van 16-24 augustus 1790. behalve 
de straf, de rechter de herstelling der 
overtreding betreffende de gebouwen in 
voorkomend geval zal uitspreken door de 
overtreders te veroorclelen tot het herstel
len der plaatsen in hun vorige staat of 
tot het afbreken van de werken die de 
overtre<ling ui tmaken; 

Overwegende dat, vermits het gaat om 
bepalingen van algemeen belang welke de 
publieke gezondlleid en veiligheid betref
fen, de uitvoering ervan, in zover ze het 
afbreken der ongeoorloofde werken be
doelen zelfs ten laste van de nieuwe 
eigenaur van het onroerend goecl, mag 
worden uitg·esproken; 

Overwegencle, derhalve, dat welke ook 
de waarcle weze van de door het midclel 
gecritiseenle redenen, llet clispositief van 
het bestreden vonnis wettelijk gerecht
vaardigd is, zodat het middel, bij gemis 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

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

11 october 1957. - 1" lmmer. ~ Voor
zitter, H. vVouters, eerste voorzitter. -
Ve1·slngge1;er, H. De Bersaques. - Ge
lijkl-niclenlle conclttsie, H. Depelchin, ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Pirson 
en Veldekens. 

2" KAJrER. - 14 october 1957 

1o lVIISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
J3EJRIP. 

20 GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. 
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1° Het wanbed!·ijf van misbntilc, van ve!·
tro~bwen onde1·stelt dat de rlader ervan, 
op het ogenblik de1· feiten, ·in het bezit 
is van de voorwe1·pen die hij zich 
op bed·rieglijke wij.$e toeiiigent. (Straf
wetboek, art. 491.) 

2° Miskent het gezag van het gewijsde, 
dat toekoiht aan een vonnis dat een 
verdachte wegens m·isbnbik '"an vertrou
wen veroo1·deelt, het a!Test dat de ver
oordeUng van de annsteller van de ver
dachte tot schndevergoeding steunt op 
beweegredenen, die onderstellen dnt de 
verdnchte, op het ogenblilc, de1· teiten, 
niet ntee1· in het bezit was van rle voor
werpen die hij zich toegeeigend heeft. 

(BOS:VIANS, '1'. TIMMERMANS.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1957 gewezen door het 
Hof van lleroep te Brussel; 

Over ltet enig middel, afgeleid ~it de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1350, 1351, 1383, 1384, 1984, 
1991, 1993 van het Burgerlijk Wetboek, 
461, 491 van het Strafwetboek, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878, 182, 19>4 van het 
vVetboek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest aanlegger veroordeelt als 
lmrgerlijk verantwoordelijke voor Moons 
die in dezelfde rechtspleging veroordeeld 
is ter zake van het verduisteren van twee 
aandelen van 100 Bancroft Mines welke 
aan verweercler '.rimmermans toebehoor
clen, hoewel het arrest vaststelt dat Moons 
voor het kopen en het inbezitnemen van 
die aandelen de lasthebber van Thnmer
mans is geweest, en dit omdat « op het 
tijdstip van de verduistering, de eerste 
dier hoeclanigheden (lasthebber van Tim
mermans) opgehouden had te bestaan door 
het neerleggen ll van de effecten in het 
dossier Timmennans, bij aanlegger, dan 
wanneer de telastlegging welke tegen 
Moons vaststaand is verklaard door het 
vonnis, waartegen in dit opzicht hoger 
beroep ingesteld is noch door beklaagde 
Moons, noch door de burgerlijke partij 
Timmermans, en hetwelk ten dien aan
zien definitief geworden is, was « ten na
dele van Pierre Timmermans twee aan
delen van 100 Bancroft Mines, die hem 
overhancligd werden op voorwaarde ze 
terug te geven of een be11aald gellruik er
van te maken, bedrieglijk verduisterd of 
verspild te hebben ll, welke telastlegging 
noodzakelijkerwijze onderstelt het onder 
zich hebben ·van de effecten, door Moons, 
als ·lasthebber of bewaarnemer van Tim
mermans, en enkel had kunnen aangeno
men -worden indien die hoedanigheid 

<< door het in bewaring geven ll in handen 
van een derde « opgehouden had te be
staan ll : 

Overwegende, enerzijds, dat Moons, 
aangestelde van aanlegger, bij in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel van 2 ja
nuari 1957, tot een straf veroordeelcl is 
ter zake van ten nadele van verweerder 
aandelen welke hem overhandigd werden 
op voorwaarde ze terug te geven of een 
llepaald gebruik ervan te maken, bedrieg
lijk verduisterd te hebllen; dat hij hoof
delijk met aanlegger veroordeeld is om 
deswege aan verweerder schadevergoeding 
te betalen; 

Overwegende, anderzijds, dat, op hogei· 
beroep enkel door aanlegger, het bestre
den arrest voormeld vonnis bevestigt on
der de wijziging dat de burgerlijke ver
oordeling in soUdttin ten laste van Moons 
en aanlegger uitgesproken wordt; 

Overwegende dat het arrest, om zijn be
slissing te rechtvaarcligen, in feite vast
stelt dat Moons gehandeld heeft als last
hellller van verweerder, door de kwes
tieuze effecten te doen kopen, door ze in 
ontvangst te nemen en door ze in het dos
sier van zijn lastgever in bewaring te ge
ven in het kantoor van aanlegger, dat, 
« vanwege deze inbewaargeving, de wis
selagent (aanlegger) bewaarnemer en dus 
bewaker van de effecten werd ll, en dat 
het misdrijf door Moons enkel is kunnen 
gepleegd worden naar aanleitling van het 
uitoefenen van zijn functies; dat het ar
rest eraan toevoegt dat, op het tijdstip 
toen de ven1uistering volvoerd werd, de 
hoedanigheid van lasthebber van verweer
der in hoofde van Moons opgehouden had 
te bestaan door het in bewaring geven 
van c1e aandelen in bet kantoor van aan
legger; 

Overwegende dat het misbruik van ver
trouwen onderstelt clat de schuldige op 
het ogenblik van de verduistering in het 
bezit is van de voorwerpen of waardepa
pieren welke hij zich bedrieglijk toe
eigent; 

Overwegende da t, aangezien definitief 
gevonnist is dat Moons zich aan verduis
tering van de litigieuze effecten schuldig 
gemaakt heeft, hieruit noodzakelijker
wijze volgt dat Moons voornoemd, toen 
hij zich die effecten toeeigende, ze in zijn 
bezit had; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
evenwel de veroordeling van aanlegger als 
burgerlijk verantwoordelijke voor Moons 
hierop steuut dat hij bewaarnemer en be
waker van: de aandelen geworden was, en 
dat het misdrijf door Moons enkel is kun
nen gepleegd worden naar aanleiding van 
de uitoefening van zijn functies, wat im
pliceert dat Moons de aandelen niet meer 
in zijn bezit had toen hij ze zich toege
eigend heeft; 
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Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, verbreekt het bestre" 

den arrest; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

14 october 1967. - 2• kamer. - Yoor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - VeTslaggever, H. Valentin. 
- Tegenst1·ijclige concl7tsies, H. Roger 
.Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. Pleite1·, H. della Faille 
d'Huysse. 

2• KAMER. - 14 october 1957 

1° VERKEER. - vVEGCODE, ARTIKEL 18. 
VERPLICHTING VAN DE WEGGEBRUIKERS O:WI 
HET SPOOR VRIJ TE MAKEN EN ER ZICH VAN 
TE VERWIJDEREN BIJ HET NADEREN VAN EEN 
SPOORYOER'l'UIG. - VOORWAARDEN VAN TOE
PASSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - CONCLU
SIES VAN DE VERDACH'l'E HE'l' PERSONEEL 
VAN EEN .'l'RAMRIJ'l'UIG VERWIJ'l'ENDE DE BIJ 
AR1'IKEL 6 VAN HET POLITIEREGLEMEN'l' BE
'l'REFFENDE DE EXPLOI'l'ATIE VAN DE VERGUNDE 
TRAMWEGEN VOORZIENE VOORZORGS:ho!AATRE
GELEN NIET TE HEEREN GENOMEN. - VONNIS 

, VASTSTELLENDE DAT DE O:ho!S'l'ANDIGHEDEN DIE 
. MAA'l'REGELEN NIE'l' VEREISTEN. - PASSEND 

ANTWOORD. 

1 o TT oar de toepass'in,q van aTtilcel 18 van 
de Wegcode, dat aan ellce ~veggebrnilcer 
opleot het spoor v·rij te malcen en zich 
e1·van te ve1'wijde1·en bij het naderen 
van een spoorvoe1·t1tig, is het wiet ve1·eist 
dat de weggebntilce1· en het spoorvoer
tnig teoelijlce1·Ujd een beweoin{! Z07tden 
1titvoe1·en; die verplichtino bestaat na
meUjk voor de best1mnler van een voer
tnig in de nabijheid van hetwellce een 
spoo1·voe1't1Pig stilstaat. 

2° Beantwoorclt op passende wijze cle con
cl7tsies van de verdachte, tUe het 
pe1·soneel van het tranwijt·uig venveet 
de voorzorgen niet te hebben genomen 
door de omstandigheden geboden en na
melijlc diegene voorzien bi,i a1·tikel 6 van 
het lconinlclijk uesl1tit van 27 jamtari 
1931 houdende poliUereglement voo1· de 
ea:ploitatie van de door de regeTing ver
g1mde at te vergunnen tramwegen, ge
wijzigd doo1· artikel 1 van het lconink
Ujlc besluit q;an 26 august1ts 1938, het 
vonnis dat beslist dat de omstandighe
den van de zaak niet vereisten z1tllce 
voorzorgsmaatregelen te tretten. 

(COENRAETS, T. :ho!AATSCHAPPIJ VOOR 
INTERCOMMUNAAL VERVOER VAN BELGIE.) 

ARREST. 

HET HOE'; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 febrnari 1957 ill hoger beroep 
gewezen door de Correctiollele Rechtballk 
te Brnssel; 

I. Ill zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de pnblieke vor
derillg : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 18 vall het konink
lijk beslnit van 8 april 1954, houdend~ 
.Algemeen Reglement op de politie vall het 
wegverkeer, doordat de bestredell beslis
sing niet aangenomell heeft dat deze be
paling uitsluitend degene straft die het 
spoor niet vrijgemaakt heeft bij het na
deren van een daarop rijdend spoorvoer
tnig, dan wanneer de bewoorc1illgell zelf 
van deze bepaling, en in het bijzonder 
« bij het naderen ll en « daarop rijdend ll 
impliceren dat het spoorvoertuig in bewe
ging is op .het ogenblik dat de weggebrni
ker een positie gaat innemen waardoor 
llet cloorrijden van bewnst voertuig be
lemmerd wordt : 

Overwegende dat het bestredell vonnis 
terecllt beslist dat nit de tekst van arti
kel 18 geenszins blijkt dat deze bepaling 
enkel van toepassing zon wezen voor zo
veel de weggebruiker en het spoorvoertuig 
tegelijkertijd een rijbeweging uitvoeren; 

Overwegende da t llet bestreden vonnis 
vaststelt, enerzijds, dat de tram in de 
Cipresstraat reed en dat hij zijn halte 
uitgevoerd lleeft naast llet voertnig van 
aanlegger; 

Overwegende dat llet ch1s wel degelijk 
een in beweging zijml spoorvoertnig gold; 

Overwegende dat llet anderzijds vast
stelt dat de twee voertuigen naast elkaar 
tot stilstand gekomen zijn; dat zij dns 
elkaar genaderd waren; 

Overwegende dat, aangezien de voor
waarden van artikel 18 vervuld waren, 
aanlegger de verplichting had zicll van 
het spoor te verwijderen om llet vrij door
rijden van llet spoorvoertnig mogelijk te 
maken; 

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

schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat er een totaal gebrek aan re
denen is omtrent de twee volgende bij 
conclnsies opgeworpen punten : 1° llet 
personeel van de tram lleeft geen enkele 
van de vooi·zorgen genomen welke, gezien 
de ter plaatse van het ongeval bestaande 
a bnormale toestand, no dig waren; 2° het 
heeft inzonderheid niet de voorzorg gena
men omschreven in artikel 6 van het re-
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glement van 27 januari 1!}31, op de ver
gunde tramwegen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing soeverein in feite oordeelt dat de 
door de tram uitgevoerde manamvre 
geenszins zodanig was dat zij de wegge
bruikers kon verrassen clie, wanneer zij 
een vertakking van sporen zien, erop be
dacht dienen te zijn dat de tram het af· 
draaiencl spoor kan nemen; 

Dat zij aldus het aan het personeel van 
de tram toegestuurd verwijt beantwoord 
heeft, door te oordelen ([at geen abnor
male toestand het noopte bijzondere voor
zorgen te treffen; 
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Overwegende dat het koninklijk besluit 
houdende politiereglement voor de exploi
tatie van de door de regering vergunde 
of te vergunnen tramwegen in artikel 6, 
lid 5, in fine, zoals deze bepaling gewij
zigd is door het koninklijk besluit van 
26 augustus 1g3s, bepaalt : << Desnoods 
stapt de ontvanger nit om zich te verge
wissen dat de bestuurder mag voortrij
den >>; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
aanlegger op de beweging van de tram 
diende bedacht te zijn, het bestreden von
nis noodzakelijkerwijze beslist dat de om
standigheden niet vereisten dat de ont
vanger v66r het weder in beweging bren
gen van het voertuig uitstapte; 

Dat het mid del niet gegrond is; 
En overwegende dat de substantHlle of 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing, gewezen over de vor
dering der burgerlijke partij : 

Overwegende dat aanlegger geen enkel 
middel doet geld en; 

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

14 october 1g57. - 26 kamer. ~ lTOOI"· 
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Ve1·slaggever, H. Vroonen. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Roger 
Janssens <le Bisthoven, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER. - 14 october 1957 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - VALSHEID GE· 
PLEEGD DOOR EEN VADER WETTELIJKE BE· 
WINDVOERDER OVER DE GOEDEREN VAN ZIJN 
MINDERJARIGE ZOON, TEN EINDE ZICH GELD 
TOEBEHORENDE AAN DEZE LAATSTE TOE TE 
EIGENEN. - J'.{OGELIJKHEID VAN EEN SCHADE. 

2° DIEFSTAL. - VRIJSTELLING VOORZIEN 
BIJ ARTIKEL 462 VAN RET STRAFWETBOEK. 

- VRIJSTELLING NIET GEGROND OP DE AFWE
ZIGHEID VAN BEDRIEGELIJK OPZET. 

1° De verplichting opgelegd aan de be
windvoerder van ande1·mans goederen, 
namelijlc aan de vader wettelijlce be
windvoenler ove1· de uoede1·en van zijn 
•ninderja1·i_qe zoon, van zijn beheer ,-e
lcenschap te doen wannee1· het einde 
neemt, belet niet flat, tijflens flat be
heel·, vastgestelfl zou worflen flat fle 
beheerfler, z'ijne machte1t te b7titen 
gaande, een flaafl heeft gepleegif. if.ie 
schaflelijlc is voo1· fle belangen van fle 
geaflminist1·eerfle, te1· zalce een valsheid 
in gesclwitten ten einfle zich gelfl, toe
behorenfle aan zijn rninflerjaTige zoon, 
toe te eigenen. 

2° De vl'ijstelling, flie at·tilcel 462 voorziet 
voor fle erin vermelfle fliefstallen, heeft 
niet als oorzaalc het gemis aan befl1·ie
geU.jlc opzet in hooffle van fle flaflers. 

(FLORQUIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1g57 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1!}3, 1!}6, 1g7, 
213 en 214 van het Strafwetboek, 38H en 
469 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest aanlegger tot een 
straf veroordeelt nit hoofde van valsheid 
en gebruik van valse stukken wijl hij 
zich gelden toegeeigend heeft die zijn 
meer dan achttien jaar oude zoon toebe
hoorden, door diens handtekening na te 
maken, dan wanneer het bestaan van het 
nadeel,- bestanddeel van de telastlegging, 
niet als uitgemaakt viel aan te zien, daar 
aanlegger wettelijk bewindvoerder was 
over de goederen van zijn zoon; waaruit 
volgt dat « pas bij diens meerderjarig 
worden een balans van de rekeningen 
plaats heeft en een bedrog aan het licht 
kan komen » : 

Overwegende dat <le veroordeling van 
aanlegger hierop gesteund is dat hij « de 
ten name van zijn zoon ingelegde sommen 
getrokken heeft door diens handtekening 
na te maken en dat hij gehandeld heeft 
met het doel zich dat geld toe te eigenen, 
dit wil zeggen het aan de wettige eigenaar 
bedrieglijk te ontnemen, wat geenszins 
een daad van bewind nitmaakt >> ; 

Overwegende dat de verplichting welke 
rust op de bewindvoerder over eens an
ders goederen, van zijn bewind reken-
schap af te leggen wanneer dit eindigt, 
niet verhindert dat in de loop van dat 
bewind vastgesteld worde dat de bewind-
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voerder, ZIJn bevoegdheden te buiten 
gaande, een daad begaan heeft die nade
lig is voor de belangen van degene die 
onder zijn bewind staat; 

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

schending van de artikelen 193, 196, 197, 
213, 214 en 462 van het Strafwetboek, 
doordat « het niet instellen van een straf
vervolging in geval van diefstal tussen 
bloedverwanten in de opgaande linie en 
afstammelingen en het enkel vorderen, in 
dat geval, van burgerlijke vergoeding, 
aantoont dat geen bedrog, zelfs in de gel
clelijke betrekkingen tussen vader en zoon 
in strafrechtelijk opzicht genoegzaam een 
bedrieglijke wegneming uitwijst zoals het 
hof verklaart •l : 

Overwegende dat de vrijstelling van 
vervolging welke artikel 462 van het 
Strafwetboek verleent ten aanzien van de 
diefstallen die het vermeldt; niet tot 
grond heeft het ontbreken van bedrieglijk 
oogmerk bij de daders van zulke diefstal
len · 

n'at het middel naar recht faalt; 

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

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

14 october 1957. - 2• kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 

Gelijlcluidende concl·usie, H. Roger 
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 15 october 1957 

~ INKOMSTENBELASTINGE~ 
EXTRABELASTING. - BELAS'l'BARE GRONDSLAG 
BEPAALD BIJ VERGELIJIGNG VAN DE ACTIVA VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE, NAMELIJK IN FRANSE 
FRANKEN BIJ HET BEGIN EN OP HET EINDE VAN 
HET BELASTBAAR TIJDPERK. - ACTIVA VAN 
DE BELASTINGPLICHTIGE IN FRANSE FRANKEN 
OP HET EINDE VAN HET BELASTBAAR TIJDPERK 
VERMOED VOORT TE KOMEN VAN BELASTBARE 
INKOi\oiSTEN. - RAMING IN BELGISCHE FRAN
KEN VAN HET ACCRES DER ACTIVA IN FRANSE 
FRANKEN. - RAMING WELRE DIENT TE WOR
DEN GEDAAN VOLGENS DE WERRELIJKE WAAR
DE VAN DE FRANSE FRANK OP 31 DECEMBER 
1944. 

2° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT YAN DE AK
TEN. - INZAKE DIRECTE BELASTINGEN. -
MIDDEL DAT AANVOERT DAT EEN BEOORDE
LING VAN DE FEITENRECHTER DE BEWIJS
KRACHT MISKENT VAN ZEKERE AKTEN DIE EEN 
ANDERE BEOORDELING BEYATTEN. - FElTEN-

RECHTER DIE NAAR DIE AKTEN NIET HEEFT 
VERWEZEN EN EEN PERSOONLIJKE MENING 
HEEFT GEGEVEN. - GEEN SCHENDING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTEN. 

1o Wanneer de belastba1·e g1·ondslag in de 
extrabelasUng bepaald is geweest bij 
vergelijlcing met de activa van de be
lastingplichtige, namelijlc in Franse 
franlcen op 1 jan1w1·i 1940 en 31 decem
ber 1944 en door te ve1·moe(len, luidens 
artikel 2, paragraaf 3, littera b, van de 
wet van 16 octobe1· 1945, dat de activa 
in Franse franken aangegeven in uit
voering van de beslttitwetten van 6 oc
tober 1944 voortlcwamen, behalve tegen
bewij$, van belastbare inlcomsten, moet 
de raming in Belgische franlcen van het 
vastgestelrle ve1·mogensacm·es wo1·aen 
gerlaan gelet op de tverkelijlce waarde 
van ae Fr(tnse tranlc op 31 decembe1· 
19ft4. 

2° Mist feitel-ijlce gronrlslag het mirldel 
dat voorhottdt dat een beoo1·aeling van 
ae feitem·echter ae bewijslcracht van 
zekere alcten mislcent aie een verschil
lende beoordeling bevatten, wanneer de 
feitern·echter zonder naar die alcten te 
ve1·wijzen, zijn persoonlijlce opinie heett 
gegeven (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCrEN, 
T. DEBAUCHE; EN DEBAUCHE, T. BELGISCHE 
STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 januarl 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat, aangezien de voorzie
ningen in de zaken, ingeschreven onder 
nrs F. 2634 en F. 2635 van de algemene 
rol, tegen hetzelfde arrest gericht zijn, 
zij samenhangend zijn ; 

I. Over de voorziening van de Belgische 
Staat tegen Debauche : 

Over het middel, afgeleicl nit de schen
ding van de artikelen 112 van de Grand
wet, 25, ·paragraaf 1, 26, 27, paragrafen 1 
en 2, 32, paragraaf 1, 55 van de. wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het besluit van de Re
gent van 16 januari 1948, 2, paragraaf 3, 
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot 
invoering van een extrabelasting op de in 
oorlogstijd behaalde exceptionele inkom
sten, winsten en baten, doordat het be
streden arrest, om de gezamenlijke Franse 
inkomsten te bepalen, het saldo op 31 de-

(1) Raadpl. verbr., 19 november 1956 (B1<ll. 
en PAsrc., 1957, I, 297). 
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cember 1944 van de geblokkeerde reke
ning-courant, waarin de Franse inkom
sten zijn opgenomen, in aanmerking neemt 
tegen de omrekeningsvoet welke met de 
werkelijke waarde van de Franse frank 
op 31 december 1944 overeenstemt, om
rekeningsvoet van 36 fr. 80 welke door 
de devaluatie van 1945 bewerkstelligd is 
en voor de berekening van de belasting 
op het kapitaal is aangenomen, dan wan
neer ter berekening van de gezamenlijke 
Franse inkomsten, in hoofde van ver
weerder als verkregen aan te zien, er 
acht moet worden geslagen op elke door 
Debauche gedane belegging van Franse 
franken, tegen de omrekeningsvoet van 
de F~·anse frank in de Belgische frank 
op het tijdstip van bewuste belegging : 

Ten aanzien van de extrabelasting : 

Overwegende dat uit de stukken der 
procedure blijkt en door aanlegger niet 
wordt betwist dat het bedrag der be
laste inkomsten bepaald is bij toepassing 
van het wettelijk vermoeden van arti
kel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 oc
tober 1945, door de in de loop van de 
oorlogstijd tot stand gekomen vermogens
nccressen in aanmerking te nemen nls 
voortkomend van belastbare inkomsten; 

Dat de administratie te dien einde een 
vergelijkende tabel opgemaakt heeft van 
verweerders activa op 1 jimuari 1940 en 
op 31 december 1944; dat dit inzonderheid 
g·eschied is voor de activa in Franse fran
ken welke krachtens paragraaf 3, lit
tera b, van evengemeld artikel belastbaar 
werden geacht; 

Overwegende dat de directeur der be
lastingen, na in zijn beslissing ten voor
dele van de belastingschuldige zekere cij
fers van de vergeleken activa in Franse 
franken rechtgezet te hebben, besluit als 
volgt : « dat derhalve de niet gerechtvaar
digde vermeerdering van de litigienze re
keningen-courant op 856.475 frank dient te 
worden vastgesteld )) ; 

Overwegende dat het middel aan het 
bestreden arrest verwijt de datum 31 de
cember 1944 in beschonwing te hebben ge
nomen om de activa in Franse franken 
om te rekenen in Belgische franken, dan 
wanneer, volgens aanlegger, tot het bepa
len van de inkomsten, in aanmerking had
den dienen te komen iedere van de door 
verweerder verrichte beleggingen in 
Franse franken op het tijdstip dat deze 
plaats hadden en de omrekening van de 
munten op iedere van die data had dienen 
te geschieden; 

Overwegende dat in het ter zake gebe
zigd stelsel van vergelijking der activa 
tot vaststelling van de belastbare grond• 
slag, noch het belastbaar karakter der 
inkomsten, noch de datum waarop zij zijn 
verkregen behoeven te worden bepaa ld; 
dat het volstaat het bedrag der op 31 de-

VERBR., 1958. - 6 

cember 1944 lJestaande inkomsten te be
palen, deze inkomsten belastbaar geacht 
zijnde, behoudens het recht van de be
langhebbende <lit vermoeden te niet te 
doen door het bewijs, omschreven in de 
artikelen 2, paragraaf 3; en 3 van de wet 
van 16 october 1945, bij te brengen; 

Dat mitsdien het op 31 december 1944 
bestaande saldo der vermogensaccressen 
belastbaar is en dat derhalve alleen deze 
datum mag en moet in aanmerking wor
den genomen voor het verrichten van de 
omrekening in Belgische franken van het 
in Franse franken luidend batig saldo; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Ten aanzien van de gewone belastin

gen: 
Overwegende dat het bestreden arrest 

vaststelt, zonder in dit opzicht gecriti
seerd te, zijn, dat het bedrag van alle aan
slagen, D1et inbegrip van de aanslagen in 
de gewone belastingen, bepaald is aan de 
hand van de activa van de belastingplich
tige bij de aanvang en het einde van de 
oorlogstijd; 

Dat hieruit volgt dat het middel om de 
ten aanzien van de extrabelasting, gege
ven beschouwingen, insgelijks niet ge
grond is voor de gewone belastingen welke 
op dezelfde grondslag gevestigd zijn; 

II. Over de voorziening van Debauche 
tegen de Belgische Staat : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, H1-en 470 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, 1315, 1316, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354 
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 
32, 35, 39, 42, 66 en 67 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, sa
mengeschakeld bij het koninklijk besluit 
van 12 september HJ36, en voor zoveel als 
nodig bij de besluiten van 3 juni 1941 en 
31 juli 1943 en bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, 7 tot 16 van de 
wet van 6 september 1895 en 1 en 2 van 
de wet van 23 juli 1953 tot wijziging van 
de wet van 6 september 1895, 1 en 2 van, 
de wet van 17 juni 1938 en van de wetten 
samengeschakeld bij de besluiten van 
16 juni 19-41 en 16 januari 1948 betreffende 
de nationale crisisbelasting, 1, 2 en 19 van 

. de wet van 16 october 1945 tot invoering 
van een extrabelasting op de in oorlogs
tijd behaalde exceptionele inkomsten, 
winsten en baten : 1° doordat het bestre
den arrest, om te beslissen dat aanleggers 
liquide activa op 1 januari 1940 slechts 
400.000 frank beliepen, verklaart dat de 
raming van _!le commissielonen welke aan
legger voor 1940 in Nederland ontvangen 
heeft door de administratie te recht be
perkt is tot 500.000 frank, of 250 gulden 
per maand tegen de koers van 11 Bel
giselle franken per gulden (33.000 frank 
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per jaar), en dit gedurende vijftien jaar 
te weten 495.000 frank, dan wanneer aan
legger in zijn conclusies staande hield dat 
de commissielonen cUe hij in Nederland 
ontvangen had 44.000 frank per jaar be
Uepen, zoals de administratie erkend had, 
doch bovendien deed gelden dat zij hem 
gedurende vijftien jaar waren uitgekeerd, 
wat een totaal gaf van 660.000 frank; zo
dat de termen van het bestreden arrest 
geen c1uidelijk antwoord op de conclusies 
opleveren en het niet mogelijk maken in 
te zien of het hof bedoeld heeft aan te 
nemen dat het verkrijgen van de kwes
tieuze inkomsten vijftien jaar had ge
duurd, en voor het overige een vergissing 
in de berekening heeft gemaakt, dan wel 
of het hof enkel bedoelde aan te nemen 
dat die inkomsten gedurende een kortere 
tijdruimte clan vijftien jaar werden ver
kregen, zoals de administratie aangeno
men had, en dan wanneer het arrest mits
r1ien nalaat op een hoofdpunt van de eis 
te antwoorden, de bewijskracht van de 
akten en het gerechtelijk contract mis
kent en niet met redenen om.kleed is ; 
2° en doordat het bestreden arrest yer
.klaart de berekeningen van de adminis
tratie over te nemen, doch de Nederlandse 
gulden in Belgische franken omrekent te
gen de koers van 11 Belgische franken 
per gulden voor de periode v66r het jaar 
1940, dan wanneer blijkt uit het door ver
weercler formeel er.kende, en inzonderheid 
nit de v66r het hof van beroep overge
legcle stukken die zowel van de adminis
tratie als van aanlegger zijn uitgegaan, 
onder meer de brief, op 29 juli 1952 door 
de inspecteur der belastingen aan aanleg
ger gericht ((( ... 210 tot 250 gulden per 
maand voor de jaren 1936-1937: cUt maa.kt 
230 x 12 x 16 = 44.000 Belgische fran
ken ... >>), alsmede de beslissing van de di
recteur der belastingen, en bovendien ·uit 
verweerders conclusies dat v66r 1940 de 
gemiddelcle koers van de gulden 16 Bel
giselle franken voor een gulden was en 
dat de berekeningen op deze grondslag be
llOorden te worden verricht, zodat het 
bestreden arrest, door de koers van 
11 Belgische franken voor een gulden aan 
te nemen, de bewijskracht van de akten 
en de bekentenis der administratie mis
kent, zich tegenspreekt, zijn heslissing 
enkel door duistere beschouwingen recht
vaardigt en dienvolgens niet met redenen 
omkleed is : 

Overwegende dat, tot het bewijzen van 
het bestaan van een grater liquide bezi t 
dan datgene clat artikel 3, paragraaf 2, 
1 o, van de wet van 16 october 1945 acht 
aanwezig te zijn, aanlegger, op wie de 
bewijslast rustte, de commissielonen deed 
geld en welke hij in Nederland van 1925 
tot 1939 in gulden ontvangen had; 

Overwegende dat, na gewezen te hebben 

op aanleggers aanspraak dat die commis
sielonen op het totaal bedrag van 
660.000 Belgische franken zouden worden 
bepaald en na vastgesteld te hebben dat 
de overgelegde documenten aan duidelijk
heid te wensen overlieten, de directeur 
der belastingen, zonder berekeningen te 
makell doch ex aeq·no ct bono waarde
rend, aanneemt clat een som van 
500.000 frank, welke c1e van de litigieuze 
commissielonen voortkomende inkomsten 
Yertegenwoordigt, voor het vestigen van 
het bezit in liquide middelen in aanmer
king mag worden genom en; 

Overwegende dat aanlegger ln zijn con
clusies v66r het hof van beroep, om deze 
raming te bestrijden, zich ertoe bepaalde 
aan te voeren dat de commissielonen ge
middelc1 44.000 Belgische franken per jaar 
beliepen en dat hij ze gedurende vijftien 
jaar ontvangen had, wa t een totaal gaf 
van 660.000· frank; 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist dat de administratie van een zeer 
grote gematigdheid blijk gegeven heeft 
door het bed rag van de N ederlandse com
missielonen op 500.000 frank te ramen aan 
de hand van de enkele schatting van die 
lonen, door de boekhouder van de N eder
landse vennootschap naar zijn geheugen 
gedaan op 251 gulden ongeveer per maand, 
en eraan toevoegt dat het bedrag der van 
cleze vennootschap ontvangen sommen, 
di t is 250 gulden per maand tegen cle 
koers van 11 Belgische franken of 
33.000 frank per jaar gedurende vijftien 
jaar, 495.000 frank vertegenwoordigt; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegencle dat de rechter over de 

grond door deze heslissing op de conclu
sies een duidelijk en passend antwoord 
verstrekt heeft door te preciseren dat, 
volgens hem, de commissielonen 33.000 fr. 
per jaar gedurencle vijftien jaar belopen 
hebben; 

Dat dit onclercleel van het middel feite
lijke gronclslag mist ; 

Over het tweecle onclerdeel : 
Overwegende dat in strijd met de in het 

middel vervatte bewering, het bestreden 
arrest verklaart niet de berekeningen van 
de administratie over te nemen, doch wel 
de raming, em aeq·u.o et bono door de di
recteur cler belastingen gedaan, van het 
totaal bedrag der commissielonen op 
500.000 frank; 

Overwegende, ten aanzien van de wis
selkoers van de gulden, clat de rechter 
over cle grond, door omtrent deze feite
lijke vraag zijn persoonlijke beoordeling 
te geven welke verschilt van die van de 
inspecteur der belastingen en van die van · 
verweerder, daardoor de bewijskracht 
niet miskeml heeft van fle akten welke 
die verschiliende beoordelingen, behelzen, 
en aan welke hij zich niet gedraagt; 
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Waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
enerzijds. geen tegenstrijdigheid inhoudt 
en, anderzijds, de bewijskracht der akten 
niet heeft miskend ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Om die redenen, voegt de zaken, inge
schreven onder de nrs F. 2634 en F. 2635 
van de rol, samen; verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt elke der partijen tot 
de kosten van haar voorziening. 

15 october 1957. - 2• kamer. ~ TToor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. TTerslaggever, H. Huy
brechts. - GeUjlcltbiclende concltbsie, H. R. 
Delange, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HR. Fally en van Bastelaer (beide van 
de Balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

le KAMER.- 17 october 1957 

1° BELGISCH CONGO. - OVEREENKOMST. 
- 0NTBINDING BLT 'l'OEPASSING VAN AR'l'I
KEL 82 VAN HET BOEK ((VAN DE CON'l'RACTEN ll 
VAN HET WE'l'BOEK VAN BELGISCH CoNGO. -
- INGEBREKES'l'ELLING VEREIS'l'. - UI'J'ZON
DERINGEN. 

2° OVEREENKOMST. - 0NTBINDING WE
GENS NIET UIT\'OERING DER VERBINTENISSEN 
VAN DE SCHULDENAAR. - DAGVAARDING TOT 
ON'l'BINDING. - AK'l'E GELIJKSTAANDE MET EEN 
INGEBREKES'l'ELLING. 

1o De ontMniUng van een ove1·eenlcomst, 
vo01-zien bij a1·-tilcel 8i2 van het boek 
« TT an rle contracten of van rle conven
tionele ve1·b·inten·issen >> ·ran het Kongo
lees Btt·rge1·lijlr; Wetboek, mag niet nit
gesproken worrlen ·inrlien cle schttlclenaar 
niet in gebrelr;e werd gesteld cloor de 
sclmlcleise1· lloor een aanmaning of een 
gelijlc te stellen akte, behalve indien rle 
overeenlcomst een strijrl·ig becl'ing zott 
vermelclen of indien hetz·ij ttit het voor
~ve1·p of ttit de aa1·d van de overeen
lr;omst hetzij tt'it het inzicht am- pa1-
tijen en de door de feitem·echte1- vast
gestelrle feiten zott blijlcen rlat de u.it
voering van cle ve1·bintenis, na het ve·r
strijken van cle in de overeenlcomst 
voMziene tennijn, matedeel onmogelijlr; 
is gew01·rlen of geen nut mee·r voor rle 
sclmlrleise1· opleve1·t (1). (Kongolees 

(1) De oplossing is dezelfde volgens het Bur
gerlijk Wetboek voor Europees Belgie (arti
kelen 1146 en 1184) : verbr., 20 december 1951 
(Arr. Ye,·b,·., 1952, biz. 190) en 3 mei 1957 
(A1T. Yerb1·., 1957, blz. 731; Bull. en PASIC., 
1957, I, 1047). Nopens de gevolgen van de nit-

_f=~-<-~- ~-- ------------

Burgerlijk Wetboek, boek <<Van de con
tl·acten of conv'entionele verbintenis
sen >>, art. 44.) 

2° Is een akte gelijk te stellen met cle 
ingebrekestelling, vm-eist opdat de ant
binding van cle overeenkomst wegens 
niet ttitvoering van de verbintenissen 
do01· een partij zo-u moyen ttitgesp1·olcen 
wo1·den, de betekening door de mede
contractant van de inleidende dagvaar
ding tot ant binding (2). (Burg. Wet
boek, art. 1139 en 1184; Kongolees Bur
gerlijk Wetboek, boek «Van de con
tracten en conventionele verbintenis
sen >>, art. 38 en 82.) 

(LEMMENS, T. MASSON.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 mei 1954 gewezen door het 
Hof van beroep te Elisabethstad; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 33, 44, 82, 201, 
202, 204 van boek III van het Congolees 
Burgerlijke Wetboek (decreet van 30 juli 
1888), 20 van de Koloniale keure en van 
de bewijskracht van de op 7 september 
1953 tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst, doordat het bestreden ar
rest, na vastgesteld te hebben dat, naar 
luid van de litigieuze overeenkomst, ver
weerder de verbintenis aangegaan had 
« bij de inbezitneming verweerder gedu
rende ten hoogste vier weken op de hoog
te van de koophandel te brengen >> en dat 
hij in gebreke gebleven was deze verbin
tenis te kwijten, beslist heeft dat aanleg
ger geen gronden had om zich op deze 
niet-nakoming, door verweerder, van zijn 
verbintenissen te beroepen, en hem zijn 
vordering tot verbreking van de overeen
komst ontzegd heeft, om de reden dat 
aanlegger « te bekwamer tijd, op formele 
of met een ingebrekestelling gelijkstaande 
wijzen zijn wil diende te uiten zich te 
beroepen >> op de door verweerder aange
gane verbintenis, en dat « niet bleek dat 
hij zinnens is geweest zich op die verbin
tenis te beroepenll, dan wanneer geen in
gebrekestelling behoeft vooraf te gaan 
aan een eis tot verbreking van een over
eenkomst welke gesteund is op het niet
nakomen van een verbintenis door een der 
contracterende partijen (artikel 82), dan 

drukkelijke ontbindende voorwaarde, zie verbr., 
31 mei 1956 (Arr. Verbr., 1956, blz. 823; Bull. 
en PAsrc., 1956, I, 1051, en nota 1). 

(2) DE PAGE, bd. II, nr 891; PLANIOL en Rr
PERT, bd. VII, nr 77-2; Fr. verbr., 19 october 
1931 (Dall. hebd., 1931, p. 537). 
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wanneer, althans, dergelijke ingebreke
stelling niet vereist is wanneer datgene 
dat de sclmldenaar zich verbonden had te 
doen niet kon worden gedaan clan binnen 
een zekere tijdruimte welke hij heeft !a
ten voorbijgaan (artikel 44), dan wanneer 
de termen zelf cler overeenkoinst « bij-de 
inbezitneming zal verweercler aanlegger 

, gedurende ten hoogste vier weken op de 
hoogte van de koophandel brengen ll, be
wijzen dat de door verweercler aangegane 
verbintenis enkel kon worden nagekomen 
binnen een tijclruimte die hij heeft laten 
voorbijgaan, en dat de termen zelf van 
cleze overeenkomst 'als ingebrekestelling 
golden, clan wanneer het arrest mitsclien 
geweigerd heeft een tussen partijen geldig 
gesloten overeenkomst als rechtskrachtig 
aan te zien of, althans, van cleze overeen
komst een uitlegging verstrekt heeft welke 
niet verenigbaar is met de gebruikelijke 
en normale betekenis van de gebezig·cle 
termen, zoncler cleze uitlegging te verant
woorclen door in de akte gelegen of eraan 
vreemde elementen : 

Overwegencle clat, in geval van ontbin
cling van een weclerkerig contract, bij toe
passing van het in het micldel aangecluicl 
artikel 82, een voorafgaancle ingebrekestel
ling nooclzakelijk is, behalve indien de 
overeenkomst een anclersluiclencle stipula
tie inhouclt of indien hetzij nit het voor
werp of de aarcl cler overeenkomst, hetzij 
uit het voornemen cler partijen en nit 
door de rechter over de groncl vastgestelcle 
omstancligheclen blijkt clat het nakomen 
van de verbintenis, na het vestrijken van 
de in de overeenkomst bepaalcle termijn 
materieel onmogelijk geworden is of voor 
de schulcleiser geen nut meer oplevert; 

Overwegencle echter clat, wanneer de in
gebrekestelling geboclen is, zij kan blij
ken uit het exploot tot inleicling van de 
vorclering tot ontbincling, welke akte met 
een aanmaning gelijkstaat; 

Overwegencle dat, waar het niet gegroncl 
verklaart de vorclering tot ontbinding van 
cle overclracht van een hanclelsfoncls we
gens niet-nakoming, door verweercler, van 
zijn verbintenis, bij de inbezitneming door 
aanlegger cleze geclurende ten hoogste vier 
weken van de koophanclel op de hoogte te 
brengen, om de reden clat aanlegger door 
niet te bekwamer tijcl, op formele of met 
een ingebrekestelling gelijkstaan<le wijze 
zijn wil te uiten zich op bewuste verbin
tenis te beroepen, dam·van afgezien heeft, 
het bestreclen arrest cle in het miclclel aan
gecluicle wetsbepalingen geschonden heeft; 

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 4, alinea's 3°, 
1 o en 12°, en 15 van cle orclonnantie 
nr 74/241 van 22 juli 1953 op het vervoer 
van en de handel in vlees in de steclen en 
stadsgebieden, 2 van de orclonnantie 
nr 11/110 van 19 maart 1950 op cle termij-

nen voor de inwerkingstelling van de ak
ten van het gouvernement gepubliceerd in 
het bestuursblad van Belgisch Congo, 20 
van cle Koloniale keure (wet van 18 octo
ber 1908 op het beheer van Belgisch 
Congo); doordat het hof van beroep, een 
uitspraak dienende te geven over de eis 
van aanlegger welke ertoe strekte nietig 
of althans ten naclele van verweercler ver
broken te cloen verklaren een overeen
komst van « overdracht van de exploitatie 
van een slagershandel ll, welke op 7 sep
tember 1953 tussen partijen gesloten was, 
en bij hetwelk conclusies van aanlegger 
aanhangig waren waarin cleze tot staving 
van zijn eis << niet-nalevingen van de voor
schriften van de orclonnantie van 22 juli 
1953 deed gelden ll, verklaarde << dat geen 
enkele van de 14 voorwaarclen, voorge
scllreven in artikel ·4 van die orclonnantie, 
vervulcl was ll en het bewijs aanboocl, door 
aile rechtsmiddelen, van het feit dat << de 
slagerswinkel niet volcleed aan de voor
schriften van artikel 4 van cle orclonnan
tie ll, cle eisen van aanlegger niet gegrond 
verklaard heeft, door erop te wijzen << clat 
de .orclonnantie van 22 juli 1953 pas op 
1 maart 195± in werking tracl ll, clan wan
neer artikel 15 van evengemelde ordon
nantie bepaalt : << artikel 2, alinea's 1 o, 
2o 4o 5o 6o 7o go go 10o 13o 14o van 
artik~l 4,' en' arhkel 9 'zull~n op 1 n'1aart 
195± in werking treden ll, claarcloor aanclui
dencl dat a contrario, de andere artikelen, 
en inzonclerheicl de a linea's 3°, 11 o en 12°, 
van artikel 4 van kracht waren op het 
tijdstip van de ondertekening van het 
contract, dit is op 7 sevtember 1953, or
clonnantie welke gepubliceercl wercl in het 
<< Bestuursblad van Belgisch Congo ll 

nr 31 van 1 augustus 1953 en clus, krach
tens artikel 2 van de orclonnantie 
nr 11/110 van 19 maart 1950, in werking 
getreclen is clertig voile clagen na deze pu
blicering, cUt is op 1 september 1953, dan 
wanneer aanlegger ontvankelijk was om 
de bepalingen van de inwerking getreden 
ordonnantie in te roepen, dan wanneer het 
bestreclen arrest clienvolgens niet wettelijk 
met reel en en omkleed is, clan wanneer al
thans, waar het beslist, enerzijds, dat 
aanlegger << ruimschoots in de mogelijk
heicl was gesteld om zicll van de staat der 
overgeclragen installaties rekenscllap te 
geven ll, en, anderzijcls, clat de orclonnantie 
van 22 juli 1953 pas op 1 maart 1954 in 
werking tracl, en waar het zonder verclere 
verantwoorcling het cloor aanlegger geclane 
bewijsaanbocl verwervt hetwelk sloeg op 
het niet volcloen van de litigieuze slagers
winkel aan de voorschriften van artikel 4 
van bovengemelde ordonnantie, het bestre
clen arrest het punt in het onzekere gela
ten heeft of het becloelcl heeft in feite te 
beslissen dat de slagerswinkel a an elk van 
de voorscllriften der ordonnantie voldeecl, 
clan wei naar recht te beslissen clat, zelfs 
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indien die winkel daaraan niet voldeed, 
de omstandigheid dat appellant « ruim
schoots in de mogelijkheid was gesteld 
om zich van de staat der installaties re
kenschap te geven )) volstond om hem het 
doen gelden van de niet-naleving van de 
ordonnantie met het oog op de nietigver
klaring 0f de verbreking van de litigieuze 
overeenkomst te ontzeggen, dan nog naar 
recht te beslissen dat, afgezien van de aan 
partijen gegeven « mogelijkheid ll de in
stallaties te onderzoeken, aanlegger niet 
ontvankelijk was om het .niet voldoen van 
die installaties aan de ordonnantie van 
juli in te roepen, om de reden dat geen en
kele van de bepalingen der ordonnantie 
op 7 september 1953 in werking getreden 
was, dat deze dubbelzinnigheid in de re
denen van het bestreden arrest het Hof 
van verbreking niet in staat stelt de wet
telijkheid ervan te onderzoeken en gelijk
staat met het ontbreken van de door ar
tikel 20 van de Koloniale keure geeiste 
redenen : 

Overwegende dat de voOJ;ziening het 
bestreden arrest noch verwijt beslist 
te hebben dat de door aanlegger ingestelde 
vordering tegelijkertijd is de vordering 
tot nietigverklaring, gesteund op het ge
brek van de toestemming, << hetwelk aan 
het bedrog van verweerder te wijten en 
oorzaak van dwaling omtrent de waarde 
nin de verkochte zaak is ll, en de vorde
ring tot ontbinding, wegens niet nako
ming van de verbintenissen iets te doen of 
niet te doen, welke verweerder in het con
tract aang·egaan heeft, noch de verweer
cler aangewreven tekortkomingen, welke 
uit het niet nakomen van de ordonnantie 
van 22 juli 1953 voortvloeien, verbonden 
te hebben uitsluitencl aan de vordering 
tot ontbinding; 

Overwegencle derhalve clat, hoewel het 
middel van de vordering tot nietigverkla
ring melding maakt, de grief welke het 
opgeeft vreemd is a an de bes lis sing over 
deze vordering; 

Overwegencle clat, in zover het de vor
clering tot ontbincling bedoelt, het onder
havig midclel, hetwelk tegen hetzelfde dis
positief opkomt als datgene clat door het 
tweede midclel gecritiseerd is, om reden 
van de hierna uit te spreken verbreking 
elk nut verliest; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
clen arrest, behalve in zover het verweer
clers hoger beroep ontvangen heeft en over 
de door aanlegger ingestelde vordering 
tot nietigverklaring uitspraak heeft ge
daan; beveelt dat melding van onderha
vig arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroorcleelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Leopoldstad. 

1-=----=------- -------- :_:_:_:__ r -

17 october. 1957. - 1e kamer. - Voor
zitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijkltti
dende conchtsie, H. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·, 
H. Struye. 

1 e KAMER. - 17 october 1957 

HUUR VAN WERK. - HUUR VAN DIEN
STEN. - AANBOD VAN BOUWWERKEN VAN EEN 
ONROEREND GOED TEGEN EEN GLOBALE FORFAI
TAIRE PRIJS. - MOGELIJKHEID VOOR DE 
MEESTER VAN HE'f WERK DE EE"'HEIDSPRI.JZEN 
TE BEPALEN DIE DOOR DE AANBIEDER IN AOHT 
GENOMEN WERDEN. - 0MSTANDIGHEID DIE 
HE'r AANBOD VAN EEN FORFAITAIRE AANNE1IING 
NIE'f UITSLUIT .. 

De omstandigheid dat het aanbod van 
we1·1cen voor het oprichten van een ge
bottw tegen een globale torfaitaire p·rijs 
de elementen bevat die de meeste1· van 
het werl;; toelaten de eenheidspri:izen te 
bepalen, door de aa.nbiede1· in aanme1·-
7cing genornen, sluit het bestaan niet uit 
van een aanbod van een torfaitai·re awn
naming (1). 

(MOERIS, T. AVEOEDO.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 december 1955 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over bet middel, afgeleicl uit de schen
cling van !le artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, cloordat het bestreden arrest, 
om aanlegger zijn vordering te ontzeggen 
en de tegeneis van verweercler in te wil
ligen, beslist dat het litigieuze contract 
een aanneming met absoluut forfait was 
en clat bet geen aanneming gold « met re
latief forfait voor een globale prijs ll 
welke aan de hand van de eenheidsprijzen 
kan vermeerclerd of venninclercl worden 
en cleze beslissing steunt zowel op eigen 
redenen als op die van de eerste rech
ter, hieruit afgeleid dat verweerder, 
naar luicl van een offerte van 30 november 
1952, aangeboden heeft cle werken uit te 
voeren voor de forfaitaire prijs van 
402.222 fr. 50, dat, al zijn in cle uitschrij
ving de opmetingsopgaven in de bijzon
derheclen aangeduid, claarin geen sprake 
is van eenlleiclsprijzen en da t nooit van 

(1} Raadpl. verbr., 22 maart 1957 (Arr. 
ve,·br., 1957, blz. 612; Bull. en PASIC., 1957, I, 
887). 
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dergelijke PriJzen in de briefwisseling 
melding is gemaakt, dan wanneer deze 
redenen geen antwoord opleveren op het 
middel, door aanlegger bij conclusies hier
uit afgeleid dat de opgave van prijzen 
reeds op zichzelf een relatief forfait was, 
<< aangezien de in de inschrijving opgege
ven zeven elementen bepaald of tenminste 
bepaalbaar zijn en de globale prijs enkel 
kan worden aangenomen voor zoveel cle 
vermelde hoegrootheclen juist zijn »; waar
uit volgt clat de rechters over de groncl 
lnm beslissing niet wettelijk met reclenen 
omkleecl hebben (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; dan wanneer boven
clien de prijzenopgave van 30 november 
1952, welke bij verweerclers brief van 
5 december 1952 gevoegd was, vermeldde : 
« Schutbogen. 98 strekk. met. 44.100,00 
Halve Schut-

bogen 24 strekk. met. 7.200,00 
Muraalbogen . 185 strekk. met. 37.000,00 
Rib ben ......... 229 strekk. met. 57.250,00 
Gewelf ......... 525m2 70 223.422,50 
Sluitstenen ... 13 stuks 3.250,00 
Steunberen ... 150m2 30.000,00 >> 
wat gelijlrstond met het aanduiden van 
de eenheidsprijzen, waaruit volgt dat de 
rechters over de groncl de bewijskracht 
van evenaangehaalcle vermeldingen van 
de prijzenopgave geschonclen hebben 
(schencling van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van l1et Burgerlijk Wetboek) : 

Over het eerste onclercleel : 
Overwegencle clat het bestreclen arrest 

om eigen reclenen en bij verwijzing naar 
de redenen van de eerste rechter vaststelt 
clat, al zijn in de brief welke verweerders 
offerte uitmaakt de opmetingsopgaven in 
de bijzonderheclen aangecluicl, claarin geen 
sprake is van eenheiclsprijzen en clat ver
weercler door cleze brief uitclrukkelijk en 
cluiclelijk aanbiedt de litigieuze werken 
voor een forfaitaire, globale en netto prijs 
nit te voeren; dat het arrest eraan toe
voegt dat evemnin in de briefwisseling 
tussen partijen van eenheiclsprijzen mel
cling is gemaakt; 

Overwegencle clat het hof van beroep 
aan de hand van cleze vaststellingen be
slist clat het ter zake weinig afcloet clat 
de opmetingsopgaven lager of hoger clan 
de werkelijkheid zijn geweest; 

Overwegencle dat cleze venneldingen een 
p:j_ssencl en onclubbelzinnig antwoorcl op
leveren op aanleggers conclusies; 

Overwegencle clat het eerste onderdeel 
van het midclel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onclerdeel : 
Overwegende dat aanlegger in clit on

dercleel betoogt cla t, aangezien het aanbod 
van verweerder de opmetingsopgave van 
de onderscheiclen werken vermeldcle, het 
mogelijk was door een wiskundige hewer
king de eenheidsprijzen te be pal en; 

Overwegende clat de mogelijkheid voor 
de besteller van het werk de elementen te 
bepalen welke de inschrijver in aanmer
king genomen heeft, niet belet dat het 
aanbod datgene is van een forfaitaire 
overeenkomst voor een globale prijs ; 

Dat dit onclerdeel van het middel naar 
recht faalt; 

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

17 october 1957. - 1° kamer. - Voor
zitter en verslaggever, H. Wouters, eerste 
voorzitter. ~ Gelijkl1tidende concl1tsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleite1·, H. Simont. 

le KAMER. - 18 october 1957 

HUUR V .AN GOEDEREN. - HUISHUUR. 
- HUUR DIE DE VERPLICHTING OPLEGT AAN 
DE HUURDER HE'f GOED MET VOLDOENDE MO
BILAIR TE S'fOFFEREN OM DE BE'fALING VAN 
HET HUURGELD TE WAARBORGEN. - HUUR 
VAN EEN GARAGE. - MOBILAIRE ELEMENTEN 
BES'l'AANDE IN OU1'ILLAGE EN KOOPWAREN DIE
NENDE TO'!' EXPLOITATIE VAN DE GARAGE. -
EJLEMENTEN DIE AAN HET BEGRIP MOBILAIR IN 
HE'!' CONTRACT VERMELD, BEANTWOORDEN. 

Wannee1· de h7WT vnn een gnrage nls 
voorwcta1·de bed,ingt de verpUchting het 
verh~t1Wd goed met voldoende mobilwi1· 
te stotteren om de betnling vnn het 
hu,1wgeld te wnarb01·gen, benntwoorden 
cle 1·oe·rende goederen, wellce de mttil
lnge en cle 1coopwa1·en 1titmaken clie
nende tot emploitntie van de garage, 
ann het begrip mobilair in het hmwcon
tmct vermelcl (1). 

(PERCY, T. BAUWENS.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 juli 1955 in hoger beroep ge
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te .Antwerpen; 

Over het micldel, afgeleid nit de scherr
cling van de artikelen 1134, 1728 en 1184 
van het Burgerlijk Wetboek, 61 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 
doordat het bestreden vonnis, alhoewel het 
vaststelt dat « luidens artikel 7 der huur
overeenkomst partij Bauwens het ge
huurde van voldoende mobilier te voorzien 

(1) Vergel. de wet van 16 december 1851, 
artikel 20, to, gewijzigd door artikel 11 van 
de wet van 7 maart 1929. 
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had, om de huur van een vol jaar te verze
keren Jl, nochtans de vordering van eiser, 
strekkende tot verbreking der huurover
eenkomst wegens het niet-garnieren van 
de gehuurde garage, door verweerder, met 
voldoende roerende zaken om een jaar 
huur te waarborgen, afwijst om reden dat : 
<< deze schikking, voorkomend in een ge
drukt huurceel, voor vulgarisatie bestemd 
en verkrijgbaar in de handel, weinig afge
stemd blijkt op het in huurgeven van een 
garage, waar principieel geen mobilier 
aanwezig is omdat het daar niet op zijn 
plaats zou zijn ll; « dat partij Bauwens 
deze bepaling dan ook in dien zin inter
preteerde dat de installatie van een ben
zine-naphte-pomp, met onvermijdelijke 
toebehoren zoals honderden liters ben
zine, olie, luchtcompressor, enz ... het roe
rend bezit in de garage zou uitmaken, 
waarmede aan dit artikel 7 kon voldaan 
worden, doch dat door het onbegrijpelijk 
niet-instemmen van partij Percy met die 
voorgenomen installatie, er tijdelijk niet 
kon ingegaan worden op die bepaling; 
doch dat thans het mobilier van het ap
partement de plaats van die waarborg 
kan innemen ll; « dat partij Percy het 
eerste deel .van de versie van partij Ban
wens niet tegenspreekt ; en zich beperkt 
in het onderlijnen van het feit dat in de 
garage geen genoegzame roerende zaken 
aanwezig zijn, om een vol jaar huur te 
waarborgen ll; « dat de verhuurder zich 
alleszins, van bij de aanvang van de huur, 
kon vergewissen van de afwezigheid in de 
gehuurde garage, van roerende zaken voor 
een bedrag van 216.000 frank ll; << dat 
vanaf 1 april 1952 tot 22 januari 1953 dit 
gebrek aan mobilier geen enkele opmer
king uitlokte vanwege partij Percy, welke 
zich toch meermaals in de garage moet 
begeven hebben, wanneer zij er hare wa
gens, ten einde kosteloos nazicht en her
stellen, bracht, zodat het bezwaar dat 
zij einde januari 1953 desomtrent maakte, 
wanneer partij Bauwens het wachten op 
het waterdicht-maken van de garage op
gaf, in een gans ander daglicht komt 
te staan ll : « dat dm·halve ten onrechte 
de eerste rechter op grond van die plots 
ontdekte onvoldoende meubilering van een 
principH~el onbemeubelde garagezaak, . de 
verbreking der huurovereenkomst van 
30 maart 1952 uitsprak ll; dan wanneer : 
1 o de wettelijk gesloten overeenkomsten 
als wet gelden voor diegenen die ze heb
ben aangegaan, en het bestreclen vonnis 
geenszins vaststelt dat de kwestieuze over
eenkomst door enig wilsgebrek zou aange
tast zijn; 2° het bestreden vonnis zelf 
vaststelt dat zich in de garage geenzins 
voldoende mobiliere voorwerpen bevinden 
om een jaar huurprijs te waarborgen, ter
wijl het feit dat « thans het mobilier van 
het appartement de pbats van die waar-

borg kan innemen ll een flagrante scherr· 
ding van de overeenkomst inhoudt; 3° de 
motieven volgens dewelke eiser zich meer
maals in de garage begaf en zich alzo 
kon vergewissen van het gebrek aan meu
bilering, zonder enige opmerking te ma
ken, geenszins inhoudt dat hij op enige 
marrier aan ·de toepassing van dit beding 
zou verzaakt hebben, doordat het bestre
den vonnis, de vordering van eiser ver
werpend om reclen dat het kwestieus be
ding een stijlclausule zou zijn en eiser 
wist dat verweerder er aan te kort kwam, 
dan wanneer de overeenkomst geldig ge
sloten was en eiser geenszins aan het be
ding verzaakt had, alzo de in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen heeft geschon
den: 

Overwegende dat de rechter over de 
grond releveert : 1° dat verweerder de toe
luting vroeg om werken uit te voeren 
welke tot voorwerp haclden de garage met 
de outillage en cle koopwaar te voorzien, 
welke nodig waren voor hare exploitatie; 
2° dat verweerder, terecht, de mening was 
toegedaan dat die outillage en koopwaren 
de door het litigieus beding bedoelde ze
kerheden uitmaakten; 3° dat aanlegger, 
zonder reden, die vraag verwierp; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
het voorstel van de lmurcler terecht werd 
gedaan en dat de verhuurder zonder reclen 
weigerde erop in te gaan, de rechter over 
de grond van het litigieuze beding een 
met zijn termen verenigbare interpretatie 
heeft gegeven ; 

Overwegende, illllilers, dat hij met reden 
aangenomen heeft dat, gelet op cle bestem
ming van het verhuurcl goed, de roerende 
elementen welke tot de exploitatie van dit 
goed dienen aan het begrip van mobilair 
in gezegd beding vermeld beantwoorden ; 

Dat zulke overwegingen volstaan om de 
bestreclen beslissing te rechtvaardigen, 
vermits het niet-nakomen van een verbin
tenis, welke aan het feit van de mede
contractant te wijten is, tot geen ontbin
ding van (le overeenkomst aanleicling kan 
geven; 

Dat het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is, in zover het de an
dere overbodige reclenen van het bestreden 
vonnis betreft ; 

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

18 october 1957. - 1" kamer. - Voor
zitte1·, H. cle Olippele, raaclsheer waarne
mencl voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van 
Beirs. Gelijlclttidende concl·usie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 



2e KAMER. - 21 october 1957 

EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). - LEURHANDEL. 
- PLAATSEN TOEGANKELIJK VOOR HET PU
BLIEK EN NIET SPEOIFIEK BESTEMD OM GE
BRUIKT 'l'E WORDEN VOOR DE VERKOOP OF 
VOOR HET TE KOOP STELLEN. - BEGRIP. 

Vom· de toepassing van artikel 2, 3°, van 
het koninklijlc besl~tit n" 82 van 28 no
vember 1939 betrefjende de leurhandel, 
zijn beg1·epen in de uitdntlcking « open
bare rnarkten ll de plaatsen toegankelijlc 
voor het p~tbliek en niet speoifiek be
stemd voor rle verlcoop of het te lcoop 
stellen, zelfs indien rle handel er niet 
in g1·oep wordt ~titgeoejenrl (1). 

(Pl!OOUREUR-GENERAAL TE GENT, T. DE BONT.) 

ARRES'l'. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1957 gewezen door het Hof 
van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2, go, van het koninklijk 
besluit ur 82 van 28 november 19g9, door
dat het bestreden arrest enkel de plaatsen 
waar de leurhandel in groep wordt uitge
oefend, weze de plaatsen waar meerdere 
personen bijeenkomen ten einde koopwa
ren te koop te stellen en te verkopen, be
schouwt als onder toepassing vallend van 
hogervermeld artikel · 2, go : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om, te Heist op 8 september 1956 en 
te Brugge op 1g november 1956, bij inbreuk 
op de artikelen 1, 2, go, 9 en 10 van het 
koninklijk besluit van 28 november 19g9, 
op een plaats toegankelijk voor het pu
bliek en niet specifiek bestemd om ge
bruikt te worden voor de verkoop of voor 
llet te koop stellen, de leurhandel te heb
ben uitgeoefend, hetzij voor eigen reke
ning, hetzij voor rekening van derde per
sonen, zonder de voorafgaandelijke toe
lating van de Minister van economische 
zaken en middenstand te hebben belw
men; 

Dat het arrest hem vrijspreekt om de 
in het mit1del gecritiseerde reden; 

Overwegend.e dat, luidens artikel 2, go, 
van het koninklijk besluit ur 82 van 28 no
vember 19g9, als leurhandel wordt be
schouwd, de verkoop en het te koop stel
len van de door gezegde besluit bedoelde 
koopwaren, op de openbare markten, inbe-

(1) Contra : Algemene pmctische •·echtsve•·
z<Lmeling, vo Lew·handel, nr 36. 

(2) De wettelijkheid van artikel 291 van de 
Code der gemeentereglementen van de stad 
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grepen de kermissen, foren, hallen, over
dekte markten en plaatsen toegankelijk 
voor het publiek, maar niet specifiek be
stemd voor de verkoop of het te koop stel
len· 

o'verwegende, wat laatstvermelde plaat
sen betreft, dat, door aan de wettelijke 
vereisten van toegankelijkheid voor het 
koop te stellen, een derde voorwaarde toe 
te voegen, namelijk dat de leurhandel er 
in groep zou uitgeoefend worden, het is 
te zeggen dat verscheidene personen er 
bijeenkomen ten einde koopwaren te koop 
te stellen en te verkopen, het bestreden 
arrest de toepasselijkheid van de straf
wet in onderhavig geval afhankelijk heeft 
gemaakt van een voorwaarde die de wet
gever niet heeft gesteld ; 

Overwegende dat, waar bewust artikel 2 
van het koninklijk besluit nr 82 van 28 no
vember 19g9 bepaalt dat openbare verko
pingen niet als leurllandel worden be
schouwd, het uitdrukkelijk enkel de open
bare verkopingen bedoelt die door bemid
deling van ministerH~le ambtenaren ge
schieclen; 

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

den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

21 october 1957. - 2° kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. Rut
saert. - Gelijklttidenae oonolttsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 21 october 1957 

GEMEENTEREGLEMENTEN. - REGLE
MENT DAT AAN DE EXPLOITANTEN VAN DANSZA
LEN OPLEGT DE TOEGANG ERYAN AAN ZEKERE 
l\UNDERJAHIGEN TE WEIGEREN. - BEPALING 
GEMOTIVEERD DOOR HET BELANG VAN DE OPEN
BARE VEILIGHEID, ORDE EN RUST. - MOTIEF 
NIET TEGENGESPROKEN DOOR DE BEPALING 
ZELF.- WETTELIJKHEID. 

Is wettelijk de bevaling van een gemeente
reglement aan ae emvloitanten van dans
zaZen opleggende cle toegang ervan te 
ve1·bierlen aan zelce1'e mindeda1'igen en 
gemotiveerd . doo1' het belang van de 
openbare veiligheid, orde en rust, wan
nee?" dU motief niet tegengesprolcen 
wordt doo1' de bepaling zelf (2) • 

Antwerpen werd reeds impliciet aangenomen 
door een arrest gewezen op 28 maart 1955 
(A1'1'. Verb•·., 1955, biz. 643; Bull. en PASIC., 

1955, I, 831). 
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(KEDZIERSKI EN VERGULT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 mei 1957 gewezen door de 
Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 9, 97 en 107 
van de Grondwet, 86 en 87 van de gemeen
tewet en 291, 2, van het gemeenteregle
ment van de stad Antwerpen van 10 juli 
1950, doordat het bestreden vonnis aan
leggers wegens inbreuk op deze laatste 
bepaling veroordeeld heeft, en de strenge 
toegepaste straf gesteund heeft op de 
overweging dat bedoelde inbreuk de jeugd 
aan een groot bederf en aan immoraliteit 
blootstelt; dan wanneer aangehaald arti
kel 291, 2, onwettelijk is, daar het steunt 
op de noodzakelijkheid de openbare mo
raliteit te vrijwaren, hetgeen tot de be
voegdheid behoort van de wetgever en 
niet tot deze van de gemeenteoverheid; 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 291, 2, van de Code van gemeentelijke 
politiereglementen van de stad Antwer
pen, ·waarbij de exploitanten van dansza
len en van de gelegenheden waar regel
matig gedanst wordt, alsmede hun aange
stelden gehouden zijn de toegang te weige
ren, namelijk aan ongehuwde personen 
van minder dan achttien jaar, niet verge
zeld van hun ouders of andere verant
woordelijke personen, gemotiveerd is 
door « het belang van de openbare veilig
·heid, orde en rust)), en dat dit motief 
niet tegengesproken wordt door de bepa
ling zelve; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
bij de strafbepaling rekening verklaart 
te houden <<met het grote verderf dat bij 
de jeugd de gepleegde inbreuk voor ge
volg heeft ll; 

Overwegende dat, de toegepaste bepa
ling wettelijk zijnde, de rechter over de 
grond acht mocht slaan bij het bepalen 
van de strafmate op de feitelijke gevol
gen van het gepleegd misdrijf ter zake; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden; 

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

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

21 october 1957. - 26 kamer. - Voo•·
zitter, H. van Beirs, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslar111ever, H. De
lahaye. Gelijlclnidende ooncl-nsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 21 october 1957 

1° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - 0NDERHOUD VAN DIJZIT. -
BESTANDDELEN VAN DAT WANBEDRIJF. 

2° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - 0NDERHOUD VAN BIJZIT. - Ho
TELKAMER.- VEREISTE VOORWAARDE OPDAT 
ZE RET ECH1'ELIJK HUIS ZOU UITMAKEN. 

1° Het wanbedr-ijf van onderhond van 
bijzit onderstelt hot bestaan van aan
hottdende omgang van eon gehnwde man 
met een andere m·ouw dan zijn echtge
note en, daarenboven, dat .die omgang 
in hot echtelijk httis vlaats zan vinden. 
(Strafwetboek, art. 389.) 

2o Opdat eon hotelkame1· het echtelijk 
hnis zan lcttnnen nitmaken, in de zin 
van artilcel 389 van hot Strafwetboelc, 
nwet ttit de omstandigheden eigen aan 
de zaalc blijlcen dat de echtgenoot er 
over een waning beschilcte (1). 

(VAN ROUSSELT, 'f. LAEVAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 389 van het Strafwet
boek, doordat het bestreden arrest de door 
aanlegger met de genaamde 0 ... in een
zelfde hotel betrokken kamers als zijnde 
het echtelijk huis van aanlegger heeft 
aangezien : 

Overwegende dat het wanbedrijf om
schreven in artikel 389 van het Strafwet
boek, onderstelt : 1° het bestaan van een 
aanhoudende omgang van een gehuwd man 
met een andere vrouw dan de wettige; 
2° dat die omgang in de echtelijke woning 
plaats heeft; 

Overwegende dat, al wijst het bestreden 
arrest op het aanwezig zijn van feitelijke 
omstandigheden waaruit het bestaan van 
die aanhoudende omgang wettelijk valt 
af te leiden, het daarentegen geen enkele 
omstandigheid releveert waaruit zou blij
ken dat de beklaagde in het hotel be-

(1) Raadpl. verbr., 25 november 1940 (Bull. 
en PAsrc., 1940, I, 303); 31 maart 1947 (A1"1'. 
J! erb1·., 1947, biz. 108) ; 1 juni 1953 (An·. 
Ye1·b1'., 1953, biz. 669); 29 april 1957 (A1·r. 
Yerbr., 1957, biz. 714; Bull. en PASIC., 1957, 
I, 1030). 
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schikte over een waning welke het echte
lijk huis, in de zin van voormeld arti
kel g39, kan uitmaken; 

Dat het middel gegrond is; 
II. In zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat de verbreking van de 
lleslissing over de publieke vordering de 
verllreking van de beslissing over de bur
gerlijke vordering, we~ke het gevolg er
van is, medesleept; 

Om die redenen, verbreekt het llestre
den arrest; beveelt dat melding van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

21 october 1957. - 26 kamer. - Voor-
, z-itte1·, H. de Olippele, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vc•·slaggeve•·, H. Gil
met. - Gel-ijlclwidenae concl·usie, H. Du
nion, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 22 october 1957 

~ INKOMSTENBELASTINGE~ 
0VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN FRANK
RIJK BETREFFENDE DE DUBBELE BELASTING. -
LANDBOUWEXPLOI'l'A'l'IE WAARVAN ZEKERE 
LAJ\'DEN IN BELGIE. GELEGEN ZIJN. - LANDEN 
EEN « VASTE INRIOHTING )) UITMAKENDE IN DE 

ZIN VAN ARTIKEL 7 YAN GEZEGDE OVEREEN
KO:NIST, WAARVAN DE INKOMS'l'EN AAN DE BE
DRIJFSBELASTING IN BELGIE ONDERWORPEN 
ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. BELAST-
BARE GRONDSLAG. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELGISCHE-FRANSE OVEREENKOMST BETREF
FENDE DE DUBBELE BELASTING. - NATIONALE 
ORISISBELASTING. - NIET TOEPASSELIJK

HEID VAN DE OVEREENKOMST. 

1° Lanclen in Belgi!J gelegen en clie afhan
rJen van een landbouwea:ploitatie, de
wellce insgel-ijlcs landen in F1·anlcrijlc 
begrijpt, zijn, in lle zin van a1·tikel 7 
van de Belgische-Franse ove•·eenlcomst 
vnn 16 mei .1931, goellgeke1trd doo1· de 
wet van 28 decembe•· 1931, een « vaste 
i.nrichtin.Q )) in Belg-ii:i gelegen, waarvan 
cle ·inlwmsten oncle1·worpen zijn aan cle 
bellrijfsbelast'ing. (Eerste en tweede za
ken.) 

2° De nat-ionale c1"isisbelasting trett na
melijlc de winsten voortlcomencle van 
nijverheids-, hanllels- of landbmtwea:
ploitaties, bedoeltl bij a1·tilcel 25, para-

gra.at 1, 1°, van de samenr!Cschakelde 
wetten betref!ende cle inlwmstenbelas
tingen (1). (Tweede zaak.) 

go De nat'ionale cris·isbelast-bng, clie name
l-ijlc de i·nlcomsten van lle n·ijve•·heids-, 
hrmdels- en landbo1twea:plo-itat·ies treft, 
valt niet oncler toepassing van de Bel
gische-fi,•·anse ove•·eenlcomst van 16 me·i 
1931 goeclgelceurd clo01· lle wet van 
28 clecember 1931 (2) . (Tweede zaak.) 

Eerste zank. 

(MOENEOLAEY, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARRES1.'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, paragrafen 1 en 
g, van de overeenkomst op 16 mei 19g1 tus
sen Belgte en Frankrijk gesloten, goedge
keurd door cle wet van 28 december 1931, 
llO van de Grondwet, 28, paragraaf 4, 
en 1g, 2°, van het koninklijk besluit van 
22 september 19g7, doordat, na vastgesteld 
te hellben dat aanlegger op Frans grond
gebied een hofstede uitbaat waarvan der
tien hectaren op Belgisch grondgebied ge
legen en bebouwd zijn, het bestreden ar
rest niettemin beslist dat de bedrijfsbelas
ting terecht op de door die dertien hecta
ren land opgebrachte winsten geheven 
werd omdat de in Belgie gelegen gronden 
als vaste inrichting dienen beschouwd te 
worden, dan wanneer het bezit van enkele 
hectaren in een bepaald land niet als vaste 
inrichting in de zin van artikel 7 voor
noemd kan beschouwd worden, naardien 
deze term op de zetel van een nijverheid, 
fabriek of uitbating wijst en niet op af
hankelijkheden, en omclat overigens ter 
zake geen uitbating mogelijk ware zonder 
op de massa der in Frankrijk gelegen roe
rende en onroerende goederen beroep te 
doen: 

Overwegende dat luidens artikel 7, pa
ragraaf 1, van de overeenkomst, met het 
doel dubllele belasting te voorkomen, 
welke tussen Belgie en Frankrijk op 
16 mei 19g1 gesloten en door de wet van 
28 december 19g1 goedgekeurd werd, ue 
nijverheids-, mijn-, handels- of land-

(1) Raadpl. verbr., 22 januari en 22 april 
1952 (A11·. Ve•·br., 1952, blz. 257; Bull. en 
PASIC., 1952, I, 455). 

(2) Raadpl. verbr., 9 augustus 1940 (Bull. en 
PASIC., 1940, I, 200, en de nota 1). 
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bouwexploitaties in elk der Staten belast
baar zijn naar rato van de door de aldaar 
gelegen vaste inrichtingen voortgebrachte 
inkomsten; dat, luidens paragraaf 3 van 
evengenoemd artikel, als vaste inrichtin
gen beschouwd worden, de zetels van wer
kelijk bestuur, de bijhuizen, fabrieken, 
werkplaatsen, agentschappen, magazijnen, 
burelen, laboratoria, aan- of verkoopkan
toreh, depots, alsmede aile andere vaste 
inrichtingen van productieve aard; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat de 
economie van artikel 7 van gezegde over
eenkomst rust op de verdeling der inkom
sten naar de plaats waar zij opgebracht 
worden, zo die verdeling rnogelijk is,' de 
bedrijfsbelasting de winsten van de nit
bating treft'ende van af hun oorsprong, 
hetzij van zohaast zij behaald worden; 
dat de rechter over de grond, op feitelijke 
gegevens steunend, vaststelt dat de admi
nistratie de door de op Belgisch grondge
bied gelegen akkers voortgebrachte in
komsten juist bepaald heeft; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
akkers, al hingen zij af van andere welke 
in het buitenland gelegen zijn, naar de 
zin van artikel 7, paragraaf 3, van de 
overeenkomst, als vaste inrichtingen van 
productieve aard dienen beschouwd te 
worden, naarclien gezegd artikel geen on
derscheid maakt tussen athankelijke en 
onafhankelijke inrichtingen; 

Dat het middel naar reci1t faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. 

22 october 1957. - 26 karner. - Vo01'Zit
ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - VeTslaggeve1·, H. De
lahaye. Gelijlcluidende concllr,sie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

Tweede zaal,:. 

(MOENECLAEY, T~ llELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCrEN; EN llELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANCii£N, T. MOENECLAEY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Overwegende dat de zaken F. 2615 en 
F. 2614 verknocht zijn; 

I. Nopens de voorziening van Moene
claey : 

Over het rniddel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 7, paragrafen 1 en 
3, van de overeenkomst op 16 mei 1931 tus
sen Belgie en Frankrijk gesloten, goedge
keurd door de wet van 28 december 1931, 

110 van de Grondwet, 28, paragraaf 4, en 
13-2, van het koninklijk besluit van 22 sep
tember 1937, doordat, na vastgesteld te 
hebben dat aanlegger op Frans grondge
bied een hofstede ui.tbaat waarvan dertien 
hectaren op Belgisch grondgebied gelegen 
en bebouwd zijn, het bestreden arrest 
niettemin beslist dat de bedrijfsbelasting 
terecht op de door die dertien hectaren 
land opgebrachte winsten geheven werd 
omdat de in Belgie gelegen gronden als 
vaste inrichting dienen beschouwd te wor
den, dan wanneer het bezit van enkele 
hectaren in een bepaald land niet als 
vaste inrichting in de zin van artikel 7 
voornoemd kan beschouwd worden, naar
dien deze term op de zetel van een nijver
heid, fabriek of uitbating wijst en niet 
op afhankelijkheden, en orndat overigens 
ter zake geen uitbating mogelijk ware 
zonder op de massa der in Frankrijk ge
legen roerende en onroerende goederen 
beroep te doen : 

Overwegende dat luidens artikel 7, pa
ragraaf 1, van de overeenkornst, met het 
doel dubbele belasting te voorkomen, wel
ke tussen BelgH~ en Frankrijk op 16 mei 
1931 gesloten en door de wet van 28 de
cember 1931 goedgekeurd werd, de nijver
heids-, mijn-, handels- of landbouwexploi
taties in elk der Staten belastbaar zijn 
naar rato van de door de aldaar gelegen 
vaste inrichtingen voortgebrachte inkom
sten; dat, luidens paragraaf 3 van even
genoemd artikel, als vaste inrichtingen 
beschouwd worden, de zetels van werke
lijk bestuur, de bijhuizen, fabrieken, 
werkplaatsen, agentschappen, magazijnen, 
burelen, laboratoria, aan- of verkoopkan
toren, depots, alsmede aile andere vaste 
inrichtingen van productieve aard; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat de 
economie van artikel 7 van gezegde over
eenkomst rust op de verdeling der inkom
sten naar de plaats waar zij opgebracht 
worden, zo die verdeling mogelijk is, de 
bedrijfsbelasting de winsten van de nit
bating treft'ende van af hun oorsprong, 
hetzij van zohaast zij behaald worden; 
dat de rechter over de grond, op feitelijke 
gegevens steunend vaststelt dat de admi
nistratie de door de op Belgisch grondge
bied gelegen akkers voortgebrachte inkom
sten juist bepaald heeft; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
akkers, al hingen zij af van andere welke 
in het buitenland gelegen zijn, naar de zin 
van artikel 7, paragraaf 3, van de overeen
komst als vaste inrichtingen van produc
tieve aard dienen beschouwd te worden, 
naardien gezegd artikel geen onderscheid 
maakt tussen afhankelijke en onafhanke· 
lijke inrichtingen; 

Dat het rniddel naar recht fault; 

II. Nopens de voorziening van de Bel· 
giselle Staat : 

J 
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OYer het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 2 en 6 van de wet van 17 juni 
1938 tot wederinvoering van de nationale 
crisisbelasting, 2, paragraaf 1, en 7 van 
het besluit van 16 jnni 19!1 betreffende de 
nationale crisisbelasting, 2, paragraaf 1, 
en 7 van het beslnit van 31 jnli 1943 hou
dencle samenschakeling van de besluiten 
betreffencle de nationale crisisbelasting, 2, 
paragraaf 1, en 6 van het beslnit van de 
Regent van 16 januari 1948 hondende sa
menschakeling van de wettcn betreffende 
de nationale crisisbelasting, 2, 25, para
graaf 1, 27, paragrafen 1 en 4, en 31, para
graaf 1, c~, Yan de wetten betreffenue de 
inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij 
het koninklijk besluit van 12 september 
1936, de beslniten van 3 jnni 19±1 en 31 juli 
1913 en het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, cloorclat het bestreclen ar
rest de aanslag·en in de nationale crisis
helasting vernietigt op groncl van de vol
gende beschouwingen : dat de nationale 
crisis be lasting geen reele belasting is in 
de zin van artikel 2 van de op 16 mei 1931 
tussen Belgi·e en Frankrijk afgesloten en 
bij de wet van 28 december 1931 goedge
keurcle overeenkomst, zodat zij buiten 
het toepassingsveld van cleze overeen
komst valt en het verschuldigd zijn er van 
client beoordeeld in het licht van de alge
mene principes cler Belgische fiscale wet
geving; dat artikel 6 van de samengescha
kelcle wetten betreffende de nationale cri
sisbelasting verwijst naar artikel 2 der 
samengeschakelde wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen; en dat de voor
waarclen tot aanslag bepaald door clit ar
tikel 2 niet voorhanclen zijn wat de in 
Belg~e verwezenlijkte winsten betreft, 
vermits het noch om inkomsten nit onroe
rencle goederen, noch om inkomsten gaat 
van een persoon clie zijn· fiscaal domicilie 
in Belgie heeft; clan wanneer nit de sa
menlezing van de artikelen 2, 25, para
graaf 1, 27, paragrafen 1 en 4, en 31, para
graaf 1, a, der samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen blijkt 
dat de in Belgie voortgebrachte of ver
worven bedrijfsinkomsten in <lit land be
lastbaar zijn ongeacht de woonplaats van 
de verkrijg·ers van deze inkomsten; en 
cleze regel, waarvan bij de op 16 mei 1931 
tussen Belgie en Frankrijk afgesloten 
overeenkomst niet werd afgeweken, toe
passelijk is in zake de nationale crisisbe
lasting krachtens de artikelen 2 en 6 van 
de wet van 17 juni 1938 en de artikelen 2, 
paragraaf 1, en 7 of 6 van de besluiten 
van 16 juni 1941, 31 juli 1943 en 16 januari 
1948, houdende samenschakeling van de 
wetten en besluiten betreffende de natio
nale crisis belasting; clan wanneer de in 
het bestreclen arrest opgenomen overwe
gingen dat artikel 6 cler samengeschakel
cle wetten op de nationale crisisbelasting 

naar artikel 2 der samengeschakelde wet
ten op de inkomstenbelastingen verwijst 
en clat de bij dit artikel 2 voorziene voor
waarden tot aanslag niet voorhanden zijn, 
dns een onvoldoende en verkeerde motive
ring nitmaken van de in verband met de 
aanslagen in de nationale crisisbelasting 
getroffen beslissing : 

Overwegende dat, na er op te hebben 
gewezen dat verweerder op Belgisch 
grondgebied dertien hectaren land be
bouwd heeft en nit clien hoofde bedrijfs
winsten behaald heeft, het bestreden ar
rest terecht oordeelt dat de op 16 mei 
1931 tnssen Belgie en Frankrijk gesloten 
overeenkomst ter zake vreemcl is aan de 
wettelijkheid van de door de administra
tie op die winsten gevestigde nationale 
crisisbelasting, zodat het lot dier belas
ting in het licht cler algemene principes 
cler Belgische fiscale wetgeving client be
slecht te worden; 

Overwegende clat artikel 2 van de wet 
van 17 juni 1938, tot wederinvoering van 
de nationale crisisbelasting, onder meer 
de winsten treft welke. volgens artikel 25, 
paragraaf 1, 1 o, der samengeschakelcle 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, van om 't even welke nijverheids-, 
handels- of landbouwbeclrijven voortko
men· 

o,:erwegende dat het bestreden arrest 
zijn dispositief niet wettelijk rechtvaar
cligt door enkel te stennen op de bepalin
gen van de op 16 mei 1931 tnssen Belgie 
en Frankrijk gesloten overeenkomst en 
op de artikelen 2 en 38 van de samenge
schakelde wetten, zonder acht te slaan op 
de artikelen 1, 2, 3, (7) en 6 van de sa
mengeschakelde (beslniten) en wetten be
treffencle de nationale crisisbelasting en 
op de artikelen 25, 27 en 31, paragraaf 1, 
cler samengeschakelde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen naar clewelke zij 
verwijzen, om te l1eslissen dat de natio
nale crisis belasting niet verschuldigd is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
F. 2614 en F. 2615 sam en; verwerpt de 
voorziening van Moeneclaey; verbreekt 
het bestreden arrest in zover het beslist 
dat de nationale crisisbelasting de be
twiste winsten niet treft; zegt dat mel
ding van huidig arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt Moeneclaey 
tot de kosten van beide voorzieningen; 
verzendt de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brnssel. 

22 october 1957. - 26 kamer.- Voorzit
te?", H. Vandermersch, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. De
lahaye. Gelijlcluidende cor!clusie, 
H. Dnmon, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 
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l" KAMER. - 24 october 1957 

1° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GEMEENTE- EN PROVINCIALE TAXES. -
VOORZIENING DOOR EEN BIJZONDERE GEMACH
TIGDE. - VERPLICHTING OM DE VOLMACHT 
AAN DE VOORZIENING GEHECHT 'fE LATEN. -
REGEL TOEPASSELIJK OP DE VOORZIENING IN
GEDIEND INZAKE GEMEENTETAXES TEGEN EEN 
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTA'l'IE. 

2° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GE>rEENTE- EN PROVINCIALE TAXES. -
VERPLICHTING OM DE YOLMACIIT AAN DE YER
KLARING TOT VOORZIENING GEHECIIT TE LA
TEN. - VERKLARING TOT VOORZIENING GE
DAAN AAN DE GRIFFIER DOOR DE GEMACIITIGDE, 
ONDERTEKENING VAN DIE VEHJCLARING EN. AF
GIFTE TEGELIJKERTIJD VAN HET ORIGINEEL 
VAN DE YOUfACHT AAN DE GRIFI!IER. - ENIGE 
SUBSTANTIELE OF OP STRAF VAN NIE'l'IGHEID 
DOOR AR'l'IKEL 417. VAN HET WETBOEK VAN 
Sl'RAI!VORDERING VOORZIENE l!ORMALITEITEN. 

3° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GEMEENTE- EN PROVINCIALE TAXES. -
VERPLICII'l'ING OM DE VOLilfACHT AAN DE VER
KLARING TOT VOORZIENING GEIIEOHT 'fE LATEN. 
~ VERZUIM VAN DE GRIFFlER DE VOLMAOHT 
AAN HET PROCES-VERBAAL VAN VERJCLARING TE 
HECHTEN. - GEEN NIETIGHEID VAN DE VOOR
ZIENING, INDIEN DE LASTHEBBER 'ZELF VOLDAAN 
HEEFT AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 417 
VAN HE'l' WETBOEK VIIN STRAFVORDERING. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. 
- GE~IEENTE- EN PROVINCIALE TAXES. ~ 
VERPLICIITING OM DE VOL'I;IACIIT AAN DE VER
KLARING GEHEOHT TE LATEN. ~ FORMALI
TEIT ENKEL VEREIST 0:/li LATER HE1' ONDER· · 
ZOEK VAN DE VOLMAOHT TOE TE LATEN DOOR 
DE PARTIJEN EN HET HOF. 

5° GEMEENTE- EN PROVINCIAL]] TA
XES. - TAXE ((DIRECT ll GEIIETEN DOOR 
DE VERORDENING DIE ZE INVOERl'. - BEPALING 
WELKE N!El' VOLSTAAT OM AAN DIE 1'AXE DE 
HOEDAN!GIIEID VAN DIREOTE '!'AXE TE VERLE
NEN EN WELKE DE REOHTER NIET BINDT. -
BEPALING DIE ALS ELEMENT VAN VERKLARING 
VAN DE VERORDENING IN AANMERKING MAG GE
NOMEN WORDEN. 

6° GElVIEENTE- EN PROVINCIALE '!'A
XES. - DIREO'l'E TAXE. ~ BEGRIP. 

7° GEMEENTE- EN PROVINCIALE TA
XES. -· GEMEEN'l'ETAXE OP DE UITHANGBOR
DEN EN LICHTRECLAMES. - BESLUI'r VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE BESLISSENDE OP DE 
llECLAMATIE VAN DE PERSOON AAN DE TAXE 
ONDERWORPEN. - REDENEN. - ilESLUIT DAT 
VASTSTELT DAT HET LIOH'l'END BORD EEN BIJ 

(1) Verbr., 24 october 1882 (Bull. en PAsrc., 
1882, I, 366); raadpl. verbr., 20 december 1938 
(Arr. Ye1'b1·., 1933, blz. 265). 

(2) Verbr., 10 maart 1947 (A1·r. Yerb1·., 1947, 

GELEGENHEID GEVOERDE EN Ilj" WEZEN TIJDE
L!JKE RECLAME UITMAAKT. - BESLUIT DAT 
ALDUS RELEVEERT DAT HET BORD NIET EEN 
Ul'fERAARD DUURZAME TOESTAND OPLEVERT. 

8° GElVIEENTE- EN PROVINCIAL]] TA
XES. - TAXE OP DE UITHANGBORDEN EN 
LICHTREOLAMES. ~ BESLUIT VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE DAT BESLIST OP DE RECLA· 
:I.IATTE VAN DE PERSOON AAN DE TAXE ONDER
WORPEN. - BESLUIT DAT AANSTIPT DAT EEN 
BEPAALDE LIOHTRECLAME GEEN UITERAARD 
DUURZAME TOESTAND Ul'filiAAKT. - GEEN 
VERPLIOIITING VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
HET BESTAAN NA 'l'E GAAN VAN ANDERE ZOGE
ZEGD VEREISTE ELEMENTEN OPDAT DIE TAXE 
HET DIRECT RARAKTER ZOU VERTONEN. 

9° GEMEENTE- EN PROVINCIAL]] TA
XES. - DIREOTE GEMEENTETAXE. ~ VOOR
ZIENING IN VERBREKING. - Ho~· VAN VERBRE
'KING AMBTSHALVE ELK MIDDEL VAN OPENBARE 
ORDE OPWEHPEND. 

1° L-lrtilcel -117 van het Wetboelc 1:an stntf
V01'dering, dat namelijlc voorziet dat 
wanneer de verlclaring tot verbrelcing 
gedaan wo1·dt door een bijzonder ge
machtigde, de volmacht aan de aangifte 
vastgehecht blijft, is toepasselijlc op de 
voorziening in ve1·brelcing ingesteld in
zalce gemeentetaxes tegen een besluit 
van de bestendige depntatie van de pro
vincieraad (1). 

2° TVannee1· de verlclrwin{l tot ve1·brel•inr1 
gedaan wo1·dt doo1· een bijzon(ler {le
-machtigde, zijn de eni_qe s~tbstantiiile 
of op straf van n;ietigheid doo1· art'i
lcel -117 van het 1Vetboelc van 8tratvm·
dering opgelegde fonnaliteiten de ver
lclaring tot verb!"elcing aan de gdffier 
_qedaan, de ondertelcening van die ver
lclaring en de gelijlctijdige afgifte van 
het origineel van de volmacht door de 
gemachf'igde aan de g1'ijJier (2). 

3° 1·Vannee·r de verlcladn.CJ tot verb!"ek·inu 
gedaan is doo1· een bijzonder gemach
tigde en de volmacht dns, l~tidens arti
kel -117 1:an het Wetboelc 1:an st·raf'U01'
dering awn de 1:erl.;laTing moet blijven 
gehecht, b1·engt het gemis aan afgifte 
van d·ie volmacht aan de g1·ijJier te dien 
e·inde de niet-ontvanlcelijlcheid mede 
van de voorziening, maar brengt het ge
b1·elc vanwege de griffier die volmacht 
aan het proces-verbaal te hechten de 
nietigheid van de vom·ziening niet 
-mede wanneer de gemachtigde zelf 
aan de 1:e1·eisten 1:an wrtikel 117 van het 

blz. 77); 3 juni 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 
235, en de nota 2). Vergel. verbr., 5 juli 1921 
(Bull. en PAsrc., 1921, I, 431); 23 october 1950 
(Arr. Yerbr., 1951, blz. 70). 

l 
I 
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Wetboelc van stratvonlering heett vol
aaan (1). 

4° De verplichting ae vol-macl~t aan ae 
ve1"klaring tot tJerbrelcing geaaan door· 
een bijzonaer genutchtigae te hechten is 
een f01"maliteit die enkel ve1·eist worat 
opaat het later onaer·zoek van rle vol
rnacht aoo1· ae pa1"t'ijen en aoor het hot 
toegelaten zon zijn (2). 

5° Inaien ae qtutUficatie << rlirect )) aan 
een tame gegeven aoor ae gemeentever
oraening op zich zelf niet volstaat 
om aan rlie tame zu.llve hoerlanipheia te 
verlenen en, rlerhalve, ae rechter niet 
binat, mag ze niettemin in ncht wo·rden 
genomen nls element vfln verklaring Vfln 
het inz·lch t aer opstellers vnn ae ver01"
rlening en Vfln di_, Jraagwijrlte ervan. 

6° De a•l1"ecte belnsting. heett niet als 
.f11"0ndslag oe'isoleenle en lw1·tstond.ige 
fe'iten nutar een tt.iter"aanl rlttur·zflme 
toestflnrl, zelfs hulien rlie toestana niet 
·uoor"trl·wrenrl is (3). 

7° H et 1Jeslu it ·van rle 1Jestena·ioe aeptttaUe 
van een provinC'ier·aaa hetwellc vast
stelt flat een Ucht11or"rl, rlat als grona
sla,q van een aanslag in een oemeente
tame op rle ttfthano11or·aen en lichtre
clames heett gedienrl, een « 11ij gelegen
heirl oevoer·ae en in wezen tljrlelijlce )) 
reclame ttitmaakt, r·eleveer·t aldus im
pliciet rlnt au bora geen ttiter-aar·a amw
znrne toestana nitrnnalct (4). 

8° TVanneer een 11eslnit van ae 11estena'i,qe 
rleptttat'ie van een pr-ovincier·aad rele
veer·t aat een lichtreclame geen ttiter-
nrwrl d·tmr-zame toestana ttitmaalvt, ver-
e·ist element opaat een tame direct zott 
zijn moet ze niet meer· nagaan of an
ller·e' 1Jeweer-ae ver·eiste elernenten oprlat 
rlie trtme zullc kar-akter- zott ver-tonen 
rtanwezig zijn. 

go Inzalce r-echtstreekse gerneentetames 
werpt het H of van ver-11r-e7cino am1Jts
halve op elk rniddel rtfgeleid ttit de 
schendino van een wetsbeprtl'ing van 
open bare onle (5). · 

(STAD LUIK, '1'. N. V. ((GRAND BAZAR 
DE LA PLACE SAINT-LAMBERT)).) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het besluit, op 

(1) Raadpl. verbr., 19 maart 1934 (Bull. en 
PAsrc., 1934, I, 221); 14 april (ibid., 1947, I, 
153) ; en 3 juni 1947 (Ar'l·. T' er·br·., 1947, 
blz. 18<1; Bull. en PAsrc., 1947, I, 235). Verge!. 
de conclusie van het openbaar ministerie v66r 
verbr., 8 januari 1883 (Bull. en PAsrc., 1883, 
I, 14). 

2 juli 1956 genomen door de bestendige 
deputatie van de provinciale raad van 
Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heicl door verweerster afgeleid, enerzijds, 
hieruit dat de bij de uitgifte van de ver
klaring tot voorziening gevoegde volmacht 
blijkbaar het origineel van de volmacht 
is, dan wanneer deze, op straffe van niet
ontvankelijkheid van de voorziening, 
diende gevoegd te blijven bij de akte, hou
dende vaststelling van de verklaring tot 
voorziening v•66r de provinciale griffier, 
en, anderzijds, hier·uit dat, vermits in het 
dossier geen door de griffier, cUe voor
melde verklaring ontvangen heeft, voor 
eensluidend gewaarmerkt afsclirift berust 
van de aan de verklaarder afgeleverde 
volmacht, het hof in de onmogelijkheid 
verkeert de regelmatigheid van de voor
ziening in verbreking na te gaan : 

Overwegende dat artikel 417 van het 
Wetboek van strafvordering, hetwelk on
der meer bepaalt dat, ingeval de verkla
ring tot voorziening door een bijzondere 
gemachtigde wordt gedaan, de volmacht 
aan de aangifte vastg~hecht blijft, toe
passelijk is op de voorziening tot verbre
king, ingesteld ter zake van gemeentebe
lastingen, tegen de beslissing van de be
stendige deputatie van een provinciale 
raad; 

Overwegende dat in dit geval de enkele 
substantH~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven formaliteiten zijn de ver
klaring tot voorziening, gedaan aan de 
griffier, de ondertekening van deze ver
klaring en de afgifte, tegelijkertijd, van 
het origineel van de >olmacht door de 
volmachthouder aan de gri>ffier ; 

Overwegende dat er een onc1erscheid 
client te worden gemaakt tussen de han
deling van de volmachthouder die aan de 
grtffier het origineel van die volmacht 
oyerhandigt om te worden gevoegd bij het 
proces-verbaal hetwelk de vaststelling van 
de verklaring tot voorziening inhoudt, en 
de daad van de griffier die· het origineel 
bij dat proces-verbaal voegt; 

Overwegende dat, al client het niet af
geven van de volmacht ter griffie om bij 
de verklaring tot voorziening te worden 
gevoegd de niet-ontvankelijkheid van deze 
met zich te brengen, toch kan het nala
ten, door de griffier, van het voegen van 
die volmacht bij het proces-verbaal, welke 
formaliteit uitsluitend op hem rust, geen 

(2) Verbr., 11 april 1949 (Ar-r. T'er-br·., 1949, 
I, 256). 

(3) en (4) Raadpl. referenties in conclusie van 
het openbaar ministerie. 

(5) Verbr., 26 april 1955 (Ar-r. T'er·br·., 1955,' 
blz. 710; B·ull. en PASIC., 1955, I, 931) ; 18 sep
tember 1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 15). 
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nietigheid van de voorziening ten gevolge 
hebben ingeval de -lastgever aan de ver
eisten van artikel 417 van het Wetboek 
van strafvordering voldaan heeft; 

Overwegende dat deze formaliteit 
slechts vereist is ten einde het later on
derzoeken van de volmacht op haar echf
heid, door de partijen en het hof mogelijk 
te maken; 

Overwegende dat de bijzondere vol
macht, door het college van burgemeester 
en schepenen gegeven aan M. Wilkin, di
recteur van de dienst der betwiste zaken, 
ten einde de provinciale grilfier in kennis 
ervan te stellen dat de stad Luik zich in 
verbreking voorzag, bij de rechtspleging 
gevoegd is; 

Dat onder de regelmatig bij de rechts
pleging gevoegde stukken insgelijks een 
eensluitende uitgifte voorkomt van een 
akte van 24 juli 1956, naar luid van welke 
de provinciale griffier vaststelt dat 
M. Wilkin, « handelende krachtens een 
volmacht van 20 juli 1956, als bijzondere 
gemachtigde van het college van burge
meester en schepenen van voormelde 
stad >>, verklaard heeft zich tegen voor
meld besluit in verbreking te voorzien; 

Dat het hof mitsdien in staat is, en de 
regelmatigheid van de vohnacht na te 
gaan, en vast te stellen dat de verklaring 
regelmatig gedaan is door de persoon aan 
wie die vohnacht afgeleverd was; 

Waaruit volgt dat de grond van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worden· 

Gelet 'op het middel hieruit afgeleid dat, 
hoewel aannemend dat het door verweer
ster aangebracht lichtend bord een re
clame uitmaakt, welke volgens de veror
dening van de stad Luik van 27 april 1953 
belastbaar is, de bestreden beslissing ver
weerster van de totaliteit der taxe over 
het dienstjaar 1954 ontslaat, om de reden 
dat bewuste reclame niet het blijvend ka
rakter zou gehad hebben hetwelk vereist 
is om een directe taxe toepasselijk te 
maken; 

Gelet op het middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet doordat het bestreden besluit ver
wee~ster vrijstelling verleent van de tota
liteit der taxe on de tekens en lichtende 
reclame over het dienstjaar 1954, zoals 
zij blijkt uit de verordening, op 27 april 
1953 door de stad Luik ingevoerd en goed
gekeurd door het koninklijk besluit van 
20 augustus 1953, om de reden dat, ver
mits de litigieuze taxe een direct karakter 
heeft, zij niet mocht geheven worden voor 
een reclamelJord dat niet blijvend in ge
brnik was, dan wanneer aanlegster bij 
conclusies deed gelden dat « de directe 
taxe valt op een toestand, een hoedanig
heid, een staat welke zich in dezelfde om
standigheden ieder jaar tussen dezelfde 
partijen kan herhalen », en het bestreden 

besluit nalaat dit middel te beantwoorden 
of daarop althans een dubbelzinnig ant
woord verstrekt, wat met een ontbreken 
van antwoord gelijkstaat : 

Over beide middelen tezamen : 

Overwegende ,dat de belastingverorde
ning, door de Luikse gemeenteraad op 
27 april 1953 aangenomen, in artikel 1 een 
« jaarlijkse en directe taxe ... op de licht-
reclame » invoert; ' 

Overwegende dat de l>epaling « directe » 
welke in een verordening aan een taxe 
wordt gegeven op zichzelf die taxe be
wuste hoedanigheid niet kan verlenen; 
dat voormelde l>epaling evenwel in aan
merking mag worden genomen als ele
ment voor de uitlegging van het voorne
men van de stellers van de verordening 
en van haar draagwijdte; dat ten deze 
het bestreden besluit hieruit wettelijk 
heeft kunnen afleiden dat de taxe de 
lichtreclame slechts trof in de gevallen 
waarin deze de nodige voorwaarden ver
enigde om in een directe taxe belastbaar 
te zijn; 

Overwegende dat de directe belasting 
geen afzonderlijke of voorbijgaande feiten 
als grondslag heeft, doch een uiteraard 
duurzame toestand, deze al dan niet blij
vend zijnde; 

Overwegende dat, waar het steunt op 
de feitelijke vaststelling dat het lichtend 
bord dat voor de l>etwiste aanslag als 
fundament gediend had een << bij gelegen
heid gevoerde en in wezen tijdelijke » re
clame uitmaakte, het bestreden besluit 
impliciet erop gewezen heeft dat bewust 
bord niet een uiteraard duurzame toe
stand opleverde, en aldus zijn beslissing 
wettelijk gerechtvaardigd heeft; 

Overwegende, enerzijds, dat, aangezien 
het besluit zijn dispositief wettelijk ge
rechtvaardigd heeft, de door het eerste 
middel gecritiseerde beschouwingen als 
overtollig voorkomen; dat dit middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Overwegende, anderzijds, dat daar het 
besluit erop gewezen had dat de litigieuze 
reclame geen uiteraard duurzame toe
stand opleverde, welk element voor het 
direct zijn van een taxe vereist is, het 
niet meer l>ehoefde onderzoek te doen 
naar het l>estaan van andere elementen 
welke, naar aanlegster beweerde, vereist 
waren voor dat karakter van de taxe; 
dat het tweede middel dienvolgens naar 
recht faalt; 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging waarop het hof vermag acht 
te slaan l>lijkt dat geen de openbare orde 
betreffend middel van ambtswege client te 
worden opgeworpen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos
ten. 
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24 october 1957. - 1~ kamer. - Voor
zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. -
Gelijlcluidende concl~tsie, :8:. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Simont en Van Ryn. 

l e KAMER. - 25 october 1957 

HUUR V .AN GOEJDEREJN. - HANDELS
HUUROVEREEN.KOMSTEN. - KLEINHANDEL. -
BEGRIP. 

De feitenrechter, die vaststelt dat een 
vennootschap zonder winstgevena doel, 
die een <c bar-buffet)) ewploiteert, die 
activiteit enlcel ten ovzichte van de 
leden van die vereni,qing uitoetent, leidt 
wettig ervan at dat er _qeen lcleinhandel 
bestaat, in de zin van a1·tiJcel 1 van de 
afdeling van het B~trgerlijlc Wetboelc 
wellce de bijzondere rertelen betreffende 
de handelsh~wrovereenlcomsten bevat
ten. 

(P. V. B. A. CECKOU,.~·. NATIONAAL BUREAU VOOR 
VOLTOOIING DER NOORD-ZUID VERBINDING.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het .bestreden 
vonnis, op 10 november 1955 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van eer
ste aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de redenen van het bestre
den vonnis de gedachte van de rechtbank 
niet helder of expliciet genoeg tot uiting 
brengen opdat het Hof van verbreking 
kan nagaan of haar beslissing met de wet 
strookt in zover deze beslissing weigert 
in de exploitatie het karakter van klein
handel of van ambachtsuitoefening te er
kennen hetwelk de toepassing van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten wettigt, wat met het ontbre
ken van redenen gelijkstaat, deze grief 
geldend voor de volgende pun ten : 1 o men 
ziet niet in wie de rechtbank beschouwt 
als exploitant van de litigieuze tapperij 
voor rekening van de vereniging zonder 
winstoogmerken Music Club of voor re
kening van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Oeckou; 
2o wanneer zij zegt dat de activiteit van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « uitsluitend in een 
vereniging zonder winstgevend doel uit
geoefend wordt, dat zij dus in de natuur 
van deze laatste deelachtig is )), weet.men 
niet of de rechtbank bedoelt dat de indi-

vidualiteit der personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid zich vermengt 
met die v'an de vereniging zonder winst
gevend doel of dat, waar deze individuali
teit blijft bestaan, zij met die van een 
vereniging zonder winstgevend doel client 
gelijkgestelcl te worden, of enkel clat op 
haar bepaalde wettelijke beginselen, 
welke op de vereniging zonder winstge
vend doel toepasselijk zijn, dienen toege
past te worden, en, in dit geval, welke 
van deze beginselen, ofwel dat de activi
teit van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid en die van de 
vereniging zonder winstgevend doel van 
dezelfde aard zijn, of tenslotte dat de be
cloelde << deelachtigheicl )) noodzakelijker
wijze het begrip van hoofdexploitatie uit
sluit; 3° men vraagt zich af of, naar het 
inzicht van de rechtbank, alleen de leden 
van de vereniging zonder winstgevend 
doel als verbruikers in de tapperij toege
laten werden, dan wei of de klH~ntele van 
cleze tapperij personen mocht begrijpen 
c1ie geen led en der vereniging waren; 
4° men weet niet of de zin welke de voor
laatste overweging van het vonnis besluit 
<< in beicle gevallen hangt de uitbreiding 
van de klientele af van de hoofdexploi
tatie welke door cle wet niet beschermd 
is )) betekent dat een exploitatie ten op
zichte van een tweede exploitatie hoofd
exploitatie is ingeval <<de uitbreiding van 
de klH~ntele cler tweede afhangt van de 
eerste )) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat het op aanlegster rust te be
wijzen welke de hoofdbestemming was 
van het voor een kleinhandel verhuurde 
pand; 

Dat de rechter over de grond in dit op
zicht erop wijst dat de feitelijke en rech
telijke elementen waarop aanlegster 
steunt tegengesproken worden door de 
termen zelf van de door haar ingeroepen 
overeenkomsten, waaruit blijkt dat de 
vereniging zoncler winstgevend cloel << Mu
sic Club )) in het gehuurde een buffet 
houclt waarvan het beheren opgedragen is 
aan Louis Ooucke, zaakvoerder van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid << Oeckou )), aanlegster; 

Dat hij hieruit afleidt dat de activiteit 
van aanlegster << uitsluitencl uitgeoefencl 
wordt in een vereniging zoncler winstoog
merken; clat zij clus in de natuur van 
cleze laa tste deelach tig is )) ; 

Overwegencle clat de rechter, door zich 
in clier voege te uiten, bedoelcl heeft te 
verduiclelijken clat teri deze aanlegster 
geen onafhankelijke activiteit uitoefencle, 
claar deze activiteit onclergeschikt was 
aan die van de vereniging zoncler winst
oogmerken en enkel met betrekking tot 
de led en van die vereniging plaats had; 

Overwegencle dat, ter beantwoording 
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van de subsidiaire stelling van aanlegster 
volgens welke de vereniging zonder winst
gevend doel << Music Club >> « een koophan
delsactiviteit uitoefende door het tappen 
van dranken en het exploiteren van de 
bar-buffet», de rechter, de anderzijds ge
releveerde omstandigheden in aanmerking 
nemend waaruit blijkt dat de koophan
delsbedrijvigheid niet het voorwerp der 
vereniging is en enkel met betrekking tot 
dezer leden plaats heeft, eruit afleidt dat 
de klH~ntele niet rechtstreeks aangetrok
ken wordt door de aangevoerde koophan
delsactiviteit welke enkel jegens de leden 
van de vereniging zonder winstoogmerken 
uitgeoefend wordt; 

Dat de rechter in deze zin besloten 
heeft dat de uitbreiding van de klientele 
van bet buffet afllangt van de hoofdacti
viteit der vereniging welke, aangezien zij 
geen koophandel tot voorwerp heeft; niet 
beschermd is door de wet op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, het tweede, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1 en 13 tot 15 van 
afdeling !Ibis van hoofdstuk II, titel VIII, 
boek III, van het Burgei'lijk Wetboek, zo
als deze afdeling ingevoerd is door de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten, gewijzigd door de wet van 
29 juni 1955 (artikel1, 1°), 2 van het Wet
boek van koophandel (wet van 15 decem
ber 1872) en 1 en 3 van de wet van 27 juni 
1921 op de verenigingen zoncler winstge
vend doel, doordat het bestreden vonnis, 
zonder- er trouwens op te wijzen dat de 
litigieuze tapperij door haar belangrijk
heid niet het voorwerp van een hoofdex
ploitatie was in het gehuurde panel, wei
gert aan te nemen dat een vereniging zon
der winstoogmerken of een in cleze ver
eniging hanclelende maatschappij de wet
ten van 30 april 1951-29 juni 1955 kan 
inroepen, om de reden dat ue natuur van 
de vereniging zonder winstgevend doel 
impliceert dat zij « enkel openstaat voor 
leden wier toelatingsvoorwaarden vrije
lijk door de statuten vastgesteld zijn » en 
rlat hier derhalve geen sprake kan wezen 
van rechtstreekse verkoop aan gelijk 
welke klientele, dan wanneer de natuur 
van de vereniging zonder winstgevend 
doel niet onverenigbaar is met de toepas
sing van voormelde wetten en inzonder-. 
heid de door deze wetten verstrekte be
scherming niet geweigerd wordt voor een 
exploitatie (hetzij door de vereniging zon
der winstgevend doel zelf, hetzij door de 
personen aan wie zij het genot van het 
gelluurde pand heeft toegestaan) om de 
reden dat de leden van de vereniging zon
der winstgevencl doel door haar worden 

VERBR., 1958. -- 7 

gekozen, en deze omstandigheid ancler
zijcls de reclltstreekse verkoop aan de ver
bruikers niet uitsluit en het begrip van 
rechtstreekse verkoop zelf niet een keuze 
onder die verbruikers uitsluit : het clerde, 
afgeleid uit de scllending van de artike
len 1 en 13 tot 15 van afdeling II bis van 
hoofdstuk II, titel VIII, boek III van llet 
Burgerlijk Wetboek, zoals cleze 'afdeling 
ingevoerd is door de wet van 30 april1951 
op de handelslluurovereenkomsten, gewij
zigd door de wet van 29 juni 1955 (arti
kel 1, 1 °), alsmeue van artikel 97 van de 
Gronclwet, cloordat het bestreden vonnis, 
om aanlegster het voordeel van de even
aangehaalde wetten van 1951-1955 te wei
geren, steunt op het feit clat de uitbrei
ding van de klientele afhangt van de 
hoofclexploitatie, welke niet door de wet 
beschermd is, zonder trouwens vast te 
stellen waarin de aldus bedoelde exploi
tatie een hoofdexploitatie zou wezen, en 
of, inzonderheid, zij lloofdexploitatie is 
tegelijkertijcl ten aanzien van de activi
teit die met haar gepaard gaat en ten 
aanzien van de bestemming van het ge
huurde panel; clan wanneer, enerzijds, de 
wet niet een zoclanige afhankelijkheid op 
het oog heeft wanneer zij in artikel1 haar 
toepassingsveld bepaalt, naarclien het be
grip van hoofclactiviteit geldt voor de op 
zichzelf overheersende activiteit, en niet 
voor de ontoereikendheid van een dier 
activiteiten voor llet ontwikkelen van de 
andere, en clan wanneer, anderzijds, het 
karakter van hoofclexploitatie van de ex
ploitatie, waarvoor de wettelijke bescher
ming gevorclerd is, genoegzaam bewezen 
is indien een van de twee onclerstellingen 
in vervulling gaat : karakter van hoofcl
exploitatie van de exploitatie in het ge
hum·cle panel, of karakter van hoofdex
ploitatie ten opzichte van de ermecle ver
geleken activiteit : 

Overwegende clat, zoals uit het ant
woord op het eerste midclel blijkt, het 
bestreden vonnis beslist dat de koophan
clelsactiviteit welke de exploitatie van het 
door de vereniging zonder winstoogmerken 
« Music Club » gehouden buffet kan ople
veren, enkel jegens de leden der vereni
ging uitgeoefencl werd en, aan de activi
teit van deze vereniging onclergeschikt 
zijnde, noch een onmisbare activiteit, 
noch een hoofdactiviteit was; dat het erop 
wijst dat clus geen sprake kon zijn van 
rechtstreekse verkoop aan gelijk welke 
klientele, dit is derhalve aan elke persoon 
ten opzichte van wie die activiteit een 
rechtstreekse werking kon uitoefenen, 
doch enkel aan de personen die .vooraf 
als leden van de vereniging zonder- winst
gevend cloel waren aangenomen onder de 
voorwaarclen, door dezer statuten be
paald, en die bijgevolg in hoofdzaak be
wogen waren door de wil aan de activiteit 
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der veremgmg deel te· nemen ten eincle 
het onbaatzuchtig oogmerk te bereiken 
clat lmar voorwerp vormcle; 

Dat, waar het claardoor vaststelt clat 
lle door aanlegster aangevoercle koophan
delsactiviteit ter zaire ten aanzien van de 
omstandigheden der uitoefening op beslis
sencle wijze afhankelijk was van de deel
neming, door die personen aileen tot 
welke zij zich kon richten, aan een acti
viteit zoncler winstoogmerken, het vonnis 
zonder enige cler door beicle middelen aan
gecluide wetsbepalingen te schenclen, heeft 
lnmnen besluiten clat aanlegster niet kon 
beweren in het gehuurcle panel een klein
handel te clrijven welke beschermcl was 
door de wet op de handelshuurovereen
komsten, met het oog OD de bescherming 
van het hanclelsfonds; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno
men worden; 

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

25 october 1957. - 1° kamer. - VoM
zittm·, H. Wouters, eerste voorzitter. ~ 
Verslaggevm·, H. van Beirs. - Str·ijdige 
conclttsies (1), H. F. Dum on, advocaat-ge
neraal. 

1° KAMER. - 25 october 1957 

1° VENNOOTSCHAPPEN. - MUTUALI
'l'EITSVERENIGINGEN. - VERPLICHTE VERZE
KERING 'I.'EGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. - RE
GEN'l'SBESLUIT VAN 21 MAART 1945 BETREF· 
FENDE DE ORGANISATIE VAN DIE VERZERERING. 
- VREEMD AAN DE RECHTSPERSOONLI.TKHEID 
VAN DE MU1.'UALITEI1.'SVERENIGINGEN. 

2° lVliDDELEN TOT VERBREKING. -
BURGERLJ;,:TKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
HIERUIT DAT EEN AANGEGANE VERBINTENIS 
BUITEN DE GRENZEN VALT WAARIN EEN MUTUA
LITEITSVERENIGING KRACHTENS DE WET 
RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT. - lVIIDDEL 
NIET AANGEBRACHT VOOR DE RECHTER OVER 
DE GROND. - NIET ON'l'VANKEI.I.TK. 

1 o Het Regentsbesluit van 21 maa1·t 1945 
betrefjende de organisatie van de ver
plichte verzelcer-ing tegen ziekte en in
validiteit heeft geen weerslag op het 
rechtswezen van de m1ttttalite-itsvereni
gingen of van de fede1·atie van m1t-htali
teitsverenigingen en heeft de grenzen 
niet gewijzigd waarin deze geldig con
tracten lf!lmnen aangaan voor de ver
vulling van htm maatschappelijlc doel, 
overeenkomstig lvun statnten en de wet 
van 23 jnni 189-J.. 

(1) Het openbaar ministerie had, het eerste 
middel als gegrond aannemende, tot de verbre
king geconcludeerd. 

2° Het middel afgeleid hientit dat een 
verbintenis niet _qeldig in naam van een 
mtttualiteitsvereniging leon aangegaan 
worden doordat zij buiten de grenzen 
valt waarin overeenkomstiq de statttten 
en ae wet van 23 juni 1894 aan die vm·
enig·ing rechtsversoonlijkheid wordt ver
leend, mag niet voor de eerste metal 
v66r het H of van cas sa tie opgewo1·pen 
worrlen. 

(FEDEHATIE DEB MTJ'rUALITEITEN A. B. v. v., 
T. DELCROIX, GYSELS EN VAN MEER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 mei 1955 in hoger beroep ge. 
wezen door de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleicl nit de 
schending van de artikelen 1 (gewijzigd 
door het koninklijk besluit nr 238 van 4 fe
bruar11936, art. 1), 2, 3, 4 en 7 van de wet 
van 23 juni 1894 tot wijziging van de wet 
van 3 april 1851 betreffende cle mutuali
teitsverenigingen, 1, 2°, en 6 van de be
sluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 1, 2, 3, 9, 10, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 
62, 65, 93 en 94 van het Regentsbesluit. van 
21 maart 1945 betreffende de organisatie 
van de verplichte verzekering tegen ziekte 
en invaliditeit (gewijzigd voor wat be
treft de artikelen 53, 55, 56, 57 en 94 door 
het Regentsbesluit van 28 maart 1947 en 
voor wat betreft de artikelen 2, 3 en 58 
door het Regentsbesluit van 13 januari 
1949) en 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden vonnis, na te hebben vastge
steld << dat oorspronkelijke aanlegger Del
croix (eerste verweerder) de Federatie 
der mutualiteiten A. B. V. V. Antwerpen 
(aanlegster) in deze laatste stad geves
tigd Belgielei, 22-24, voor de vrederecht
bank had doen dagvaarclen in betaling 
van 7.630 frank, hoofdens verplegingskos
ten van het kind, Fran!;ois Gijsels, het
welk op haar hospitalisatievoorschrift al
daar opgenomen werd JJ en 'na er te hell
ben aan herinnerd << dat het vonnis a q1w 
deze eis niet ontvankelijk noemde, omdat 
de gedagvaarde verweerster niet begre
pen was onder de verzekeringsorganismen, 
bedoeld bij artikel 1 van het Regentsbe
sluit van 21 maart 1945 als gelast met het 
beheer der ziekteverzekering, waarmede 
aileen het Nationaal verbond der socialis
tische mutualiteiten, gevestigd te Brussel, 
Abclijstraat, 22-24, zich bezig houdt, zodat 
bij ontstentenis van die officHHe zending, 
verweerster niet kon aangesproken wor
den voor het nakomen van een verplichte 
verzekeringsclienst, welke niet in haar 
bevoegdheid lag JJ, de beslissing van de 
eerste rechter heeft hervormd en tegen de 
regelmatig in hoger beroep door eiseres 
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genomen besluiten, waarin deze zich, on
afhankelijk van het middel genomen uit 
hogergemelde motivering van het vonnis 
a q·no, erop beriep, dat de verzekeringsor
ganismen, krachtens de in het middel be
oogde wetsbepalingen, hun prestaties niet 
konden vervullen tenzij uitsluitend ten 
opzichte van hun aangeslotenen « en niet 
aan derden, noch aan instellingen, noch 
aan dokters ll, de vordering van eerste 
verweerder heeft ontvankelijk en gegrond 
verklaard om reden « dat in het beoorde
len van de oorspronkelijke eis, er niet 
hoefde nagegaan te worden of (aanleg
ster) buiten haar organieke bevoegdheid 
getreden was met enige verplichting te
genover appellant Delcroix aan te gaan, 
maar wel of zij die verplichting op zich 
genomen had evengoed als elke andere 
verplichting die zi.i zou onderschrijven ll 
en « dat het niet opgaat achter de orga
nieke bevoegdheid te verschuilen om een 
aangegane verplichting te verloochenen ll; 
dan wanneer eiseres als rechtspersoon de 
juridische bekwaamheid slechts heeft 
binnen het kader van haar door ile wet 
streng beperkt voorwerp en de rechters 
ten gronde . dienvolgens de ontvankelijk
heid en de gegrondheid der vordering 
strekkende tot de gedwongen uitvoering 
van een verbintenis die zij zogezegd zou 
hebben aangegaan tegenover eerste ver
weerder, niet konden beoordelen zonder 
vooraf haar « organieke bevoegdheid ll na 
te gaan; dat door na te laten dit nazicht 
te doen onder voorwendsel dat het over
bodig was, het bestreden vonnis de grond
regel van de specialiteH van de rechtsper
soon (schending van de artikelen van de 
wet van 23 juni 189J, in het _ middel be
oogd) heeft geschonden en zijn dispositief 
niet ten genoege van rechte heeft gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; dan wanneer het beheer van 
de verplichte ziekte en invaliditeitsverze
kering en het vervullen van de prestaties 
van die verzekering tegenover andere per
sonen dan de aangeslotenen der verzeke
ringsorganismen buiten de bedrijvigheid 
vallen die wettelijk aan eiseres is toege
laten en deze dienvolgens onbekwaam was 
ten opzichte van eerste verweerder de ver
bintenis op zich te nemen die door hem 
wordt ingeroepen tot staving van zijn 
vordering; dat de rechters ten gronde dan 
ook niet hebben kunnen gemelde verbinte
nis aan eiseres tegenstelbaar verklaren en 
er de gedwongen uitvoering te haren laste 
bevelen, zonder het geheel der in het mid
del beoogde wetsbepalingen te schenden : 

Overwegende dat eerste verweerder, on
der aanvoering dat de opneming in zijn 
inrichting van · het kind van tweede en 
derde verweerders plaats had gehad door 
tussenkomst en met de uitdrukkelijke toe
stemming van aanlegster, ten laste van 
deze de vordering tot betaling van de ver-

bli.if- en verplegingskosten ingesteld 
heeft; 

Overwegende dat aanlegster, v66r de 
rechter over de grond, - afgezien van de 
ontke:llning van de beweerde door haar 
aangegane verbintenis, -de exceptie doen 
gelden heeft welke zij hieruit wilde aflei
den dat, aangezien de betaling van die 
kosten de prestatie van de verplichte ver
zekering bij ziekte of invaliditeit ten b'e
hoeve van tweede en derde verweerders 
uitmaakt, de vordering enkel kon inge
steld worden tegen het Nationaal verbond 
van socialistische mutualiteiten waarvan 
aanlegster lid is, naardien de te dien einde 
aangenomen landsbonden van verbonden 
van erkende mutualiteitsverenigingen 
met de gewestelijke diensten de enige or
ganen zijn aan welke het besluit van de 
Regent van 21 maart 19J5, genomen in uit
voering van de artikelen·1, 2°, en 6 van de 
besluitwet van 28 december 1944, het be
stuur van de verplichte verzekering toe
vertrouwd heeft; 

Dat aanlegster, op grond van dezelfde 
regelen betreffende het bestuur van de 
verplichte verzekering, bovendien de nie
tigheid van de door ' eerste verweerder 
aangevoerde verbintenis opgeworpen heeft, 
wi.il door voormeld besluit van de Regent 
aan de verzekeringsorganismen de ver
plichting opgelegd is de )l:osten van ver
blijf in een ziekenhui.s aan hun aangeslo
tenen-gerechtigden in de verzeke1ing te
rug te betalen en bewuste verplichting 
verbod met zich brengt die kosten recht
streeks te betalen aan de geneesheer of 
aan de verpleeginrichting welke de ver
zekerde vrij dient te kiezen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing tegen deze stellingen de overweging 
laat gelden dat, voor het beoordelen van 
de hoofdvordering, « er niet hoefde nage
gaan te worden of de Federatie der so
cialistische mutualiteiten A. B. V.V. bui
ten hare organieke bevoegdheid getreden 
was met enige verplichting tegenover ap
pellant Delcroix aan te gaan, maar wel of 
zij die verplichting op zich genomen had 
evengoed als elke andere verplichting die 
zij zou onderschrijven ll; 

Overwegende dat de rechter, door op de 
verweren welke aanlegster opwerpt dit 
antwoord te verstrekken, enkel heeft wil
len beslissen dat de regelen welke betrek
king hebben op de organisatie van de ver
plichte verzekering in geval van ziekte 
-of invaliditeit en welke de werking bepa
len van de organismen waaraan het be
stuur van die verzekering toevertrouwd 
is, in genen dele op het rechtswezen dat 
de Federatie der socialistische mutualitei
ten A. B. V. V. uitmaakt een weerslag 
kunnen hebben of de grenzen kunnen wij
zigen waarin deze federatie geldig con
tracten kan aangaan voor de vervulling 
van haar maatschappelijk doel, overeen-
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komstig haar statuten en de wet van 
23 juni 1894; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
mitsclien wettelijk beslist heeft, gelet op 
de midclelen die op de bepalingen van het 
besluit van de Regent van 21 maart 1945 
gesteuncl zijn, en geen uitspraak gegeven 
heeft over de bij de rechter niet aange
brachte vraag van de grenzen waarin, 
overeenkomstig de statuten en de wet 
welke aan aanlegster de rechtspersoon-

, lijkheid verleent, verbintenissen in haar 
naam gel dig kunnen aangegaan worden; 

Dat clergelijke vraag niet voor de eer
ste maul v66r het hof van cassatie mag 
opgeworpen worden en dat het middel, in 
zover het gesteuncl is op schending, in cUt 
opzicht, van de bepalingen van de wet van 
23 juni 1894, houclencle herziening van de 
wet van 3 april 1851 op de mutualiteits
verenigingen, derhalve niet ontv'ankelijk 
is; 

·waaruit volgt dat geen van de onclerde
len van het middel kan aangenomen. wor
den; 

0\'er het tweede middel, afgeleid nit de 
scllending van de artikelen 1134, 1168, 
1181 tot 1184, 1319, 1320, 1322, 1354 tot 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2°, en 6 
van de besluitwet van 28 december 19!4 
betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der werknemers, 1, 2, 3, 52, 53, 55, 57, 58, 
60, 61, 62, 65, 90, 93, 94 van l1et Regents
besluit van 21 maart 1945, betreffende de 
organisatie van de verplichte ziekte en 
invalic1iteitsverzekering, gewijzigd en aan
gevulcl door de Regentsbesluiten van 
28 maart 1947 en 13 januari 1949, en 97 
van de Grondwet, doordat, om te bewe
ren, zoals eerste verweerder aanvoerde, 
clat « het kind Frano:;ois Gijsels (van twee
cle en derde verweerders) aldaar (in de 
hospitaalinrichting van Dr Delcroix) op
genomen werd >> en te besluiten tot het 
bestaan in hoofde van eiseres van een per
soonlijke verbintenis aangegaan tegenover 
eerste verweerder, de kosten van die hos
pitalisatie te betalen, en om bijgevolg, de 
vorclering van genoemde verweerder tegen 
eiseres, tot gedwongen uitvoering van die 
verbintenis, ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, het bestreden vonnis staande 
houdt : 1° « dat (aanlegster) niet ontkent 
in juni 1950 de hospitalisatie in het ge
sticht van (eerste verweerder) te hebben 
voorgeschreven, en op 20 januari 1951 de 
regeling der hierbij ontstane verplegings
kosten te hebben geweigerd, omdat tegen 
haar advies in, de (tweede en derde ver
weerders) het kind hadden terugge
haalcl >l; en 2° cc dat (aanlegster) op 29 juni 
1953 aan (eerste verweerder) lie_t weten 
dat zij de hospitalisatie slechts toege
staan had op de uitdrukkelijke voorwaar
de dat op het kind een heelkundige hewer
king zol). worden uitgevoerd >l maar cc dat 
zo zij hieraan (dit is : aan haar verplich-

ting) post factttm een voorwaarcle ver
bond, dezelfde van geen invloecl was op de 
aanvankelijk tegenover (eerste verweer
cler) aangegane verplichting l>; clan wan
neer eiseres in haar regelmatig in beroep 
genomen besluiten integendeel staancle 
hield cc dat het niet het verzekeringsorga
nisme is clat het kind of gelijk welke pa
tient toevertrouwt aan een hospitalisatie
instelling, maar het wei de patient zelf is, 
die zich aan instellingen toevertrouwt, en 
in casn het de ouders Gijsels zijn die hun 
kind aan de instelling van (eerste ver
weerder) hebben toevertrouwcl ll; cc dat 
het kind lijclend was aan de ziekte van 
Little ... de meclische adviseur van bet ver
zekeringsorganisme Dr Dal, ingevolge de 
vigerende wetgeving de bevoegdbeicl bezat 
de betaling afhankelijk te stellen van voor
waarden; ... (dat) de medische adviseur 
de hospitalisatie slechts (kon) goedkeuren 
op grond van de nit te voeren operatie; 
(clat) in castt de conditio sine qna non was 
clat de hospitalisatie die in het vooruit
zicht werd gesteld, slechts zou kunnen 
worden toegestaan onder voorwaarde dat 
het kind... de nooclzakelijke opera tie on
derging l>; cc (clat) het voorgebracht getuig
schrift geenszins het bewijs !evert dat 
(annlegster) de door (eerste verweerder) 
vermeende verbintenis op zich zou hebben 
genomen ll, maar dat zij ... cc zich akkoord 
heeft verklaard met de opneming van het 
kind ... in de instelling van Dr Delcroix, 
teneinde de vereiste heelkundige hewer
king te laten onclergaan, en zich verbin
dend aan haar aangeslotenen deze kosten 
te zullen terug betalen op vertoon van het 
bewijs van de door (tweede verweerder) 
aan (eerste verweerder) gedane betaling >>; 
dat tenslotte het door derde verweerder 
gepleegde bedrog in elk geval tot gevolg 
had eiseres van iedere tussenkomst te ont
slaan; doordat het bestreden vonnis de 
bewijskracht toekomend aan de genoemde 
besluiten van eiseres schendt (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) evenals de draag
wijdte der aangegane overeenkomsten 
(schending van de artikelen 1134, 1168, 
1181 tot 1184 van het Burgerlijk Wetboek), 
door, in strijd met de regelen betreffende 
het bewijs (schending van de artike
len 1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wet
hoek) en met die welke de organisatie der 
verplichte ziekte en invaliditeit.sverzeke
ringen beheersen (schending der in het 
middel geciteercle artikelen van de besluit
wet van 28 december 1944 en van het Re
gentsbesluit van 21 maart 19!5) aan eise
res onbestaande erkenningen en handelin
gen die haar vreemd zijn toe te schrijven, 
en door te weigeren, tenminste om onvol
doende redenen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) aan het feit clat de be
werking niet had plaats gehad het gevolg 
te geven er door de wet (schending van de 
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artikelen 53 en 62 van het Regentsbesluit 
van 21 maart 1945) evenals door de over
eenkomst met het verzekeringsorganisme 
(schending van artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek) aan gehecht, wat be
treft de tussenkomst van dit laatste in de 
twiste hospitalisatiekosten; doordat, bo
vendien, voormelde motivering het middel 
regelmatig door eiseres in besluiten afge
leid nit artikel 90 van het Regentsbesluit 
vmi 21 maart 19!5 onbeantwoord laat 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat de rechter over de 
grand drie gegevens in acht neemt om 
daaruit de gevolgtrekking af te leiden dat 
elke twijfel wordt uitgesloten omtrent de 
werkelijkheid van de door aanlegster te
genover eerste verweerder aangegane ver
llintenis; 

Dat hij bovendien vaststelt dat het post 
fa.ctnm is dat aanlegster die verbintenis 
van een voorwaarde afhankelijk heeft 
gemaakt en dat bijgevolg deze voorwaarde 
geen nitwerking kan hebben op de aan
vankelijk tegenover eerste verweerder 
aang·egane verbintenis; 

Overwegende dat deze stelling de con
clusies tegenspreekt waarin - om de aan
spraak van eerste verweerder te weerleg
gen welke steunde op de verbintenis die, 
volgens de dagvaarding v66r de eerste 
rechter en volgens zijn conclusies in ho
g·er beroep, door aanlegster werd aange
gaan door de melding « hospitalisatie voor 
heelkundige bijst. >> aan te brengen op het 
getuigschrift van de geneesheer die het 
kind had onderzocht - aanlegster staan
de hield « dat de hospitalisatie die in het 
vooruitzicht werd gesteld kon worden toe
gestaan, dit echter onder de uitdrukke
lijke voorwaarde dat het kind de nood
zakelijke operatie onderging >> en erkende 
dat zij zich << akkoord had verklaard met 
de opneming van het kind Gijsels in de 
instelling van Dr Delcroix, teneinde de 
vereiste heelkundige bewerking te Iaten 
ondergaan »; 

Dat die passussen van de conclusies 
nochtans de enige zijn die de rechter in 
staat gesteld hebben erop te wijzen, ten 
einde het vermoeden te vestigen waarop 
hij steunt om tot het bestaan van de ver
bintenis te besluiten, dat aanlegster « niet 
ontkent in juni 1950 de hospitalisatie in 
het gesticht van appellant te hebben voor
geschreven » ; 

Waaruit volgt dat de rechter aanlegster 
niet heeft kunnen veroordelen tot de beta
ling van de door eerste verweerdei· gevor
derde geldsom, in uitvoering van de ver
bintenis die hij verklaart door haar aan
gegaan te zijn, zonder de in het middel 
aangeduide artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden; 

Overwegende dat de verbreking van de 

beslissing over de hoofdvordering verbre
king met zich brengt van de beslissing 
over de vordering tot vrijwaring welke 
daarvan het gevolg is en die het voorwerp 
van het derde middel is; 

Om die redenen, en zonder dat het derde 
middel behoeft te worden onderzocht, ver
llreekt het bestreden vonnis, behalve in 
zover het beslist heeft dat aanlegster de 
verbintenis had kunnen aangaan aan eer
ste verweerder de ·kosten van verpleging 
in een ziekenhuis van het kind van tweede 
en derde verweerders te betalen; beveelt 
dat van onderhavig arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eerste verweerder tot de helft der 
kosten, de andere twee verweerders tot 
het vierde ervan en aanlegster tot het 
overblijvende vierde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Turnhout zetelende in hager 
lleroep. 

25 october 1957. - 1• kamer. - Voor
z'itter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. van Beirs. - GeUjklui
acnde conclusie, H. F. Duman, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Van Leynseele. 

2• KAMER. - 28 october 1957 

1° REOHTBANKEN.- RECHTSPLEGING.
WIJZE BEPAALD DOOR DE AARD VAN DE 
RECHTSMACHT BIJ WELKE DE ZAAK AANHAN
GIG WORDT GEMAAKT. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE VORDERING. - VONNIS IN HO
GER BEBOEP GEWEZEN. - GEEN VERSLAG. -
NIETIGHEID. 

1° De wijze van ,-echtspleging worrlt be
paalrl do01· ac cw1·a ;z;an ae rechtsmacht 
bij wellcc rle zaak worrlt aanhangig gc
maakt en nict aoo1· rlc aanl van ae be
twiste be lang en (1). 

2° Een in st1·atzaken in hager bcroep rJe
wczen vonnis is nietig zo geen verslag 
door een van ae 1·echters werd ~titge
bracht (2) zelfs wanneer ae rechter in 

(1) Verbr., 8 maart 1948 (Arr. J1erb1·., 1948, 
biz. 130; Bull. en PAsrc., 1948, I, 147, en nota 1, 
blz. 148) ; 30 jannari 1956, redenen, Bull. en 
PASIC., 1956, I, 552). 

(2) Verbr., 7 maart 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 749). 

- I 
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hager beroep slechts van de burgerlijke 
vordering te kennen heett (1). 

(VAN GROENENDAEL, 
T .. ECHTGENOTEN POCRNJA-DELGEYR.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste .middel, afgeleid utt de 
schending van de artikelen 209 van het 
Wetboek van strafvordering en 4 van de 
wet van 17 april 1878, de voorafgaande 
titel bevattende van het Wetboek van 
rechtspleging in strafzaken, doordat het 
bestreden arrest, door een strafgerecht 
gewezen, geen uitspraak heeft gegeven 
over het hoger beroep van aanleggers op 
een door een der rechters gedaan verslag, 
en doordat in elk geval noch uit het ar
rest, noch uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting, door het hof van beroep op 
2 februari 1957 in de zaak gelwuden en 
waarop de zaak onderzocht werd en de 
debatten werden gesloten, blijkt dat der
gelijk verslag is gedaan, dan wanneer dit 
verslag een op straffe van nietigheid voor
geschreven formaliteit uitmaakt, waarvan 
het vervullen dient vastgesteld te wor
den: 

Overwegende 'dat het beroepen vonnis 
en het bestreden arrest enkel over de bur
gerlijke belangen beslissen; 

Overwegende dat, wanneer een betwis
ting over private belangen voor de straf
rechter wordt gebracht, de te volgen 
rechtsplegingsvormen diegene zijn welke 
bepaald zijn door de regelen over de aan 
de strafgerechten voorgelegde geschillen; 

Overwegende dat artikel 209 van het 
Wetboek van strafvordering bepaalt dat 
over het beroep uitspraak wordt gedaan 
binnen de maand, op een verslag door 
een van de rechters uitgebracht; 

Overwegende dat noch in het bestreden 
arrest noch in het zittingsblad het ver
vullen' van deze substantU)le formaliteit 
vastgesteld is; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, verbreekt het bestre-

(1) FAUSTIN-HELIE, Belgische uitg., bd. III, 
nr 4531; LEs NovELLEs, P1·ocerlure 11enale, 
bd. I, d. 2, Appel en matie1·e •·ez11·essive, 
nr 318; verbr., 15 mei 1894 (Bull. en PAsiC., 
1894, I, 205) ter vergelijking met het bestre
den arrest : Brussel, 14 maart 1894 (PASIC., 
1894 II, 176). 

(2) VAN RoYE, Oorle de la ci1·c~tlation, 
nrs 623 en 624. Raadpl. ook verbr., 9 novem-

den arrest; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten de Staat ten laste; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

28 october 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Pirson. 

2" KAMER. - 28 october 1957 

1° VERKEER.- KRUISPUNT.- WEGCODE, 
ARTIKELEN 2, 4°, EN 16. - SAMENLOOP VAN 
EEN OPENBAAR PLEIN MET ANDERE OPENBARE 
WEGEN. - ENIG OF MEEHDERE KHUISPUNTEN. 

2° BEWIJS.- BEWIJSKRACHT.- STHAFZA
KEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE BEWEHING 
DAT EEN BEOOHDELING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN ZEKERE AK
TEN SCHENDT. - 00HDEEL DAT OP ANDERE 
ELEMENTEN KAN S'l'EUNEN. - GEEN MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTEN. 

1° Voor de toepassing van de bepalingen 
van de W e,qcode bet!"effende de voo1Yang 
maalct de samenloop van een openbare 
weg, genaamd « openbaar plein >> met 
meerdere anclere openbare wegen ofwel 
een enlcel kirttisp~mt otwel meerdere 
afzonderlijke kntispunten ~tit naarge
lang van de plaatsaangelegenheid (2). 
(Impliciete beslissing.) 

2° Het middel hetwellc beweert dat een 
beoordelin.q van ·de bestreden beslissing 
de bewijsk1·acht van bepaalde beschei
den miskent op dewelke die beslissing 
steunt, mist feitelijlce grondslag zo uit 
de beslissing niet blijlct dat die beoor
deling op bedoelde bescheiden ste~mt (3). 

(VAN DE WAUWEH, T. BOGAEHTS.J 

AHREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

ber 1953 en 21 juni 1954 (A:r1·. Fe1·b•·., 1964, 
biz. 144 en ·679; Bull. en PASIC., 1954, I, 167 en 
903); 30 januari 1956 (Arr. F e1·b•·., 1956, 
biz. 430; Bull. en PASIC., 1956, I, 551) en 3 juni 
1957 (A1·r. Yerbr., 1957, biz. 840; Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1202). 

(3) Verbr., 19 november 1956 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 297). 
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I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de over de publieke vordering ge
wezen beslissing : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is, aangezien aanlegger, bur
gerlijke partij, niet tot de kosten van deze 
vordering veroordeeld is ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat in het bestreden arrest te
genstrijdigheid schuilt in deze zin dat het 
heslist, enerzijds dat in het Wappersplein, 
door aanlegger gevolgde openbare weg, 
tenminste een spoor ligt, en, anderzijds, 
dat in deze openbare weg geen spoor ligt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het « Wappersplein )) in wer
kelijkheid verscheidene kruispunten be
grijpt en dat, ·al liggen er tramsporen in 
een deel van het « plein )), er geen liggen 
in het kruispunt waarop de botsing zich 
voorgedaan heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 16 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
Algemeen Reglement op de politie van het 
wegverkeer, en inzonderheid van arti
kel 16, 2, a, doordat het hof van beroep 
beslist dat een openbare weg ten opzichte 
van een andere slechts hoofdweg is in de 
mate dat het in eerstgenoemde weg gele
gen spoor de zijweg kruist in de nabijheid 
van het genaderde kruispunt, dan wan
neer, naar luid van artikel 16, 2, a, het 
volstaat, opdat een weg ten opzichte van 
elke andere weg een hoofdweg zij op het 
genaderde kruispunt, dat daarin tenmin
ste een spoor ligt en dat dit spoor de zij
weg over geheel zijn breedte kruist : 

Overwegende dat het arrest geenszins 
bet door het middel gereleveerde beslist, 
doch vaststelt dat in het genaderd kruis
punt geen spoor ligt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317 en 1319 
van het Burgerlijk Wetboek, 153, 154, 189, 
211 van het Wetboek van strafvordering 
en van de bewijskracht der akten, door
dat de vaststellingen van het bestreden 
arrest in tegenstrijd zijn met het proces
verbaal van de politie van 8 juni 1956 en 
met het door de gerechtelijke politie op
gemaakte plan der plaats : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest niet blijkt dat de gecritiseerde vast
stellingen gesteund zijn op het proces-

verbaal en het plan waarvan in het mid
del sprake; dat deze beoordeling kan 
voortvloeien uit andere, van deze akten 
los staande elementen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en · 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
hof van beroep zich door het bestreden 
arrest onbevoegd verklaard heeft om van 
de burgerlijke vordering kennis te nemen, 
dan wanneer het beklaagde slechts vrij
gesproken heeft ingevolge een schend1ng 
van de wetsbepalingen, aangeduid in de 
vorenstaande middelen : 

Overwegende dat uit de op de andere 
middelen verstrekte antwoorden blijkt 
dat de bestreden beslissing geen der in de 
middelen ingeroepen wetsbepalingen heeft 
geschonden; dat derhalve het hof van be
roep, na vastgesteld te hebben dat geen 
enkel misdrijf ten laste van beklaagde be
wezen was, zich wettelijk onbevoegd ver
klaard heeft om van de vordering der 
burge~lijke partij kennis te nemen; 

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

28 october 1957. - 26 kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijkluidende oonolusie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 october 1957 

1° VERWIJZING NA VERBREKING. 
MACH'l'EN VAN DE RECH'l'ER OP VERWIJZING. 
- STRAFZA){EN. - VERBREKING OP VOOR
ZIENING DOOR EEN VEROORDEELDE. - DEFINI
'riEVE VRIJSPRAAK BE'l'REFFENDE ANDERE TEN 
LASTE GELEGDE MISDRIJVEN. - RECHTER OP 
VERWIJZING HEEF'l' SLECHTS TE KENNEN VAN 
DE FEI'l'EN DIE AANLEIDING GA YEN TOT DE VER
OORDELING. 

2° GEWIJSDE. - 00RRECTIONELE OF POLI
TIEZAlCEN. - VRIJGESPROKEN BETICHTE. -
KAN NIET LATER VEROORDEELD WORDEN WE
GENS HETZELFDE FEIT. 

3° VERWIJZING NA VERBREKING. -
STRAFZAKEN. - VERBREKING DAAR DE PU
BLIEKE VORDERING VERVALLEN IS. - VER
BREKING ZONDER VERWIJZING. 

1 o vVanneer op de enlcele voorziening van 
de verdaohte een beslissing, wellce een 
veroordeling uitspreelct wegens een mis
dl"ijf en een v1·ijsvmalc verleent wegens 
andere misd?"ijven, ve1·brolcen wordt, is 
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aan cle rechtbanlc 011 verwijzing slechts 
de lcennisneming opgedragen van de te
lastlegging die aanleiding gaf tot de 
ve1·brolcen veroordeling (1). 

2° Een door een correctionele- of polit,ie
rechtbanlc vrijgesprolcen verdachte lean 
later wegens hetzelfde feit niet worden 
veroordeeld zonrler m·iskenning van het 
gewijsde (2). (Wet van 17 april 1878. 
art. 4 en 13; Wetboek van strafvorde
ring, art. 246 en 360.) 

3° Zo ae beslissing op rle P'Ubl'ielce vo1·de-
1·ing verb1·o1cen wordt daar die vorde
ring vervaUen is, is er geen aanleiding 
tot verwijzing (3). 

(HELLEJ'UTTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het arrest door 
het Hof van verbreking op 3 december 
1!}56 gewezen; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
21 maart 1957 in boger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Ber
gen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de regel van het gewijsde 
in strafzaken, vastgelegd in de artike
len 4 en 13 van de wet van 17 april 1878, 
246 en 360 van het Wetboek van strafvor
dering, doordat de Correctionele Recht
bank te Bergen, bij het bestreden vonnis, 
als rechtbank op verwijzing uitspraak 
doende, aanlegger wegens inbreuk op ar
tikel 22, 2, b, van de 'Vegcode veroordeeld 
heeft, dan wanneer aanlegger van die 
telastlegging door het vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi van 
25 mei 1956 vrijgesproken was en deze 
laa tste beslissing door !let arrest van !let 
Hof van verbreking van 3 december 1956 
enkel vernietigd was op de voorziening 
van aanlegger en slechts in de mate waar
in, die beslissing aanlegger veroordeelcle 
uit hoofde van inbreuk op artikel 20, 2, 
van dezelfde code : 

Overwegende dat bij vonnis van 2o mei 
1956, de Oorrectionele Rechtbank te Char-

(1) Verbr., 20 mei 1935 (Bull. en PASIC., 1935, 
I, 253, 6o en 444, ur 14). 

Zie ook SCHEYYEN, ur 194; FAUSTIN-HELIE, 
Belgische uitg., bd. III, ur 5391; BRAAS, Pdwis 
de p1·ocedure penale, bd. II, ur 1405; Rep. 
11rat. dr. belge, yo Pourvoi en cassation en ma
t£/we civile, nrs 564 tot 568; yo Po1trvoi en cas
sation en matiere Tep1'essive, nrs 37'8 tot 456; 
DALLoz,, Rep. 11rat. yo Cassation (Pou1·voi en) 
nr 769; DALLOZ, Nouveau ,·epm·toi,·e, eod, verba, 

leroi, in hoger beroep uitspraak doende, 
aanlegger vrijgesproken had van drie te
lastleggingen, waarin te zijnen laste ge
wezen was respectievelijk op een inbreuk 
op artikel 17, op artikel 21, 2, a, en op 
artikel 22, 2, b, van de Wegcode, en hem 
veroordeeld had nit lloofde van inbreuk 
op artikel 20, 2, van dezelfde code, ter 
zake van, op de openbare weg, bestuurder 
zijnde van een voertuig dat een ancler 
voertuig kruist, nagelaten te hebben aan 
zijn linkerzijde genoeg ruimte te laten 
zoi:lat dit voertuig gemakkelijk kon door
gaan; 

Overwegeude dat het uit het arrest van 
het hof van 3 december 1956 blijli:t dat 
dit vonnis enkel door de voorziening van 
aanlegger aangevallen werd en slechts in 
zover !let deze wegens inbreuk op arti
kel 20, 2, van de 'Vegcode veroordeeld 
had; dat het hof bewust vonnis in deze 
grenzen vernietigd en de zaak verwezen 
heeft naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, :zetelende in hoger beroep; flat 
mitsdien dit arrest de rechtbank on ver
wijzing enkel de kennisneming opg·eclra
gen heeft van cle telastlegging van het 
misdrijf, omschreven in voormeld arti
kel 20, 2; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aanlegger van dit misdrijf vrijspreekt 
doch hem veroordeelt ter zake van het 
begaan van het misdrijf, omschreven in 
artikel 22, 2, b, van de Wegcode; 

Overwegende dat, aangezien aanlegger 
door het vonnis van 25 mei 1956, in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi gewezen, van dit misdrijf 
vrijgesproken werd en tegen deze beslis
sing van vrijspraak geen voorziening in
gesteld werd, deze beslissing in kracht 
van gewijsde gegaan was ; dat derhalYe 
het bestreden vonnis, door aanlegger uit 
hoofde van deze inbreuk op artikel 22, 2, 
b, van de Wegcode te veroordelen, de 
regel van het gewijsde miskend en de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen ge
scllonden lleeft; 

Om die redenen, verbreekt het bestre
den vonnis; beveelt dat melcling van on
derhavig arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten de Staat ten laste; zegt 
dat er geen termen zijn tot verwijzing. 

nr 265; Yerbr., 30 april 1914 (Bull. en PAsrc., 
1914, I, 207, en de nota 1); 5 juni 1924t tweede 
soort (ibifl., 1924, I, 385); 26 juni 1930, ant
woord tot het 4e middel (ibid., 1930, I, 257, en 
de nota 2, blz. 259); 23 januari en 15 april 
1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 600 en 992). 

(2) en (3) Verbr., 4 februari 1957 (A1'r. 
T'e1·br., 1957, blz. 430; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
11.59). 
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28 october 1957. - 26 kamer. - Voor
z'itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. 
- Gelijlcltbidende concltbsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 28 october 1957 

1° TALEN (GEBRUIK DER). - STRAFZA
KEN. - IN 'T NEDERLANDS OPGESTELD STUK. 
- VOEGING VAN EEN FRANSE VERTALING. -
VOORWAARDEN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - BETWIS1'ING VAN DE 
JUISTHEID VAN EEN VERTALING. - BESLIS
SING WELKE EEN NIEUWE VERTALING OPLEGT. 
- GEEN NIEUWE VERTALING BIJ DE BUNDEL 
GEVOEGD.- NIE'l' GEHANDHAAFDE BETWIS1'ING. 
- GEEN MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1 o Een F1·anse vert a ling van in 't N eder
lands opgestelde stnlclcen d·ient slechts 
bij de bnndel te worden gevoegd zo de 
verdachte, die alleen Frans ve1·staat (1), 
overeenkomstig arUlcel 22, leden 2 en 3 
van de wet van 15 juni 1935, daartoe 
een vraag indient (2). 

2° Wannee1·, gelet op de gerezen betwis
ting aangaande de nauwlcettrigheia van 
ae Franse ve1·taling van een stttlc, ae 
voorzitter een nienwe vertaling e1·van 
bevolen heeft, zijn de rechten van de 
verdediging niet mislcend zo de ver
dachte z·ijn betwisting niet handhaatt 
otschoon geen nie·lbWe vertaling bij ae 
btm£lel werd gevoegd (3). 

(VAN E~IDEN, T. DAUTERT.) 

ARREST. 

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

I. In zover de voorziening gericht is te
gen de over de publieke vordering gewe
zen beslissingen : 

1 o Aangaande de beslissing gewezen 
over de tegen verweerder ingestelde pu
blieke vordering : 

Overwegende dat aanlegger zich niet 

(1) Verbr., 20 februari 1950 (A1-r. Vm·br., 
1950, biz. 405; Bull. en PASIC., 1950, I, 430). 

(2) Verbr., 15 juni 1953 (A1·r. T' e1·br., 1953, 
biz. 701; Bull. en PAsiC., 1953, I, 806) en 30 no-

vermag te voorzien tegen de beslissing ge
wezen over de ten opzichte van een mede
beklaagde ingestelde publieke vordering; 

2° Aangaande de beslissing gewezen 
over de tegen aanlegger ingestelde publie
ke vordering : 

Over het middel, afgeleid nit de scherr
ding van de rechten der verdediging, van 
de artikelen 22 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik van de talen in ge
rechtszaken, 2, lid 2, van het decreet van 
20 juli 1831 op de drukpers, 190 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden ar
rest, onder bevestiging van het beroepen 
vonnis, aanlegger veroordeeld heeft tot 
vier maand gevangenis en 1.000 frank 
geldboete uit hoofde van inbreuk op arti
kel 496 van het Strafwetboek, en tot het 
betalen van 185.000 frank, als schadever
g'Oeding aan de burgerlijke partij, om de 
reden dat de feiten van de tegen hem in
gebrachte telastlegging bewezen gebleven 
zijn door het v66r de rechters in hoger be
roep gedane onderzoek, zonder dat aan 
het dossier de Franse vertaling toege
voegd is van de tussen aanlegger en de 
burgerlijke partij tot stand gekomen over
eenkomst van 1 juli 1954, welke vertaling 
in de loop van de terechtzitting van 26 ja
nuari 1957 door de rechters in hoger be
roep werd gelast, en zonder dat uit de de
batten verworpen is de in het dossier be
rustende vertaling welke door de partijen 
betwist werd, dan wanneer nochtans noch 
het bestreden arrest, noch enig ander stuk 
der rechtspleging deze betwisting niet ge
grond verklaart en het onmogelijk is in 
te zien of de rechters in hoger beroep uit
spraak gedaan hebben met inaamnerking
neming van de in het dossier voorkomende 
betwiste ,vertaling van deze overeenkomst, 
ofwel, integendeel, van de door hen ge
laste nieuwe vertaling van die overeen
komst welke evenwel niet in het dossier 
voorkomt en waarover partijen dus hun 
standpunt niet hebben kunnen geven : 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
waarop het hof vermag acht te slaan 
blijkt dat aanlegger overeenkomstig arti
kel 22 van de wet van 15 juni 1935 ver
zocht heeft om het voegen bij het dossier 
van een Franse vertaling van de in het 
middel vermelde overeenkomst waarvan 
de klacht van verweerster vergezeld ging; 

Overwegende dat in het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het hof van be-

vember 1953 (A1T. T' e1·b1'., 1954, blz. 217; Bull. 
en PASIC., 1954, I, 255). 

(3) Raadpl. verbr., 19 maart en 7 mei 1956 
(Bull. en PASic., 1956, I, 771 en 947) alsook 
verbr., 1 april 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 
933). 
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roep van 26 januari 1957 vastgesteld is 
dat, een betwisting gerezen zijnde nopens 
de in het dossier berustende vertaling van 
voormelde overeenkomst, de voorzitter 
van de kamer besliste dat een nieuwe ver
taling ervan zou worden gemaakt; dat het 
hof vervolgens de zaak tot voortzetting 
verdaagde op 21 februari 1957; 

Overwegende dat op deze terechtzit
ting, in de loop van welke de andere par
tijen antwoordden en het onderzoek ge
sloten werd, aanlegger verklaarde niets 
meer te zeggen te hebben, en derhalve de 
betwisting niet handhaafde welke hij had 
kunnen opwerpen aangaande de nauwkeu
righeid van de vertaling welke toenter
tijd in het dossier berustte ; 

Dat mitsdien de onderscheiden onder
delen van het middel feitelijke grondslag 
missen; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
teegn de beslissingen, gewezen over de 
burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat aanlegger geen bijzon
der mid del inroept; 

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

28 october 1957. - 2" kamer. - Voor
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Fe1'8laggever, H. Vroonen. 
- Gelijlclttidende conclttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Carlier (van de Balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2" KAMER. - 28 october 1957 

V ALSHEID. - VALSHEID IN GESOHRIFTEN. 
- DEELNEMING AAN EEN MISDAAD.- BEGRIP. 

De door a.rtilcel 66 van het Stratwetboek 
voorziene deel·ne-ming aan het op-malcen 
van een vervalst stttlc en aan het ge
bntilc ervan onderstelt niet noodzalcelijlc 
dat de ve1'dachte het stttlc heett onder
telcend. (Strafwetboek, art. 66, 196 en 
197.) 

(HANNAY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 19.57 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest een 
tegenstrijdige motivering, welke met het 
ontbreken ervan gelijkstaat, inhoudt, door 
het feit dat het hof van beroep, na vast
gestelcl te hebben dat de drie beklaagden, 
waaronder aanlegster, a an een valsheid 
in geschriften, in een zeker « zakenvoor
stel ll, en aan het gebruiken van dat vals 
stuk, met het oog op een oplichting, deel
genomen hadden, verklaart dat aanlegster 
het vervalst stuk niet ondertekend en 
geen kennis ervan gekregen heeft : 

Overwegende dat, in strijd met de in 
het middel vervatte bewering, het hof van 
beroep niet vaststelt dat aanlegster van 
het vervalst stuk geen kennis gekregen 
had· 

O;erwegende, voor het overige, dat het 
geenszins tegenstrijdig is te beslissen dat 
aanlegster met anderen, volgens de mo
daliteiten van artikel 66 van het Straf
wetboek, aan het vervaardigen en het ge
bruiken van dat stuk en aan de oplichting 
welke daarvan het gevolg is geweest, deel
genomen heeft, hoewel er aangenomen 
wordt dat zij het niet ondertekend heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

28 october 1957. - 2" kamer. - Voo1·
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. 
- Gelijlclnidende conclttsie, H. Paul Ma
haux, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 october 1957 

INKOMSTENBELASTINGEN.- TAXATIE 
VAN AMB'l'SWEGE. - VERMOEDENS OP WELKE 
DIE TAXA'l'IE STEUNT.- DOOUMENTATIEFIOHES 
BETREFFENDE DE HANDELSVERRIOHTINGEN VAN 
DE BELAS'l'INGPLIOHTIGE. - ELEMENTEN WEL
RE HEr VERMOEDEN KUNNEN UITMAKEN VOOR
GESOHREVEN BIJ AR1.'IKEL 56 VAN DE SAMEN
GESOHAKELDE WETTEN. 

De docmnentat-iejiches bet1·ettende de han
delsver·richtingen van de belastingplfch
tige gednrende het betwiste dienstjaa1· 
zijn ele-menten wellce het ver-moeden, be
paald bij artilcel 56 van de sa-menge
schalcelde wetten, lcnnnen opleveren. 



107-

(HANNEUSE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikeleu 1317, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het arrest verklaart dat uit de nota's over 
de toepassing van artikel 28 (1/4 en 11/5) 
blijkt dat het aantal door aanlegger tij
dens het jaar 1950 verhandelde dieren 
door de controleur is vastgesteld volgens 
hetgeen hem ter plaatse bekend was en de 
fiches waarover hij beschikte (1/1 tot 3), 
en het aantal der tijdens het jaar 1951 
verhandelde dieren aan de hand van de 
bijgevoegde documentatiefiches (11/1 tot 
3) : eerste onderdeel, dan wanneer uit 
die nota's bleek dat de controleur eenvou
dig erop gewezen had dat hetgeen hem 
ter plaatse bekend was hem in de moge
lijkheid stelde aanlegger te rekenen tot 
de belangrijkste veehandelaars van de 
streek en de inlichtingenfiches hem toe
lieten te verklaren dat hij zich met invoer 
bezig hield; dan wanneer hij daarna het 
aantal verhandelde stuks vee over elk 
van de jaren 1950 en 1951 vastgesteld had 
zonder, met die feiten als uitgangspunt, 
enige redenering of logische afieiding te 
maken (schending van de bewijskracht 
der stukken 1/4 en 11/5); tweede onder
dee!, dan wanneer uit de nota 11/5 bleek 
dat de controleur de documentatiefiches 
ingeroepen had, niet als het enig element 
dat volstond ten bewijze van het betrek
kelijk belang van aanleggers handel, doch 
dat hij voornamelijk en, in elk geval, te
gelijkertijd gesteund had op hetgeen hem 
ter plaatse bekend was (schending van de 
bewijskracht van het stuk 11/5) : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat de aangevoerde grie
ven vreemd zijn aan een schending van 
de wetsbepalingen welke in het middel 
zijn aangeduid en op de bewijskracht der 
akten betrekking hebben; 

Dat het middel dienvolgens niet ontvan
kelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 56 
van de· samengeschakelde wetten betref
fende ae inkomstenbelastingen, doordat 
het arrest, om de conclusies van aanlegger 
te verwerpen volgens welke het aantal 
tijdens de jaren 1950 en 1951 verhandelde 
stuks vee door de controleur willekeurig 
was vastgesteld, hierop steunt dat wat die 

ambtenaar ter plaatse bekend was en de 
documentatiefiches welke hij in aanmer
king genomen had feiten uitmaakten op · 
grond waarvan dat aantal dieren bij ver
moedens was kunnen vastgesteld worden 
op 500 stuks rundvee en 250 kalveren 
voor het jaar 1950 en op 1.000 stuks vee 
voor het jaar 1951 : eerste onderdeel, dan 
wanneer hetgeen de ambtenaar-taxateur 
ter plaatse bekend is - vooral wanneer, 
zoals ten deze, de bron van die inlichtin
gen niet aangeduid is - niet de zekere 
feiten uitmaakt welke de bewijslevering 
door vermoedens, veroorloofd door arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten, 
noodzakelijk onderstelt (schending van 
artikel 56) ; tweede onderdeel, dan wan
neer, bij gebreke van bewijskrachtige ele
menten, voor de in artikel 56 van de sa
mengeschakelde wetten omschreven be
wijslevering door vermoedens vereist is, 
tot staving van elke van de berekenings
elementen van .de belaste winst, het be
staan van een logische gevolgtrekking, 
door redenering afgeleid uit zekere feiten 
(schending van artikel 56 van de samen
geschakelde wetten) : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het schending van de artikelen 1317, 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek doet 
gelden, in geen van zijn onderdelen ont
vankelijk is, aangezien het niet verduide
lijkt waarin het bestreden arrest deze 
wetsbepalingen zou geschonden hebben; 

Ten aanzien van de schending van arti
kel 56 van de samengeschakelde wetten : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat aanlegger op de in
komsten van de jaren van 1950 en 1951 
van ambtswege aangeslagen werd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de controleur, om het aantal 
dieren vast te stellen welke aanlegger bij 
zijn koophandelsverrichtingen verhandeld 
heeft, gesteund heeft, wat het jaar 1950 
betreft, niet enkel op « hetgeen hem ter 
plaatse bekend was >>, doch ook op de do
cumentatiefiches waarover hij beschikte, 
en, wat het jaar 1951 betreft, insgelijks 
op dergelijke fiches; 

Dat zulke documentatieelementen het 
vermoeden, bepaald bij artikel 56, kunnen 
opleveren; 

pat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest blijkt dat de vermoedelijke winsten 
van aanlegger berekend zijn bij vergelij
king met de toestand van soortgelijke be
lastingplichtigen, welke wijze van bewijs
levering in artikel 28 van de samenge
schakelde wetten omschreven is; 
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Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat waar het zich ertoe beperkt 
op algemene wijze en zonder toelichtingen 
te verklaren dat in de vermoedens waar
van de controleur zich becliend heeft om 
het bedrag van de belaste inkomsten van 
de dienstj aren 1951 en 1952 te bepalen, 
noch dwaling omtrent het recht, noch 
dwaling omtrent de feiten schuilt en dat 
door die vermoedens geen verkeerde ge
volgtrekkingen worden afgeleid uit be
kende feiten, het arrest door geen enkele 
11assende reden- daar het de redenering, 
door de controleur gevolgd om zijn ra
ming te rechtvaardigen, niet aanduidt en 
beoordeelt, of althans daar het niet vast
stelt dat hij een redenering verricht had 
- aanleggers conclusies beantwoordt val
gens welke het aantal tijdens de jaren 
1950 en 1951 verhandelde dieren willekeu
rig was vastgesteld (schending van artie 
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
door de vaststellingen, vermeld in het ant
woord op het eerste onderdeel van het 
tweede mWdel, de conclusies beantwoordt 
waarin aanlegger aanvoerde dat het .aan
tal dieren willekeurig was vastgesteld; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

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

29 october 1957. - 2e kamer. - Voor
Z'itteT, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslagge'Ve1·, H. Huy-
brechts. Gelijlclltidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Gothot (van de 
Balie bij het Hof van beroep te Luik) en 
Van Leynseele. 

2e KAMER. - 29 october 1957 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING. - BELAS'l'ING VER
SCHDLDIGD IN GEVAL VAN OPEISING, VAN VOOR· 
LOPIG· OF DWANGBEHEER VOOR ZOVER DE PRES· 
TEERDER EEN ADNORMALE WINST HEEF'J' BEKO
MEN. - ARTIKEL 1, PARAGRAAF 4, VAN DE 
WET VAN 15 OCTOBER 1!J45. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING. - ARTIKEL 2 VAN DE 
WET VAN 19 MAART 1953. - BEPALING WELKE 
HET GEBIED VAN DE EXCEPTIE UITBREIDT VOOR· 
ZIEN BIJ ARTIKEL 1, PARAGRAAF 4, VAN DE 
WET VAN 15 OCTOBER 1945. - BEVEL UIT· 
GAANDE VAN DE BEZETTENDE MACHT HETZIJ 

VAN BESTUREN 0~' ORGANISMEN TE HARE;'\ 
VOORDELE HANDELEND MET EEN OPEISING ut:
LIJKGESTELD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELAS'l'ING. - ARTIKEL 2 VAN DE 
WET VAN 19 MAART 1953. ~ NIET TOEPASdt<:· 
LI.TK OP DE LEVEiHNGEN EN PRES'l'ATIES WELKE 
RECH'J'S'l'REEKS VERBAND HOUDEN MET DE 00!\
LOGSINSPANNING VAN DE VIJAND. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIAL!" BELAS'l'ING. - UITZJNDERINGSHE
GIME INGESTELD DOOR. ARTIKEL 2 VAN DE WET 
VAN 19 MAART 1953. - AFHANll:ELIJK (iE· 
MAAKT VAN EEN PROCEDURE 'IO'l' VERSTREK· 
KING VAN EEN ADVIES TE GEVEN DOOR EEN 
OOMMISSIE WAARVAN DE SAMENS'l'ELLING E'i 
DE WERKWIJZE ll!J KONINKLIJK BESL UIT 
ZIJN GEREGELD, 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING. - BEOORDELING VAN 
HET VERBAND DAT TUSSEN DE LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VI.JAND EN DEZE3 OORLOJS· 
INSPANNING LIGT. - BINDE'iDE EEOORllELING 
VAN DE RECHTER OVER DE GROND WANNEER 
DEZE VAN DE UI'l'DRUKKING « RECHTSTREEKS 
VERBAND VAN DE OORLOGSINSPANNING ll EEN UIT
LEGGING VERSTREKT WELJ(E MET HAAR TEE
MEN STROOKT. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. -
SPECIALE EELAS'l'ING. - V ASTSTELLING DO )R 
DE RECHTER OVER DE GRO'I'D DAT LEVERINGEN 
GEDAAN WERDEN AAN HET REHEER VAN EEN 
FABRIEK WELKE GEE:\' ANDE!lE WERKZAAM
HEDEN HAD DAN HET VERYAARDIGEN VAN WA· 
PENS YOOR DE VIJAND. ~ LEI'ERINGEN DIE 
RECHTSTREEKS VERBAND HOUDE:\' MET DE OOR· 
LOGSlNSPANNING VAN DE YI,TAND. 

1o In geval van opeising, van een rloor 
de vijtL'nd ovgelegde macLtregel van voo·r
lopig beheer of 'Van dwangbeheer is cle 
speciale belasting slechts van toepa.s
sinl! '1.:001' zoveT rle 1westeercler een a.b
·Jw1·male winst heeft belcomen (1). (vVet 
van 15 october 1945, art. 1, par. 4.) 

2o A1·tilcel 2 van de wet van 19 ma.aTt 1958 
bre·iclt het witzondedngsrel!ime, voo1·z·ien 
bij artilcel 1, pa.-rarn·a.a.f 4, vcm cle wet 
van 15 october 1945, 11-it cloor te bepalen 
clat met een opeising hoa.n worden ge
Ujlcgestelcl, alle bevel 11UrJaa1ule van cle 
bezettencle macht", hetzij van besttwen 
of or,qanismen te ha.ren voordele han
delend en waa.rbij opgelegcl wordt be
paalde le'Verin,qen at m·estaties te do en, 
onde1· beclreiging va.n stra.tmflatregelen 
of een beroep op cle macht ona.fha.nlce
lijlc van cle vrije toestemming van rle 
aangezochte pe1·soon. 

(1) Verbr., 19 februari 1957 (A1·r. Ve1·b1·., 
1957, biz. 494; Bull. en PASIC., 1957, I, 743). 
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3° De ltitiweiding van het 1t'itzonderings-
1'egirne, omscll1'even in pa1·agraat 4 van 
artilcel1 van de wet van 15 october 1945, 
tot de bevelen orn leveringen of presta
ties te verstrclclcen, ma_q niet tocgepast 
worden op de leveringen en prestaties 
wellce 1·echtstrcelcs verband hmtden met 
de oorlogsinspanning van de vijand (1). 
(Wet van 19 mei 1953, art. 2.) 

4o Het voonleel van het regime, hetwcllc 
de wet gel'ijkstelt met het 1·egirne be
paald voo1· het geval van opeising door 
artilcel 2 van de wet van 19 maart 1953, 
wordt athanlcel'ijlc gemaakt van een p1·b
cedw·e tot verstt·elclcin,q van een advies 
te geven door een cornrnissie waarvan 
de samenstelling en de wedcwijze b'ij 
lconi.nlclijlc besl?t.it zijn geregeld (2). 

5° De beoordeling van het verband, het
wellc tnssen de leveringen of p1·estaUes 
en de oorlogsinspanning van de vijand 
ligt, is van feitelij lee aard en valt onder 
de soevereine macht van de rechter over 
de m·ond, zo deze van de ltitdrulclcing 
« 1·echtstreelcs vm·band met de oorlogs
inspannvng van ae vijand JJ een ltitleg
g·ing ve1·strelct die met de _qebnt·ilcelijl.;e 
betelcenis van haa1· tennen st1'oolct. 

6° De rechter over de grand die vaststelt 
dat levering en aan rle «Deutsche Wat
fen- unrl Munition Fabrik JJ gedaan wer
den welke gedu1·ende de bezetting de 
<< F'abrique nationale d'armes de glterre JJ 

overgenomen had en geen andere werlc
zaamheden had dan het vervaardigen 
van wapens en 1nttnitie voor rle vijand, 
stelt daardoor vast dat die leveringen 
met rle oorlogsinspannin_q van ae vijana 
een rechtskeeks _verband hielden. 

(N. V. INTEGRA, '1'. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1957 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de wet van 19 maart 1953 
tot wijziging van de wet van 15 october 
19!5, tot invoering van een speciale belas
ting op de winsten voortvloeiend uit leve-

(1) Verbr., 5 en 19 februari 1957 (A1'1'. 
J1 e1·b1·., biz. 438 en 494; Bull. en PAsrc., 1957, I, 
671 en 743). 

(2) Vm·br., 3 januari 1956 (An·. J1erb1·., 1956, 
biz. 334; Bull. en PASIC., 1956, I, 424). 

ringen en prestaties aan de vijand, door
dat : eerste onderdeel, het bestreden ar
rest verklaart dat de commissie, welke in
gesteld was om de exceptie te beoordelen, 
bevoegd was om zich uit te spreken over 
het punt of deze exceptie in aanmerking 
kon worden genomen, gezien de omstan
digheden welke de toepassin!.',' ervan in de 
weg staan, dan wanneer artikel 2 van 
voormelde wet zekere bevelen met de op
eising gelijkstelt (lid 1), verklaart dat 
deze bepaling niet van toepassing is. in 
twee gevallen (lid 2) en tenslotte bepaalt 
dat de belastingplichtige, die de exceptie 
van opeising inroept, de bewijselementen 
moet voorleggen aan een commissie, wat 
imvliceert daf de commissie enkel kan op
treden wanneer de gevallen, omschreven 
in lid 2, niet aanwezig zijn, en dat zi.i dus 
niet meer behoeft te onderzoeken of de 
exceptie van opeising al dan niet mag 
worden ingeroepen, cloch enkel te bepalen 
of het bewijs van de exceptie bijgebracht 
is; tweecle onclercleel, het bestreclen ar
rest verklaart dat het te laat bekendma
ken van het besluit van 12 october 1953 
tot org-anisatie van de commissie voorzien 
door de wet van 19 maart 1953 enkel tot 
gevolg kan gehacl hebben de belasting
plichtigen te ontheffen van het verval clat 
voor hen voortvloeide uit de termijn van 
zes maancl waarvan hierboven sprake is 
geweest, clan wanneer dit te laat bekend
maken de belastingplichtigen, en inzon
clerheid aanlegster, belet lweft de ver
plichting na te komen welke hun was op
gelegcl door de gebiedende bepaling van 
artikel 2 van de wet van 19 maart 1953, 
zoncler clat cleze tekst, noch enige andere 
wetsbepaling de ontheffing van verval, 
waarvan het hof gewag maakt, voorzien; 
clerde onderdeel, het bestreden arrest erop 
wijst clat de firma Wallram niet als een 
private onclerneming werkte ... clat zij over 
de bescherming van de bezettencle over
heid beschikte en het gebruiken van 
dwang kon bewerkstelligen ingeval van 
weigering van levering, clat zij voor de 
arbeiclers vrijlating van de verplichte ar
beicl kon bekomen, en besluit dat de liti
gieuze levering rechtstreeks verbancl hield 
met de oorlogsinspanning van de vijand, 
clan wanneer cleze omstandigheden - al 
kunnen zij ten cleze het bestaan van een 
met de opeising gelijk te stellen bevel be
vestigen - het niet mogelijk maken te be
sluiten tot het bestaan van een recht
streeks verband met de oorlogsinspanning 
van de vijancl; clan wanneer, ingeval cleze 
uitlegging van de wet mocht worden aan
genomen, het rechtstreeks verband met 
de oorlogsinspanning in aanmerking zou 
clienen te worden genomen telkens als een . 
firma ingegaan is op een met de opeising 
gelijk te stellen bevel, en voormeld arti
kel 2 doelloos zou worden; viercle oncler
cleel, het bestreden arrest verklaart dat 
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de mijnontginning waartoe de leveringen 
van verzoekster moesten dienen in Duits
lands totale oorlog rechtstreeks verband 
hield met de oorlogsinspanning van dit 
land, dan wanneer deze verklaring niet 
gemotiveerd is, zij geen antwoord ople
vert op de door aanlegster genon1en con
clusies, volgens welke « geen aanwijzing 
verstrekt wordt over de bestemming welke 
Wallram gegeven heeft aan de in haar 
fabriek vervaardigde puntijzers, het a 
fortiori onmogelijk is het gebruik te bepa- -
len dat gemaakt is van de steenkool welke 
met deze puntijzers gedolven is ll en ver
cler cc de inspecteur heeft aangenomen dat 
een deel van de gedolven steenkool aan 
de burgers is kunnen geleverd worden ll : 

Overwegende dat de aanleggende ven
uootschap in haar beroep opgekomen is 
tegen haar aanslag in de speciale belas
ting, onder aanvoering dat de door haar 
verrichte leveringen of prestaties het wa
ren geworden op bevelen welke met een 
opeising waren gelijk te stellen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat de aangeslagen winsten « op
geleverd zijn door de leveringen aan de 
Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik en 
aan de Wallram, Duitse fabrieken welke 
tij dens de bezetting in Belgie gevestigd 
waren ll; 

Overwegende dat paragraaf 4 van arti
kel 1 van de wet van 15 october 1945 een 
uitzondering stelt op de toE;passingsrege
len van de speciale belasting op de win
sten voortvloeiend nit leveringen en pres
taties aan de vijand, zoals deze regelen 
luiden in de paragrafen 1, 2 en 3 van voor
meld artikel 1; 

Dat immers, volgens de bepaling van 
voormelde paragraaf 4 in geval van opei
sing, van een door de vijand opgelegde 
maatregel van voorlopig beheer of van 
dwangbeheer, de belasting slechts van toe
passing is voor zover de presteerder een 
almormale winst heeft bekomen; 

Dat artikel 2 van de wet van 19 maart 
1953 het gebied van de exceptie uitbreidt 
door te bepalen dat met een opeising kan 
worden gelijkgesteld, alle bevel uitgaande 
van de bezettende macht, hetzij van be
sturen of organismen te haren voordele 
handelend, en waarbij opgelegd wordt be
paalde leveringen of prestaties te doen, 
onder bedreiging van strafmaatregelen of 
een beroep op de macht, onafhankelijk 
van de vrije toestemming van de aange
zochte persoon; 

Dat het voordeel van het regime dat de 
wet gelijkstelt met het regime, bepaald 
voor het geval van opeising, door arti
kel 2 van de wet van 19 maart 1953 af
hankelijk gemaakt is van een procedure 
tot verstrekking van een advies te geven 
door een commissie waarvan de samen
stelling en de werkwijze bij koninklijk 
besluit zullen geregeld worden; 

Overwegende dat deze uitbreiding van 
het uitzonderingsregime, omschreven in 
paragraaf 4 van artikel 1 van de wet van 
15 october 1945, tot de bevelen om leverin
gen of prestaties te verstrekken, niet toe
gepast mag worden op de leveringen en 
prestaties welke rechtstreeks verband 
houden met de oorlogsinspanning van de 
vijand; 

Overwegende dat uit de vaststelling dat 
de «Deutsche Waffen- und Munitionsfa
brik ll, welke de « Fabrique nationale 
d'armes de 'guerre ll overgenomen had, 
geen andere werkzaamheden had dan het 
vervaardigen van wapens en mtmitie en 
dat de vennootschap Wallram, Duitse ven
nootschap, in hoofdzaak voor de mijnont
ginning bestemde puntijzers fabriceerde, 
het bestreden arrest afieidt dat de produc
tie van beide fabrieken rechtstreeks ver
band hield met de oorlogsinspanning van 
de vijand; 

Over het eerste en het tweecle onder
cleel : 

Overwegende clat, al ware het middel 
in deze onderclelen gegrond, het evenwel 
van belang ontbloot zou wezen, naardien 
het bestreden arrest niet op het aclvies 
van de commissie gesteund heeft voor het 
recl1tvaardigen van het dispositief, dat 
afgeleicl is hieruit clat cle door aanlegster 
verrichte leveringen en prestaties met de 
oorlogsinspanning van de vijand rechts
streeks verband hielden, en dat derlialve 
de exceptie, ingevoerd door artikel 2 van 
de wet van 19 maart 1953 aanlegster niet 
kon ten goede komen; 

Dat eruit volgt dat de redenen betref
fende de commissie, door voormeld arti
kel aangekondigd, overtollig zijn en dat 
deze onderdelen van het middel dienvol
gens niet ontvankelijk zijn; 

Over het derde en het vier·de onder
deel : 

Overwegende dat de beoordeling van 
het verband dat tussen de leveringen of 
prestaties van de belastingplichtige en 
de oorlogsinspanning van de vijand ligt 
van feitelijke aard is en onder de soeve
reine macht van de rechter valt; 

Dat dezes beslissing door het hof enkel 
zou kunnen worden gelaakt indien zij van 
de uitdrukking cc rechtstreeks verband 
met de oorlogsinspanning van de vij and ll 
een uitlegging verstrekt had welke met 
de gebruikelijke betekenis van haar ter
men onverenigbaar zou wezen, wat het 
geval niet is; 

Overwegende anderzijds dat het bestre. 
den arrest, door te beslissen dat cc de 
mijnontginning waartoe de leveringen van 
verzoekster moesten dienen in Duitslands 
totale OOI'log rechtstreeks verband hiel
flen met de oorlogsinspanning van dit 
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land ll, het door aanlegster bij conclusies ' 
opgeworpen middel beantwoord heeft; 

Dat het niet behoefde de redenen van 
deze reden, welke op zichzelf afdoende is, 
op te geven, noch de argumenten te be
handelen die aanlegster tot staving van 
haar stelling naar voren bracht; 

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

29 october 1957. - 2° kamer. - Voor
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. 
Gelijlvluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 29 october 1957 

1° WETTEN EN BESLUITEN.- INTREK
RING.- VAN KRACHT WORDEN VAN EEN BEPA
LING VAN EEN NIEUW KONINKLIJ1K BESLUIT 
DIE MET DE BEPALING VAN EEN VROEGER. KO
NINKLIJK BESLUIT NIET VERENIGBAAR IS. -
STILZWIJGENDE INTREKKING VAN DE VROE
GERE BEPALING. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- INTREK
KING. - INGETRORREN REGLEMENTAIRE BE
PALING. - BEPALING WELKE NIET TERUG VAN 
KRACHT WORDT DOOR DE AFSCHAFFING VAN 
DE BEPALING WAARDOOR ZIJ WERD INGETBOK
KEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBILJEl'. - ARTIKEL 90 VAN RET KO
NINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTEMBER 1937. 
- BEPALING UITDRUKKELIJK AFGESCHAFT 
BIJ ARTIKEL 8 VAN HEr REGENTSBESLUIT VAN 
31 OCTOBER 1947. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBILJEr. - AANSLAGBILJE'l' HETWELK 
AAN DE BETBOKKEN BELASTINGPLICH'l'IGE ¥0ET 
WORDEN VERZONDEN ZODRA DE KOHIEREN EXE
CUTOIR VERKLAARD ZIJN. 

5° BESTENDIGE DEPUTATIE. - BE-

(1) De intrekking van een reglementair be
sluit gebeurt ofwel stilzwijgend ofwel uitdruk
kelijk. Zij is stilzwijgend wanneer zij noodza
kelijk afgeleid moet worden uit nieuwe wette
lijke of reglementaire bepalingen die niet ver
enigbaar zijn met de vroegere bepaling (zie 
Fr. verbr., 23 mei 1940, S-i1·ey, 1940, I, 56; 
10 juli 1950, Jurisel., 1950, IV, 138; zie oak DE 
PAGE, 2• uitg., bd. I, nr 219; DEKKERs, Precis, 
1954, bd. I, nr 15; RrPERT en BouLANGER, 1956, 
bd. I, ur 20-li; CoLIN, CAPITANT en JuLLIOT DE LA 
MORANDIERE, 1953, bd. I, nrs 232 en 233). 

Ret besluit van 30 augustus 1920 werd uit-

SLISSING WAARDOOR UITSPRAAK WORD1.' GE
DAAN OVER DE RECLAMATIE TEGEN EEN AANSLAG 
IN EEl! GEMEEN'l'ETAXE. - BESLISSING DIE EEN 
VONNIS UITMAAKT EN DIENT MET REDENEN 'l'E 
ZIJN OMKLEED. 

1° Een artacel van een lconinklijk beslttit 
wordt stilzwijgend ingetrolclcen door het 
in voege treden van een artilcel van een 
nieu.w lconinlclij lc beslttit hetwelk met 
de vroege1·e bepaling niet verenigbaar 
is (1). 

2° Een lconinlclijlc besluit of een artilcel 
van een lconinlclijlc besluit treedt niet 
opniettw in voer1e door de afschaffing 
van de bepaling waa1·bij het inget·rolc
ken werd (2). Stilzwijgend of witdmlc
lcelijlc is de afschaffing steeds defini
tief (3). 

3° A.rtilcel 90 van het koninlclijlc besluit 
van 22 september 1931, waarbij bepaald 
was dat de aanslagbiljetten naar 
een door de 1ninister vast te stellen 
model zouden worden opgemaalct, werd 
ttitdi"Ulckelijlc ingetrolclcen door art·ilcel 8 
van het beslttit van de Regent dd. 31 oc
tober 194''1. 

4° Zodra de lcohie1·en emecutoir verlclaard 
zijn, worden u.ittrelcsels aan de betrolc
lcen belastingplichtigen gezonden. (Ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
art. 40.) 

5° De besUssing waardoOi' de bestendige 
deptttatie ·uitsp,·aalc doet over een •·ecla
maUe tegen een aanslag in een gemeen
tebelasting is een vonnis en dient aer
halve met redenen omlcleed te zijn (4). 

(GEMEEN'l'E UKKEL, '1'. DEMOL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 januari 1957 gewezen door 
de bestendig-e deputatie van de provincie 
Brabant; 

I. Aangaande de dienstjaren 1953 en 
1954: 

drukkelijk afgeschaft door artikel 1 van het 
besluit van 22 september 1937 (Contra, J. DE
LACROIX, Les taxes communales, 1941, nr 131, 
blz. 125), 

(2) Verbr., 11 april 1932 (Bull. en PAsrc., 
1932, I, 125); 4 juli 1949 (ibid.., 1949, I, 497). 

(3) Raadpl. Doc. paTl., Senaat, zittingstijd, 
1946-1947, nr 269, blz. 6. 

(4) Verbr., 4 december 1956 (Arr. Yerb1·., 
1956, blz. 233; Bull. en PASIC., 1957, I, 355); 
raadpl. oak de conclusie van het openbaar mi
nisterie v66r verbr., 21 december 1956 (ibid.., 
bijzonder, blz. 436). 
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Over llet eerste middel, afgeleid uit de 
scllending van de artikelen 1 van llet ko
ninkli.ik besluit van 22 september 1937, 
8 van het besluit van de Regent van 
31 october 1947, 138 van de gemeentewet, 
15 van het gemeentereglement op de taxe 
op de riolen e11 16 van de gemeenteregle
menten op de nieuw aangelegde en ver
brede wegen en op de plaveiingen, welke 
reglementen aile op 13 november 1950 door 
de gemeenteraad aangenomen en bij ko
ninklijk besluit van 4 juli 1951 goedge
keurd zijn, doordat de bestreden beslis
sing, om de door aanlegster aangevoerde 
forclusie te verwerpen en verweerders re
clamatie ontvankelijk te verklaren, steunt 
op artikel 12 van het koninklijk besluit 

1 van 30 augustus 1g.20, welke bepaling niet 
meer van kracht is : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de verwerping van de forclusie, door 
aanlegster a an verweerders reclama tie te
gengeworpen, als volgt verantwoordt : 
<< dat de aanslagbiljetten over de dienst
jaren 1g.53 en 1954 geen melc1ing maken 
van de lloofdzakelijke bepalingen betref
fende de reclamaties, zoals voorgeschre
ven is door artikel 12 van het koninklijk 
besluit van30 augustus 1920; dat bijgevolg 
de termijn van drie maand welke door de 
wet van 5 juli 1871 bepaald is tot het 
geldig indienen van een reclaniatie bi.i de 
bestenclige deputatie, ten deze niet inge
gaan is voor de aanslagen, betreffende de 
dienstjaren 1953 en 1954' 11 ; 

Overwegende dat artikel 12 van het ko
ninklijk besluit van 30 augustus 1920, dat 
het bestreden besluit inroept, inderdaad 
de vermeldingen aanduidde welke llet 
aanslagbiljet behoorde in te llouden; 

Overwegende echter dat deze bepaling 
elke bindende krach t ontnomen is door 
artikel 90 van het konlnklijk besluit van 
20 september 1936, hetwelk bepaalde dat 
de aanslagbiljetten overeenstemmen met 
de modellen, door de Minister van finan
cH~n vastgesteld, en hetwelk dienvolgens 
onverenigbaar was met het artikel, inge
roepeu door de lJestendige deputatie van 
de provinciale raad van Brabant; 

Overwegende gewis, dat artikel !JO van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937 zelf ingetrokken is door artikel 8 van 
het besluit van de Regent van 31 october 
1947 doch dat artikel 12 van het konink
lijk 'besluit van 30 augustus 1920 niet op
nieuw van kracht geworden is door de 
intrekking van de bepaling waarbij het 
ingetrokken werd ; 

Dat de intrekking, weze zij uitdrukke
lijk of stilzwijgend definitief is; 

Dat de bepaling welke de zaak beheerst, 
ten dage van de betekening van het aan
slagbiljet aan verweerder, gelegen is in 
artikel 40 van het koninklijk besluit van 
22 september 1g.37, hetwelk enkel bepaalt 

dat zodra de kohieren executoir verklaard 
zijn, aan de betrokken belastingplichtigen 
daaruit uittreksels worden gezonden; 

Waaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

II. Aangaande het dienstjaar 1955 : 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 97 en 112 
van de Grondwet, doordat de bestreden 
beslissing geen antwoord verstrekt op de 
middelen welke aanlegster v66r cle besten
dige deputatie heeft doen gelden en hier
uit afgeleid waren dat de litigieuze aan
slagen gevestigd zijn op de grondslag van 
een in 1!J48 verrichte meting, en hieruit 
dat verweerder zichzelf ten opzichte van 
de aanpalende eigenaar erop beroepen 
heeft dat zijn terrein Iangslleen de straat 
de lengte had welke die meting had uit
gewezen: 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing en uit de regelmatig overgelegde 
stukken blijkt : 1° dat verweerder op 
20 januari 194!J in kennis ervan is gesteld 
dat de belastbare Iengte van zijn terrein 
langsheen de straat tien meter bedroeg 
welke aanwijzing overeenstemde met de 
vermeldingen van de notarH\le akte, hou
dende verkoop aan verweerder ; 2° dat 
ingevolge een' meting van de voorgevel 
van het gebouw dat verweerder op dit ter
rein heeft opgetrokken, deze lengte val
gens een bericht van 7 april 1!J54 tot 
9 m. 78 verminderd is; 3° dat, op recla
matie van verweerder die beweerde dat 
zijn eigendom een voorgevel van tien me
ter had, dit cijfer op 17 mei 1!J54 hersteld 
is en voor de berekening van de litigieuze 
aanslagen tot grondslag gediend heeft; 

Overwegende dat aanlegster, om deze 
aanslagen te rechtvaardigen, v66r de be
stendige deputatie doen gelden. heeft de 
oorspronkelijke meting van 1948 en de 
houding van verweerder die ten opzichte 
van de aanpalende eigenaar beweerde dat 
het verschil van tweeentwintig centimeter 
door cleze wederrechtelijk in bezit gena
men was, en zich beriep op zijn eigen
domsrecht over de totale lengte van tien 
meter langslleen de straat; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing zich ertoe beperkt te antwoorden : 
<< dat het college van schepenen in zijn 
bericht van 7 april 1954 gewag maakte 
van een meting volgens welke de belast
bare voorgevelgrens van het onroerend 
goed, gelegen te Ukkel, Emile Lecomte
straat, 9 m. 78 lang was; dat de inhoud 
van het .bericht van 17 mei 1!J54 waardoor 
de belastingplichtige in kennis ervan werd 
gesteld da t deze lengte tien meter be
draagt, eveneens volgens een meting, lou
ter nit de lucht gegrepen is, vermits ener
zijds, het gemeentebestuur erkent dat dit 

· niPllW bericht uitsluitend ingevolge een 
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mondeling protest van de belastingplich
tige aan de reclamant werd gezonden en 
vermits, anderzijds, onderhavig geschil 
niet zou gerezen zijn indien het onroerend 
goed werkelijk een voorgevelbreedte van 
tien meter had gehad JJ; 

Overwegende dat de beslissing waardoor 
de bestendige deputatie van een provin
ciale raad uitspraak doet over een recla
ma tie tegen een aanslag in een gemeente
belasting een vonnis is en derhalve met 
redenen dient omkleed te zijn; 

Overwegende dat de bestendige deputa
tie, door de betwiste aanslag te vernieti
gen zonder de bovenaangehaalde middelen 
te behandelen, haar beslissing niet regel
matig met redenen omkleed heeft; 

Dat het middel, in zover het de scherr
ding ·van artikel 97 van de Grondwet in
roept, mi tsdien gegrond is; 

Om die redenen, verbreekt de bestreden 
beslissing; beveelt dat van onderhavig ar
rest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder tot de kosten; ver
wijst de zaak naar de bestendige depu
tatie van de provinciale raad van Hene
gouwen. 

29 october 1957. - 2" kamer. - Voor
.dtter, H. Giroul, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ Verslagge·~er, H. Daubresse. 
- Gelij"lrl~tidende conclusie, H. Gansllof 
van der· Meerscll, advocaat-generaal. 

l" KAMER. - 31 october 1957 

1 o VOORZIENING IN VERBREKING. 
-- VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -BE
'l'EKENING. - NIE'l'IGHEID DIE SLECH'l'S KAN 
WORDEN AANVAARD ZO BEWEZEN WORD'f DA'l' 
ZIJ DE 'l'EGENPAR'l'IJ NADEEL HEEF'f BEROK
KEND. - FORMALI'l'EI'l'EN AAN DIE REGEL ON
DERHEVIG. 

2° DEURW AARDERSEXPLOOT. -Bun
GERLIJKE ZAKEN. --'--- BE'l'EKENING VAN EEN 
BEROEP. - BE'l'EKENING GEDAAN 'fER WOON
PLAA'l'S VAN DE BE'l'ROKKENE MAAR SPREKENDE 
MET EEN DERDE. - AANDUIDING VAN DE VER
W ANTSCHAP OF DE DIENS'l'BETREltKINGEN WEL
KE DE BEl'ROKKENE EN DE DERDE VERBlNDEN. 
- AANDUIDING WELKE GEEN SUBSTANTIELE 

(1) Hetzelfde geldt voor artikel 173, lid 1, 
van bet Wetboek van bnrgerlijke rechtsvorde
Ting, verbr., 14 januari en 4 februari 1952 
(A1·r. F erbr., 1952, blz. 240; Bull. en PAsrc., 
1952, I, 267 en 316); verbr., 13 april 1953 (AlT. 
T'm·br., 1953, blz. 536; Bull. en PAsrc., 1953, I, 
602). 

De miskenning van dergelijke formaliteiten 

VERBR., 1958. - 8 

FORMALITEIT UITMAAKT WELKE MET DE 
EIGENLIJKE UI'l'OEFENING VAN RET VERDEDI
GINGSRECHT VERBANO HOUD'f. 

3° VERBREKING. - BEvoEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWEERDE NIETIG

, HElD VAN DE BETEKENING VAN EEN VOORZIE
NING. - BEWEERD NADEEL HIERDOOR AAN 
DE VERWEERDER BEROKKEND. - BEOORDE
LINGSMACHT VAN HET HOF. 

4° VOORZIENING IN VERBREKING. -
VORMEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VER
ANTWOORDING VAN DE ONTVANKELI.TKHEID VAN 
DE VOORZIENING. - 'NEDERLEGGING VAN BE
SCHEIDEN 'l'ER VERANTWOORDING. - TER
MIJN. 

I 

5° HUUR VAN WERK. - DIENS'l'VERHU
RING. - BEDIENDENCONTRACT. - WET VAN 
7 AUGUSTUS 1922. - BETWIS'l'ING NOPENS DE 
DUUR VAN EEN OPZEGGING WAARVAN DE KEN
NISGEVING GESCHIEDDE v66R HE'r VAN KRACHT 
WORDEN VAN DE WE'f DD. 11 MAAR'f 1954 EN 
WAARVAN DE DUUR NIE'l' VERS'l'REKEN WAS 
TOEN DEZE WET IN WERKING-GETREDEN IS. -
WET VAN 11 MAAR'f 195± NIE'l' VAN TOEPAS
SING. 

1° Artilcel 17'bis, lid 1!, van de wet van 
1!5 febnta1'i 191!5, betrejfende de rechts
pleging in cassatie n.aa1· lni(l waan;an 
geen enlcele nietigheid van exploot of 
van alcte van rechtsvlegin,q kan worden 
aanvaa1·d, dan wannee1· geblelcen is dat 
zij aan de tegenvartij nadeel heeft be-
1'0lckend, bedoelt niet een nietigheid 
spntitend ~tit de weglating van een s·nb
stantWle tormaliteit wellce met de eigen
Zijlce ~titoefening van l!'et verdedi,qings-
1'echt ve1·band hmtclt (1). (Wet van 
20 juni 1953, art. 2.) 

2° De aand1tidiny van de ve1·wantschap 
of van de dienstbetrelclcin,qen wellce de 
aanpeze.qde pe1·soon en een derde, aan 
wie het exploot van betelcening over
hanrligd wo1·dt ter woonplaats van die 
persoon, verbinden, maakt geen sub
stantUile tormaliteit ~tit Welke met 
de eigenz.ijlce uitoefening van het ve·r
dedi,qings1·echt verband hou.dt. (Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, arti
kel 68.) 

3° H et hot bez'it de macht te oo·rdelen of 
vemntwoord is .dat de nietigheidsoor
zaal• van een betelceningsexploot ener 
voorziening cle verwerende partij na
deel heeft berolcl•encl (2). (Wet van 
20 juni 1953, art. 2.) 

maakt inderdaad uiteraard een krenking van 
het verdedigingsrecht uit zonder dat een ver
antwoording dient voorgebracht. 

(2) Raadpl. verbr., 19 april 1951 (A1·r. Jfe,-b,·., 
1951, blz. 481 ; Bull. en P ASIC., 1951, l, 570) ; 
10 juli 1952 (A1·r. J1e,·b1·., 1952, blz. 650; Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 738). 
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4° In bnrge1·lijlce zalcen is het de aanleg
ger niet verboden de stttlclcen ter ver
antwoording van de ontvanlceli.ilcheid 
van zijn voorziening neder te leggen 
nadat de te1·mijnen voor,qesclweven bij 
de artilcelen 1, 10 en 13 van de wet van 
25 febntari 1925 veTStTelcen zijn; aan
le,q,qeT lean vooTmelde stttlclcen oveTleg
,qen samen met een memoTie in re
plielc (1). (Wet van 20 jnni 1953, art. 3, 
par. 2.) 

5° De wet van 11 maaTt 1954, wellce de 
wet van 7 angnsttts 1922 op het bedien
dencontract wijzigt en aanmtlt, is niet 
van toepassing op een geschil ontstaan 
bij gelegenheid van een OJJZe,qging waar
'1-'an de lcennisgeving neschiedde '1:06r de 
inwerlcingtTed·ing van de wet van 
11 maaTt 195q en waaTvan de dtmT niet 
veTstTelcen was bi.i het van lcTacht wor
den van die wet (2). (Wet van 11 maart 
1954, art. 4.) 

(N. V. (( UANUFA01'URE DE CHAUSSURES 
HAUUOND'S ll, T. WATERLOOS.) 

ARREST. 

BET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 4 october 1955 gewezen door 
de werkrechtersraad van beroep te Brns
sel, kamer voor bedienden; 

Over de eerste grond van niet-ontvan
kelijkheid, door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen en hierop ge
stennd dat de betekening van de voorzie
ning nietig is, nit kracht van de artike
len 68 en 70 van het Wetboek van bnrger
lijke rechtsvordering, wijl zij gedaan is 
« aan de heer Smets, aldns verklaard ll, 
zonder dat het exploot melding maakt 
van de verwantschap of de dienstbetrek
kingen welke Smets voornoemd met ver
weerster zonden verbinden en, in de on-· 
derstelling dat l1ij een gebnnr zon wezen, 
zonder dat het exploot vaststelt dat in de 
woonplaats van verweerster geen van 
haar verwanten of dienstboden was ge
vonden noch dat de genaamde Smets het 
origineel zon getekend hebben : 

Overwegende dat volgens de vermeldin-

(1) L. CoRNIL, « La cour de cassation. Refor
mes mineures. de Ia procedure », redevoering 
op 15 september 19·52· uitgesproken (Bull., 1952, 
biz. 17); verbr., 19 september 1957, supm, 
biz. 9. Dergelijke stukken mogen zelfs wor
den neder,gelegd tot op de dag van de terecht
zitting (nota 1 onderaan verbr., 18 februari 
1955 (Arr. f1 e1·br., 1955, biz. 502; Bull. en 
PASIC., 1955, I, 654). 

De stukken ter verantwoording van de out-

gen van het exploot van betekening, het 
verzoekschrift tot verbreking door de in
strnmenterende denrwaarder betekend is, 
zijnde << in de woonplaats van verweerster 
en er sprekende Jl met de heer Smets, al
dns verklaard; 

Overwegende, enerzijds, dat de aandni
ding van de verwantschap of de dienstbe
trekkingen welke de genaamde Smets en 
verweerster met elkaar verbinden, welke 
aandniding, naar zij verklaart, weggela
ten is, geen snbstantHHe formaliteit nit
maakt welke met de eigenlijke nitoefening 
van het verdedigingsrecht verband hondt; 

Overwegende, anderzijds, dat arti
kel 17bis, door artikel 2 van de wet van 
20 jnni 1953 ingevoegd in de wet van 
25 febrnari 1925 betreffende de rechtsple
ging in cassatie in bnrgerlijke zaken, in 
lid 2 bepaalt : « geen enkele nietigheid 
van exploot of van akte van rechtspleging· 
kan worden aanvaard, dan wanneer ge
bleken is dat zij aan de tegenpartij na
deel heeft berokkend ll; 

Overwegende weliswaar, dat verweer
ster betoogt dat het overhandigen van 
het afschrift van het exploot aan een per
soon van welke niet vastgesteld is dat hij 
de door de wet vereiste hoedanigheid had,. 
haar beroofd heeft van een deel van de 
termijn die de wet verleent om op de voor
ziening te antwoorden; 

Overwegende dat de aldns voorgebrach
te grief niet gestennd is op enig feit dat 
kan nagegaan worden; dat zij een eenvon
dige bewering oplevert, en geen verant
woording van het feit dat de gecritiseerde 
weglating verweerster zon benadeeld heb
ben; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet kan aangenomen worden; 

Over de tweede grond van .niet-ontvan
kelijkheid, door verweerster tegen de 
voorziening opgeworpen en hierop ge
stennd dat de vertegenwoordiging van 
aanlegster niet regelmatig is, naardien 
nit geen enkel bij de voorziening gevoegd 
stnk op rechtsgeldige wijze de samenstel
ling blijkt van de raad van beheer van de 
aanleggende naamloze vennootschap, zoals 
zij in de voorziening en in het exploot van 
betekening is opgegeven, welke samenstel
ling verschilt van die welke uit het ex
ploot van betekening van de akte van 
hoger beroep blijkt : 

vankelijkheid van een middel mogen integen
deel slechts samen met het rekwest in voorzie
ning of samen met de memorie voorzien bij 
artikel 13 van de wet van 25 februari 1925 ne
dergelegd worden (verbr., 13 mei 1955, Arr. 
Verbr., 1955, biz. 764; Bull. en PAsiC., 1955, I, 
1004); 

(2) Verbr., 10 october 1957 (Bttll. en PASIC., 

1958, I, 121). 
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Overwegende dat uit het uittreksel uit 
het proces-verbaal 'va:ri de buitengewone 
algemene vergadering van 16 mei 1955 in 
bijlage bij het Belg,isch Staatsblaa ~an 
17 jl_lli 1955 bekendge1paakt 'en bij de me
mone van wederantwoord van aanlegster 
gevoegd blijkt dat de beheerders wier na
men in het verzoekschrift tot verbreking 
·en in het exploot van betekening van dit 
verzoekschrift voorkomen, de in de vo
rige rechtspleging gemelde beheerders 
vervangen hadden; 

Overwegende dat, volgens artikel 19 van 
de wet van 25 februari 1925, zoals het ge
wijzigd is door artikel 3, paragraaf 2, 
van de wet van 20 juni 1953, het recht van 
aanlegster voormeld uittreksel uit proces
verbaal bij het dossier te voegen, ten 
€inde de ontvankelijkheid van haar voor
ziening te verantwoorden, niet noodzake
lijkerwijze behoefde uitgeoefend te wor
den op het ogenblik van het indienen van 
het verzoekschrift tot ver breking; 

Dat de neerlegging van het verantwoor
dingstuk te gelegener tijd geschied is; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid 
mitsdien niet kan aangenomen worden; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 12 van de wet van 
7 augustus 1922 betreffende het bedienden
contract, gewijzigd en aangevuld door de 
wetten van 2 mei 1929, 28 september 1932 
en 22 juli 1952, 14, 15 en 20 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geor
clend bij het koninklijk besluit van 20 juli 
1955, 14, inzonderheicl 14, lid 2, van de 
wet van 11 maart 195'1, tot wijziging en 
aanvulling van de wet van 7 augustus 
1922 betreffende het becliendencontract en 
tot wijziging van de wet van 16 december 
1851 op de voorrechten en hypotheken, ge
wijzigcl door de besluitwet van 28 februari 
1947, van artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en van artikel 97 van de Grand
wet, doordat de bestreden beslissing het 
vonnis a qno bevestigd heeft hetwelk aan
legster veroordeeld heeft om dame Water
loos een som van 36.000 frank te betalen, 
als aanvullende opzeggingsvergoeding, om 
de reclen dat, wanneer de aan die dame 
gegeven opzeggingstermijn zou ingaan, de 
wet van 11 maart 1954 van kracht was, en 
dat deze wet, welke de ten dage van haar 
inwerkingtreding lopende contracten be
heerste, aan dame Waterloos een recht 
op een opzeggingstermijn van een en twin
tig maand toekende, clan wanneer de wet 
van 11 maart 1954 noch de feiten, v66r 
haar inwerkingtreding, op 30 maart 1954, 
geschied, noch de geschillen, ontstaan uit 
feiten die zich v66r die datum hebben 
voorgedaan, beheerst, en derhalve niet 
mocht toegepast worden op het geschil 
waarvan de werkrechtersraad cliende ken
nis te nemen, hetwelk ontstaan was uit 
de opzegging aan dame Waterloos op 

3 maart 1954 betekencl, en, vermits be
wuste opzegging regelmatig was ten aan
zien van de wetsbepalingen welke van 
krac~t waren toen zij wercl geclaan, . ge
nerler aanvullencle opzeggingsvergoecling 
aan dame Waterloos behoefde te worden 
uitgekeerd : 

Overwegende clat, om te beslissen clat 
het door verweerster opgeworpen geschil 
niet ontstaan is, in de zin van artikel 14 
lid 2, van de wet van 11 maart 1954 uit 
een feit clat zich voorgeclaan heeft v66r 
30 maart 1954, dag van inwerkingtreding 
van deze wet, de bestreden sententie over
weegt cl,at het geschil « enkel ontstaan is 
naar aanleiding van de onvoldoende dimr 
van de aan geintimeerde (verweerster) 
verleende opzeggingstermijn en dat deze 
duur niet aileen nog niet verstreken was 
toen de wet van 11 maart 1954 van kracht 
geworden is, doch dat de opzeggingster
mijn zelfs nog niet ingegaan was ll; 

Overwegende dat de rechter over de 
grond hierdoor het voorwerp van het ge
schil: . dit is de duur van de opzeggings
termrJn waarop verweerster wettelijk 
recht had, en het feit waaruit dit geschil 
ontstaan was, namelijk de kennisgeving 
ervan, door aanlegster aan verweerster 
dat zij aan het. contract een einde maakt~ 
met een bepaalde opzeggingstermijn ver
wart; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de bestreclen sententie blijkt dat dit 
feit zich voorgedaan heeft op 3 maart 
1954, dit is v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 11 maart 1954; 

Dat het middel derhalve gegrond is; 

Om die reclenen, verbreekt de bestreden 
sententie; beveelt dat van onderhavig ar
rest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerders tot de kosten van 
de aa:rileg in verbreking; verwijst de 
zaak naar de werkrechtersraad van be
roep te Bergen, kamer voor bedienden. 

31 october 1957. - 1• kamer. - Vool·
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Anciaux Henry de Fa
veaux. Gelijkluiaende conclttsie, 
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn 
en Pirson. 

1" KAMER. - 31 october 1957 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -BE
VOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZAKEN. -BE
DRAG VAN DE EIS. - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGE~LIJKE ZAKEN. - 0VERDREVEN RA-
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UING VAN DE EIS. - GEVOLG TEN OPZICHTE 
VAN DE BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

3° BELASTING OP RET KAPITAAL. -
WET VAN 17 OCTOBER 1945. - EIS TOT 
TERUGBETALING. - WIJZE VAN BEPALING VAN 
BEVOEJDHEID EN AANLEG. 

1 o H et beclrag van de eis hetwelk 
overeenlcomstig artilcel 21 vnn de wet 
van 25 maart 1876 de bevoegdheid en 
de aanle,q bevaalt dient beooTdeeld naa1· 
de waarde wellce op het tijdstip van de 
laatste concl!tsies van de vartijen voor 
de eerste rechter betwist is (1). 

2° De omstandigheid dat de rechter over 
de grand zo1t laten gelden hebben dat 
aanleyger het bedrag van zijn eis ZO!t 
ovet·dreven hebben is van belang ant
bloat wat betreft de bevoegdheid en de 
aanleg, zo niet aangevoerd wordt dat de 
eis te haag ge1·aamd is ten einde de 
wetsbepalingen over de bevoegdheid en 
de aanleg te ontd!tiken (2). (Wet van 
25 maart 1876, art. 35.) 

3° Wat befi·eft een eis tot tentgbetaling 
van we.qens de belnsting op het kapltaal 
betaalde sommen worden de bevoe.rtd
heid en de aanleg bepaalcl door het 
samengevoe.rtd bedt·ag van de sommen 
waarvan betaling bij vordet·ing tot 
teru.ggaaf wot·dt · vervolgd. (Wet van 
17 october 1945, art. 29, par. 5; konink
lijk besluit nr 64 van 30 november 1939, 
art. 224.) 

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

ARREST. 

RET ROF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juli 1956 gewezen door het 
Rof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 4, 14, 15, 17 en 
29, paragraaf 5, van de wet van 17 octo
ber 1945 tot invoering van een belasting 
op het kapitaal, 22± van het Wetboek van 
registratierechten, ingevoerd bij het ko
ninklijk besluit nr 64 van 30 november 
1939, evengemeld artikel ter zake van de 
belasting op het kapitaal toepasselijk ge
maakt door artikel 29, paragraaf 5, van 

(1) Verbr., 2 juli 1896 (Bull. en PAsrc., 1896, 
I, 231). 

(2) Verbr., 27 mei 1886 (Bull. en PAre., 1886, 
I, 243), belreffende de bevoegdheid; verbr., 
1 februari 1945 (A1·r. Y e1·b1·., 1945, biz. 92; 
Bull. en PAsrc., 1945, I, 102, en nota 1, biz. 103, 
betreffende de aanleg). 

voornoemde wet van 17 october 1945, 2, 8, 
18, 21 en 25 van de wet van 25 maart 1876 
op de bevoegdheid, evengemelde artike
len 2 en 8 zoals zij zijn gewijzigd, arti
kel 2 door artikel 1 van het koninklijk 

,!Jesluit nr 63 van 13 januari 1935 en door 
artikel 2 van de wet van 20 maart 1948, 
artikel 8, door artikel 1 van de wet van 
15 maart 1932, en schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat, ondanks het 
door de Staat opgeworpen middel tot af
wijzing van de bevoegdheid, het bestreden 
arrest, hoewel vaststellend dat de door 
verweerders ingestelde eis tot terugga ve 
van belasting op het kapitaal 12.700 frank 
beloopt, dit is 6.350 frank voor elk van 
hen, beslist da t deze eis in de bevoegd
heid van de rechtbank van eerste aanleg 
valt, om de reden dat, daar de belasting 
op het kapitital in beginsel een zakelijke 
belasting is, de schuldvordering van de 
Staat krachtens een zelfde titel ten laste 
van beide verweerders in verbreking ont
staan is, en dat dezen terugbetaling vra
gen van wat, boven die titel, ten onrechte 
zou gei'nd zijn, en dat er mitsdien termen 
aanwezig zijn, krachtens artikel 25 van 
de wet van 25 maart 1876, om de bevoegd
heid te bepalen door de totale gevordercle 
som, zonder op het deel in hoofde van 
iedere verweerder acht te slaan, dan wan
neer verweerders zich slechts op een enige 
titel vermogen te beroepen in de mate dat 
zij, handelend als erfgenaam van wijlen 
hun moeder, de teruggave van door deze 
laa tste betaalde sommen eisen; da t de 
bevoegdheid ten aanzien van elke ver
weerder client bepaald te worden door bij 
datgene wat, naar beweerd is, door de 
overledene te veel is betaald, de som te 
voegen welke door elke verweerder per
soonlijk onverschuldigd zou zijn betaald,. 
wat een totaal van minder dan 10.000 fr. 
vormt; dat immers, in de mate dat cle 
vordering slaat op de door voormelde ver
weerders persoonlijk betaalde sommen, er 
eenvoudig overeenstemming en niet een
heid van titel aanwezig is, aangezien : 
1° de belasting op het kapitaal geen za
kelijke belasting is ; 2° zelfs indieri cleze 
belasting een zakelijk karakter had, des
niettemin het bedrag van de eis in hoofcle 
van elke belastingplichtfge zou dienen te 
worden aangemerkt, want, in geval van 
een op S october 1944 bestaande onver
deeldheid, regelt de wet de toestand van 
elke cler medeeigenaars in het onverdeelcle 
afzonclerlijk, aan de hand van elementen 
die elk hunner eigen zijn; 3° in elk geval 
cle vorclering tot terugeising van het on
verschulcligde in hoofdzaak rust op het 
feit eigen aan elke belastingplichtige, te 
weten, de door hem verrichte betaling : 

Overwegende dat uit de stukken waarop 
het hof vermag acht te slaan blijkt dat 
verweerders en hun moeder, dame Du-
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liere-Hardy, medeeigenares op 9 october 
19!4 van een te N amen gelegen onroerend 
goed, met het oog op de betaling van een 
belasting op het kapitaal in verband met 
bewust onroerend goed, een aangifte de
den waarbij het goed op 300.000 frank ge
raamd was; 

Dat zi.i ingevolge deze aangifte respec
tievelijk aangeslagen werden voor onder
scheiden sommen die betaald werden; 

Overwegende dat na de dood van hun 
moeder, verweerders, aanvoerende dat in 
hun aangifte de omstandigheid uit het oog 
verloren was dat het onroerend goed door 
oorlogshandelingen beschadigd was, vor
derden dat die aangifte zou worden ver
nietigd en dat hetgeen ing·evolge de on
jnistheid van hun raming volgens hen te 
veel was betaald, te weten, voor elk hnn
ner de sorn van 12.500 frank, zou worden 
terugbetaald; 

Dat zij hun vordering v66r de recht
bank van eerste aanleg brachten; 

Dat, de Belgische Staat een exceptie 
van onbevoegdheid ingeroepen hebbend 
bewerende dat de eis aan de vrederechter 
had clienen te worden voorg·elegd, de 
rechtbank van eerste aanleg die exceptie 
afwees en dat het hof van beroep zijn 
beslissing bevestigde; 

Dat het vonnis en het arrest de grond 
van het geschil niet in behandeling na
men; 

Overwegende dat de door de Staat op
g·eworpen exceptie van onbevoegclheid 
hierop steunde dat, al werd ook bij de 
persoonlijke sclmldvordering van de twee 
verweerders, tot teruggave van het te veel 
geinde, de schuldvordering van hun moe
der gevoegd, geen van beiden een recht op 
terugbetaling van meer dan 10.000 frank 
had en da t hun eisen onderscheiden oor
zaken hadden; 

Overwegende dat artikel 224 van het 
koninklijk besluit nr 64 van 30 november 
1\!39, inhoudende het Wetboek van de re
gistratie-, hypotheek- en griffierechten, 
ter zake , van belasting op het kapitaal 
toepasselijk gemaakt door artikel 29, pa
ragraaf 5, van de wet van 17 october 1945, 
luidt : << voor de bepaling van de bevoegd
heid en van de aanleg van rechtsmacht, 
client in acht genomen het samengevoegd 
beclrag van de sommen waarvan betaling 
bij ... vordering tot teruggaaf wordt ver
volgd n; 

Ove1·wegende dat, overeenkomstig arti
kel 21 van de wet van 25 maart 1876, het 
gevorderd bedrag client beoorcleeld volgens 
de waarde welke op het tijdstip van cle 
laatste conclusies der partijen voor de 
eerste rechter betwist is ; 

Overwegende dat verweerders in hun 
dagvaarding, vervolgens in hun conclusies 
v66r de rechtbank van eerste aanleg, vor
derden dat aanlegger zou veroordeeld 

worden om aan elk van hen de som van 
12.500 frank terug te betalen; 

Overwegende dat het geschil mitsdien, 
gezien het gevorderd bedrag, in de be
voegdheid van de rechtbank van eerste 
aanleg viel; 

Overwegende dat het derhalve overbodig 
is uit het oogpunt van de bevoegdheid van 
het kennisnemend rechtscollege te onder
zoeken of er gronden waren om de res
pectieve aanspraken van verweerders sa
men te voegen wegens eenzelfde oorzaak; 

Overwegende dat de oril.standigheid dat 
de rechter over de grond zou laten gelclen 
hebben dat, volgens de elementen der 
zaak, het bedrag van de schuldvordering 
van elke der verweerders minder clan 
10.000 frank was van belang ontbloot is, 
wanneer er niet aangevoerd wordt dat de 
eis te hoog geraamd is ten einde de wets
bepalingen over de bevoegdheid of de 
rechtsmacht te ontduiken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

31 october 1957. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Piret. - Gel'ijlcl1tidende 
conclusie. H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

le KAMER. - 31 october 1957 

EOHTSOHEIDING. - ECHTSCHEIDING WE
GENS BEPAALDE OORZAA:K TEN NADELE VAN EEN 
DER ECHTGENOTEN. - HOEDE OVER DE Kll\'DE
REN. - HOF VAN BEROEP DE, KINDEREN AAN 
DE SCHULDlGE ECHTGENOOT TOEVERTROUWEN
DE. - VEREISTEN. 

W annee1· de echtsche,iding toegestaan we1·d 
ten nadele van een de1· echtgenoten mag 
het hof van beroep witspraalc doende in 
zalce hoede ove1· de Tcinde1·en, deze n'iet 
aan de sch1tldige echtgenoot toever
tro1twen zelfs in het meerder voordeel 
van de Tcinderen, tenzij, op verzoelv van 
de familie (1), en zo het openbaa1· 1ninis
terie, als hoofdpartij Wssenlcornend bij 
betelcende concl1tsies e,rtoe geconclu
deerd heeft dat de hoede aan de on
sch1tldige echtgenoot zan gegeven wor
den; de omstandigheid dat het openbaar 
ministe'l"ie, in ee1·ste aanleg, andersl1ti-

(1) Over de betekenis van het woord « fami
lie » in artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, 
zie verbr., 26 maart 1914 (Bull. en PAsrc., 1914, 
I, 159); DE PAGE, bd. I, ur 986, 3o. 
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dende conclusies genomen had, is van 
belang ontbloot (1). (Burg. Wetb., arti
kel 302.) 

(BARA, T. DE DONCKER EN PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HE1' HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juli 1956 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 301 en 302 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de be
roepen beslissing bevestigd heeft welke, 
na de door aanlegster bekomen echtschei
ding, de hoede van de twee uit het huwe
lijk van partijen gesproten minderjarige 
kinderen aan verweerder toevertrouwd 
heeft, en zulks op de gronden dat deze 
beslissing door de eerste rechter om recht
matige redenen genomen is op het verzoek 
door het openbaar ministerie ingediend in 
uitvoering van artikel 302 van het Burger
lijk Wetboek en regelmatig gemotiveerd 
door het meerder voordeel der kinderen, 
dan wanneer, enerzijds, aangezien de fa
milie te dezen aanzien geen eis heeft inge
steld en, anderzijds, aangezien de pro
cureur-generaal, in hoger beroep namens 
zijn ambt als hoofdpartij optredend, bij 
schriftelijke, v66r het hof van beroep re
gelmatig genomen conclusies geconcludeerd 
heeft tot wijziging van het vonnis in zo
ver I1et de hoede van de twee minderfa
rige kinderen van partijen aan verweerder 
toevertrouwd heeft, en tot het vertrou
wen van die hoede aan aanlegster, het 
hof van beroep verplicht was de regel van 
artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek, 
volgens welke de kinderen toevertrouwd 
aan de eclitgenoot die de echtscheiding 
bekomen heeft, in acht te nemen, en door
dat bovendien het bestreden arrest, om re
den van de beslissing over de hoede van 
tle kinderen, tle conclusies van aanlegster 
in verbreking met betrekking tot de uit
keringen tot levensonderhoud, gevorderd 
zowel voor haarzelf als voor het onder
houd van de kinderen waarover zij de 
hoede vroeg, verworpen heeft : 

Overwegende dat, naar de stukken 
waarop het hof acht kan slaan, een von
nis waartegen te dien aanzien geen ho
ger beroep ingesteld is, de echtscheiding 
ten nadele van eerste verweerder toege
staan heeft; 

(1) Raadpl. verbr., 7 october 1943 (Arr. 
Yerb1"., 1943, biz. 203; Bull. en PAsrc., 1943, I, 
380). 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende over de hoede der twee 
minderjarige kinderen welke uit het hu
welijk tussen partijen gesproten zijn, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, deze 
hoede aan verweerder opdraagt; 

Dat het arrest, bij verwijzing naar de 
reden van de eerste rechter, deze beslis
sing steunt, enerzijds, op de omstandig
heid dat de procureur des konings, han
delend als tussenkomende partij, gecon
cludeerd heeft tot het vertrouwen der 
hoede van de kinderen aan hun vader, uit 
aanmerking van het meerder voordeel der 
kinderen, en, anderzijds, op de resultaten 
van de door het openbaar ministerie ge
laste enqui\te; 

Overwegende dat de rechter van de ge
biedende regel van artikel 302 van het 
Burgerlijk Wetboek, volgens welke de 
kinderen worden toevertrouwd aan de 
echtgenoot die de echtscheiding bekomen 
heeft, niet mag afwijken dan in het meer
der belang van de kinderen en enkel op 
verzoek van de familie of van het open
baar ministerie; 

Overwegende dat uit geen enkel van de 
rechtsplegingsstukken blijkt dat de fa
milie ten deze dergelijk verzoek ingediend 
heeft; 

Overwegende dat v66r het hof van be
roep, de procureur-generaal, als hoofd
partij tussenkomend, bij schriftelijke en 
betekende conclusies de vernietiging van 
het beroepen vonnis geeist en ertoe gecon
cludeerd heeft dat de hoede op een be
paalde voorwaarde aan aanlegster gege
ven zou worden; 

Overwegende dat hieruit valt af te lei
den dat, door de hoede van de kinderen 
der partijen aan verweerder te geven, 
hoewel noch de familie, noch het open
baar ministerie, v66r het hof van beroep 
concluderend, verzocht hadden dat zulks 
zou worden gelast, het arrest artikel 302 
van het Burgerlijk Wetboek geschonden 
heeft; 

Overwegende dat de verbreking van de 
beslissing, gewezen over het verzoek om 
de hoede van de kinderen, verbreking met 
zich brengt van de beslissing waarbij de 
eis tot een uitkering tot onderhoud, door 
aanlegster ten behoeve van de minderja
rige kinderen ingesteld, afgewezen is; 

Ten aanzien van de kosten : 

Overwegende dat aanlegster conclu
deert tot veroordeling van eerste verweer
der, niet enkel tot de kosten van de aan
leg in verbreking, doch tevens tot de kos
ten van het vernietigd arrest; 

Overwegende dat de rechten met betrek
king tot het vernietigd arrest enkel kosten 
van het geding voor de rechter over de 
grond zijn; · 

Dat het op verwijzing kennis nemend 
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rechtscollege over de toewijzing van die 
kosten uitspraak behoort te doen; 

Overwegende dat aanlegster een uitgifte 
van het bestreden arrest heeft moeten 
lichten om de voorziening ontvankelijk te 
maken; 

Om die redenen, verbreekt het bestreden 
arrest, behalve in zover het beslist over 
de eis tot een uitkering tot levensonder
houd door aanlegster voor, haar persoon
lijk ingesteld; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt eerste verweerder tot 
de kosten van de aanleg in verbreking, 
daarin begTepen de kosten van de tot sta
ving van de voorziening overgelegde uit
giften en uittreksels uit de griffieminuten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

31 october 1957. - 16 kamer, - Voo·r
z£tter, H. Wouters, eerste voorzitter. -
V e1·slaggever, H. Bareel. - GeUj klttiden
de conclusie, H. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleiter, 
H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 4 november 1957 

1° OPENINGSTAXE OP DE SLI.TTE
RIJEN VAN GEGIS'J'E DRANKEN.
JTIRFGENAAM VAN EEN SLIJ'rER, DIE DE UITBA
'l'ING VOORTZET. - 0PENINGSTAXE VERSCHUL
DIGD. - VooRWAARDEN. 

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
S'l'RA~'ZAKEN. - J\1:IDDEL GESTEUND OP EEN 
RECHTSDWALING VAN DE RECHTER. - DWA
LING VAN BELANG ONTBLOOT WAT BETREFT DE 
WET'l'ELIJKEID VAN HET BESCHIKKEND GE
DEEL'l'E VAN DE BESLISSING. - MIDDEL NIE'r 
ON'l'VANKELIJK. 

1° De openingstawe op de slijter£jen van 
geg£ste dranlcen is door de erfgenamen 
van een slijter verschttldigd wanneer zij 
zelf geen slijters waren en geen bij ai·
tilcel 20 van de samengeordende wets
bepalingen voorzien ge,;al lcunnen inroe
pen en de slijterij u.itbaten na het over
lijd,en van hu.n rechtsvoorganye1·. (Wets
bepalingen samengeordend bij konink
lijk besluit van 3 april 1953, art. 1, 9, 
19 en 20.) 

2° Een middel is van belany ontbloot en 
derhalve niet ontvanlcelijlc zo het een 
rechtsdwaling van de rechter inroept 
d·ie geen invloed heeft uitgeoefend op 
de wettelijkheid van het beschiklcend 
gedeelte van de bestreden besUssing (1). 

(1) Verbr., 28 januari 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 616) . 

(CONSORTEN BAREAU, T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1957 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat geen straf werd uit
gesproken op vordering van het openbaar 
ministerie; dat de voorziening zonder 
voorwerp en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening geriCht is 
tegen de vervolgende partij, Belgische 
Staat: 

Over het middel, afgeleid uit de schell
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 8, 9, 19, 20, 23, 35 en 36 van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van 
gegiste drunken, samengeordend bij kci
ninklijk besluit van 3 april 1953, doordat 
om de aanleggers tot betaling van de 
openingsbelasting en van de geldboete te 
veroordelen, het bestreden arrest steunt 
op de beschouwing dat zij de hoedanig
heid zouden gehad hebben van « nieuwe 
slijters ll waardoor zij schuldenaars van 
de openingsbelasting geworden zijn en, 
om hun die hoedanigheid toe te kennen, 
steunt op de vaststelling dat de aanleg
gers zich niet in een van de toestanden 
bevinden welke de hoedanigheid van 
« nieuwe slijters ll uitsluiten en welke in 
artikel 20 van de hiervoren aangehaalde 
wetten voorzien zijn, dan wanrieer uit de 
feitelijke vaststellingen van de bestreden 
beslissing blijkt dat de aanleggers zich 
niet bevonden hebben in een van de toe
standen voorzien bij artikel 19 van de 
samengeordende wetten betreffende de 
slijterijen van gegiste drunken, hetwelk 
op beperkende wijze de personen opsomt 
die de hoedanigheid van « nieuwe slij
ters ll hebben, waardoor zij krachtens ar
tikel 9, schuldenaars van de openingsbe
lasting worden en het bestreden arrest 
aldus de wetsbepalingen geschonden heeft 
waarbij de openingsbelasting wordt ge
vestigd en, daarenboven niet wettelijk 
gemotiveerd is (schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 1, 8, 9, 19, 21, 
23. 35 en 36 van de wetten betreffende de 
slljterijen van gegiste drunken, samenge
ordend door het koninklijk besluit van 
3 april 1953) en doordat, vermits arti
kel 20 van d~ hiervoren aangeduide wet
ten de uitzonderingen aan het princiep 
van artikel 19 bepaalt, de interpretatie 
a contrai"io, welke door de bestreden be
slissing van gezegd artikel 20 gegeven 
wordt, een schending uitmaakt zowel van 
de bepalingen wellre de openingsbelasting 
vestigen als van het princiep van de wet-


